
College van burgemeester en schepenen 
Zitting van 25 oktober 2021 

Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 25 oktober 2021 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 
18 oktober 2021 goed. Deze werden opgesteld door de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 50, 277 en 
278 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

OMGEVING 

2.  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_2021057707, OMV_2021107356 en OMV_2021131070. 

PATRIMONIUM 

3.  Goedkeuren van de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor het leveren en plaatsen van 
buitenschrijnwerk voor de gemeentescholen van Ingelmunster 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het gemeentebestuur keurt, conform de wetgeving op de overheidsopdrachten, de lastvoorwaarden en 
gunningswijze goed voor het in de markt stellen van een opdracht voor buitenschrijnwerk. Dit voor een geraamd 
bedrag van 250.000 euro. 

VRIJE TIJD 

4.  Goedkeuren van de aanvraag tot erkenning van de vereniging 'Ingelmunsterse bouwvrienden' 

 Op voorstel van Jean Pierre Deven, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig het gemeentelijk reglement betreffende de 
erkenning van een vereniging, de aanvraag goed van de feitelijke vereniging 'Ingelmunsterse bouwvrienden' om te 



worden erkend als vereniging. Deze vereniging, bestaande uit een aantal Ingelmunsterse bedrijfsleiders, zullen 
instaan voor de organisatie van een kerstmarkt. 

DIENSTVERLENING 

5.  Ambtshalve schrappen uit het vreemdelingenregister 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 
Het college van burgemeester en schepenen, overeenkomstig de wetgeving betreffende de bevolkingsregisters, de 
identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten, schrapt de personen gekend onder het 
dossier met refertenummer 2020/AS/78 en 2020/AS/79 van ambtswege uit het vreemdelingenregister van de 
gemeente Ingelmunster.  

ALGEMENE FINANCIERING 

6.  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 2021/87 ten bedrage van 33.455,11 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

7.  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 2021/39 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2021 goed. 

8.  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 2021-20 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2021 goed. 

9.  Uitvoerbaar verklaren van het kohier voor de Algemene Financieringsbijdrage - bedrijven voor 
het aanslagjaar 2021 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het kohier van de Algemene Financiering - bedrijven 2020 goed 
in uitvoering van het gemeentelijk belastingreglement van 17 december 2019. Het kohier kent 674 artikels ter 
waarde van 133.780,00 euro ten gunste van de gemeenterekening in 2021. 

10.  Uitvoerbaar verklaren van het kohier voor de belasting op masten en pylonen voor het 
aanslagjaar 2021 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
In uitvoering van het gemeentelijk belastingreglement van 17 december 2019 op masten en pylonen keurt het 
college van burgemeester en schepen het kohier voor 2021 goed. Het bevat 22 artikels voor een bedrag van 
57.500 euro. 



11.  Uitvoerbaar verklaren van het kohier betreffende de uitbating van nachtwinkels en bureaus 
voor telecommunicatie 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het kohier voor het aanslagjaar 2020 goed in uitvoering van het 
gemeentelijk belastingreglement van 17 december 2019 waarbij een belasting wordt geheven op de uitbating van 
nachtwinkels en bureaus voor telecommunicatie. Het kohier kent 1 artikel ter waarde van 1.000 euro ten gunste 
van de gemeenterekening in 2021. 

Kennisname 

ALGEMEEN BESTUUR 

12.  Kennis nemen van de voortgangsrapportage in het kader van organisatiebeheersing 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot de 
organisatiebeheersing opgesteld door de algemeen directeur overeenkomstig de verplichtingen inzake 
organisatiebeheer en de opvolging van de strategische planning. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


