
College van burgemeester en schepenen 
Zitting van 12 december 2022 

Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 12 december 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 
5 december 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 vanaf 14 tot en met 18 
december 2022 naar aanleiding van de organisatie van Studio Kontrabas, Cityrun en Kerstmarkt 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed naar aanleiding van de 
organisatie van de  organisatie van Studio Kontrabas, Cityrun en Kerstmarkt vanaf 14 tot en met 18 december 
2022 met de bedoeling de effecten inzake mobiliteit in goede banen te leiden en de veiligheid van de deelnemers 
te vrijwaren. 

FACILITY 

3.  Goedkeuren van de gunning van de overheidsopdracht met als kenmerk 'leveren van dranken 
voor gemeente en OCMW Ingelmunster' 

 Op voorstel van Martine Verhamme, 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 'leveren van dranken voor gemeente en 
OCMW Ingelmunster' goed voor een bedrag van 53.246,68 euro.  

LEEFMILIEU 

4.  Goedkeuren van subsidieaanvragen voor de inzaai van groenbedekkers 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 
Het college van burgemeester en schepen keurt de subsidie-aanvraag GR-2022-1 tot en met GR-2022-16 goed 
overeenkomstig het subsidiereglement voor de inzaai van groenbedekkers van 19 oktober 2004 en gewijzigd in 
zitting van 24 april 2012. De totale subsidie bedraagt 2.742,25 euro. 
  



ECONOMIE 

5.  Goedkeuren van een verzoek tot overname van een abonnement voor een standplaats op de 
Ommegangkermis 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 
In uitvoering van het reglement met betrekking tot kermisactiviteiten op de openbare kermissen te Ingelmunster 
keurt het college van burgemeester en schepenen een verzoek tot overname van een abonnement goed voor de 
Ommegangkermis. 

OMGEVING 

6.  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_2022129131 en OMV_2022139051. 

WONEN 

7.  Definitief toekennen van het gemeentelijke aandeel voor energiebesparende investeringen in 
een woning in het kader van het project 'Ingelmunster benoveert' 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 
In uitvoering van het gemeentelijk reglement van 19 december 2017 tot toekenning van een gemeentelijke premie 
voor energiebesparende investeringen in een woning in het kader van het project 'Ingelmunster Benoveert', keurt 
het college van burgemeester en schepenen de premie definitief goed voor het dossier I/BENOVEREN/2018-003 
voor een bedrag van 18.503,08 euro. 

8.  Definitief toekennen van het gemeentelijke aandeel voor energiebesparende investeringen in 
een woning in het kader van het project 'Ingelmunster benoveert' 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 
In uitvoering van het gemeentelijk reglement van 19 december 2017 tot toekenning van een gemeentelijke premie 
voor energiebesparende investeringen in een woning in het kader van het project 'Ingelmunster Benoveert', keurt 
het college van burgemeester en schepenen de premie definitief goed voor het dossier I/BENOVEREN/2018-007 
voor een bedrag van 18 316,67 euro. 

9.  Definitief toekennen van het gemeentelijke aandeel voor energiebesparende investeringen in 
een woning in het kader van het project 'Ingelmunster benoveert' 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 
In uitvoering van het gemeentelijk reglement van 19 december 2017 tot toekenning van een gemeentelijke premie 
voor energiebesparende investeringen in een woning in het kader van het project 'Ingelmunster Benoveert', keurt 
het college van burgemeester en schepenen de premie definitief goed voor het dossier I/BENOVEREN/2018-004 
voor een bedrag van 13.873,15 euro. 



10.  Definitief toekennen van het gemeentelijke aandeel voor energiebesparende investeringen in 
een woning in het kader van het project 'Ingelmunster benoveert' 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 
In uitvoering van het gemeentelijk reglement van 19 december 2017 tot toekenning van een gemeentelijke premie 
voor energiebesparende investeringen in een woning in het kader van het project 'Ingelmunster Benoveert', keurt 
het college van burgemeester en schepenen de premie definitief goed voor het dossier I/BENOVEREN/2018-009 
voor een bedrag van 12.860,28 euro. 

11.  Definitief toekennen van het gemeentelijke aandeel voor energiebesparende investeringen in 
een woning in het kader van het project 'Ingelmunster benoveert' 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 
In uitvoering van het gemeentelijk reglement van 19 december 2017 tot toekenning van een gemeentelijke premie 
voor energiebesparende investeringen in een woning in het kader van het project 'Ingelmunster Benoveert', keurt 
het college van burgemeester en schepenen de premie definitief goed voor het dossier I/BENOVEREN/2018-005 
voor een bedrag van 6.788,49 euro. 

12.  Definitief toekennen van het gemeentelijke aandeel voor energiebesparende investeringen in 
een woning in het kader van het project 'Ingelmunster benoveert' 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 
In uitvoering van het gemeentelijk reglement van 19 december 2017 tot toekenning van een gemeentelijke premie 
voor energiebesparende investeringen in een woning in het kader van het project 'Ingelmunster Benoveert', keurt 
het college van burgemeester en schepenen de premie definitief goed voor het dossier I/BENOVEREN/2018-002 
voor een bedrag van 21.620,58 euro. 

13.  Definitief toekennen van het gemeentelijke aandeel voor energiebesparende investeringen in 
een woning in het kader van het project 'Ingelmunster benoveert' 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 
In uitvoering van het gemeentelijk reglement van 19 december 2017 tot toekenning van een gemeentelijke premie 
voor energiebesparende investeringen in een woning in het kader van het project 'Ingelmunster Benoveert', keurt 
het college van burgemeester en schepenen de premie definitief goed voor het dossier I/BENOVEREN/2018-002 
voor een bedrag van 16.407,74 euro. 

14.  Definitief toekennen van het gemeentelijke aandeel voor energiebesparende investeringen in 
een woning in het kader van het project 'Ingelmunster benoveert' 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 
In uitvoering van het gemeentelijk reglement van 19 december 2017 tot toekenning van een gemeentelijke premie 
voor energiebesparende investeringen in een woning in het kader van het project 'Ingelmunster Benoveert', keurt 
het college van burgemeester en schepenen de premie definitief goed voor het dossier I/BENOVEREN/2018-006 
voor een bedrag van 2.800,70 euro. 
  



PATRIMONIUM 

15.  Goedkeuren van een prijswijziging binnen het raamcontract voor de schoonmaak van 
gebouwen 

 Op voorstel van Martine Verhamme, 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 'Schoonmaak van diverse 
gebouwen van Gemeente en OCMW van Ingelmunster'. Het betreft een prijsstijging van 21,81%. 

16.  Goedkeuren van een prijswijziging binnen het raamcontract voor de schoonmaak van 
gebouwen 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
Overeenkomstig de bepalingen van de regelgeving inzake overheidsopdrachten keurt het college van burgemeester 
en schepenen een prijswijziging goed binnen de overheidsopdracht van aankoopcentrale Kuurne met als kenmerk 
'onderhoudscontract Schoonmaak beglazing Kuurne en Ingelmunster'. Het betreft een prijsstijging van 21,81%. 

ONDERWIJS 

17.  Goedkeuren van de gunning van de overheidsopdracht met als kenmerk 'Aankoop 
schoolboeken 2023-2024' 

 Op voorstel van Martine Verhamme, 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 'Aankoop schoolboeken 2023-2024' goed 
voor een geraamd bedrag van 54.694,11 euro.  

18.  Benoemen in vast verband van een onderwijzer ASV 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 de vaste benoeming 
goed van een onderwijzer ASV voor 22/22 prestaties bij de Gemeentelijke BLO-school De Zon vanaf 1 januari 
2023. 

19.  Benoemen in vast verband van een onderwijzer ASV 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 de vaste benoeming 
goed van een onderwijzer ASV voor 22/22 prestaties bij de Gemeentelijke BLO-school De Zon vanaf 1 januari 
2023. 

20.  Benoemen in vast verband van een onderwijzer ASV 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 de vaste benoeming 
goed van een onderwijzer ASV voor 22/22 prestaties bij de Gemeentelijke BLO-school De Zon vanaf 1 januari 
2023. 



21.  Benoemen in vast verband van een onderwijzer ASV 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 de vaste benoeming 
goed van een onderwijzer ASV voor 6/22 prestaties bij de Gemeentelijke BLO-school De Zon vanaf 1 januari 2023. 

22.  Benoemen in vast verband 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 de vaste benoeming 
goed van een logopedist voor 10/30 prestaties bij de Gemeentelijke BLO-school De Zon vanaf 1 januari 2023. 

23.  Benoemen in vast verband 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 de vaste benoeming 
goed van een orthopedagoog voor 39/40 prestaties bij de Gemeentelijke BLO-school De Zon vanaf 1 januari 2023. 

24.  Benoemen in vast verband bij de Gemeentelijke Basisschool De Wingerd 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
In uitvoering van het onderwijsstatuut keurt het college van burgemeester en schepenen de vaste benoeming 
goed van een leermeester lichamelijke opvoeding voor 8/24 lager en 8/24 kleuter prestaties bij de Gemeentelijke 
Basisschool De Wingerd vanaf 1 januari 2023. 

25.  Benoemen in vast verband van 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 de vaste benoeming 
goed van een onderwijzer 5/24 prestaties bij de Gemeentelijke Basisschool De Wingerd vanaf 1 januari 2023. 

26.  Goedkeuren van tijdelijke aanstellingen in het ondersteuningsnetwerk 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 de tijdelijke aanstelling 
van leerkrachten goed in het ondersteuningsnetwerk bij de Gemeentelijke BLO-school "De Zon" voor de duur van 
het schooljaar 2022-2023. 

ALGEMEEN BESTUUR 

29.  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 20 december 2022 
goed en deelt deze mee aan de voorzitter van de gemeenteraad. 
  



ALGEMENE FINANCIERING 

30.  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 Burgerzaken, meer bepaald voor identiteitsbewijzen. 

31.  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 2022/46 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2022 goed. 

32.  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 2022/102 ten bedrage van 213.911,94 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 
272 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

33.  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 2022-28 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2022 goed. 

Kennisname 
SOCIALE ZAKEN 

34.  Kennis nemen van het ministerieel besluit van 26 oktober 2022 houdende de toekenning van 
een projectsubsidie aan Vlaamse gemeenten en steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter 
ondersteuning van de uitrol van een e-inclusiebeleid 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van Minister Somers waarbij aan de 
gemeente Ingelmunster een subsidie van 25.333 euro wordt toegekend voor de uitrol van een e-inclusiebeleid. 
Zoals afgesproken binnen Midwest wordt 19.493,18 euro doorgestort aan de regionale pot, 5.869,82 euro wordt 
voorbehouden voor eigen uitgaven. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


