Gemeenteraad

Besluitenlijst 25.11.2021
Aanwezigen:

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

Verontschuldigd:

Nico Parmentier, Raadslid

OPENBARE ZITTING
CULTUUR:
1.

Subsidieverdeling culturele verenigingen werkjaar 2020.

Goedkeuren van het voorstel van de culturele raad tot het verdelen van de gemeentelijke toelagen voor de
culturele verenigingen voor het dienstjaar 2021 (werkjaar 2020).
Beslissing:

eenparig goedgekeurd

SPORT:
2.

AGL : Goedkeuren aanpassing 2 meerjarenplan 2020-2025.

De Raad van Bestuur van het AGL heeft de aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 vastgesteld en
dit wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.
Beslissing:

eenparig goedgekeurd

FINANCIËN:
3.

Kennisname goedkeuring jaarrekening 2020 door de Gouverneur.

De gemeenteraad neemt kennis dat de Gouverneur de rekening 2020 heeft goedgekeurd bij besluit van
14.10.2021.
Beslissing:

neemt kennis

1.

PATRIMONIUM:
4.

Bouw en exploitatie van zonnepanelen.

De gemeente geeft aan EFIN opdracht om over te gaan tot de bouw en exploitatie van zonnepanelen op
het jeugdhuis en het OCMW van Lendelede en verleent hiervoor een recht van opstal aan EFIN voor een
periode van 20 jaar vanaf de indienststelling van de PV-installaties.
Beslissing:

5.

11 Ja;
5 Onthouding

Vernieuwen stookinstallatie centrale verwarming DOC: Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.

De stookinstallatie voor de centrale verwarming van het DOC (kant bibliotheek) is gedateerd, verbruikt
enorm veel en is niet meer conform. Er werd dan gevraagd aan het studiebureau Vangheluwe om een
bestek op te maken om deze ketel te vernieuwen. Na goedkeuring van dit bestek en de gunnningswijze,
kunnen er offertes opgevraagd worden bij diverse aannemers.
Beslissing:

eenparig goedgekeurd

INTERCOMMUNALES:
6.

Fluvius West : Buitengewone Algemene Vergadering op 13.12.2021: Bespreking van de agenda en
bepalen van het standpunt dat door de vertegenwoordiger van de gemeente dient te worden
ingenomen : Voorstel tot goedkeuren van alle punten van deze vergadering.

De gemeente is lid van Fluvius West (opvolger van het vroegere Infrax West) en via deze intercommunale
ook van Fluvius die instaat voor de distributie van elektriciteit, gas, TV-distributie (en in onze gemeente ook
riolering) op ons grondgebied. Tijdens de buitengewone algemene vergadering van 13.12.2021 zal beslist
worden over de begroting 2022 met zijn bijlagen.
Beslissing:

7.

11 Ja;
5 Onthouding

Fluvius Opdrachthoudende Vereniging : Buitengewone Algemene Vergadering op 06.12.2021:
Bespreking van de agenda en bepalen van het standpunt dat door de vertegenwoordiger van de
gemeente dient te worden ingenomen : Voorstel tot goedkeuren van alle punten van deze
vergadering.

De gemeente is lid van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging (overkoepelende OV van de diverse
streekintercommunales) die instaat voor de distributie van elektriciteit, gas, TV-distributie (en in onze
gemeente ook riolering) op ons grondgebied. Tijdens de buitengewone algemene vergadering van
06.12.2021 zal beslist worden over het budget 2022 met zijn bijlagen.
Beslissing:

11 Ja;
5 Onthouding

2.

8.

TMVS dv : Buitengewone Algemene Vergadering op 14.12.2021: Bespreking van de agenda en
bepalen van het standpunt dat door de vertegenwoordiger van de gemeente dient te worden
ingenomen : Voorstel tot goedkeuren van alle punten van deze vergadering.

De gemeente is lid van TMVS dv. Via die intercommunale kunnen wij deelnemen aan diverse
groepsaankopen van Creat. Op 14.12.2021 organiseren zij een buitengewone algemene vergadering ter
goedkeuring van het budget 2022 en de daarbij horende agenda.
Beslissing:

9.

11 Ja;
5 Onthouding

Intercommunale Leiedal : Buitengewone Algemene Vergadering op 09.12.2021: Bespreking van de
agenda en bepalen van het standpunt dat door de vertegenwoordiger van de gemeente dient te
worden ingenomen : Voorstel tot goedkeuren van alle punten van deze vergadering.

De gemeente is lid van de Intercommunale Leiedal. Tijdens de buitengewone algemene vergadering van
09.12.2021 zal beslist worden over het budget 2022 met zijn bijlagen.
Beslissing:

11 Ja;
5 Onthouding

10. I.V.I.O. : Buitengewone Algemene Vergadering op 13.12.2021: Bespreking van de agenda en bepalen
van het standpunt dat door de vertegenwoordiger van de gemeente dient te worden ingenomen :
Voorstel tot goedkeuren van alle punten van deze vergadering.
De gemeente is lid van IVIO. Tijdens de buitengewone algemene vergadering van 13.12.2021 zal beslist
worden over het budget 2022 met zijn bijlagen.
Beslissing:

11 Ja;
5 Onthouding

11. Psilon : Buitengewone Algemene Vergadering op 15.12.2021: Bespreking van de agenda en bepalen
van het standpunt dat door de vertegenwoordiger van de gemeente dient te worden ingenomen :
Voorstel tot goedkeuren van alle punten van deze vergadering.
De gemeente is lid van de intercommunale Psilon die instaat voor de uitbating van het crematorium te
Kortrijk. Op de buitengewone algemene vergadering van 15.12.2021 zal de begroting 2022 met de bijlagen
besproken en goedgekeurd worden.
Beslissing:

11 Ja;
5 Onthouding

12. Advies omtrent de oprichting van een gezamenlijke dochteronderneming van De Watergroep en
Farys/TMVW.
De Watergroep wenst een dochteronderneming op te richten samen met Farys/TMVW. Daar zij beide
dezelfde activiteit uitoefenen en de werkingsgebieden aan elkaar palen, kan op die manier op diverse
vlakken een meerwaarde gecreëerd worden die de waterbevoorrading beter kan garanderen.
Beslissing:

11 Ja;
5 Onthouding

3.

ALGEMEEN:
13. Goedkeuren van de notulen van de voorgaande zitting.
Er wordt voorgesteld de notulen van de voorgaande zitting d.d. 21.10.2021 goed te keuren.
Beslissing:

9 Ja;
6 Neen;
1 Onthouding

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