
College van burgemeester en schepenen 
Zitting van 21 november 2022 

Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 21 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 
14 november 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.  Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op  28 november en 2 
december 2022 naar aanleiding van het uitvoeren van het veegplan 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed naar aanleiding van het 
uitvoeren van het veegplan op 28november en 2 december 2022 met de bedoeling de effecten inzake mobiliteit in 
goede banen te leiden en het correct uitvoeren van het veegplan mogelijk te maken. 

GEBIEDSWERKING 

3.  Goedkeuren van de gunningswijze, de lastvoorwaarden en de publicatie voor de 
overheidsopdracht "Groenbeheer 2023-2026"  

 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 2023-2026". De uitgaven worden geraamd op 67.155,00 euro per jaar, of 268.620,00 euro voor de 
volledige looptijd. 

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 Kerstfeest van Samana op 17 december 2022 in het Ontmoetingscentrum 
goed. 
  



OMGEVING 

5.  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_2022116695, OMV_2022124360, OMV_2022129222 en OMV_2022133990. 

CULTUUR 

6.  Toekennen van een  tegemoetkoming uit het Cultuurfonds 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig het gemeentelijke reglement op het 
Cultuurfonds van 18 februari 2020, een subsidieaanvraag goed van Samana. Het betreft een toelage van 150 euro 
voor het organiseren van een activiteit op 9 oktober voor zieken en ouderen. 

ONDERWIJS 

7.  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 7 november 2022 tot en met 30 juni 2023. 

8.  Goedkeuren van de verlenging van een tijdelijke aanstelling van een personeelslid 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 tijdelijke aanstelling 
goed bij de Gemeentelijke Basisschool "De Wingerd" met ingang vanaf 1 november 2022 tot en met 30 november 
2022. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

9.  Goedkeuren van afsprakennota's voor de vrijwilligerswerking 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig de bepalingen van het decreet over het lokaal 
bestuur, het ontwerp van de aangepaste afsprakennota's goed die worden aangewend voor de vrijwilligerswerking. 
In deze nota's worden alle afspraken opgenomen tussen de gemeente of het OCMW en de vrijwilliger, onder meer, 
inzake vergoeding, verzekering, deontologie en dergelijke zaken meer. 
  



JEUGD 

10.  Goedkeuren van een samenwerkingsovereenkomst 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig de bepalingen van het decreet over het lokaal 
bestuur, de overeenkomsten goed met Cubicare voor het gebruik van de toepassing 'Opvang Vlaanderen'  in het 
kader van het Lokaal loket kinderopvang. Hiermee wordt een meer performant gebruikersplatform ingezet voor 
kinderopvanginitiatieven en de ouders. 

ALGEMENE FINANCIERING 

11.  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 2022/43 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2022 goed. 

12.  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 2022/95 ten bedrage van 126.355,67 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

13.  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 2022-27 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2022 goed. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


