
College van burgemeester en schepenen 
Zitting van 4 april 2022 

Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 4 april 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 
28 maart 2022 goed. Deze werden opgesteld door de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 50, 277 en 
278 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

MOBILITEIT 

2.  Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster vanaf 4 april  tot 31 oktober 
2022 naar aanleiding van het plaatsen van bijkomende terrassen bij horecazaken 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed naar aanleiding van het 
plaatsen van bijkomende terrassen bij horecazaken met de bedoeling de effecten inzake mobiliteit in goede banen 
te leiden en de veiligheid van de bezoekers aan de horecazaak te vrijwaren.  

AFVAL 

3.  Goedkeuren van een protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen 
IVIO en de gemeente Ingelmunster 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt, in uitvoering van de GDPR, de overeenkomst goed met 
afvalintercommunale IVIO voor de verwerking van persoonsgegevens. In de overeenkomst worden onderlinge 
afspraken gemaakt waarbij de privacy van de betrokken personen wordt gegarandeerd bij het beheer van de 
recyclageparken. 

LEEFMILIEU 

4.  Toelaten van een muziekactiviteit 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig Vlarem en het Algemeen Politiereglement, de 
muziekactiviteit Nachtraven Open Air op 7 mei 2022 op de binnenkoer van het Kasteel van Ingelmunster goed. 
  



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 omgevingsvergunningsaanvragen goed met referentienummer 
OMV_2021162791 en OMV_2022028729. 

6.  Goedkeuren van een aanvraag tot verlenging van de geldigheidstermijn van een 
omgevingsvergunning 

 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 aanvraag tot verlenging van de geldigheidstermijn van de 
omgevingsvergunning met referentienummer OMV_2020012523 goed. De startdatum kan verder met twee jaar 
worden uitgesteld. 

WONEN 

7.  Definitief toekennen van gemeentelijke verbeteringspremies voor woningen 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt, overeenkomstig het subsidiereglement van 17 december 2013 
voor de verbetering van woningen, één dossier goed voor een globaal bedrag van 2 000 euro. 

ALGEMEEN BESTUUR 

8.  Aanstellen van een raadsman 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Overeenkomstig artikel 297 van het Decreet over het Lokaal bestuur duidt het college van burgemeester en 
schepenen Verhamme & partners uit Izegem aan om de belangen van de gemeente Ingelmunster te verdedigen 
naar aanleiding van een verzoekschrift in eerste aanleg tegen de belasting op de huis-aan-huis-verspreiding van 
niet-geadresseerde publiciteitsbladen en -kaarten, catalogi en kranten en gelijkgestelde producten. 

DIENSTVERLENING 

9.  Ambtshalve schrappen uit het wachtregister 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen, overeenkomstig de wetgeving betreffende de bevolkingsregisters, de 
identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten, schrapt de personen gekend onder het 
dossier met refertenummer 2020/AS/94 van ambtswege uit het wachtregister van de gemeente Ingelmunster.  



10.  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/95 tem 2020/AS/100 van ambtswege uit het 
vreemdelingen- en bevolkingsregister van de gemeente Ingelmunster.  

ALGEMENE FINANCIERING 

11.  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 2022/13 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2022 goed. 

12.  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 2022/41 ten bedrage van 99.888,08 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

13.  Loonstaten 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Gelet op artikel 56, 3° van het decreet over het lokaal bestuur neemt het college akte van de lijsten nummers 
2022/31 tot en met 42 ten bedrage van 216.051,75 euro en gelast de betaling ervan. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


