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Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 16 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 
9 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 vorderingsstaat 8bis betreffende de heraanleg van de voetpaden in de 
Rodenbachwijk 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig de bepalingen van de regelgeving inzake 
overheidsopdrachten, de vorderingsstaat 8bis goed betreffende de werken in de Rodenbachwijk voor een bedrag 
van 17.971,79 euro. 

FACILITY 

3.  Goedkeuren van een wijziging binnen het raamcontract voor de levering van brandstoffen 
voor de gebouwen en voertuigen van gemeente en OCMW Ingelmunster 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Overeenkomstig de bepalingen van de regelgeving inzake overheidsopdrachten keurt het college van burgemeester 
en schepenen een wijziging goed van een leverancier voor brandstoffen. Het contract van Gabriëls en co van Aalst 
wordt overgenomen door Confort Energy NV van Hasselt. 

LEEFMILIEU 

4.  Goedkeuren van een subsidieaanvraag voor het onderhoud van kleine landschapselementen 

 Op voorstel van Jean Pierre Deven, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt subsidie-aanvraag KLE-2022-8 goed overeenkomstig het 
subsidiereglement voor het onderhoud van kleine landschapselementen van 20 april 1999 en laatst gewijzigd op 20 
december 2016. Het betreft een subsidie van 156 euro voor het onderhoud van 13 knotbomen. 
  



ECONOMIE 

5.  Goedkeuren van de terugbetaling van het inschrijvingsgeld in de verrijkte Kruispuntbank der 
Ondernemingen 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 
Het college van burgemeester en schepen keurt de lijst 202204 goed overeenkomstig het reglement inzake de 
terugbetaling van het inschrijvingsgeld KBO van 19 november 2019. Het bedrag van de inschrijvingskost in de KBO 
wordt terugbetaald in kadobonnen van de gemeente. 
OMGEVING 

6.  Verlenen van een vergunning voor het bebossen in agrarisch gebied 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 
Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning voor de aanvraag met referentie BOS-
20220419 voor het bebossen van een deel van een perceel gelegen in agrarisch gebied, overeenkomstig de 
bepalingen van het Veldwetboek. 

7.  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-2022038558. 

8.  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_2020077284, OMV_2021120528, OMV_2022016526, OMV_2022023757, OMV_2022040023 en 
OMV_2021194478. 

9.  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_2022003976. 
ONDERWIJS 

11.  Goedkeuren van een mutatie van een onderwijzer(es) ASV met 22/22 lestijden prestaties 
naar de Gemeentelijke BuBaO-school De Zon met ingang van 1 juni 2022 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
In uitvoering van het onderwijsstatuut keurt het college van burgemeester en schepenen de mutatie goed van een 
onderwijzeres ASV met 22/22 lestijden prestaties naar de Gemeentelijke BuBaO-school De Zon met ingang van 1 
juni 2022. 
  



ALGEMEEN BESTUUR 

12.  Meedelen van de agenda van de gemeenteraad 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de agendapunten van de gemeenteraad van 24 mei 2022 goed 
en deelt deze mee aan de voorzitter van de gemeenteraad. 

DIENSTVERLENING 

13.  Goedkeuren van een subsidieaanvraag in het kader van de Goede Buur(t)straat 

 Op voorstel van Jean Pierre Deven, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt een subsidieaanvraag overeenkomstig het gemeentelijk 
subsidiereglement houdende betoelaging ter aanmoediging van een goede buurt- en wijkwerking van 22 januari 
2013 goed, gekend onder dossiernummer 2022004 (300 euro). 

14.  Goedkeuren van een subsidieaanvraag in het kader van de Goede Buur(t)straat 

 Op voorstel van Jean Pierre Deven, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt een subsidieaanvraag overeenkomstig het gemeentelijk 
subsidiereglement houdende betoelaging ter aanmoediging van een goede buurt- en wijkwerking van 22 januari 
2013 goed, gekend onder dossiernummer 2022003 (300 euro). 

15.  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/104 en 2020/AS/105 van ambtswege uit het 
vreemdelingen- en bevolkingsregister van de gemeente Ingelmunster.  

ALGEMENE FINANCIERING 

16.  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 2022/18 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2022 goed. 

17.  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 2022/50 ten bedrage van 183.480,79 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 



18.  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 2022-10 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2022 goed. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


