Gemeenteraad

Besluitenlijst 24.06.2021
Aanwezigen:

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

Verontschuldigd:

Jan Viaene, Vicky Devreese, Raadsleden

GESLOTEN ZITTING
VERKEER EN MOBILITEIT:
1.

Vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een fietszone in het
centrum van Lendelede.

Vaststellen verkeersreglement zodat in het centrum van Lendelede één grote fietszone wordt gerealiseerd
op de belangrijkste wegen rond de scholen.
Beslissing:

eenparig goedgekeurd

SPORT:
2.

AGL : Kennisname van het jaarrapport over het dienstjaar 2020 bevattende de jaarrekening, het
jaarverslag, het evaluatierapport en de resultaten van de externe controle.

De gemeenteraad dient kennis te nemen van het jaarrapport 2020 van het AGL dat volgende delen omvat:
de jaarrekening, het jaarverslag, het evaluatierapport en de resultaten van de externe controle.
Beslissing:
3.

neemt kennis

AGL : Advies rekening 2020.

Het AGL heeft op 31.05.2021 hun jaarrekening 2020 vastgesteld. De gemeenteraad dient dit nog te
adviseren. Na goedkeuring door de hogere overheid kan dan de kwijting van de commissarissen gebeuren.
Beslissing:

eenparig goedgekeurd

ORGANISATIEBEHEERSING:
4.

Jaarlijkse rapportering aan de gemeenteraad door de algemeen directeur over het
organisatiebeheersingssysteem.

Jaarlijks dient de algemeen directeur o.m. aan de gemeenteraad te rapporteren over het
organisatiebeheersingssysteem. Dit is opgezet om te waken over de goede werking van de organisatie en
misbruiken tegen te gaan.
Beslissing:

neemt kennis
1.

FINANCIËN:
5.

Vaststellen van het gemeentelijk deel van de rekening 2020.

De gemeenteraad dient in eerste instantie het gemeentelijk deel van de rekening 2020 vast te stellen.
Beslissing:

6.

10 Ja;
5 Neen

Goedkeuren van het deel van de rekening zoals vastgesteld door de OCMW-raad. Door die
goedkeuring wordt de rekening 2020 in zijn geheel definitief vastgesteld.

Na de goedkeuring van het deel van het OCMW, wordt de rekening in zijn geheel vastgesteld.
Beslissing:

7.

10 Ja;
5 Neen

Vaststellen van het retributiereglement op het afleveren van administratieve bescheiden m.i.v.
1 juli 2021.

Voor de afgifte van diverse documenten (identiteitskaarten, rijbewijzen,...) dient een vergoeding betaald te
worden onder de vorm van een retributiereglement. In het huidige reglement wordt de regeling voor het
nemen van fotokopieën door verenigingen en burgers beter uitgewerkt. Deze nieuwe regeling gaat in vanaf
01.07.2021.
Beslissing:
8.

eenparig goedgekeurd

Verhogen van de toelagen voor de verenigingen van de vrije tijdssector met 40 % voor het dienstjaar
2021.

Er wordt nog een bijkomende verhoging van de toelagen voor de verenigingen van de vrije tijdssector
(cultuur, sport, jeugd) te voorzien van 40 % voor het dienstjaar 2021. Hierdoor zullen de verenigingen in
totaal een extra toelage ontvangen hebben van een volledig jaar (2 schijven van 30 % en nu 40 %).
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:

14 Ja;
1 Onthouding

10. Mondelinge vragen en mededelingen

2.

BESLOTEN ZITTING
OPENBARE VEILIGHEID:
11. Aanwijzen van personeelsleden van IVIO tot vaststellers in het kader van de gemeentelijke
administratieve sancties.
In het kader van preventie en opsporing van zwerfvuil en sluikstorten investeerde IVIO in een verplaatsbaar
camerasysteem dat ingezet wordt voor vaststelling sluikstorten aan de glasbolsites in de IVIO-gemeenten.
Teneinde de bestuurlijke verslag voor GAS te kunnen opmaken aan de hand van de beelden van die camera
worden 2 medewerkers van IVIO die de vereiste opleiding volgden hiervoor aangesteld.
Beslissing:

eenparig goedgekeurd

Namens de Gemeenteraad:
De Algemeen Directeur,
Getekend door:Christophe Vandecasteele
Getekend op:2021-07-26 20:56:47 +02:00
Reden:Ik keur dit document goed

Christophe Vandecasteele

De Schepen-Voorzitter,
Getekend door:Pedro Ketels (Signature)
Getekend op:2021-07-27 10:43:15 +02:00
Reden:Digitaal ondertekend

Pedro Ketels
3.

