Gemeenteraad

Besluitenlijst 21.10.2021
Aanwezigen:

Pedro Ketels, Schepen-Voorzitter;
Carine Dewaele, Burgemeester;
Bernard Fonteyne, Rudy Rommens, Schepenen;
Rita Lammertyn, Schepen-Voorzitter BCSD;
Jan Viaene, Nico Parmentier, Els Moerkerke, Francis Bonte, Gudrun Debrabandere,
Bruno Vanoverbeke, Daan Mostaert, Marnic Vandenbroucke, Kurt Vansteenkiste,
Vicky Devreese, Tine Desmet, Raadsleden;
Christophe Vandecasteele, Algemeen Directeur

Verontschuldigd:

Jan Gheysens, Raadslid

OPENBARE ZITTING
ORGANISATIEBEHEERSING:
1.

Vaststellen reglement betreffende de klachtenbehandeling.

In het kader van de organisatiebeheersing dient elke gemeente- en OCMW-bestuur een reglement te
hebben voor de behandeling van klachten. Dit reglement wordt nu goedgekeurd en zal via de website,...
bekendgemaakt worden. Op die manier zal elke klacht op een gelijke wijze behandeld kunnen worden.
Beslissing:

eenparig goedgekeurd

RUIMTELIJKE ORDENING:
2.

Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met de Intercommunale Leiedal voor de realisatie
van het masterplan vergroening centrum Lendelede (Eerste Fase): projectcoördinatie en
bouwheerschap site Dassonville.

Intercommunale Leiedal stelt voor een samenwerkingsovereenkomst met hen af te sluiten in het kader van
de realisatie van het masterplan vergroening centrum Lendelede. Een eerste fase hierin is de aankoop en
de ontwikkeling van de site Dassonville.
Beslissing:

10 Ja;
6 Neen

SPORT:
3.

AGL : Kennisname wijziging gebruiksreglement polyvalente zaal.

De Raad van Bestuur van het AGL heeft het gebruiksreglement polyvalente zaal gewijzigd en dit wordt ter
kennisname aan de gemeenteraad voorgelegd.
Beslissing:

neemt kennis

1.

FINANCIËN:
4.

Vaststellen van het belastingsreglement op masten en pylonen voor de aanslagjaren 2022-2025.

De aanwezigheid van masten en pylonen op het grondgebied van de gemeente verstoren het open
landschap van onze gemeente en heeft een substantiële invloed op de aantrekkingskracht van de
gemeente Lendelede als woonomgeving. Daarom wenst de gemeente een belasting op masten en pylonen
in te voeren.
Beslissing:

eenparig goedgekeurd

MILIEU:
5.

Ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact.

Vlaanderen en de lokale besturen slaan, d.m.v. het Lokaal Energie- en Klimaatpact de handen in elkaar om
samen de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken. Aan de hand van concrete en
herkenbare werven wil men inzetten op krachtdadig beleid. Er wordt hierbij ingezet op een gelijktijdige
bottom-up en top-down aanpak. Beide actoren, de Vlaamse overheid en de lokale besturen geven aan werk
te maken van concrete engagementen.
Beslissing:

eenparig goedgekeurd

WONEN:
6.

Bepaling werkingsgebied van de nieuwe woonmaatschappij.

Elke gemeente dient, eventueel in samenwerking met andere gemeenten, een woonmaatschappij op te
richten die als enige actor zal optreden voor de sociale huisvesting in de gemeente. De gemeente
Lendelede opteert, in overleg met de diverse actoren en betrokken gemeenten, om een woonmaatschappij
op te richten in samenwerking met Mijn Huis en Helpt Elkander die actief zal zijn in de gemeenten
Anzegem, Deerlijk, Dentergem, Harelbeke, Lendelede, Oostrozebeke, Waregem en Wielsbeke.
Beslissing:
7.

eenparig goedgekeurd

Afsluiten samenwerkingsovereenkomst in het kader van het reglement betreffende het aanbieden
van een Provinciale huurgarantieverzekering aan verhuurders op de West-Vlaamse private
huurmarkt.

De Provincie West- Vlaanderen start met het verlenen van een huurgarantieverzekering aan
éénoudergezinnen (onder bepaalde voorwaarden). De gemeente Lendelede kan hierop intekenen zodat de
aanvragen via het lokale woonloket kunnen verlopen.
Beslissing:

eenparig goedgekeurd

2.

8.

Goedkeuren van de verwerkingsovereenkomst "modelregeling gezamenlijke verantwoordelijkheid
verwerking persoonsgegevens door Woonwijs".

In het kader van de lopende overeenkomst met de Woonwijsgemeenten Deerlijk, Harelbeke, Kuurne,
Lendelede en Zwevegem dient er een verwerkingsovereenkomst opgemaakt te worden. Deze wordt ter
goedkeuring voorgelegd aan de gemeente- en de OCMW- Raad van 21.10.2021.
Beslissing:

eenparig goedgekeurd

ALGEMEEN:
9.

Goedkeuren van de notulen van de voorgaande zitting.

Er wordt voorgesteld om de notulen van de voorgaande zitting goed te keuren.
Beslissing:

eenparig goedgekeurd

10. Mondelinge vragen en mededelingen.
Tijdens de gemeenteraad worden de mondelinge vragen en mededelingen besproken.

Namens de Gemeenteraad:
De Algemeen Directeur,
Getekend door:Christophe Vandecasteele
Getekend op:2021-10-25 17:38:40 +02:00
Reden:Ik keur dit document goed

Christophe Vandecasteele

De Schepen-Voorzitter,
Getekend door:Pedro Ketels (Signature)
Getekend op:2021-10-25 10:31:39 +02:00
Reden:Digitaal ondertekend

Pedro Ketels
3.

