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Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 14 februari 2022 in uitvoering 
van artikel 285, §1 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

 
 

Beslissingen 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 
7 februari 2022 goed. Deze werden opgesteld door de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 50, 277 en 
278 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

INFRASTRUCTUREN 

2.  Goedkeuren van de aanvraag voor trekkingsrechten uit het rioleringsfonds 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag goed om voor het rioleringsproject in de 
Izegemstraat ter hoogte van de vroegere spoorovergang gebruik te maken van de trekkingsrechten uit het 
rioleringsfonds van Fluvius. 

MOBILITEIT 

3.  Goedkeuren van de startnota van de provincie West-Vlaanderen in het kader van het 
fietsfondsproject Roeselare-Meulebeke 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, in overeenstemming met de bepalingen van het Fietsfonds, de 
startnota opgemaakt door de provincie West-Vlaanderen goed. Dit kadert in het fietsfondsproject Roeselare-
Meulebeke voor de aanleg van een prioritaire fietsverbinding, onder meer, op het grondgebied van Ingelmunster. 

4.  Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement in de Handelsstraat vanaf 14 februari 2022 tot 
het einde van de bouw van de appartementen op het kruispunt Gentstraat-Stationsplein 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed te Ingelmunster. Het 
betreft het aanbrengen van een parkeerverbod aan beide zijden van de Handelsstraat vanaf het Stationsplein tot 
en met de elektriciteitscabine aan de rechterzijde van de Handelsstraat en tot en met het huisnummer 1 aan de 



linkerzijde van de Handelsstraat en dit tot het einde van de bouw van de appartementen op het kruispunt 
Gentstraat-Stationsplein.  

OMGEVING 

5.  Goedkeuren van een omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen 
en/of de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning keurt het 
college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunningsaanvraag goed met referentienummer 
OMV_2021193746. 

6.  Aktename van een melding voor stedenbouwkundige handelingen en/of de exploitatie van 
ingedeelde inrichtingen of activiteiten 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning neemt het 
college van burgemeester en schepenen akte van de melding van stedenbouwkundige handelingen en/of de 
exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit met referentienummer OMV_2021196146 

PATRIMONIUM 

8.  Goedkeuren van de voorlopige oplevering van het opruimen en herinrichten van de 
begraafplaats in 2020 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig de bepalingen van de 
overheidsopdrachtenreglementering en na de beëindiging van de werken de voorlopige oplevering goed van de 
uitgevoerde werken op de begraafplaats. 

9.  Goedkeuren van de gunning betreffende het aanstellen van een ontwerper voor het 
Cultuurhuis 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de gunning van de overheidsopdracht goed voor het aanstellen 
van een ontwerper voor het Cultuurhuis. Het team onder leiding van Bildt.architecten uit Roeselare wordt voor 
deze opdracht aangesteld. Hun ontwerp voor het Cultuurhuis wordt gekozen door de beoordelingscommissie. 

DIENSTVERLENING 

10.  Goedkeuren van grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt 2 grafconcessies goed op de gemeentelijke begraafplaats 
overeenkomstig de politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 21 februari 2017. 



11.  Goedkeuren, bij uitzondering, van een verlenging van een vergunning ‘oudstrijder’ na het 
verlopen van de periode van 50 jaar 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

In afwijking van het reglement betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging keurt het college van 
burgemeester en schepenen een aanvraag goed voor een verlenging van een vergunning 'oudstrijder' na het 
verlopen van de periode van 50 jaar. 

ALGEMENE FINANCIERING 

12.  Vaststellen van oninvorderbare belastingen 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

In uitvoering van artikel 177 van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt het college van burgemeester en 
schepenen een lijst van oninvorderbare belastingen goed en ontlast de financieel beheerder tot invordering voor 
een totaalbedrag van 8.128,33 euro. 

13.  Vaststellen van oninbare niet-fiscale invorderingen 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

In uitvoering van artikel 56 en 177 van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt het college van burgemeester en 
schepenen een staat van onwaarden goed, voor een bedrag van 2.179,95 euro betreffende invorderingsrechten 
van 2012, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 en ontlast de financieel directeur de invordering ervan. 

14.  Facturen 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Gelet op artikel 56, 3° van het Decreet over het Lokaal bestuur neemt het college van burgemeester en schepenen 
akte van de lijsten 2022/22 en 23 ten bedrage van 178.101,03 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig 
artikel 272 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

15.  Bestelaanvragen 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Overeenkomstig de artikels 56, 3°, 265 en 266 van het Decreet over het lokaal bestuur keurt het college van 
burgemeester en schepenen de lijst 2022/6 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2022 goed. 

  



Kennisname 

OMGEVING 

16.  Kennis nemen van een beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van de deputatie tot het verlenen van 
een omgevingsvergunning met referentienummer OMV_2021116792. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


