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Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 30 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 
23 mei 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.  Verlenen van een vergunning voor de exploitatie van een dienst van individueel bezoldigd 
personenvervoer 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, in overeenstemming met het decreet aangaande het 
individueel bezoldigd personenvervoer, de aanvraag voor een vergunning exploitatie van een dienst van individueel 
bezoldigd personenvervoer, gekend onder dossiernummer IBPV 2093, goed. 

3.  Goedkeuren van de deelname aan een raamcontract van aankoopcentrale CREAT voor de 
aankoop van verkeerssignalisatie 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester keurt, overeenkomstig de regelgeving inzake overheidsopdrachten, de instap goed 
in een raamcontract voor afname van verkeerssignalisatie. Het betreft een overheidsopdracht die door CREAT 
gegund werd aan VVS NV en loopt van 26 februari 2022 tot 25 februari 2026. De geraamde afname voor 
Ingelmunster wordt geraamd op 20.000 euro per jaar. 

4.  Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement in de Bollewerpstraat op 11 juni 2022 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed te Ingelmunster. Het 
betreft een parkeerverbod en het instellen van een eenrichtingsverkeer in  een deel van de Bollewerpstraat op 11 
juni 2022. 
  



RUIMTELIJKE ORDENING 

6.  Niet uitoefenen van het recht van voorkoop 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen besluit, overeenkomstig het decreet grond- en pandenbeleid om het 
aanbod voor het uitoefenen van het recht van voorkoop, gekend onder dossiernummer 154204, niet te 
aanvaarden. 

OMGEVING 

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_2022068984. 

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_2022024738, OMV_2022050816 en OMV_2022053782. 

9.  Goedkeuren van de opname van een constructie als 'geacht vergund' in het 
vergunningenregister 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 
Overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening neemt het college van burgemeester 
en schepenen een 'vergund geachte constructie' op in het vergunningenregister. 

DIENSTVERLENING 

10.  Verwaarlozing van grafmonumenten op de begraafplaats 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 
Overeenkomstig de bepalingen van regelgeving inzake het beheer van de begraafplaatsen stelt het college van 
burgemeester en schepenen de procedure om de verwaarlozing van grafmonumenten te vermijden in vanaf 23 mei 
2022. 

11.  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, met name de Robert Bultynckstraat (175 euro). 



12.  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, met name voor de Tarwestraat (300 euro). 

13.  Goedkeuren van grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt 4 grafconcessies goed op de gemeentelijke begraafplaats 
overeenkomstig de politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 21 februari 2017. 

ALGEMENE FINANCIERING 

14.  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 2022/20 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2022 goed. 

15.  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 2022/54 ten bedrage van 70.384,42 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

16.  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 
2022/86 tot en met 89, 93 en 95 tot en met 98 ten bedrage van 360.255,37 euro en gelast de betaling ervan. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


