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Besluitenlijst 
 

 
 

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

WATER 

2.  Goedkeuren van een addendum aan de samenwerkingsovereenkomst met Fluvius System 
Operator cv voor rioleringswerken in de Vlasbloemstraat 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt, per delegatie, het addendum aan de 
samenwerkingsovereenkomst met Fluvius System Operator cv voor rioleringswerken in de Vlasbloemstraat. In het 
addendum wordt de aanstelling van een ontwerper geregeld.  

LEEFMILIEU 

3.  Goedkeuren van het rapport over de uitvoering van milieu- en natuurtaken door 
doelgroepwerknemers in 2021 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het rapport over het uitgevoerde pesticidenvrij onderhoud van 
de groenzones door doelgroepwerknemers in 2021 goed. Hieruit blijkt dat 2.311 uren pesticidenvrij onderhoud van 
groenzones werd verricht door Weerwerk vzw. 

OMGEVING 

4.  Verlenen van 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_2021194930. 



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 omgevingsvergunningsaanvragen goed met referentienummer 
OMV_2021192413, OMV_2021192441 en OMV_2022017335. 

PATRIMONIUM 

6.  Goedkeuren van de gunningswijze, de lastvoorwaarden en de uit te nodigen firma's voor het 
ontruimen en herinrichten van de  begraafplaats 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig de regelgeving inzake overheidsopdrachten, de 
opstart van de overheidsopdracht voor het ontruimen en herinrichten van de begraafplaats voor het jaar 2022 
goed. De opdracht wordt geraamd op 64.372 euro. 

VRIJE TIJD 

7.  Goedkeuren van een aanvraag tot erkenning als vereniging 

 Op voorstel van Jean Pierre Deven, schepen. 

Overeenkomstig het reglement betreffende de erkenning van een vereniging van 19 mei 2015 keurt het college 
van burgemeester en schepenen de aanvraag tot erkenning als vereniging van MTC Drago goed. Deze vereniging 
heeft tot doel motorrijders samen te brengen, een jaarlijkse toer te organiseren en ondersteuning te bieden aan de 
Couckerit. 

DIENSTVERLENING 

8.  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 250 euro goed ten gunste van De Patrickvrienden voor het 50-jarig bestaan. 

9.  Ambtshalve schrappen uit het vreemdelingen- en bevolkingsregister 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen schrapt, overeenkomstig de wetgeving betreffende de 
bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten, de personen 
gekend onder het dossier met refertenummer 2020/AS/93 van ambtswege uit het vreemdelingen- en 
bevolkingsregister van de gemeente Ingelmunster.  



10.  Beëindigen van verlopen grafconcessies voor de periode 2021 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen beëindigt, in uitvoering van de regelgeving op de lijkbezorging en de 
begraafplaatsen, definitief 23 grafconcessies die vervallen zijn. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

11.  Goedkeuren van de intentieverklaring om toe te treden tot OFP Prolocus in het kader van het 
aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college keurt de intentieverklaring om toe te treden tot OFP Prolocus in het kader van het aanvullend 
pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden goed met ingang van 1 januari 2022. Er wordt een 
basistoezegging van 2,5% voorgesteld en het is de intentie om samen met het OCMW van Ingelmunster een MIPS-
groep te vormen. 

ALGEMENE FINANCIERING 

12.  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 2022/11 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2022 goed. 

13.  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 2022/35 en 36 ten bedrage van 422.227,36 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig 
artikel 272 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


