
College van burgemeester en schepenen 
Zitting van 7 november 2022 

Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 7 november 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 
31 oktober 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 de voorlopige oplevering van de opdracht 'ecologisch wandelpad 
Mandelmeersen - lot 2: aanleg brug' 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 
Het schepencollege keurt de voorlopige oplevering van deze opdracht goed.Het college van burgemeester en 
schepenen keurt in uitvoering van de wetgeving inzake overheidsopdrachten de voorlopige oplevering goed van de 
opdracht 'ecologisch wandelpad Mandelmeersen - lot 2: aanleg brug' uitgevoerd door aannemer NV Heyrman-De 
Roeck uit Beveren. 

NUTSVOORZIENINGEN 

3.  Goedkeuren van het voorstel tot aanpassen van het brandregime van de openbare verlichting 
in functie van energiebesparing 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 
Het college van burgemeester en schepen beslist om de openbare verlichting te doven van 23 uur tot 6 uur met 
uitzondering van vrijdagnacht en zaterdagnacht. Hierdoor wordt een daling van het elektriciteitsverbruik verwacht 
van 770.000 kWh naar 470.000 kWh. 

LEEFMILIEU 

4.  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 Sinterklaasfeest op 1 december 2022 in het Ontmoetingscentrum goed. 



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 Barbarafeest 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 Fatty Party op 12 november 2022 in een loods in de Bollewerpstraat 112 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 de spaghetti-avond van Chiro Mandelburcht op 19 november 2022 in de 
sporthal van de Berenboot goed. 

8.  Goedkeuren van het aanbod tot opmaak van een bomenplan 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt op voorstel van stadslandschap 't West-Vlaamse hart en de 
provincie West-Vlaanderen, het aanbod tot opmaak van een bomenplan goed. Dit omvat de inventarisatie van het 
bomenpatrimonium op openbaar domein met aansluitend beheerplan. Via een abonnementsformule met 
publiekscampagnes wordt deze werking verzekerd op langere termijn. 

9.  Goedkeuren van de gemeentelijke bijdrage voor de uitvoering van een 
landschaps(bedrijfs)plan 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 
Het college van burgemeester en schepen keurt de gemeentelijke bijdrage voor de uitvoering van het 
landschaps(bedrijfs)plan LP-2022-1 en LP-2022-2 goed overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst met de 
provincie van 20 december 2016. De gemeentelijke bijdrage wordt geraamd op 461,51 euro. 

ECONOMIE 

10.  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 202207 goed overeenkomstig het reglement inzake de 
terugbetaling van het inschrijvingsgeld KBO van 19 november 2019. Het betreft 1 dossier die 95 euro in 
kadobonnen van de gemeente ontvangt. 
  



OMGEVING 

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_2022122601. 

12.  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_2022106868, OMV_2022108952, OMV_2022114658 en OMV_2022119727. 

WONEN 

13.  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. 

ONDERWIJS 

14.  Vacant verklaren van betrekkingen in een wervingsambt voor het gewoon en buitengewoon 
basisonderwijs voor 2022 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
In uitvoering van het onderwijsstatuut verklaart het college van burgemeester en schepenen meerdere 
betrekkingen in een wervingsambt vacant voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs van het gemeentelijk 
onderwijs 2022. 

DIENSTVERLENING 

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/115 van ambtswege uit het vreemdelingen- en 
bevolkingsregister van de gemeente Ingelmunster.  



16.  Goedkeuren van grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt 1 grafconcessie goed op de gemeentelijke begraafplaats 
overeenkomstig de politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 21 juni 2022. 

17.  Goedkeuren van een afwijking op het zalenreglement 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, in afwijking op het zalenreglement, het gratis gebruik van een 
zaal goed op 11 december 2022 voor een benefietconcert ten voordele van Studio Kontrabas. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

18.  Consolideren van een arbeidsongeval van een medewerker 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 
Het college van burgemeester en schepenen consolideert een arbeidsongeval overkomen aan een medewerker met 
blijvende arbeidsongeschiktheid. 

19.  Aanvaarden van het eervol ontslag van een medewerker 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 
Het college van burgemeester en schepenen verleent eervol ontslag aan een medewerker op eigen verzoek. De 
gemeente dankt betrokkene voor de samenwerking en wenst de medewerker alle succes bij de nieuwe uitdaging. 

TOERISME, RECREATIE EN EVENEMENTEN 

20.  Goedkeuren van een overeenkomst tussen de gemeente en Westtoer inzake de realisatie van 
de Kezelbergfietsroute 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 
Op verzoek van Westtoer keurt het college van burgemeester en schepenen het ontwerp van overeenkomst goed 
met betrekking tot de Kezelbergfietsroute. Het traject van deze vernieuwde route verloopt voor een gedeelte op 
grondgebied van Ingelmunster. 

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 2022/41 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 2022/91 ten bedrage van 236.611,64 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

23.  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 
2022/188 tot en met 197 ten bedrage van 236.571,91 euro en gelast de betaling ervan. 

24.  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 2022-26 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2022 goed. 

Kennisname 

OMGEVING 

25.  Kennis nemen van een beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van de deputatie tot het verlenen van 
een omgevingsvergunning voor het slopen van een alleenstaande woning en achterliggende bedrijfsgebouwen en 
het bouwen van 2 meergezinswoningen en 5 woningen (heraanvraag) met referentienummer 2021196436. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


