
College van burgemeester en schepenen 
Zitting van 13 juni 2022 

Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 13 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 
6 juni 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.  Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 4 en 8 juli, 28 november 
en 2 december 2022 naar aanleiding van het uitvoeren van het veegplan 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed naar aanleiding van het 
uitvoeren van het veegplan op 4 en 8 juli en op 28november en 2 december 2022 met de bedoeling de effecten 
inzake mobiliteit in goede banen te leiden en het correct uitvoeren van het veegplan mogelijk te maken. 

LEEFMILIEU 

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 
muziekactiviteit ter gelegenheid van het FoodtruckFestival van Unizo op 25 juni 2022 in de Stationsstraat, onder de 
Brigandsbrug goed. 

4.  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 ter gelegenheid van de Sporthappening op 24 juni 2022 in het sportcentrum goed. 



OMGEVING 

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_2022017502, OMV_2022017638 en OMV_2022047705. 

WONEN 

6.  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, één dossier definitief goed voor een globaal bedrag van 1.125 euro. 

7.  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. 

8.  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, één dossier principieel goed. 

ONDERWIJS 

9.  Goedkeuren van de verlenging van de opdracht “Bereiding en levering van schoolmaaltijden 
gemeentescholen en naschoolse opvanginitiatieven van Ingelmunster en Kuurne en het bereiden en 
leveren van maaltijden in bulk van juli 2020 tot juni 2022” tot 30 juni 2024 met inbegrip van de 
voorgestelde prijswijziging vanaf 1 september 2022 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Overeenkomstig de bepalingen van de regelgeving inzake overheidsopdrachten keurt het college van burgemeester 
en schepenen de verlenging en een prijswijziging goed binnen de overheidsopdracht met als kenmerk 'Bereiding en 
levering van schoolmaaltijden gemeentescholen en naschoolse opvanginitiatieven van Ingelmunster en Kuurne en 
het bereiden en leveren van maaltijden in bulk van 07/2020 - 06/2022". Het betreft een verlenging tot 30 juni 
2024 en prijsstijging van 20,5% vanaf 1 september 2022. 
  



ALGEMEEN BESTUUR 

10.  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 21 juni 2022 goed 
en deelt deze mee aan de voorzitter van de gemeenteraad. 

IT 

11.  Goedkeuren van de gunning van het "Raamcontract informaticamateriaal gemeente en OCMW 
Ingelmunster 2022/2026"  

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig de bepalingen van de wetgeving op de 
overheidsopdrachten, de gunning voor de opdracht met als onderwerp "Raamcontract informaticamateriaal 
gemeente en OCMW Ingelmunster 2022/2026" voor een bedrag van 106.905,88 euro. 

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 2022/22 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 2022/58 ten bedrage van 37.086,95 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

14.  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 2022-12 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2022 goed. 

  



Kennisname 

LEEFMILIEU 

15.  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-0302360 
verleend op 3 juni 2022 door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle voor een inrichting van klasse III. 

16.  Kennis nemen van een aanmaning door de OVAM tot het uitvoeren van een beschrijvend 
bodemonderzoek voor bodemverontreiniging met PFAS 

 Op voorstel van Jean Pierre Deven, schepen. 

Op basis van de resultaten van het Verkennend Bodemonderzoek maant de OVAM de gemeente aan om een 
beschrijvend bodemonderzoek te laten uitvoeren voor een nieuwe bodemverontreiniging met PFAS in het 
grondwater in de omgeving van het gemeentedepot. 

EREDIENSTEN 

17.  Kennis nemen van de beslissingen van de Kerkraad van Sint Amandus Ingelmunster  

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissingen van de Kerkraad van Sint Amandus 
van 25 mei 2022 overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van 
de erkende erediensten. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


