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Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 6 juni 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 
30 mei 2022 goed. Deze werden opgesteld door de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 50, 277 en 278 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

LEEFMILIEU 

2.  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 'grote personeelsreis' op 17 juni 2022 in het ontmoetingscentrum goed. 

3.  Toelaten van een muziekactiviteit 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig Vlarem en het Algemeen Politiereglement, de 
muziekactiviteiten ter gelegenheid van het zomerfeest van het WZC Maria Rustoord op 29 juni en op 1, 2 en 3 juli 
2022 goed. 

ECONOMIE 

4.  Verlenen van een machtiging voor het organiseren van een ambulante activiteit op het 
openbaar domein buiten de openbare markten 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

Het College van Burgemeester en Schepenen verleent, overeenkomstig het reglement met betrekking tot 
ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein, goedgekeurd in de gemeenteraad van 



25 september 2007, een machtiging voor het organiseren van een ambulante activiteit op het openbaar domein 
buiten de openbare markten, met name op de parking van het sportcentrum. 

OMGEVING 

5.  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_2022072643. 

6.  Weigeren 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 weigert het 
college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunningsaanvraag met referentienummer 
OMV_2022018688. 

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_2021196359. 

SPORT 

8.  Principieel goedkeuren van een samenwerking binnen Midwest voor de ontwikkeling van een 
regionale skeelerroute 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Op voorstel van de DVV Midwest keurt het college van burgemeester en schepenen principieel goed dat, onder 
meer, op grondgebied van de gemeente Ingelmunster een regionale skeelerroute wordt ontwikkeld. 

ALGEMEEN BESTUUR 

9.  Goedkeuren van de afsprakennota met de Raad Leefmilieu 

 Op voorstel van Jean Pierre Deven, schepen. 

In uitvoering van het participatiereglement keurt het college van burgemeester en schepenen de afsprakennota 
met de Raad Leefmilieu goed. In de afsprakennota wordt de concrete samenwerking in onderling overleg 
vastgelegd, samen met een budgettering van de werking van de participatieraad. 



DIENSTVERLENING 

10.  Principieel goedkeuren van een samenwerkingsovereenkomst binnen Midwest voor het 
opzetten van een digibank 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

Op voorstel van de DVV Midwest keurt het college van burgemeester en schepenen principieel een 
samenwerkingsovereenkomst goed voor het opzetten van 3 digibanken in de regio Midwest. Voor de subregio rond 
Izegem wordt een subsidie aangevraagd bij de Vlaamse overheid van 500.000 euro. 

11.  Goedkeuren van de hernieuwing van grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt 3 grafconcessies goed op de gemeentelijke begraafplaats 
overeenkomstig de politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 21 februari 2017.  

ALGEMENE FINANCIERING 

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 2022/21 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 2022/57 ten bedrage van 70.722,99 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


