Gemeenteraad

Besluitenlijst 23.09.2021
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 Viaene, Raadslid verontschuldigd voor punt 11;
Jan Gheysens, Raadslid

OPENBARE ZITTING
OPENBARE WERKEN:
1.

Uitvoeren grondwerken + betonplaat achter technische loods : goedkeuring lastvoorwaarden met
raming ten belope van € 76.122,84 (incl. 21% BTW) en gunningswijze (onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking).

De koer achter de loods in de Spoelewielenlaan wordt uitgebreid teneinde daar meer materialen te kunnen
stapelen en de omgeving te verfraaien. Tegelijkertijd wordt de inrichting verbeterd en de nodige
infiltratievoorzieningen aangelegd.
Beslissing:

eenparig goedgekeurd

SPORT:
2.

AGL : Kennisname goedkeuring jaarrekening 2020 door de Gouverneur en kwijting van de
bestuurders van het AGL na goedkeuring van de jaarrekening over het dienstjaar 2020.

De Gouverneur heeft op 06.07.2021 de jaarrekening 2020 van het AGL goedgekeurd. De raad neemt
hiervan kennis. Na die goedkeuring, kan nu ook kwijting worden verleend aan de bestuurders van het AGL
voor het dienstjaar 2020.
Beslissing:

neemt kennis

FINANCIËN:
3.

Rapportering overeenkomstig artikel 177 van het decreet lokaal bestuur aan de gemeenteraad door
de financieel directeur aangaande het eerste semester 2021 en opvolgingsrapport overeenkomstig
artikel 263 van het decreet lokaal bestuur met een stand van zaken van de uitvoering van het
meerjarenplan.

Beslissing:

neemt kennis

1.

KERKFABRIEKEN:
4.

Kerkfabriek St. Blasius : aktename budget 2022.

De raad neemt akte van het budget 2022 van de kerkfabriek St. Blasius. Dit budget is in overeenstemming
met het meerjarenplan van de kerkfabriek waardoor een aktename volstaat. De gemeentelijke
exploitatietoelage bedraagt 39.506,74 euro.
Beslissing:
5.

neemt akte

Kerkfabriek St. Katharina : aktename budget 2022

De raad neemt akte van het budget 2022 van de kerkfabriek St. Katharina. Dit budget is in
overeenstemming met het meerjarenplan van de kerkfabriek waardoor een aktename volstaat.
Beslissing:
6.

neemt akte

Kerkfabriek H. Familie : aktename budget 2022.

De raad neemt akte van het budget 2022 van de kerkfabriek H. Familie. Dit budget is in overeenstemming
met het meerjarenplan van de kerkfabriek waardoor een aktename volstaat.
Beslissing:

neemt akte

MILIEU:
7.

Goedkeuren regionale onthardingsstrategie voor Zuid-West-Vlaanderen.

De gemeente heeft ingetekend in de Burgemeestersconvenant teneinde diverse milieumaatregelen te
kunnen nemen om het milieu te verbeteren. Eén van de maatregelen is het ontharden van de regio daar wij
boven het Vlaams gemiddelde zitten. Dit zorgt ook voor minder risico's op wateroverlast.
Beslissing:

eenparig goedgekeurd

INTERCOMMUNALES:
8.

Fluvius West: intrekking beheersoverdracht voor de activiteit Fluvius GIS.

De gemeente werkt sedert 2015 samen met Fluvius West voor al onze GIS-activiteiten. Fluvius zal dit
stopzetten maar hiervoor moet de gemeente ook haar akkoord geven.
Beslissing:

eenparig goedgekeurd

2.

ALGEMEEN:
8.1. Namens de fractie N-VA wordt volgend punt aan de dagorde van de gemeenteraadszitting van
23.09.2021 toegevoegd:
Het permanent live streamen van de Lendeleedse gemeenteraden en raden voor maatschappelijk
welzijn.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de invoering van het permanente live streamen van de
Lendeleedse gemeenteraden en raden voor maatschappelijk welzijn goed te keuren en dit met ingang
oktober 2021.
Beslissing:

9.

6 Ja;
10 Neen

Goedkeuren van de notulen van de voorgaande zitting.

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

14 Ja;
2 Onthouding

10. Mondelinge vragen en mededelingen.

BESLOTEN ZITTING
OPENBARE VEILIGHEID:
11. Aanstellen gemeentelijk sanctionerend ambtenaar.
Op vraag van de Stad Kortrijk wordt een bijkomend gemeentelijk sanctionerend ambtenaar aangesteld voor
de gemeente Lendelede. Deze persoon is reeds in dienst bij de Stad Kortrijk en kan dan ook de Lendeleedse
dossiers in het kader van de Gemeentelijke Administratieve Sancties behandelen.
Beslissing:

eenparig goedgekeurd
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