
College van burgemeester en schepenen 
Zitting van 17 oktober 2022 

Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 17 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 
10 oktober 2022 goed, mits aanpassing. 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 de gunningswijze en de lastvoorwaarden voor het buitengewoon onderhoud 
van de wegen in de periode 2022-2023 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig de regelgeving inzake overheidsopdrachten, de 
gunningswijze en de lastvoorwaarden goed voor het buitengewoon onderhoud van de wegen in de periode 2022-
2023". De uitgaven worden geraamd op 438.222,66 euro. De opdracht wordt in de markt gezet via een 
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. 

MOBILITEIT 

3.  Goedkeuren van de instap in een raamcontract 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 
Het college van burgemeester keurt, overeenkomstig de regelgeving inzake overheidsopdrachten, de instap goed 
in een raamcontract voor diensten bestaande uit levering, optionele plaatsing en onderhoud van allerhande 
straatmeubilair en fietsvoorzieningen voor de inrichting van Hoppinpunten. Het betreft een overheidsopdracht die 
door WVI gegund werd op 30 maart 2022 aan Wolters Mabeg BV en Locktec GmbH voor een periode van 48 
maanden. 

LEEFMILIEU 

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

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 
Het college van burgemeester en schepen keurt subsidieaanvraag KLE-2022-12 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 85,00 euro voor het onderhoud van 170 meter hagen en heggen. 



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 het Sint-Elooisfeest op december 2022 in de Cultuurfabriek 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 
muziekactiviteit ter gelegenheid van de Lampionnentocht en vuurshow op het marktplein op 3 november 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 
muziekactiviteit 'Dance With The Duvel' op 29 oktober 2022 in sporthal 2 goed. 

8.  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 WK voetbal op 23 november, 27 november en 1 december 2022 op het 
marktplein goed. 

ECONOMIE 

9.  Goedkeuren van een verzoek tot overname van een abonnement voor een standplaats op de 
Septemberkermis 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 
In uitvoering van het reglement met betrekking tot kermisactiviteiten op de openbare kermissen te Ingelmunster 
keurt het college van burgemeester en schepenen een verzoek tot overname van een abonnement goed voor de 
Septemberkermis. 

OMGEVING 

10.  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_2022130980. 



11.  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_2022111394, OMV_2022113165, OMV_2022114364 en OMV_2022115480. 

ONDERWIJS 

13.  Goedkeuren van de gunningswijze, de lastvoorwaarden en de aan te schrijven firma's voor 
het raamcontract "Aankoop schoolboeken 2023-2024"  

 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 de overheidsopdracht met als 
kenmerk "Aankoop schoolboeken 2023-2024". De uitgaven worden geraamd op 54.694,11 euro. 

14.  Goedkeuren van bijkomende lestijden en uren bij de Gemeentelijke BLO school "De Zon" 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
In uitvoering van het onderwijsstatuut keurt het college van burgemeester en schepenen de bijkomende lestijden 
en uren voor een leermeester lichamelijke opvoeding voor 19/22 en een onderwijzer voor 3/22 bijkomende 
prestaties naar aanleiding van de verhoging van de bijkomende lestijden en uren vanaf 4 oktober 2022 bij de 
Gemeentelijke BLO school "De Zon". 

15.  Goedkeuren van tijdelijke aanstellingen bij de Gemeentelijke BLO- school "De Zon" 

 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 Zon voor de duur van het schooljaar 2022-2023. 

16.  Goedkeuren van een verlof voor het uitoefenen van een tijdelijk andere opdracht (TAO) voor 
een onderwijzer bij 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 het 
uitoefenen van een tijdelijk andere opdracht (TAO) voor een onderwijzer bij de Gemeentelijke BLO-school De Zon 
goed met ingang van 1 september 2022 tot en met 30 juni 2023. 

17.  Goedkeuren van een afwezigheid verminderde prestaties voor een leermeester niet-
confessionele zedenleer bij 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 afwezigheid 
verminderde prestaties voor een Leermeester Niet-confessionele zedenleer  bij de Gemeentelijke BLO-school De 
Zon goed met ingang van 1 september 2022 tot en met 30 juni 2023. 
  



DIENSTVERLENING 

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 het dossier met refertenummer 2020/AS/114 van ambtswege uit het vreemdelingen- en 
bevolkingsregister van de gemeente Ingelmunster.  

19.  Goedkeuren van een afwijking op de gebruiksovereenkomst natuur-educatief centrum 
Schuttershuisje 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt, op vraag van het Davidsfonds, een afwijking op het 
gebruiksreglement van het natuureducatief centrum 't Schuttershuisje, goed. Het betreft, in het kader van Toast 
Literair, een lezing over een boek in relatie met het Kasteeldomein. 

COMMUNICATIE 

20.  Goedkeuren van de gunningswijze, de lastvoorwaarden en de aan te schrijven firma's voor de 
druk en verdeling van de gemeentelijke Infobrief 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 
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 de overheidsopdracht met als 
kenmerk "Druk en verdeling van de infobrief". De uitgaven worden geraamd op 20.000 euro. 

ALGEMENE FINANCIERING 

21.  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 2022/39 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2022 goed. 

22.  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 2022/87 ten bedrage van 313.975,40 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

23.  Uitvoerbaar verklaren van het kohier voor de Algemene Financieringsbijdrage - bedrijven voor 
het aanslagjaar 2022 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het kohier van de Algemene Financiering - bedrijven 2022 goed 
in uitvoering van het gemeentelijk belastingreglement van 17 december 2019. Het kohier kent 728 artikels ter 
waarde van 145.362,00 euro ten gunste van de gemeenterekening in 2022. 



24.  Uitvoerbaar verklaren van het kohier voor de belasting op masten en pylonen voor het 
aanslagjaar 2022 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
In uitvoering van het gemeentelijk belastingreglement van 17 december 2019 op masten en pylonen keurt het 
college van burgemeester en schepen het kohier voor 2022 goed. Het bevat 22 artikels voor een bedrag van 
57.500 euro. 

25.  Uitvoerbaar verklaren van het kohier betreffende de uitbating van nachtwinkels en bureaus 
voor telecommunicatie 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het kohier voor het aanslagjaar 2022 goed in uitvoering van het 
gemeentelijk belastingreglement van 17 december 2019 waarbij een belasting wordt geheven op de uitbating van 
nachtwinkels en bureaus voor telecommunicatie. Het kohier kent 1 artikel ter waarde van 1.000 euro ten gunste 
van de gemeenterekening in 2022. 
 

26.  Uitvoerbaar verklaren van het kohier voor de belasting op leegstaande woningen en 
gebouwen voor het eerste semester in het aanslagjaar 2022 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het kohier van het eerste semester van 2022 in uitvoering van 
het gemeentelijk belastingreglement van 17 december 2019 waarbij een belasting wordt geheven op leegstaande 
woningen en gebouwen. Het kohier kent 10 artikels ter waarde van 27.000,00 euro ten gunste van de 
gemeenterekening in 2022.  

27.  Uitvoerbaar verklaren van het kohier voor de belasting op gebouwen en/of woningen die 
beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, onveilig, verwaarloosd, bouwvallig of 
onafgewerkt in het eerste semester van het aanslagjaar 2022 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het kohier van het eerste semester van 2022 in uitvoering van 
het gemeentelijk belastingreglement van 17 december 2019 waarbij een belasting wordt geheven op gebouwen 
en/of woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, onveilig, verwaarloosd, bouwvallig of 
onafgewerkt. Het kohier kent 2 artikels ter waarde van 6.750,00 euro ten gunste van de gemeenterekening in 
2022. 

28.  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 2022-23 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2022 goed. 

  



Kennisname 

VEILIGHEID 

29.  Kennis nemen van een besluit van de gouverneur van West-Vlaanderen van 10 oktober 2022 
tot opheffing van het tijdelijk verbod op onttrekking van water uit onbevaarbare waterlopen 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de provinciegouverneur van 10 
oktober 2022 betreffende het opheffen van het besluit van de gouverneur van 18 juli 2022  tot invoering van het 
tijdelijk verbod op onttrekking van water uit onbevaarbare waterlopen. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


