
College van burgemeester en schepenen 
Zitting van 27 juni 2022 

Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 27 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 
20 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.  Goedkeuren van een subsidieaanvraag voor investeringen in fietsinfrastructuur op 
gemeentewegen (Kopenhagenplan)  

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een subsidieaanvraag voor investeringen in fietsinfrastructuur 
op gemeentewegen goed in kader van de oproep van de Vlaamse Regering in het Kopenhagenplan. Het betreft het 
aanleggen van openbare verlichting langs een pad in de Bruinbeekwijk van 1.155 m lang voor een bedrag van 
48.733,34 euro en langs de Beukendreef van 150 m voor een bedrag van 9.351,13 euro. 

3.  Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van de 
organisatie van een buurtfeest in de Maandagstraat op 13 en 14 augustus 2022 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed naar aanleiding van de 
organisatie van een Buurtfeest in de Maandagstraat op 13 en 14 augustus 2022 met de bedoeling de effecten 
inzake mobiliteit in goede banen te leiden en de veiligheid van de deelnemers te vrijwaren. 

FACILITY 

4.  Goedkeuren van de instap in een raamcontract voor leasing van bedrijfskledij via de 
aankoopcentrale van Creat 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college van burgemeester keurt, overeenkomstig de regelgeving inzake overheidsopdrachten, de instap goed 
in een raamcontract voor leasing van bedrijfskledij. Het betreft een overheidsopdracht die door Creat gegund werd 



aan Cleanlease en startte op 1 november 2021. Het gemeentebestuur kan nog tot 31 oktober 2025 afnemen uit dit 
contract.  

LEEFMILIEU 

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 ter gelegenheid van de rommelmarkt op 21 juli 2022 in de Doelstraat ter hoogte van café 
Hazekapel goed. 

6.  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 tijdens de Mennefeesten van 12 tot en met 14 augustus 2022 goed. 

7.  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 tijdens de Kriekefeesten van 5 augustus tot en met 7 augustus 2022 goed. 

8.  Goedkeuren van een subsidieaanvraag voor de aankoop van herbruikbare luiers 

 Op voorstel van Jean Pierre Deven, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt de subsidie-aanvraag HL-2022-1 goed overeenkomstig het 
subsidiereglement herbruikbare luiers van 17 november 2009. De subsidie bedraagt 125 euro. 

OMGEVING 

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 een ongunstig advies aan de provinciale 
omgevingsvergunningscommissie over de omgevingsvergunningsaanvraag met referentienummer 
OMV_2022047074. 



10.  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_2022042872, OMV_2022062850, OMV_2022063305en  OMV_2022067420. 

SPORT 

11.  Goedkeuren van de aanvraag tot erkenning van de vereniging 'WTC Cycling Team 
Vandenabeele' 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig het gemeentelijk reglement betreffende de 
erkenning van een vereniging, de aanvraag goed van de feitelijke vereniging 'WTC Cycling Team Vandenabeele' 
om te worden erkend als vereniging. Deze vereniging richt zich op recreatief fietsen in groepsverband. 

ONDERWIJS 

12.  Goedkeuren van de lokale verlofdagen voor het schooljaar 2022-2023 bij de Gemeentelijke 
Basisschool De Wingerd en de Gemeentelijke BuBao-school De Zon 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig het schoolreglement, de vrije dagen voor 
volgend schooljaar goed. Dit zijn maandag 3 oktober 2022 en dinsdag 30 mei 2023. 

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, met name voor de Hilaire Depraeterestraat (175 euro), Mandelstraat (175 euro), Maandagstraat (300 
euro), Klaverstraat (175 euro) en Schuttershof (300 euro). 

14.  Goedkeuren, bij uitzondering, van een aanvraag tot uitstrooiing van een niet-inwoner 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

In afwijking van het reglement betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging keurt het college van 
burgemeester en schepenen een aanvraag goed voor de asverstrooiing van een persoon, die langer dan 15 jaar 
vertrokken is uit Ingelmunster. 



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/106 van ambtswege uit het vreemdelingen- en 
bevolkingsregister van de gemeente Ingelmunster.  

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 

16.  Goedkeuren van een engagementsverklaring voor intergemeentelijke samenwerking met de 
gemeente Lendelede en de gemeente Ledegem over een nieuwe gym- en trampolinehal in 
Ingelmunster 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college ondertekent de engagementsverklaring voor een intergemeentelijke samenwerking met de gemeenten 
Lendelede en Ledegem omtrent de nieuwe gym- en trampolinehal in Ingelmunster. Op deze manier zullen ook de 
turnverenigingen en de scholen van de participerende gemeenten gebruik kunnen maken van de nieuwe gymhal in 
Ingelmunster. Op die manier vergroot het aanbod aan gym- en trampolinesport op grondgebied Ingelmunster en 
streeft de gemeente naar een maximale bezetting van de nieuwe gym- en trampolinehal.  

ALGEMENE FINANCIERING 

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

18.  Behandelen van een bezwaarschrift tegen de belasting op leegstaande of onafgewerkte 
woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2021 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen behandelt een bezwaar tegen een gemeentebelasting overeenkomstig 
het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelasting en latere wijzigingen. Het betreft een bezwaar in het kader van de belasting op gebouwen 
en/of woningen die beschouwd worden als leegstaand of onafgewerkt dat wordt ingewilligd.  

19.  Behandelen van een bezwaarschrift tegen de belasting op leegstaande of onafgewerkte 
woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2021 

 Op voorstel van Martine Verhamme en Katrien Vandecasteele, schepen en schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen behandelt een bezwaar tegen een gemeentebelasting overeenkomstig 
het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelasting en latere wijzigingen. Het betreft een bezwaar in het kader van de belasting op gebouwen 
en/of woningen die beschouwd worden als leegstaand of onafgewerkt dat wordt ingewilligd.  



20.  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 2022/24 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2022 goed. 

21.  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 2022/62 ten bedrage van 60.600,42 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

22.  Vaststellen van retributies 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Overeenkomstig de gemeenteraadsbeslissing van 19 mei 2020 betreffende de delegatie aan het college van 
burgemeester en schepenen omtrent het vaststellen van retributies, wordt een tariefaanpassing voorgesteld voor 
het schooljaar 2022-2023 in de gemeentescholen. 

Kennisname 

OMGEVING 

23.  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_2021074789 wordt verleend. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


