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Zitting van 9 januari 2023 

Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 9 januari 2023 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 
26 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.  Goedkeuren van de instap in een raamcontract 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 
Het college van burgemeester keurt, overeenkomstig de regelgeving inzake overheidsopdrachten, de instap goed 
in een raamcontract voor diensten bestaande uit het leveren, plaatsen en onderhouden van Hoppinzuilen. het 
betreft een overheidsopdracht die door het Vlaams Gewest gegund werd op 24 juni 2022 aan Trafiroad NV voor 
een periode van 48 maanden. 

3.  Goedkeuren van een aanvraag tot het bekomen van een bestuurderspas 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt, in uitvoering van het decreet betreffende het individueel 
bezoldigd personenvervoer, een aanvraag voor een bestuurderspas goed. 

OMGEVING 

4.  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_2022147384. 



5.  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_2022069930. 

IT 

6.  Goedkeuren van de gunningswijze, de lastvoorwaarden en de aan te schrijven firma's voor 
het raamcontract "Aankoop telefooncentrale"  

 Op voorstel van Kurt Windels en Jan Rosseel, burgemeester en schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig de regelgeving inzake overheidsopdrachten, de 
gunningswijze, de lastvoorwaarden en de aan te schrijven firma's goed voor de overheidsopdracht met als 
kenmerk "Aankoop telefooncentrale". De uitgaven worden geraamd op 29.999,99 euro. 

ALGEMENE FINANCIERING 

7.  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 
2022/228, 2022/234 tot en met 239 en 2023/2 ten bedrage van 261.425,25 euro en gelast de betaling ervan. 

8.  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 2023/1 ten bedrage van 274.074,93 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

9.  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 bestelaanvragen voor het boekjaar 2023 goed. 

10.  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 2023-1 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2023 goed. 

11.  Vaststellen van het bussenaantal in de gemeente Ingelmunster 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen stelt, in uitvoering van artikel 6 van het belastingreglement waarbij 
een belasting wordt geheven op de huis-aan-huis-verspreiding van niet-geadresseerde publiciteitsbladen en -
kaarten, catalogi, kranten en gelijkgestelde producten, het aantal postbussen vast in de gemeente Ingelmunster. 
Het zijn er 4.553. 

Kennisname 



OMGEVING 

12.  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 met referentienummer 2022085665. 

SPORT 

13.  Kennis nemen van het ministerieel besluit van 20 december 2022 houdende toekenning van 
een investeringssubsidie voor bovenlokale sportinfrastructuur 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 
Vlaams minister van Sport, Ben Weyts, keurde de subsidieaanvraag voor de bovenlokale sportinfrastructuur goed. 
Concreet krijgt gemeente Ingelmunster voor het bouwen van de nieuwe gym- en trampolinehal en renovatie van 
de huidige kleedkamers een subsidie van 992.250 euro. 

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 

14.  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 vierde kwartaal van 2022 met 
betrekking tot de acties opgenomen in het strategisch plan van de DVV Midwest. 

ALGEMENE FINANCIERING 

15.  Kennis nemen van een vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van 
20 december 2022 te Brugge in de zaak Gemeente Ingelmunster tegen Telenet . Het betreft een gunstig vonnis. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


