
College van burgemeester en schepenen 
Zitting van 3 oktober 2022 

Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 3 oktober 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 
26 september 2022 goed. Deze werden opgesteld door de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 50, 277 
en 278 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

INFRASTRUCTUREN 

2.  Goedkeuren van het bestek en de raming van het gemeentelijk aandeel voor de opdracht 
'Wegenis- en rioleringswerken Nijverheidstraat' 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig de wetgeving voor overheidsopdrachten en in 
het kader van de samenwerkingsovereenkomst met Fluvius, het bestek en de raming van het gemeentelijk aandeel 
goed voor de opdracht 'Wegenis-en rioleringswerken Nijverheidstraat'. Het gemeentelijk aandeel bedraagt 
621.850,50 euro. 

MOBILITEIT 

3.  Goedkeuren van de instap in een raamcontract voor wegmarkeringen via de aankoopcentrale 
van Creat 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 
Het college van burgemeester keurt, overeenkomstig de regelgeving inzake overheidsopdrachten, de instap goed 
in een raamcontract voor wegmarkeringen. Het betreft een overheidsopdracht die door Creat gegund werd aan De 
Groote Wegmarkeringen en start op 1 oktober 2022. Het gemeentebestuur kan nog tot 30 september 2026 
afnemen uit dit contract.  

FACILITY 

4.  Goedkeuren van de gunningswijze, de lastvoorwaarden en de aan te schrijven firma's voor 
het raamcontract voor het leveren van dranken 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig de regelgeving inzake overheidsopdrachten, de 
gunningswijze, de lastvoorwaarden en de aan te schrijven firma's goed voor het leveren van dranken. De opdracht 
wordt geraamd op 25.625,42 euro. 



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_2022125593. 

6.  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_2022063420, OMV_2022081284, OMV_2022099846 en OMV_2022108866. 

ONDERWIJS 

7.  Goedkeuren van tijdelijke aanstellingen bij de Gemeentelijke Basisschool "De Wingerd" 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
In uitvoering van het onderwijsstatuut keurt het college van burgemeester en schepenen de tijdelijke aanstelling 
van leerkrachten goed bij de Gemeenteschool "De Wingerd" voor de duur van het schooljaar 2022-2023. 

8.  Goedkeuren van een verlof voor verminderde prestaties voor een leerkracht bij de 
Gemeentelijke Basisschool "De Wingerd" en de Gemeentelijke BLO-school "De Zon" 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
In uitvoering van het onderwijsstatuut keurt het college van burgemeester en schepenen een verlof voor 
verminderde prestaties goed voor een leerkracht bij de Gemeentelijke Basisschool "De Wingerd" en de 
Gemeentelijke BLO-school "De Zon" vanaf 1 september 2022 tot en met 30 juni 2023. 

9.  Goedkeuren van een verlof voor het uitoefenen van een tijdelijk andere opdracht (TAO) voor 
een onderwijzer(es) bij de Gemeentelijke Basisschool De Wingerd 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
In uitvoering van het onderwijsstatuut keurt het college van burgemeester en schepenen een verlof voor het 
uitoefenen van een tijdelijk andere opdracht (TAO) voor een onderwijzer(es) bij de Gemeentelijke Basisschool De 
Wingerd goed met ingang van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022. 

10.  Goedkeuren van een verlof voor het uitoefenen van een tijdelijk andere opdracht (TAO) voor 
een directeur bij Gemeentelijke Basisschool De Wingerd 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
In uitvoering van het onderwijsstatuut keurt het college van burgemeester en schepenen een verlof voor het 
uitoefenen van een tijdelijk andere opdracht (TAO) voor een directeur bij de Gemeentelijke Basisschool De 
Wingerd goed met ingang van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023. 



11.  Goedkeuren van een zorgkrediet voor medische bijstand voor een onderwijzer(es) bij de 
Gemeentelijke Basisschool "De Wingerd" 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
In uitvoering van het onderwijsstatuut keurt het college van burgemeester en schepenen een zorgkrediet voor 
medische bijstand goed voor een onderwijzer(es) bij de Gemeentelijke Basisschool "De Wingerd" vanaf 1 
september 2022 tot en met 30 juni 2023. 

12.  Goedkeuren van een verlof voor verminderde prestaties voor een onderwijzer bij De Wingerd 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
In uitvoering van het onderwijsstatuut keurt het college van burgemeester en schepenen een verlof voor 
verminderde prestaties goed voor een onderwijzer bij de Gemeentelijke basisschool "De Wingerd" vanaf 1 
september 2022 tot en met 30 juni 2023. 

13.  Goedkeuren van een afwezigheid voor verminderde prestaties voor een onderwijzer bij De 
Wingerd 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
In uitvoering van het onderwijsstatuut keurt het college van burgemeester en schepenen een afwezigheid voor 
verminderde prestaties goed voor een onderwijzer bij de Gemeentelijke basisschool "De Wingerd" vanaf 1 
september 2022 tot en met 30 juni 2023. 

14.  Goedkeuren van een verlof voor het uitoefenen van een tijdelijk andere opdracht (TAO) voor 
leermeester NCZ bij Gemeentelijke Basisschool De Wingerd 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
In uitvoering van het onderwijsstatuut keurt het college van burgemeester en schepenen een verlof voor het 
uitoefenen van een tijdelijk andere opdracht (TAO) voor een leermeester NCZ bij de Gemeentelijke Basisschool De 
Wingerd goed met ingang van 1 september 2022 tot en met 30 juni 2023. 

15.  Goedkeuren van een verlof voor het uitoefenen van een tijdelijk andere opdracht (TAO) voor 
een administratief medewerker bij Gemeentelijke Basisschool De Wingerd en Gemeentelijke Blo-
school De Zon 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
In uitvoering van het onderwijsstatuut keurt het college van burgemeester en schepenen een verlof voor het 
uitoefenen van een tijdelijk andere opdracht (TAO) voor een administratief medewerker bij de Gemeentelijke 
Basisschool De Wingerd en Gemeentelijke Blo-school De Zon goed met ingang van 1 september 2022 tot en met 
30 juni 2023. 

DIENSTVERLENING 

17.  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 Beelshoek/Krekelstraat van 300 euro. 



18.  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 de dossiers met refertenummer 2020/AS/112 en 2020/AS/113 van ambtswege uit het 
vreemdelingen- en bevolkingsregister van de gemeente Ingelmunster.  

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

19.  Vaststellen van het rustpensioen van een gewezen mandataris 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 
Het college van burgemeester en schepenen stelt, overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur en de 
geldende pensioenregelgeving, het rustpensioen van een gewezen mandataris vast. 

COMMUNICATIE 

20.  Goedkeuren van een prijswijziging binnen het raamcontract voor het leveren van drukwerk 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 
Overeenkomstig de bepalingen van de regelgeving inzake overheidsopdrachten keurt het college van burgemeester 
en schepenen een prijswijziging goed binnen de overheidsopdracht met als kenmerk 'Leveren drukwerk gemeente 
en OCMW Ingelmunster 2019-2023'. Het betreft een prijsstijging van 7%. 

VEILIGHEID 

21.  Goedkeuren van de instap in een raamcontract voor levering, installatie en uitbreiding van het 
camerabewakingssysteem en bijhorende data-gerelateerde diensten via de aankoopcentrale van 
Stad Kortrijk 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 
Het college van burgemeester keurt, overeenkomstig de regelgeving inzake overheidsopdrachten, de instap goed 
in een raamcontract voor levering, installatie en uitbreiding van het camerabewakingssysteem en bijhorende data-
gerelateerde diensten. Het betreft een overheidsopdracht die door stad Kortrijk gegund werd aan R.T.S. en startte 
op 19 september 2022 voor vier jaar. 

ALGEMENE FINANCIERING 

22.  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 2022/37 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2022 goed. 



23.  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 2022/83 ten bedrage van 24.321,27 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

24.  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 
2022/172 tot en met 180 ten bedrage van 246.877,98 euro en gelast de betaling ervan. 

25.  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 2022-21 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2022 goed. 

Kennisname 

VEILIGHEID 

26.  Kennis nemen van het tijdelijk verkeersreglement te Meulebeke op 1 en 2 oktober 2022 naar 
aanleiding van de Exact Cross Meulebeke 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het tijdelijk verkeersreglement te Meulebeke op 1 
en 2 oktober 2022 naar aanleiding van de Exact Cross Meulebeke. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


