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Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 28 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 
21 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 vorderingstaat 2bis voor het aanleggen van een ecologisch wandelpad in de 
Mandelmeersen, - lot 2 aanleg brug 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 2bis goed voor de opdracht 'Ecologisch 
wandelpad Mandelmeersen - lot 2 aanleg brug. Vorderingsstaat 2bis gaat over een bedrag van 3.433,98 euro. 

3.  Goedkeuren van een prijswijziging binnen het raamcontract voor 'Bouwmaterialen op afroep' 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 
Overeenkomstig de bepalingen van de regelgeving inzake overheidsopdrachten keurt het college van burgemeester 
en schepenen een prijswijziging goed binnen de overheidsopdracht met als kenmerk 'Bouwmaterialen op afroep'. 
Het betreft een prijsstijging van 36,52%. 

GEBIEDSWERKING 

5.  Aanstellen van een nieuwe dienstverlener in het kader van KLIP 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 
Aangezien Fluvius geen dienstverlening meer biedt voor het opladen van communicatieleidingen in het KLIP en ook 
de daarmee gepaarde planaanvragen niet meer afhandelt, moest de gemeente uitkijken naar een andere 
dienstleverancier voor deze activiteit. Alle dienstverleners uit de excellijst die gepubliceerd wordt op de website van 
het KLIP kregen de vraag of ze een offerte konden toesturen voor betreffende dienst. Slechts 3 aanbieders bleken 
een aanbod te hebben. 

LEEFMILIEU 

6.  Goedkeuren van een subsidieaanvraag voor het onderhoud van kleine landschapselementen 
 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 
Het college van burgemeester en schepen keurt subsidie-aanvraag KLE-2022-13 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 144,00 euro voor het onderhoud van 12 knotbomen. 



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 
muziekactiviteiten ter gelegenheid van de City Run for Life op 16 december 2022 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 de Warmste Week van 15 tot en met 18 december 2022 in de 
fabrieksgebouwen van Schotte in de Nieuwstraat goed. 

9.  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 Sinterklaasshow op 4 december 2022 op het marktplein goed. 

PATRIMONIUM 

10.  Goedkeuren van de gunning van het raamcontract 'Toegangsbeheer' 
 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig de bepalingen van de wetgeving op de 
overheidsopdrachten, de gunning voor de opdracht met als onderwerp "Raamcontract toegangsbeheer" goed voor 
een bedrag van 105.874,67 euro. 

DIENSTVERLENING 

11.  Goedkeuren van grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats 
 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt 2 grafconcessies goed op de gemeentelijke begraafplaats 
overeenkomstig de politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 21 juni 2022. 

12.  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/116, 2020/AS/117 en 2020/AS/118 van ambtswege uit het 
vreemdelingen- en bevolkingsregister van de gemeente Ingelmunster.  

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

13.  Vaststellen van de sluitingsdagen, de vakantiedagen, de collectieve vakantiedagen en de 
compensatiedagen voor 2023 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen legt, in uitvoering van de rechtspositieregeling van het 
gemeentepersoneel en na kennisgeving aan de vakorganisaties, alle dagen vast voor 2023 waarop de diensten in 
meer of mindere mate beschikbaar zijn. Het OCMW en de gemeente volgen dezelfde regeling. 
  



ALGEMENE FINANCIERING 

14.  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 de dienst Grondgebied en Patrimonium, meer specifiek Omgeving.  

15.  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 de ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein.  

16.  Vaststellen van retributies vrije tijd 

 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 de dienst vrije tijd.  

17.  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 2022/44 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2022 goed. 

18.  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 2022/98 ten bedrage van 68.831,93 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

19.  Goedkeuren van de toewijzing voor de opname van een lening 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur geeft het college van burgemeester en schepen haar goedkeuring 
voor de opname van 3,5 miljoen euro en dit bij de inschrijver met de meest voordelige offerte, zijnde ING België 
NV. 

  



Kennisname 

OMGEVING 

20.  Kennis nemen van een advies van de Hoger Raad voor Handhavingsuitvoering 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies nr. 1185 betreffende een 
herstelvordering van de gemeentelijk stedenbouwkundige inspecteur en de burgemeester bij de Hoge Raad voor 
Handhavingsuitvoering. 

21.  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 weigeren van 
een omgevingsvergunning voor het afbreken van betaande gebouwen met bestaande infrastructuur en 
heroprichten van een kantoor- en dienstengebouw met onder- en bovengrondse parking en infrastructuur met 
referentienummer 2021120528. 

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 

22.  Kennis nemen van de kwartaalrapportage betreffende de acties ter uitvoering van het 
strategisch plan van de DVV Midwest 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt, overeenkomstig de bepalingen van het Decreet over het 
Lokaal bestuur en de statuten van de DVV Midwest, kennis van het rapport over het derde kwartaal van 2022 met 
betrekking tot de acties opgenomen in het strategisch plan van de DVV Midwest. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


