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Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 6 maart 2023 in uitvoering van 
artikel 285, §1 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

 
 

Beslissingen 

1.  Goedkeuren van de notulen van 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 
27 februari 2023 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 op 29 maart 2023 naar aanleiding van de 
doortocht van de wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed naar aanleiding van de 
doortocht van de wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen op 29 maart 2023 met de bedoeling de effecten inzake 
mobiliteit in goede banen te leiden en de veiligheid van de deelnemers en toeschouwers te vrijwaren. 

FACILITY 

3.  Stopzetten van een overheidsopdracht voor de afname van dranken 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist, conform de wet op de overheidsopdrachten en in onderling 
overleg met de opdrachthouder, om de overheidsopdracht voor de aankoop van dranken stop te zetten. Een 
nieuwe aangepaste overheidsopdracht zal worden in de markt gezet. 

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 Chirouge op 1 april 2023 in Sporthal 2 goed. 



5.  Goedkeuren van de verdere samenwerking met het regionaal dierenasiel 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 
De gemeente heeft met ingang van 1 januari 2021 een overeenkomst afgesloten met het dierenasiel regio 
Roeselare. De gemeente neemt akte van de huidige stand van zaken en de recente wijzigingen en verklaart zich 
akkoord om verder regionaal samen te werken. 

6.  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 'I want to scout again' op 18 maart 2023 in de Cultuurfabriek goed. 

7.  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-2023-2 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 120 euro voor het knotten van 10 bomen. 

8.  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-2023-1 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 408 euro voor het knotten van 34 bomen. 

VOLKSGEZONDHEID 

9.  Goedkeuren van een aanpassing binnen de intergemeentelijke samenwerking in functie van 
lokale preventiewerking 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt een voorstel tot aanpassing goed binnen de intergemeentelijke 
samenwerking in functie van de lokale preventiewerking inzake gezondheid. Deze aanpassing dringt zich op als 
gevolg van het vrijwillig ontslag van de projectcoördinator. Aangezien de jaarplanning met de uit te voeren acties 
reeds uitgewerkt is, kan de uitvoering en de afronding van het project met eigen medewerkers gerealiseerd 
worden. 

OMGEVING 

10.  Aktename van een melding 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 neemt het 
college van burgemeester en schepenen akte van de melding van stedenbouwkundige handelingen en/of de 
exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit met referentienummer OMV_2023016498. 



11.  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_2022103001. 

12.  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_2022145353 en OMV_2022139646. 

DIENSTVERLENING 

13.  Goedkeuren van de hernieuwing van grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt 5 grafconcessies goed op de gemeentelijke begraafplaats 
overeenkomstig de politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 21 februari 2017.  

14.  Goedkeuren van grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt 5 grafconcessies goed op de gemeentelijke begraafplaats 
overeenkomstig de politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 21 juni 2022. 

15.  Beëindigen van verlopen grafconcessies voor de periode 2022 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 
Het college van burgemeester en schepenen beëindigt, in uitvoering van de regelgeving op de lijkbezorging en de 
begraafplaatsen, definitief 27 grafconcessies die vervallen zijn. 

ALGEMENE FINANCIERING 

16.  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 2023/33 ten bedrage van 352.234,01 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 



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 bestelaanvragen voor het boekjaar 2023 goed. 

18.  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 2.645,27 euro betreffende een invorderingsrecht 
van 2020 en ontlast de financieel directeur de invordering ervan. 

Kennisname 

FACILITY 

19.  Kennis nemen van een wijziging van de opdracht voor leasing van bedrijfskledij door 
aankoopcentrale Creat 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
Het College neemt kennis van de wijziging die aankoopcentrale Creat aankondigt voor het raamcontract voor 
leasing van bedrijfskledij, waar het gemeentebestuur uit afneemt. Het gaat om een wijziging van de leverancier 
naar Radius Leasewear in samenwerking met Klaratex en om de aankondiging van een prijsstijging van 17,56% 
vanaf maart 2023. 

ALGEMENE FINANCIERING 

20.  Kennis nemen van de maximaal toegekende projectsubsidie binnen het Kopenhagenplan 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 
De Vlaamse overheid creëerde een projectsubsidie voor investeringen in fietsinfrastructuur (Plan Kopenhagen). 
Gemeente Ingelmunster heeft projecten ingediend voor een kostprijs van 239.533,84 euro. Hiervoor heeft de 
Vlaamse overheid een maximale projectsubsidie bepaald op 79.844,61 euro.  
De burgemeester, 

Kurt Windels 


