
College van burgemeester en schepenen 
Zitting van 24 oktober 2022 

Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 24 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 
17 oktober 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 in het kader van veilige schoolroutes op 
gemeentewegen 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt een subsidieaanvraag in kader van veilige schoolroutes op 
gemeentewegen goed in het kader van de oproep van het Departement Mobiliteit en Openbare werken van het 
Vlaamse gewest. Het betreft het invoeren van een fietsstraat in de Izegemstraat en Zuidkaai en een fietszone in 
het Centrum. 

GEBIEDSWERKING 

3.  Goedkeuren van de gunningswijze, de lastvoorwaarden en de publicatie voor de 
overheidsopdracht "Groenbeheer 2023-2025"  

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig de regelgeving inzake overheidsopdrachten, de 
gunningswijze, de lastvoorwaarden en de publicatie goed voor de overheidsopdracht met als kenmerk 
"Groenbeheer 2023-2025". De uitgaven worden geraamd op 67.155,00 euro per jaar, of 268.620,00 euro voor de 
volledige looptijd. 

LEEFMILIEU 

4.  Verlenen van advies aan het Agentschap Natuur & Bos inzake de ontwerp 
toegankelijkheidsregeling voor natuurdomein Vlasbos en Mandelvallei 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 
Het college verleent gedeeltelijk gunstig advies aan het Agentschap Natuur & Bos over de ontwerp 
toegankelijkheidsregeling voor natuurdomein Vlasbos en natuurdomein Mandelvallei of de vispaaiplaats. Het advies 
van de Jeugdraad wordt hiermee gevolgd. 



ECONOMIE 

5.  Goedkeuren van de terugbetaling van het inschrijvingsgeld als zelfstandige in hoofdberoep 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 
Het college van burgemeester en schepen keurt de lijst 202206 goed overeenkomstig het reglement inzake de 
terugbetaling van het inschrijvingsgeld KBO van 19 november 2019. Het betreft 2 dossiers die elk 95 euro in 
kadobonnen van de gemeente ontvangen. 

OMGEVING 

6.  Goedkeuren van een advies met betrekking tot een aanvraag inzake de afwijking voor de 
medewerking van een architect 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 
Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 20 februari 1939, gewijzigd bij de wet van 2 april 1976 betreffende 
de bescherming en de titel en het beroep van architect, verleent het college van burgemeester en schepenen een 
advies aan de Gouverneur met betrekking tot een afwijking voor de medewerking van een architect. 

7.  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_2022085057 en OMV_2022085365. 

8.  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 advies aan de Deputatie over de omgevingsvergunningsaanvraag met 
referentienummer OMV_2022085665. 

ONDERWIJS 

10.  Goedkeuren van een tijdelijke aanstelling van een personeelslid 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 tijdelijke aanstelling 
goed bij de Gemeentelijke BLO-school "De Zon" met ingang vanaf 19 september 2022 tot en met 30 juni 2023. 

11.  Stopzetten, in onderlinge overeenkomst, van de tijdelijke aanstelling bij de Gemeentelijke 
Basisschool De Wingerd 
 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
In uitvoering van het onderwijsstatuut keurt het college van burgemeester en schepenen, in onderlinge 
overeenkomst, de stopzetting van de tijdelijke aanstelling van een personeelslid RKG bij de Gemeentelijke 
Basisschool De Wingerd goed vanaf 30 september. 



12.  Goedkeuren van een verlof voor ouderschapsverlof voor een onderwijzer 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 ouderschapsverlof 
voor een onderwijzer  bij de Gemeentelijk Basisschool De Wingerd goed met ingang van 1 oktober 2022 tot en met 
31 oktober 2022. 

13.  Goedkeuren van een verlof voor ouderschapsverlof voor een onderwijzer 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 ouderschapsverlof 
4/24 voor een onderwijzer  bij de Gemeentelijk Basisschool De Wingerd goed met ingang van 1 november 2022 tot 
en met 31 maart 2023. 

14.  Goedkeuren van een verlof voor verlofstelsel zorgkrediet voor een kind tot en met 12 jaar 
voor een onderwijzer 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 
verlofstelsel zorgkrediet voor een kind tot en met 12 jaar voor een onderwijzer  bij de Gemeentelijk Basisschool De 
Wingerd goed met ingang van 1 april 2023 tot en met 30 juni 2023. 

15.  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. 

INGELMUNSTER IN DE WERELD 

16.  Goedkeuren van een subsidieaanvraag voor een project in het kader van 
ontwikkelingssamenwerking 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 
Overeenkomstig het subsidiereglement voor ontwikkelingshulp of ontwikkelingssamenwerking van 20 december 
2016 kent het college van burgemeester en schepenen een toelage toe van 400 euro voor het dossier gekend 
onder refertenummer FT 2022-01. Het betreft een project in Taroudant. 

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 2022-24 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2022 goed. 



18.  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 tariefaanpassing voor het middagtoezicht van de twee gemeentescholen.  

19.  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 2022/40 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2022 goed. 

20.  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 2022/89 ten bedrage van 43.207,38 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


