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Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 23 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 
16 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 werken betreffende de heraanleg van de 
Waterstraat 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt in uitvoering van de wetgeving inzake overheidsopdrachten de 
voorlopige oplevering goed van de werken betreffende de heraanleg van de Waterstraat  uitgevoerd door 
Stadsbader NV van Harelbeke op last van de gemeente Ingelmunster. 

MOBILITEIT 

3.  Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement op de parking van de Cultuurfabriek op 29 mei 
2022 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed te Ingelmunster. Het 
betreft een parkeerverbod op de parking aan de Cultuurfabriek en het tijdelijk opheffen van het 
eenrichtingsverkeer. 

LEEFMILIEU 

4.  Goedkeuren van een aanvraag voor de aanleg van een tegeltuin 

 Op voorstel van Jean Pierre Deven, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt de aanvraag STT-2022-1 goed overeenkomstig het reglement voor 
de aanleg van een tegeltuin van 22 september 2020 en laatst gewijzigd op 21 december 2021. 



5.  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 tijdens het Schoolfeest van Prizma De Wegwijzer op 11 juni 2022 goed. 

ECONOMIE 

6.  Principieel goedkeuren van het ontwerp van socio-economisch regioplan Midwest 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Op voorstel van de DVV Midwest keurt het college van burgemeester en schepenen het ontwerp van socio-
economisch regioplan voor Midwest goed, aangezien rekening werd gehouden met de opmerkingen die de 
gemeente Ingelmunster op 4 januari 2022 ten aanzien van het voorontwerp heeft gemaakt. 

OMGEVING 

7.  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_2022016122, OMV_2022025713, OMV_2022027288, OMV_2022035854 en OMV_2022041385. 

WONEN 

8.  Definitief toekennen van een gemeentelijke aanpassingspremie voor woningen 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt, overeenkomstig het subsidiereglement van 19 november 2019 
voor de aanpassing van woningen bewoond door senioren, personen met een handicap en personen die in 
aanmerking komen voor zorgwonen, twee dossiers definitief goed voor een globaal bedrag van 1.625 euro. 

9.  Principieel toekennen van aanpassingspremies voor levenslang wonen 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt overeenkomstig het subsidiereglement van 21 september 2021 
voor de aanpassing van woningen een aanvraag principieel goed. 



10.  Principieel toekennen van een gemeentelijke verbeteringspremie voor woningen 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt, overeenkomstig het subsidiereglement van 21 september 2021 
voor de verbetering van woningen, een dossier principieel goed. 

CULTUUR 

11.  Principieel goedkeuren van de inrichting van een erfgoeddepot voor Midwest en van de 
deelname van de gemeente Ingelmunster in de uitbating ervan 

 Op voorstel van Jean Pierre Deven, schepen. 

Op voorstel van de DVV Midwest keurt het college van burgemeester principieel het voorstel goed tot inrichting 
van een erfgoeddepot in de voormalige VDAB-site van Hooglede. Verder stemt het college van burgemeester en 
schepenen in met de deelname van de gemeente Ingelmunster in de uitbating ervan volgens een afgesproken 
financiële verdeelsleutel. 

ONDERWIJS 

12.  Goedkeuren van een vaste benoeming in het ambt van directeur bij 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 vaste benoeming 
goed van een directeur bij de Gemeentelijke BuBaO-school De Zon vanaf 1 juni 2022. 

DIENSTVERLENING 

13.  Goedkeuren van een prijswijziging binnen het 'raamcontract aankoop urnezerkjes' 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Overeenkomstig de bepalingen van de regelgeving inzake overheidsopdrachten keurt het college van burgemeester 
en schepenen een prijswijziging goed binnen de overheidsopdracht met als kenmerk 'raamcontract aankoop 
urnezerkjes'. Het betreft een prijsstijging tot 15%. 

COMMUNICATIE 

14.  Goedkeuren van een prijswijziging binnen het raamcontract voor het leveren van drukwerk 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Overeenkomstig de bepalingen van de regelgeving inzake overheidsopdrachten keurt het college van burgemeester 
en schepenen een prijswijziging goed binnen de overheidsopdracht met als kenmerk 'Leveren drukwerk gemeente 
en OCMW Ingelmunster 2019-2023'. Het betreft een prijsstijging van 4,25%. 
  



ALGEMENE FINANCIERING 

15.  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 2022/19 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2022 goed. 

16.  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 2022/52 ten bedrage van 185.580,40 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

17.  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 2022-11 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2022 goed. 

18.  Uitvoerbaar verklaren van het kohier betreffende niet-fiscale invorderingen 2022-1 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

In uitvoering van het decreet over het lokaal bestuur keurt het college van burgemeester en schepen een kohier 
inzake niet-fiscale invorderingen voor een bedrag van 965,14 euro goed. 

Kennisname 

OMGEVING 

19.  Kennis nemen van een besluit van de deputatie van West-Vlaanderen houdende 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 de 
omgevingsvergunning met referentienummer OMV_2021194930 wordt verleend. 



20.  Kennis nemen van een besluit van de deputatie over een vrijwillige gedeeltelijke stopzetting 
van een exploitatie 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie tot actualisatie van het 
vergunningsbesluit van een ingedeelde inrichting, als gevolg van een melding van de vrijwillige gedeeltelijke 
stopzetting met referentienummer OMV_2021189437. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


