
College van burgemeester en schepenen 
Zitting van 14 november 2022 

Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 14 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 
7 november 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 een subsidieaanvraag bij EFRO-Vlaanderen 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een subsidieaanvraag in te dienen bij EFRO Vlaanderen 
voor het herinrichten van de stationsomgeving en de creatie van een Hoppinpunt. 

MOBILITEIT 

3.  Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 23 en 27 november en 1 
december 2022 naar aanleiding van de uitzending van de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens 
het WK voetbal 2022 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed op 23 en 27 november en 
1 december 2022 naar aanleiding van de uitzending van de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het WK 
voetbal 2022  met de bedoeling de effecten inzake mobiliteit in goede banen te leiden en de veiligheid van de 
supporters te vrijwaren.  

4.  Goedkeuren van het contract voor de winterbestrijding in 2022-'23 en 2023-'24 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de overeenkomst goed met Noodweer Benelus en Meteosupport 
in functie van de winterbestrijding voor de komende twee jaar. Via deze dienstverlening wordt de gemeente 
gealerteerd wanneer door grondvorst de veiligheid van het wegverkeer in het gedrang kan komen en ijzel- of 
sneeuwbestrijding aan de orde is. 



FACILITY 

5.  Goedkeuren van de verlenging van de indientermijn 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 
verlenging van de indientermijn  goed voor het raamcontract voor het leveren van dranken. De termijn wordt 
verlengd met 13 kalenderdagen. 

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 'Seniors for life' op 11 december 2022 in het Ontmoetingscentrum goed. 

ECONOMIE 

7.  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 202208 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. 

8.  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 1202200105639 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. 

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 1202200104676 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. 
  



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_2022145566. 

11.  Weigeren 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 weigert het 
college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunningsaanvraag met referentienummer 
OMV_2022120441. 

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_2022096477, OMV_2022111864 en OMV_2022118857. 

ONDERWIJS 

13.  Goedkeuren van de wijziging in de prijsvaststelling en de indientermijn 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 
wijziging goed voor de overheidsopdracht met als kenmerk "Aankoop schoolboeken 2023-2024". De uitgaven 
worden nu geraamd op 54.694,11 euro. 

14.  Goedkeuren van een ouderschapsverlof 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 ouderschapsverlof 
voor een onderwijzer bij de Gemeentelijke BLO-school De Zon goed met ingang van 1 september 2022 tot en met 
30 juni 2023. 
  



ALGEMEEN BESTUUR 

15.  Meedelen van de agenda van de gemeenteraad 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de agendapunten van de gemeenteraad van 22 november 2022 
goed en deelt deze mee aan de voorzitter van de gemeenteraad. 

DIENSTVERLENING 

16.  Goedkeuren van een subsidieaanvraag in het kader van de Goede Buur(t)straat 

 Op voorstel van Nadine Verheye, 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 Steenoven- en Mennestraat voor 300 euro. 

COMMUNICATIE 

17.  Goedkeuren van de aan te schrijven firma's voor de opmaak, 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 
toevoeging van een aan te schrijven firma goed voor de overheidsopdracht met als kenmerk "Opmaak, druk en 
verdeling van infobrief". De uitgaven worden geraamd op 20.000 euro. 

TOERISME, RECREATIE EN EVENEMENTEN 

18.  Goedkeuren van de afsprakennota in het kader van de organisatie van het WK voetbal 2022 
op groot scherm 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de afsprakennota goed met betrekking tot de organisatie van 
het WK Voetbal 2022 op groot scherm. De nota bevat de afspraken inzake uitbating, kosten en veiligheid en het 
barreglement. 

ALGEMENE FINANCIERING 

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 2022/42 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 2022/94 ten bedrage van 251.808,79 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


