
College van burgemeester en schepenen 
Zitting van 30 januari 2023 

Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 30 januari 2023 in uitvoering van 
artikel 285, §1 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

 
 

Beslissingen 

1.  Goedkeuren van de notulen van vorige zittingen 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 
23 januari 2023 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 de gunning van de overheidsopdracht met als kenmerk 'Raamcontract 
groenonderhoud 2023-2026' 

 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 groenonderhoud 2023-2026' 
goed voor een bedrag van € 279.045,36  euro of 69.761,34€ per jaar. De opdracht wordt gegund aan Weerwerk 
vzw. 

3.  Goedkeuren van de gunningswijze, de lastvoorwaarden en de aan te schrijven firma's voor 
het raamcontract "Maaien bermen"  

 Op voorstel van Jan Rosseel, 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 "Raamcontract maaien bermen". De uitgaven voor de maximale looptijd van 4 jaar worden geraamd op 
81.507,72 euro. 

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_2022163642 en OMV_2022162333. 
  



PATRIMONIUM 

5.  Goedkeuren van vorderingsstaat 1 betreffende het leveren en plaatsen van aluminium 
buitenschrijnwerk in de schoolgebouwen 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig de bepalingen inzake overheidsopdrachten, de 
vorderingsstaat goed betreffende het leveren en plaatsen van aluminium buitenschrijnwerk voor een bedrag van 
300.556,96 euro.  

6.  Goedkeuren van de gunningswijze, de lastvoorwaarden en de aan te schrijven firma's voor 
het raamcontract "Leveren en afhalen van  schilderwerkproducten"  

 Op voorstel van Jan Rosseel, 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 "Leveren en afhalen van  schilderwerkproducten". De uitgaven voor de maximale looptijd van 4 jaar 
worden geraamd op 48.935,02 euro. 

ONDERWIJS 

7.  Goedkeuren van een tijdelijke aanstelling bij de Gemeentelijke Gemeenteschool Basisschool 
"De Wingerd" 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
In uitvoering van het onderwijsstatuut keurt het college van burgemeester en schepenen een tijdelijke aanstelling 
van een onderwijzer goed bij de Gemeentelijke basisschool "De Wingerd" . 

8.  Stopzetten, in onderlinge overeenkomst, van de 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, in onderlinge 
overeenkomst, de stopzetting van de tijdelijke aanstelling van een personeelslid bij de Gemeentelijke BLO-school 
De Zon goed vanaf 30 januari 2023. 

DIENSTVERLENING 

9.  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/124 van ambtswege uit het vreemdelingen- en 
bevolkingsregister van de gemeente Ingelmunster.  



10.  Goedkeuren van huwelijken op een uitzonderlijk tijdstip 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt, in overeenstemming met het gemeentelijk reglement van 21 
januari 2014 ter zake, de aanvraag goed voor een huwelijk op een uitzonderlijk tijdstip. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

11.  Goedkeuren van het dienstverleningscontract van Fiabilis 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig de bepalingen van het decreet over het lokaal 
bestuur, het dienstverleningscontract met Fiabilis goed. Het betreft een opdracht voor een analyse van eventuele 
besparingsmogelijkheden inzake sociale zekerheid en bedrijfsvoorheffing voor de gemeente en het OCMW. 

INGELMUNSTER IN DE WERELD 

12.  Goedkeuren van een subsidieaanvraag voor een project in het kader van 
ontwikkelingssamenwerking 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 
Overeenkomstig het subsidiereglement voor ontwikkelingshulp of ontwikkelingssamenwerking van 20 december 
2016 kent het college van burgemeester en schepenen een toelage toe van 400 euro voor het dossier gekend 
onder refertenummer FT 2023-01. Het betreft een project in Kenia. 

ALGEMENE FINANCIERING 

13.  Vaststellen van oninbare belastingen 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
In uitvoering van artikel 177 van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt het college van burgemeester en 
schepenen een lijst van oninvorderbare en onverhaalbare belastingen goed en ontlast de financieel beheerder tot 
invordering voor een totaalbedrag van 43.148,38 euro. 

14.  Vaststellen van oninbare niet-fiscale invorderingen 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
In uitvoering van artikel 56 en 177 van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt het college van burgemeester en 
schepenen een staat van onwaarden goed voor een bedrag van 5.928,81 euro betreffende invorderingsrechten van 
2007, 2014, 2018, 2021 en 2022 en ontlast de financieel directeur de invordering ervan. 

15.  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 lijsten 2022/109, 2023/13 en 14 ten bedrage van 348.055,98 euro en gelast de betaling ervan 
overeenkomstig artikel 272 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 



16.  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. 

Kennisname 

WONEN 

17.  Kennis nemen van de goedkeuring door de deputatie van de provincie West-Vlaanderen van 
het saldo van de subsidie voor het lokaal klimaatproject 'Ingelmunster benoveert' 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 
Het college neemt kennis van de goedkeuring van de rapportering over het uitgevoerde project 'Ingelmunster 
benoveert' door de deputatie van de provincie West-Vlaanderen. De provincie zal het saldo van de subsidie voor dit 
klimaatproject, namelijk 8.936,54 euro, uitbetalen aan de gemeente. 

Beslissingen ter zitting 

ALGEMEEN BESTUUR 

30.  Goedkeuren van de verwerkersovereenkomst tussen Digitaal Vlaanderen en de gemeente 
Ingelmunster voor het gebruik van het Vastgoedinformatieplatform 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt, in uitvoering van de GDPR, de overeenkomst goed met Digitaal 
Vlaanderen voor de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van het Vastgoedinformatieplatform van de 
Vlaamse overheid. In de overeenkomst worden onderlinge afspraken gemaakt voor de onderlinge uitwisseling en 
verwerking van gegevens. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


