
College van burgemeester en schepenen 
Zitting van 9 mei 2022 

Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 9 mei 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 
2 mei 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 voorlopige oplevering van de omgevingswerken in de Rodenbachwijk 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt in uitvoering van de wetgeving inzake overheidsopdrachten de 
voorlopige oplevering goed van de omgevingswerken in de Rodenbachwijk uitgevoerd door Bossuyt BV van 
Ingelmunster op last van de gemeente Ingelmunster. 

LEEFMILIEU 

3.  Toekennen van een subsidie voor het verwijderen of opvullen van een stookolietank 

 Op voorstel van Jean Pierre Deven, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt subsidie-aanvraag ST-2022-3 goed overeenkomstig het 
subsidiereglement voor het verwijderen of opvullen van buiten gebruik gestelde stookolietanks van 22 april 2008. 
Het betreft een subsidie van 200 euro. 

OMGEVING 

4.  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_2022057194. 



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_2021196436, OMV_2021196500, OMV_2022014052, OMV_2022033810 en OMV_2022036643. 

ONDERWIJS 

6.  Goedkeuren van de capaciteitsbepaling en de aanmeldingsprocedure voor inschrijvingen in de 
Gemeentelijke BuBaO-school De Zon 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

In uitvoering van het onderwijsstatuut keurt het College van burgemeester en schepenen de maximum capaciteit 
en de aanmeldingsprocedure voor inschrijvingen in de Gemeentelijke BuBaO-school De Zon goed. 

7.  Innemen van een standpunt over aanstellingen binnen ondersteuningsnetwerk voor het 
bijzonder onderwijs 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Op vraag van de onderwijskoepels neemt het College van burgemeester en schepenen een standpunt in met 
betrekking tot de aanstelling van personeelsleden voor het ondersteuningsnetwerk op instellingsnummer GBuBaO 
De Zon vanuit het GO! en vanuit OVSG voor het opnemen van ondersteuningstaken met betrekking tot de 
kustregio en de overdracht van financiële middelen naar het GO! 

DIENSTVERLENING 

8.  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/101 tem 2020/AS/103 van ambtswege uit het 
vreemdelingen- en bevolkingsregister van de gemeente Ingelmunster.  

ALGEMENE FINANCIERING 

9.  Vaststellen van niet-structurele tarieven 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Overeenkomstig de gemeenteraadsbeslissing van 19 mei 2020 betreffende de delegatie aan het college van 
burgemeester en schepenen omtrent het vaststellen van retributies wordt een niet-structureel tarief voorgesteld. 
Het betreft een tarief voor een activiteit aangeboden door de dienst vrije tijd op vrijdag 26 en zaterdag 27 
augustus: overnachting op camping Vaartweg. 



10.  Vaststellen van retributies 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Overeenkomstig de gemeenteraadsbeslissing van 19 mei 2020 betreffende de delegatie aan het college van 
burgemeester en schepenen omtrent het vaststellen van retributies en de voorwaarden ervan, wordt een 
tariefaanpassing voorgesteld. Het betreft een aanpassing van de tarieven van activiteiten in de dienst vrije tijd. 

11.  Geschonken kadobonnen 

 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 2022-09 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2022 goed. 

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 2022/17 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 lijst 2022/48 ten bedrage van - 4.360,23 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

Kennisname 

VOLKSGEZONDHEID 

14.  Kennis nemen van een oprichtings- en exploitatievergunning voor een nucleaire inrichting van 
klasse III 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vergunning met refertenummer CLD-0302219 
verleend op 27 april 2022 door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle voor een inrichting van Klasse III. 
 
  



OMGEVING 

15.  Kennis nemen van een besluit van de deputatie van West-Vlaanderen houdende de 
vernietiging van een besluit van het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen van 
een omgevingsvergunning 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van de deputatie waarbij het verlenen 
van de omgevingsvergunning met referentienummer OMV_2021122757 door het schepencollege op 22 november 
2021 wordt vernietigd. 

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 

16.  Kennis nemen van kwartaalrapportage betreffende de acties ter uitvoering van het 
strategisch plan van de DVV Midwest 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt, overeenkomstig de bepalingen van het Decreet over het 
Lokaal bestuur en de statuten van de DVV Midwest, kennis van het rapport over het eerste kwartaal van 2022 met 
betrekking tot de acties opgenomen in het strategisch plan van de DVV Midwest. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


