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Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 22 augustus 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 
8 augustus 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 het kader van de oproep van de Vlaamse Regering in het Kopenhagenplan. Het betreft 
het aanleggen van openbare verlichting aan de noordzijde van het kanaal Roeselare-Leie over een afstand van 850 
m  voor een bedrag van 33.213,79 euro. 

3.  Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 27 en 28 augustus 2022 
naar aanleiding van een buurtfeest in de Hendrik Consciencestraat 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed in de Hendrik 
Consciencestraat op 27 en 28 augustus 2022 naar aanleiding van een buurtfeest met de bedoeling de effecten 
inzake mobiliteit in goede banen te leiden en de veiligheid van de deelnemers te vrijwaren.  

4.  Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van de 
organisatie van een buurtfeest in het Kloosterhof op 27 en 28 augustus 2022  

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed in het Kloosterhof naar 
aanleiding van de organisatie van een buurtfeest 27 en 28 augustus 2022 met de bedoeling de effecten inzake 
mobiliteit in goede banen te leiden en de veiligheid van de deelnemers te vrijwaren. 



5.  Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van de 
organisatie van een buurtfeest in het Robrecht De Friesplein op 27 en 28 augustus 2022  

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed in het Robrecht De 
Friesplein naar aanleiding van de organisatie van een buurtfeest 27 en 28 augustus 2022 met de bedoeling de 
effecten inzake mobiliteit in goede banen te leiden en de veiligheid van de deelnemers te vrijwaren. 

LEEFMILIEU 

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 
muziekactiviteit ter gelegenheid van 'Mandel Classic' op 3 en 4 september 2022 in het sportcentrum 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 
muziekactiviteit ter gelegenheid van een tuinfeest op zondag 28 augustus 2022 in de Rozestraat goed. 

8.  Goedkeuren van een subsidieaanvraag voor het onderhoud van kleine landschapselementen 

 Op voorstel van Jean Pierre Deven, schepen. 
Het college van burgemeester en schepen keurt subsidie-aanvraag KLE-2022-10 goed overeenkomstig het 
subsidiereglement voor het onderhoud van kleine landschapselementen van 20 april 1999 en laatst gewijzigd op 20 
december 2016. Het betreft een subsidie van 55,00 euro voor het onderhoud van 110 meter hagen en heggen. 

ECONOMIE 

9.  Weigeren van de aanvraag voor terugbetaling van het inschrijvingsgeld in de verrijkte 
Kruispuntbank der Ondernemingen 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 
Het college van burgemeester en schepen keurt een aanvraag 1202200044595 af overeenkomstig het reglement 
inzake de terugbetaling van het inschrijvingsgeld KBO van 19 november 2019. De aanvraag voldeed niet aan de 
voorwaarden van het reglement. 

WONEN 

10.  Wijzigen van een adres 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 
Als aangesteld beheerder van het CRAB, het centraal referentieadressenbestand, keurt het college van 
burgemeester en schepenen een voorstel tot adreswijziging goed. 
  



DIENSTVERLENING 

11.  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. Deze beslissing vervangt de 
beslissing van 6 juni. 

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 de Robrecht De Friesplein (175 euro), Onze-Lieve-Vrouwstraat (175 euro) en Vaartstraat 
(175 euro) 

ALGEMENE FINANCIERING 

13.  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 2022-16 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2022 goed. 

14.  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. Het 
betreft een tariefverhoging van de maaltijd in Villa Max als gevolg van de gestegen vraagprijs van de maaltijd door 
de leverancier, ten gevolge van de stijgende inflatie. 

15.  Uitvoerbaar verklaren van het kohier voor de belasting op reclamedrukwerk in het tweede 
kwartaal 2022 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het kohier van het tweede kwartaal van 2022 goed, in 
uitvoering van het gemeentelijk belastingreglement van 17 december 2019 waarbij een belasting wordt geheven 
op de huis-aan-huis-verspreiding van niet-geadresseerde publiciteitsbladen en –kaarten, catalogi en kranten en 
gelijkgestelde producten. Het kohier kent 47 artikels ter waarde van 14.347,50 euro ten gunste van de 
gemeenterekening in 2022. 



16.  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 2022/31 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2022 goed. 

17.  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 2022/71 ten bedrage van 79.452,41 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


