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Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 28 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 
21 februari 2022 goed. Deze werden opgesteld door de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 50, 277 en 
278 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

OMGEVING 

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

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
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_2022022528 

3.  Verlenen van een advies in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 
Overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning verleent 
het college van burgemeester en schepenen advies aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie over de 
omgevingsvergunningsaanvraag met referentienummer OMV_2021122757. 

4.  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 omgevingsvergunningsaanvragen goed met referentienummer 
OMV_2021173634. 

WONEN 

5.  Weigeren van een gemeentelijke verbeteringspremie voor woningen 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen weigert, overeenkomstig het subsidiereglement van 18 juni 2019 voor 
de verbetering van woningen, één dossier, aangezien dit niet aan de voorwaarden van het subsidiereglement 
voldoet. 
  



DIENSTVERLENING 

6.  Goedkeuren van grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt 5 grafconcessies goed op de gemeentelijke begraafplaats 
overeenkomstig de politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 21 februari 2017. 

7.  Toekennen van een jubileumsubsidie  

 Op voorstel van Jean Pierre Deven, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig het subsidiereglement van 17 december 2013, 
een jubileumsubsidie van 750 euro goed ten gunste van FERM voor het 100-jarig bestaan. 

ALGEMENE FINANCIERING 

8.  Geschonken kadobonnen 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 
Overeenkomstig de artikels 56, 3°, 265 en 266 van het Decreet over het lokaal bestuur keurt het college van 
burgemeester en schepenen de lijst 2022-04 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2022 goed. 

9.  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 2022/8 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2022 goed. 

10.  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 lijst 2022/31 ten bedrage van 291.437,89 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


