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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 raad, in openbare zitting,
MOTIVERING
Aanleiding en context
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.
Juridische grond









Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het
bestuurlijk toezicht;
Wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen;
Bestuursdecreet van 07.12.2018;
Wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen;
Wet van 17.06.2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet);
Koninklijk Besluit van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Koninklijk Besluit van 18.04.2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
1.

Historiek
In het kader van deze werken werd Architect Jos Messely, Terrynstraat 3, 8860 Lendelede, aangesteld als
ontwerper;
Er werd een omgevingsvergunning aanvraag ingediend op 17.08.2021. Deze is verleend op 08.09.2021 en
de bekendmaking is gebeurd op 09.09.2021 waardoor de werken kunnen starten vanaf de tweede helft van
oktober 2021;
Argumentatie en advies
Er werd een bestek opgesteld door de ontwerper dat heden wordt voorgelegd ter goedkeuring;
Budget / Visum
De raming bedraagt € 62.911,44 excl. btw of € 76.122,84 incl. 21% btw;
In de meerjarenplanning 2020-2025 is voor deze werken een investeringsbudget voorzien op budgetcode
2021/ACT-02/0200-00/221007/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN.
Stemming
Dit punt wordt eenparig goedgekeurd.
BESLISSING
Artikel 1:

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021/312 en de raming voor de opdracht
“Uitvoeren grondwerken + betonplaat achter technische loods”, opgesteld door de ontwerper,
Messely Jos, Terrynstraat 3 te 8860 Lendelede. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € € 62.911,44 excl. btw of € 76.122,84 incl. 21%
btw.

Artikel 2:

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3:

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de investeringsbudgetten van 2021, op
budgetcode 2021/ACT-02/0200-00/221007/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN.

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 raad, in openbare zitting,
MOTIVERING
Aanleiding en context
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.
Juridische grond


Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 332, § 1, 3de lid waarbij de gemeenteraad op de
eerstvolgende vergadering van de raad na ontvangst van de goedkeuring van de rekening van het
AGB door de toezichthoudende overheid kennis dient te nemen van dit besluit;
2.



Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 235, § 4, 3de lid waaruit blijkt dat de kwijting aan de
bestuurders pas kan gebeuren na de goedkeuring van de rekeningen door de Gouverneur;

Historiek
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 22.09.2011 tot oprichting van het AGL, met als doel ‘het beheer, de
exploitatie, de rendabilisering en de goederen, bestemd voor de uitvoering van taken van gemeentelijk
belang, waarvan het eigenaar is of waarop het, ongeacht de rechtstechniek, van derden, met inbegrip van
de gemeente, bepaalde gebruiksrechten heeft verkregen’;
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 22.09.2011 houdende goedkeuring van de statuten van het AGL door de
gemeenteraad, en de latere statutenwijzigingen bij gemeenteraadsbeslissing van 24.05.2012, 29.09.2016,
22.12.2016 en 27.06.2019;
Gemeenteraadsbeslissing d.d.17.11.2011 houdende goedkeuring van de beheersovereenkomst door de
gemeenteraad, en door de raad van bestuur van het AGL op 08.11.2011;
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 23.01.2014 waarbij deze beheersovereenkomst werd vernieuwd m.i.v.
01.01.2014 en de latere aanpassingen bij gemeenteraadsbeslissingen van 24 .03.2016, 29.09.2016;
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 27.06.2019 houdende wijziging van deze beheersovereenkomst voor de
periode 2019-2025;
Argumentatie en advies
In uitvoering van artikel 29 van de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGL dient er jaarlijks
een rapportage te gebeuren aan de gemeente;
De jaarrekeningen van AGB’s dienen op twee wijzen worden opgemaakt, nl. zowel volgens het wetboek van
vennootschappen als volgens de regels van de BBC;
De vaststelling door de raad van bestuur van het AGL d.d. 31.05.2021 van de jaarrekening 2020 opgemaakt
volgens het wetboek van vennootschappen;
De vaststelling door de raad van bestuur van het AGL d.d. 31.05.2021 van de jaarrekening 2020 opgemaakt
volgens de regels van de BBC;
De advisering door de gemeenteraad d.d. 24.06.2021 van deze jaarrekening 2020 van het AGL;
De goedkeuring door de Gouverneur d.d. 06.07.2021 van deze jaarrekening 2020 van het AGL.
BESLISSING
Artikel 1:

NEEMT KENNIS van het Besluit van de Gouverneur van West-Vlaanderen d.d. 06.07.2021
houdende goedkeuring van de jaarrekening 2020 van het AGL conform artikel 332, § 1, 3de lid
van het Decreet Lokaal Bestuur.

Artikel 2:

BESLIST kwijting te verlenen aan de bestuurder van het AGL voor het dienstjaar 2020 conform
artikel 235, § 4, 3de lid van het Decreet Lokaal Bestuur.

Artikel 3:

Afschrift van onderhavige beslissing voor verder gevolg aan het AGL toe te sturen.

De Voorzitter schorst de zitting teneinde de financieel directeur Gwenny Mattan de gelegenheid
te geven om aan de raad een toelichting te geven over het rapport overeenkomstig artikel 177. Hierna
volgt de toelichting over het opvolgingsrapport overeenkomstig artikel 263 door de algemeen directeur.
Na deze toelichtingen en de vraagstelling omtrent de technische aspecten van deze rapporten
wordt de zitting heropend.

3.

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.
De raad, in openbare zitting,
MOTIVERING
Aanleiding en context
Juridische grond



Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid de artikelen 176 en 177;
Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikelen 263;

Historiek
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 24.09.2020 houdende rapportering overeenkomstig artikel 177 van het
decreet lokaal bestuur aan de gemeenteraad door de financieel directeur aangaande het eerste semester
en opvolgingsrapport overeenkomstig artikel 263 van het decreet lokaal bestuur met een stand van zaken
van de uitvoering van het meerjarenplan;
In de voormelde gemeenteraadsbeslissing d.d. 24.09.2020 werd beslist dat het opvolgingsrapport
overeenkomstig artikel 263 van het decreet lokaal bestuur met een stand van zaken van de uitvoering van
het meerjarenplan steeds wordt voorgelegd samen met het rapport vermeld in artikel 177 van het Decreet
Lokaal bestuur;
Argumentatie en advies
De Voorzitter heeft voorafgaand aan dit punt de zitting geschorst.
De financieel directeur heeft in toepassing van artikel 177 van het decreet lokaal bestuur, in volle
onafhankelijkheid gerapporteerd over de volgende aangelegenheden aan de gemeenteraad:
1° de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente met
budgettaire en financiële impact;
2° het debiteurenbeheer, in het bijzonder de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten en het
verlenen van kwijting;
3° de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole en de evolutie van de budgetten;
4° de financiële risico's;
Dit financieel rapport is een weergave van de toestand op 30.06.2021;
Vervolgens heeft de algemeen directeur in toepassing van artikel 263 van het Decreet Lokaal Bestuur de
opvolgingsrapportering, met een stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan, toegelicht.
Deze rapportering is eveneens een weergave van de toestand op 30.06.2021;
Aansluitend werd de mogelijkheid geboden aan de raadsleden om aan de financieel directeur en de
algemeen directeur bijkomende toelichting te vragen.
BESLISSING
Artikel 1:

NEEMT KENNIS van de rapportering door de financieel directeur overeenkomstig artikel 177
van het decreet lokaal bestuur.

Artikel 2:

NEEMT KENNIS van de opvolgingsrapportering door de algemeen directeur overeenkomstig
artikel 263 van het decreet lokaal bestuur.

4.

KERKFABRIEKEN:
4.
Kerkfabriek St. Blasius : aktename budget 2022.
De raad, in openbare zitting,
MOTIVERING
Aanleiding en context
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.
Juridische grond


Decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten;

Historiek
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 26.09.2019 houdende goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025 van de
kerkfabriek St. Blasius;
Argumentatie en advies
Het budget 2022 werd door de kerkfabriek van de parochie van Sint-Blasius opgemaakt en voorlopig
goedgekeurd in zitting van de kerkraad van 27.05.2021;
Dit budget sluit met volgende resultaat:
Exploitatieresultaat eigen financieel boekjaar : -45.247,73 euro;
Gecorrigeerd overschot N-2 (vorige dienstjaren) : 5.740,99 euro;
Gemeentelijke exploitatietoelage : 39.506,74 euro;
Algemeen Exploitatieresultaat : 0,00 euro;
Algemeen Investeringsresultaat: 0,00 euro;
Dit budget is in overeenstemming met het meerjarenplan van de kerkfabriek;
Dit budget werd gunstig geadviseerd door het erkend representatief orgaan op 15.06.2021;
BESLISSING
Artikel 1:

DE RAAD NEEMT AKTE van het budget 2022 van de kerkfabriek St. Blasius.

Artikel 2:

Deze beslissing wordt bezorgd aan de Kerkfabriek en aan de toezichthoudende overheid.
5.

Kerkfabriek St. Katharina : aktename budget 2022
De raad, in openbare zitting,
MOTIVERING
Aanleiding en context
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.

5.

Juridische grond


Decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten;

Historiek
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 26.09.2019 houdende goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025 van de
kerkfabriek Sint-Katharina;
Gemeenteraadsbelissing d.d. 22.10.2020 houdende goedkeuren van de meerjarenplanwijziging 2020 –
2025 van de kerkfabriek Sint-Katharina;
Argumentatie en advies
Het budget 2022 werd door de kerkfabriek van de parochie van Sint-Katharina opgemaakt en voorlopig
goedgekeurd in zitting van de kerkraad van 17.06.2021;
Dit budget sluit met volgende resultaat:
Exploitatieresultaat eigen financieel boekjaar : -62.896 euro;
Gecorrigeerd overschot N-2 (vorige dienstjaren) : 8.711,36 euro;
Gemeentelijke exploitatietoelage : 54.184,64 euro, waarvan het aandeel van de gemeente
Lendelede € 10.809,84 bedraagt;
Algemeen Exploitatieresultaat : 0,00 euro;
Algemeen Investeringsresultaat: 0,00 euro;
Dit budget is in overeenstemming met het meerjarenplan van de kerkfabriek;
Dit budget werd gunstig geadviseerd door het erkend representatief orgaan op 01.09.2021.
BESLISSING
Artikel 1:

DE RAAD NEEMT AKTE van het budget 2022 van de kerkfabriek St. Katharina.

Artikel 2:

Deze beslissing wordt bezorgd aan de Kerkfabriek en aan de toezichthoudende overheid.
6.

Kerkfabriek H. Familie : aktename budget 2022.
De raad, in openbare zitting,
MOTIVERING
Aanleiding en context
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.
Juridische grond


Decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten;

Historiek
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 26.09.2019 houdende goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025 van de
kerkfabriek H. Familie;
Argumentatie en advies
Het budget 2022 werd door de kerkfabriek van de parochie van de Heilige Familie opgemaakt en voorlopig
goedgekeurd in zitting van de kerkraad van 04.08.2021 ;

6.

Dit budget sluit met volgende resultaat:
Exploitatieresultaat eigen financieel boekjaar : -61.517,38 euro;
Gecorrigeerd overschot N-2 (vorige dienstjaren) : 17.450,54 euro;
Gemeentelijke exploitatietoelage : 44.066,84 euro, waarvan het aandeel van de gemeente
Lendelede € 2.908,41 bedraagt;
Algemeen Exploitatieresultaat : 0,00 euro;
Algemeen Investeringsresultaat: 8.700,00 euro;
Dit budget is in overeenstemming met het meerjarenplan van de kerkfabriek;
Dit budget werd gunstig geadviseerd door het erkend representatief orgaan op 01.09.2021.
BESLISSING
Artikel 1:

DE RAAD NEEMT AKTE van het budget 2022 van de kerkfabriek H. Familie.

Artikel 2:

Deze beslissing wordt bezorgd aan de Kerkfabriek en aan de toezichthoudende overheid.

MILIEU:
7.
Goedkeuren regionale onthardingsstrategie voor Zuid-West-Vlaanderen.
De raad, in openbare zitting,
MOTIVERING
Aanleiding en context
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.
Juridische grond
 De Europese Commissie heeft in 2008 het Burgemeestersconvenant en in 2014, als essentiële
maatregel van de EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering (Europese Commissie,
2013), het "Mayors Adapt"-initiatief in het leven geroepen om lokale overheden te betrekken en te
ondersteunen bij de uitvoering van maatregelen met het oog op respectievelijk de beperking van
en aanpassing aan klimaatverandering;
 De EU heeft in oktober 2014 het klimaat- en energiebeleidskader 2030 aangenomen waarin nieuwe
klimaat- en energiedoelstellingen zijn vastgesteld;
Historiek
 De Buitengewone Algemene Vergadering keurde op 10.12.2019 het Beleidsplan 2020-2025 van
Leiedal goed waarin als objectief werd opgenomen “De regio ontharden tot op het niveau van het
Vlaamse gemiddelde tegen 2040 en daarvoor een regionale onthardingsstrategie ontwikkelen en
realiseren.”
 De Gemeenteraad keurde op 19.11.2020 de regionale ruimtelijke energiestrategie en het SECAP
(Sustainable Energy en Climate Action Plan) goed, waarin wij ons geëngageerd hebben om de
komende jaren in te zetten op de ontharding van het publiek domein;

7.

Argumentatie en advies
Samenvatting
Ondanks het sterk blauw dooraderd karakter is Zuid-West-Vlaanderen veel te hard. Per inwoner ligt hier
gemiddeld 301 m² verharding, in de rest van Vlaanderen gemiddeld maar 284 m². Daar moeten we letterlijk
mee breken, en dus heeft Leiedal samen met (boven)lokale besturen en het middenveld een ‘Regionale
Onthardingsstrategie’ ontwikkeld. Het doel? Onder het Vlaamse gemiddelde duiken tegen 2040.
Aanleiding – urgentie
Door de grote verhardingsgraad (regionaal 20,4% tegenover gemiddeld 13,5% in Vlaanderen) heeft water
geen tijd om in de bodem te sijpelen en raakt het grondwater niet aangevuld. In droge en warme periodes
ontstaat daardoor een watertekort. Bij intense regen leidt de hoge verharding dan weer tot
overstromingen. Tijdens hittegolven kan het in verharde omgevingen zoals dorpskernen en stadscentra tot
tien graden warmer zijn dan in de open ruimte.
Ontharden is dus de boodschap om onze leefomgeving aan te passen aan de klimaateffecten: we geven het
water meer ruimte zodat het kan infiltreren, overtollig water slaan we op in bufferbekkens en we maken
plaats voor groen om bij af te koelen. Ontharding leidt zo tot meer biodiversiteit, een aangenamere
leefomgeving, bodemherstel, een betere luchtkwaliteit…
Context
In het beleidsplan 2020-2025 van Leiedal werd als objectief opgenomen de regio te ontharden tot op het
niveau van het Vlaams gemiddelde tegen 2040 en daarvoor een regionale onthardingsstrategie te
ontwikkelen en realiseren. Eind 2019 startte Leiedal in het kader van het Strategisch Project ZeroRegio met
de opmaak van deze Regionale Onthardingsstrategie. Op 11.12.2020 werd de draft van de Regionale
Onthardingsstrategie voor de Raad van Bestuur van Leiedal gepresenteerd. Naast de presentatie op de
Raad van Bestuur van Leiedal werd de strategie op heel wat andere fora en in overleggen gepresenteerd en
besproken voor verschillende groepen in het najaar van 2020 en het voorjaar van 2021: Vlaanderen,
Provincie West-Vlaanderen, Vlinter, IGORO,… Gaandeweg werd de strategie bijgesteld en verfijnd op basis
van de aanvullingen, opmerkingen en vragen. Op 25.06.2021 werd de Regionale Onthardingsstrategie
goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Leiedal.
De Regionale Onthardingsstrategie is zo het resultaat van GIS-analyses, literatuurstudies, ontwerpend
onderzoek, werk- en infosessies, overleggen met verschillende groepen, het klimaatatelier en het
participatief onthardingstraject dat in het voorjaar van 2020 werden georganiseerd. Het resultaat van dit
traject werd in een studiebundel neergeschreven. De studiebundel kan functioneren als leidraad en
inspiratiebron voor ontharding op lokaal en regionaal niveau. Er werd ook een folder opgemaakt met de
belangrijkste doelstellingen en strategieën.
De Regionale Onthardingsstrategie is geen bindend maar een verbindend document: tussen sectoren en
actoren - tussen doelstellingen en daden - tussen actie en beleid – tussen bedenkers en gebruikers - …. Om
de strategie daadkracht te geven en samen tot uitvoering te brengen, wordt deze eind juni voorgelegd aan
de 13 gemeentebesturen van de regio Zuid-West-Vlaanderen ter goedkeuring. Zo kunnen we ons als regio
scharen achter de doelstellingen omtrent ontharding tegen 2040.
Doelstelling
We moeten de manier waarop we met ruimte omgaan drastisch veranderen en onze leefomgeving
aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering. Dit kunnen we slechts realiseren door gelijktijdig in
te zetten op volgende 2 sporen:
1. Zo min mogelijk bijkomende open ruimte aansnijden = de bouwshift
2. Reeds aangesneden ruimte weer open maken = de ontharding

8.

Voor ontharding werd in het beleidsplan van Leiedal de doelstelling geformuleerd te dalen onder het
Vlaams gemiddelde tegen 2040. Met de Regionale Onthardingsstrategie becijferde Leiedal wat we moeten
doen om deze doelstelling te realiseren. We zouden zo regionaal 550 ha (of 18 m² per inwoner) moeten
ontharden om te kunnen dalen onder het Vlaams gemiddelde (o.b.v. data 2015). Mocht Zuid-WestVlaanderen sneller verharden dan gemiddeld in Vlaanderen, zullen we een extra tandje bij moeten steken
om deze doelstelling waar te kunnen maken.
Vlaanderen mikt met het klimaatpact op een ontharding van 1 m² per inwoner tegen 2030. Aangezien onze
verhardingsgraad de tweede hoogste is van Vlaanderen streven we ernaar dit sneller te realiseren, namelijk
tegen 2025. Regionaal komt dit neer op een ontharding van ca. 30 ha tegen 2025. Vanaf 2025 hopen we de
ontharding te kunnen versnellen door de komende jaren sterk in te zetten op een mentaliteitswijziging
d.m.v. sensibilisering, pilootprojecten en proeftuinen.
Strategie
Naast het becijferen van de doelstelling werd in de Regionale Onthardingsstrategie onderzocht op welke
manier we de doelstelling zouden kunnen realiseren. Om gebiedsdekkend en gestructureerd te kunnen
werken, werd de regio Zuid-West-Vlaanderen onderverdeeld in 6 typegebieden. Naast grondige analyses
werden voor deze typegebieden verschillende strategieën voor ontharding voorgesteld, gestaafd met
goede voorbeelden, ontwerpend onderzoek en mogelijke acties. Deze strategieën kunnen als leidraad en
inspiratiebron dienen om onthardingsprojecten op te starten en te realiseren. Het potentieel tot
ontharding op regionale schaal werd voor de verschillende typegebieden via GIS-analyses geraamd en in
kaart gebracht.
We willen inzetten op volgende strategieën per typegebied:
Publieke wegen:
 Wegen tot minimaal noodzakelijke verharding versmallen
 Wegen met geen of weinig adressen knippen
 Meer bomen en ander groen in de straten voorzien
Kernen:
 Centrumpleinen met meer ruimte voor water en groen heraanleggen
 Alternatieve vervoersmiddelen stimuleren en parkeerplaatsen stapsgewijs verminderen
 Verharding bij (woon)ontwikkelingen beperken
 Op groendaken, geveltuinen en groene voortuinen inzetten
Woonwijken
 Voortuinen en achtertuinen ontharden en vergroenen
 Verkavelingen tot groene wijken transformeren
Zones voor bedrijven en detailhandel
 Reconversie realiseren en stimuleren met meer ruimte voor water en groen
 Functies stapelen en delen en de beschikbare ruimte optimaliseren
 Bestaande (verouderde) sites revitaliseren en transformeren
Publieke voorzieningen
 Speelplaatsen ontharden en vergroenen
 Publieke sites als voorbeeldprojecten inzetten
Open ruimte
 (Landbouw)bedrijfspercelen ontharden en landbouwbodems herstellen
 Ingekokerde waterlopen en baangrachten openleggen
 Oevers van waterlopen en baangrachten verzachten en vergroenen
 Strikte regels bij (nieuwe) zonevreemde functies hanteren
 Slecht gelegen bedrijven uitdoven
 Verwaarloosde en leegstaande gebouwen en verhardingen slopen
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In de Regionale Onthardingsstrategie werd tot slot ook een actieplan opgenomen. We willen als regio
inzetten op volgende actiepunten om de strategie tot uitvoering te brengen:
 Sensibiliseren
 Huidige werking bijstellen
 Bestaande en nieuwe middelen slim inzetten
 Proeftuinen en pilootprojecten opstarten
 Faciliteren en ontzorgen
 Handhaven en monitoren
Stemming
Dit punt wordt eenparig goedgekeurd.
BESLISSING
Artikel 1:

De “Regionale Onthardingsstrategie voor Zuid-West-Vlaanderen” goed te keuren die werd
opgesteld door Intercommunale Leiedal en zich te engageren om deze op eigen grondgebied
zo goed mogelijk toe te passen.

Artikel 2:

Een afschrift van deze beslissing toe te sturen aan de Intercommunale Leiedal, Pres.
Kennedypark 10, 8500 Kortrijk.

INTERCOMMUNALES:
8.
Fluvius West: intrekking beheersoverdracht voor de activiteit Fluvius GIS.
De raad, in openbare zitting,
MOTIVERING
Aanleiding en context
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.
Juridische grond
Decreet van 22.12.2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid Deel III, Titel III betreffende de
Intergemeentelijke samenwerking;
Historiek
Gemeenteraadsbeslissing van 24.09.2015 houdende toetreding tot GIS-activiteit van het Intergemeentelijk
samenwerkingsverband Infrax West;
Argumentatie en advies
De gemeente werd per mail van 30.06.2021 verwittigd dat Fluvius de activiteit Fluvius GIS zal stopzetten.
Fluvius West doet voor de uitvoering van haar activiteiten en de daarmee verband houdende
openbaredienstverplichtingen een beroep op de werkmaatschappij Fluvius System Operator cv met zetel te
Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle.
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De statuten van Fluvius West voorzien in het voorwerp expliciet vermeld wordt dat ze bevoegd is voor “het
ter beschikking stellen aan de deelnemende gemeenten, die daartoe een uitdrukkelijke beslissing hebben
genomen, in het kader van een geografisch informatiesysteem (GIS), van basis- en themakaarten, waarvan
de gegevens inzake topografie, cartografie en geografie betrekking hebben op wat zich boven, op en onder
het openbaar en/of privé-domein bevindt, met inbegrip van koppelingen met andere databronnen”.
Fluvius West heeft een aanbod gecreëerd voor haar deelnemers, m.n. Fluvius GIS, bestaande uit het
aanbieden van een geografisch informatiesysteem (GIS). Het Fluvius GIS aanbod heeft o.a. betrekking op de
uitbouw en het beheer van een geografisch informatiesysteem waarbij Fluvius West zal instaan voor de
investering en het onderhoud van verschillende themakaarten; het aanbieden van de functionele
toepassing met aanbod van de wettelijk verplichte modules en eventuele bijkomende modules op vraag
van de gemeente; operationele ondersteuning en het voorzien in een opleiding voor het gebruik van de
toepassing.
In artikel 11 van het reglement Fluvius GIS, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Fluvius West
op 24.06.2019, wordt voorzien dat de Fluvius GIS-dienstverlening een einde zal nemen in geval van
herroeping van de beheersoverdracht door de deelnemer mits de statuten van de netbeheerder in deze
mogelijkheid voorzien.
Bij de statutenwijzigingen d.d. 10.12.2020 werd de herroepbaarheid van de beheersoverdracht voor de
activiteit Fluvius GIS opgenomen in artikel 9 punt 8 van de statuten van Fluvius West.
In het intern kerntakendebat op het niveau van Fluvius, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van
Fluvius West, werd beslist om de activiteit Fluvius GIS niet langer als kerntaak te weerhouden. Tevens werd
beslist om de continuïteit van de activiteit Fluvius GIS te bestendigen en te blijven ondersteunen tot een
volwaardig alternatief tegen gelijkwaardige voorwaarden qua dienstverlening, service en prijs met een
lange termijn garantie voor de toekomst kan worden gevonden.
De gemeente is van oordeel dat de GIS-activiteit een volwaardige activiteit betreft en wenst de GISactiviteit tot een volwaardige activiteit te blijven uitbouwen en desgevallend uit te breiden volgens de
noden en tendensen in het GIS-landschap die noodzakelijk zijn voor een goede en efficiënte werking van
het geografisch informatiesysteem en dit binnen het daarvoor bepaalde financiële kader. De gemeente is
overtuigd dat hiervoor alternatieven op de markt voorhanden zijn.
Er wordt voorgesteld om gelet op de bovenstaande visie van Fluvius op de afbouw van de niet-kerntaken
en gelet op de bovenvermelde visie van de gemeente over de invulling van de GIS activiteit, om haar
beheersoverdracht voor de activiteit Fluvius GIS te herroepen.
De gemeente verzoekt de Raad van Bestuur van Fluvius West verzoekt om deze intrekking van de
beheersoverdracht voor de activiteit Fluvius GIS met ingang van 01.06.2022 ter aanvaarding te agenderen
op de ek. Algemene Vergadering.
Stemming
Dit punt wordt eenparig goedgekeurd.
BESLISSING
Artikel 1:

Zijn goedkeuring te hechten aan de intrekking van de beheersoverdracht voor de Fluvius GIS
activiteit en bijgevolg aan de herroeping van de aansluiting met ingang van 01.06.2022 van de
stad/gemeente bij de opdrachthoudende vereniging Fluvius West voor de activiteit Fluvius GIS
en dit overeenkomstig de hierboven vermelde modaliteiten.

Artikel 2:

De opdrachthoudende vereniging Fluvius West te verzoeken de in artikel 1 genomen beslissing
ter aanvaarding voor te leggen aan de eerstvolgende Algemene Vergadering.
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Artikel 3:

Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende
vereniging Fluvius West, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het
e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

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.
De raad, in openbare zitting,
MOTIVERING
Aanleiding en context
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.
Argumentatie en advies
In het verleden konden de Lendeleedse burgers de gemeenteraden en de raden voor maatschappelijk
welzijn slechts volgen door ze fysiek bij te wonen.
Het live streamen van de Lendeleedse raden ten gevolge van de COVID pandemie werden door vele
burgers bekeken.
Het aantal kijkers was telkens vele tientallen malen hoger dan het aantal burgers dat gemiddeld gezien de
raden fysiek bij woonde.
Dit toont aan dat de burger wel degelijk interesse heeft in wat er op politiek vlak in z’n gemeente leeft en
beweegt.
De moderne technieken, die hun nut tijdens de afgelopen pandemie volop hebben bewezen, laten perfect
toe om op een professionele en betaalbare manier de raden tot in de huiskamer van de burger te brengen.
Bijkomend kunnen de burgers de opnames op een later tijdstip bekijken wat hen beter uitkomt.
In tijden van globale opwarming moeten verplaatsingen, zoals deze naar de raden, maximaal vermeden
worden.
Bijkomen is niet iedereen in de mogelijkheid om de raden fysiek bij te wonen.
Denken we maar aan de éénoudergezinnen die de kinderen ’s avonds niet alleen kunnen laten of ouderen
die minder mobiel zijn.
Voorts is het dagelijkse leven dermate hectisch dat een urenlange verplaatsing naar het gemeentehuis er
voor velen na een zware dagtaak niet in zit.
Het is dus de verantwoordelijkheid van de politiekers om de politiek dichter bij de burgers te brengen en
niet omgekeerd.
Aan de gemeenteraad van 23 september 2021 wordt gevraagd om het volgende goed te keuren:
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Stemming
6 Ja (Els Moerkerke, Francis Bonte, Gudrun Debrabandere, Marnic Vandenbroucke, Kurt Vansteenkiste,
Vicky Devreese);
10 Neen (Pedro Ketels, Carine Dewaele, Bernard Fonteyne, Rudy Rommens, Rita Lammertyn, Jan Viaene,
Nico Parmentier, Bruno Vanoverbeke, Daan Mostaert, Tine Desmet)
BESLISSING
Het ingediende voorstel is niet aanvaard.

9.
Goedkeuren van de notulen van de voorgaande zitting.
Er wordt voorgesteld om de notulen van de voorgaande zitting goed te keuren.
Bespreking
Er worden geen opmerkingen geformuleerd tijdens de bespreking.
Stemming
14 Ja (Pedro Ketels, Carine Dewaele, Bernard Fonteyne, Rudy Rommens, Rita Lammertyn, Nico Parmentier,
Els Moerkerke, Francis Bonte, Gudrun Debrabandere, Bruno Vanoverbeke, Daan Mostaert,
Marnic Vandenbroucke, Kurt Vansteenkiste, Tine Desmet);
2 Onthouding (Jan Viaene, Vicky Devreese)
BESLISSING
De notulen van de voorgaande zitting d.d. 24.06.2021 worden goedgekeurd.
10.
Mondelinge vragen en mededelingen.
Tijdens de gemeenteraad worden volgende mondelinge vragen en mededelingen besproken:
Diverse mondelinge mededelingen van burgemeester Carine Dewaele:
a) Politiecontroles
Burgemeester Carine Dewaele geeft de cijfers mee omtrent de politiecontroles bij de aanvang van het
schooljaar. Op woensdag 01.09, donderdag 02.09 en vrijdag 03.09 werd in de Stationsstraat toezicht
uitgeoefend door de mensen van de lokale post. Eveneens zo op 02.09 in de Nieuwstraat. Alsook op
donderdag 02.09 en vrijdag 03.09 werd in de namiddag door de eigen mensen toegezien op de naleving
van het inhaalverbod in de fietszone.
Op 03.09, 09.09 en 14.09 was er toezicht in het centrum zelf door de mensen van de verkeersdienst
van de politiezone. Op 16.09 was er toezicht op de fietsstraat en werd 1 persoon geverbaliseerd. Er
werd toen tevens gecontroleerd op het niet dragen van een gordel, gsm-gebruik, inhalen in de
fietsstraat en het vrachtverkeer.
In totaal werden 23 samplings uitgevoerd, m.a.w. alcoholcontrole waarvan 1 iemand positief bleek.
Sinds 05.05 zijn er 15 controles geweest op de omleiding Orsestraat – Molenstraat. Er werden geen
overtredingen vastgesteld.
b) Hoeve Vercamer
De renovatie van de schuur op Hoeve Vercamer is achter de rug. Er werd een bestek uitgeschreven
voor het aanstellen van een landschapsarchitect voor het opmaken van een inrichtingsplan. Er is een
overleg geweest met het aangesteld bureau omtrent zijn voorstel. Dit wordt nu verder uitgewerkt in
die zin dat er eind deze maand een participatievergadering gepland staat met de vrijwilligers van de
dieren en de Samentuin.
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Eind oktober kan er aan de hand van alle input een ontwerpplan opgemaakt worden. Dat zal toegelicht
worden aan de gemeenteraad. Nadien wordt een bestek opgemaakt voor het aanstellen van een
architect die op basis van de eigen wensen van de gemeente en de diverse insteken een plan dient uit
te tekenen voor het nieuw, te realiseren gebouw. Een landelijk, eigentijds en zo energieneutraal
mogelijk gebouw.
c) Ventilus
Op 06.07 is de intendant van Ventilus uitgenodigd op het gemeentehuis. Er werd een toelichting
gegeven omtrent het uitgebrachte advies d.d. juni 2019. Variante 4 is voor ons onbespreekbaar.
De intendant was op dat moment bezig op macroniveau, nl. onderzoek naar een volwaardig alternatief
voor Ventilus. Er zijn diverse overlegmomenten met de burgerplatformen.
Op 14.07 is er een online overleg geweest met de intendant en alle betrokken gemeentebesturen. Hier
werd een stand van zaken rond Ventilus gebracht alsook een toelichting voor het plan van aanpak van
de intendant. Hij zat toen in fase 3 (juli-augustus-september): het overleg met de burgerplatformen. In
fase 4 (oktober - november) zal advies uitgebracht worden aan de Vlaamse regering.
Op 06.09 werd een overleg gehouden met het burgerplatform Lendelede. Er hebben zich een aantal
burgers verenigd. Het overleg werd gehouden in aanwezigheid van volksvertegenwoordiger Bart
Dochy. De leden hebben hun bezorgdheden meegedeeld aan hem. Ze hebben bevestigd dat er reeds
diverse overlegmomenten met de intendant en zijn experten zijn geweest. Voor alle burgerplatformen
is het duidelijk: Ventilus in de huidige vorm kan niet. Er moet een volwaardig alternatief uitgewerkt
worden.
Op 09.09 was er opnieuw een online overleg tussen de intendant en alle betrokken gemeentebesturen
waarop de intendant een stand van zaken bracht en verwees naar de terugkoppeling met de
burgerplatformen en de stakeholders i.v.m. de diverse vragen betreffende de gezondheid en energie.
Het onderzoek omtrent het aspect gezondheid was reeds teruggekoppeld naar de burgerplatformen.
Het onderzoek aangaande energie moest nog gebeuren. Hij verwees tevens naar een regelgevend
kader rond elektromagnetische velden dat opgemaakt wordt. Dit is er op heden niet en is een taak van
de Vlaamse regering.
Op 01.10 was er een terugkoppelmoment voorzien in Lichtervelde voor de diverse stakeholders. Maar
vandaag werd een mail ontvangen dat het terugkoppelmoment uitgesteld wordt naar een latere datum
omwille van het feit dat de experten energie en gezondheid hun onderzoeken nog verder moeten
uitdiepen en afstemmen.
Diverse mondelinge mededelingen van schepen Rita Lammertyn
a) Coronacijfers, vaccinatiegraad en Minder Mobielen Centrale:
Schepen Rita Lammertyn geeft een overzicht van de coronacijfers. De coronacijfers op vandaag staan
op 6, gerelateerd aan 3 gezinnen.
Hierbij de laatste stand van zaken i.v.m. de vaccinatiegraad van 14.09.2021 voor de gemeente
Lendelede:
 Vaccinatiegraad voor de volledige populatie van Lendelede: er zijn 5766 inwoners waarvan er in
totaal 4875 gevaccineerd zijn. Dit is 84,5% waarmee we het hoogst scoren in ELZ Rits.
Van de 12 - 29-jarigen zijn er in Lendelede in totaal 1004 gevaccineerd. Dit komt neer op 92,4%.
In de leeftijdscategorie van de 30 – 59-jarigen zijn er in totaal 2094 gevaccineerd. Dit is 95,2%.
Tot slot zijn er 1736 van de 60 – 100-jarigen gevaccineerd, wat neerkomt op 98,0%.


Vaccinatiegraad voor de +12-jarigen waarvan er 5058 inwoners in Lendelede zijn, zijn er in totaal
4834 inwoners gevaccineerd, wat neerkomt op 95,6%. Dit is supergoed. Lendelede is daarmee de
beste leerling van de klas in ELZ Rits. We mogen fier zijn op onze plichtsbewuste Lendleenaren!

Binnen de MMC zijn er vanaf maart 2021 tot en met augustus 2021 in totaal 101 ritten gereden naar
het vaccinatiecentrum. Een grote dank aan onze chauffeurs.
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b) Covid safe ticket
Volgende info komt op de website en in ’t Gazetje van Lendlee.
Sinds 01.09.2021 vervallen veel coronamaatregelen. In kader van deze versoepelingen is er vaak sprake
van het covid safe ticket. Hoe kan het document met de QR-code bekomen worden? Er zijn
verschillende manieren: je beschikt over een smartphone en downloadt de app CovidSafeBE, je kan het
document downloaden of afdrukken via www.mijngezondheid.be, je neemt contact op met de
helpdesk van Vlaanderen op het nummer 078/78.78.50 waarbij je vraagt om het document per post op
te sturen. De laatste mogelijkheid duurt ongeveer 1 week. Geraak je er zelf niet uit en kan je niet
terecht bij familie of vrienden, dan helpen we je graag verder. Je kan tijdens de openingsuren terecht
op het gemeentehuis bij de dienst burgerzaken. Breng wel je identiteitskaart en pincode mee.
Mondelinge mededeling van schepen Bernard Fonteyne inzake de stand van zaken van de wegenwerken
Schepen Bernard Fonteyne geeft een stand van zaken over de wegenwerken in de gemeente:
a) Winkelsestraat: momenteel is men bezig in fase 4 aan de laatste strook van het fietspad. Op 04.10
wordt het fietspad geasfalteerd, m.a.w. het fietspad tussen Ledegem en de Kortrijksestraat in
Lendelede zal afgewerkt worden.
De volgende fase is werken aan de onpare huisnummers, de overkant. Dit gebeurt tevens in fases. Op
08.09 was een samenkomst met De Watergroep, Fluvius en de politie om de verkeerssituatie inzake de
doorgang naar Ledegem en de bereikbaarheid van de bewoners naar hun woning te bespreken. Het
was geen evident akkoord. De aannemer zag het niet zitten om met verkeerslichten te werken. Er zal
opnieuw in fases gewerkt worden. Na het afwerken van het fietspad zal het stuk tussen de
Kortrijksestraat en de Beiaardstraat 2 weken langer afgesloten worden. De andere kant zal minder lang
duren dan het fietspad daar het geen beton betreft. Er zal in de gracht en in de asfaltstroken gewerkt
worden. Na het afwerken van de huidige werkzone 4, gaan we terug naar zone 1, het stuk tussen SintEloois-Winkel en de Sint-Arnoldusstraat, gevolgd door zone 2, het stuk tussen Sint-Arnoldusstraat en
Sneppestraat,… Het betreft telkens korte periodes om te werken. Maar de weg wordt afgesloten en de
omleidingen zijn weer in voege. De laatste fase is tussen de Sneppestraat en de Beiaardstraat. De
streefdatum voor het einde van de werken en het heropenen van de straat naar Sint-Eloois-Winkel is
eind dit jaar.
b) Kortrijksestraat – Dorpsplein: op donderdag 30.09 staat een overleg gepland met de Watergroep en
Fluvius om het plan van aanpak omtrent de werken tussen de Kortrijksestraat en het Dorpsplein, te
bespreken. Het is de bedoeling om de kostprijs voor de gemeente zo laag mogelijk te houden.
c) De omleiding (van de huidige werken) blijft via de Molenstraat en de Orsestraat. Er zijn meldingen van
burgers dat er snel wordt gereden. De anonieme meter werd geplaatst en wordt morgen weggenomen.
Indien uit de metingen blijkt dat er te snel wordt gereden, zal er met de politie gekeken worden om
bijkomende maatregelen te treffen, ev. fietszone of zone 30.
d) Op 04.10 zullen werken worden uitgevoerd op het kruispunt Manpadstraat – Rozebeeksestraat. Ook de
zijstroken worden aangepakt daar deze bij sommige bewoners heel slecht zijn. De tijdsduur van de
werken wordt op 1 week geschat.
Diverse mondelinge tussenkomsten omtrent de wegenwerken
Raadslid Marnic Vandenbroucke informeert naar de finale afwerking aangaande de beschildering van het
nieuwe fietspad in de Winkelsestraat.
Schepen Bernard Fonteyne legt uit dat er een beschildering komt eens alles afgewerkt is zodat er een
meerkost van 900 euro bij 2 tussenkomsten wordt vermeden. In oktober – november worden bijkomende
haagjes aangeplant tussen de Beiaardstraat en de Kortrijksestraat teneinde de snelheid daar te beperken.
Raadslid Gudrun Debrabandere vindt de belijning in de Heulsestraat heel duidelijk en goed. Hopelijk zal dit
in de Winkelsestraat ook zo worden. Kan dit aangevuld worden met varkensruggen tussen de rijstrook en
het fietspad?
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Schepen Bernard Fonteyne duidt dat er gekeken wordt voor aanvulling waar geen haagjes komen, rekening
houdende dat de bewoners en de landbouwmachines erover moeten kunnen. Momenteel wordt de piste
van rubber bekeken, rekening houdende met mogelijkse valpartijen van fietsers. De kostprijs wordt in de
eerstkomende weken in het College van Burgemeester en Schepenen voorgelegd.
Raadslid Bruno Vanoverbeke vraagt of de communicatie inzake de faseringen opnieuw via facebook of de
gemeentelijke website zal verlopen. Of worden de mensen opnieuw vooraf verwittigd?
Schepen Bernard Fonteyne heeft gebeld met de aannemer die enkel de bovenbouw doet. De aannemer
kon niet zeggen wanneer de kabels zouden gelegd worden. Bernard stelt dat de zone niet kan afgesloten
worden als er niet gewerkt wordt, tenzij bij slechte weersomstandigheden. Iedereen krijgt opnieuw een
briefje van de aannemer. Tevens zal het opgenomen worden op de website.
Diverse mondelinge mededelingen van raadslid Els Moerkerke
a) Samenwerking buurgemeenten
Raadslid Els Moerkerke haalt de goede samenwerking tijdens de corona met de regio Izegem,
Ingelmunster en Ledegem aan. Het blijft wel spijtig dat Lendelede bij de hogere regiovorming niet bij
hen gevoegd is als blijkt dat alles zo goed loopt. Het blijft een moeilijk verteerbaar punt.
b) Hoeve Vercamer
Raadslid Els Moerkerke apprecieert het dat Hoeve Vercamer op de volgende zitting aan bod komt.
Gebaseerd op de verslagen van het College van Burgemeester en Schepenen zijn er toch nog wat grijze
zones die vragen opwerpen die dan misschien zullen beantwoord worden. Waarom heeft vb. maar 1
landschapsarchitect een plan ingediend? Waarom hadden ze maar 1 maand tijd voor zo’n groot
project?
Uit een verslag van het schepencollege blijkt dat het tongewelf in het gerestaureerde deel al niet meer
stabiel is en vervangen moet worden door een betonplaat. Deze werken zijn al opgeleverd en
betekenen dus extra kosten aan een nieuw deel. Er zijn dus zeker een aantal vragen hieromtrent.
Burgemeester Carine Dewaele bevestigt dat de vragen kunnen gesteld worden in de gemeenteraad waar
de toelichting aan bod komt. Het is een” work in progress “waarbij voortdurend insteken verzameld
worden om te komen tot een ontwerpplan die in de gemeenteraad zal toegelicht worden.
Mondelinge vraag van raadslid Francis Bonte omtrent de ANPR-camera
Raadslid Francis Bonte haalt een inbraakpoging in de Oudstrijderslaan aan. Hierbij werden de
camerabeelden door de burger opgevraagd bij de politie. Uit de mail van de politie bleek dat de beelden
niet bekeken worden aangezien er ’s nachts geen openbare verlichting is in Lendelede en er bijgevolg niets
op de beelden te zien is.
Is het bestuur op de hoogte dat de camerabeelden omwille van het ontbreken van openbare
straatverlichting onbruikbaar zijn? Is het mogelijk om de straatverlichting in die omgeving toch aan te laten
zodat de camera’s efficiënt kunnen gebruikt worden?
Burgemeester Carine Dewaele heeft ook het verhaal gehoord en heeft zich geïnformeerd. Op elke ANPRcamera is er een infraroodlens. Op de beelden zijn duidelijk een aantal kenmerken te zien. De bevoegde
politiecommissaris bevestigt dat nummerplaten via de infraroodlens wel degelijk leesbare nummerplaten
zijn. Waarom dat antwoord gegeven werd, geen idee, maar de onbruikbaarheid kan weerlegd worden.
Diverse mondelinge vragen van raadslid Marnic Vandenbroucke
a) Raadslid Marnic Vandenbroucke verwijst naar de tussenkomsten van de fractie in het verleden inzake
thuiswerk. We zijn heel blij dat er intussen 2 ambtenaren zijn die structureel gaan thuiswerken. De kop
is eraf. Mensen zijn gemotiveerder, er komen ruimtes vrij die voor andere dingen kunnen gebruikt
worden of niet meer moeten verwarmd worden,… Kan dat structureel uitgebreid worden? Welke
vergoeding staat hier tegenover? Wat is de impact op het aantal burelen inzake verwarming? Het
antwoord mag tegen de volgende gemeenteraad voorbereid worden.
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Burgemeester Carine Dewaele wenst in te pikken op het aspect verwarming. Het zal weinig impact hebben
op de verwarming daar het telkens burelen betreft waar meerdere personen zitten. De rest wordt, mits
akkoord van de raad, overgelaten aan de algemeen directeur.
Algemeen directeur Christophe Vandecasteele meldt dat er ondertussen nog 2 of 3 nieuwe aanvragen zijn
bijgekomen. Ondertussen werken er dus 5 ambtenaren structureel thuis. Hij meent dat het kader dat nu
geschapen werd, goed is. Een voltijds equivalent kan nu 1 dag per week thuiswerken. Als er een
vergadering is, wordt wel verwacht dat ze aanwezig zijn. Er wordt rekening gehouden met het structureel
thuiswerk bij het inplannen van de vergaderingen. Desnoods kan er ook hybride gewerkt worden. Qua
kosten zal er weinig verschil zijn. We zijn niet groot behuisd in de verschillende bureaus. Het structureel
thuiswerk wordt begrensd tot 1 dag. Doordat de bureaus behuisd worden door verschillende functies is er
telkens iemand aanwezig. Het structureel thuiswerk schept wel ruimte.
Momenteel is het voorstel van een eenmalige vergoeding van 40 euro ingediend bij de vakbond. Dit is niet
zoveel, maar ook de maaltijdcheques worden verhoogd. Hij vindt het moeilijk naar de mensen die vanuit
hun functie niet de mogelijkheid hebben om thuis te werken. Er zijn nog niet veel besturen die deze
vergoeding toekennen. We wachten nog voorzichtig af. De permanentie tijdens de openingsuren alsook de
momenten van afspraak moeten verzekerd worden. Iedereen heeft verlofrecht. Soms zijn er opleidingen.
Als je alles combineert, lijkt dit het meest realistisch momenteel. We staan ervoor open en zien hoe het
evolueert.
Raadslid Francis Bonte verduidelijkt graag de term thuiswerk en vergoeding. De mensen krijgen geen
vergoeding om thuis te werken, maar wel omdat de werknemer kosten maakt inzake verwarming en
elektriciteit die dan terugbetaald worden.
b) Raadslid Marnic Vandenbroucke gaat over naar de werken in de Ingelmunstersestraat - Beukenlaan –
Wilgenlaan. Als fractie kunnen we hier enkel applaus voor geven. Het gevoel is goed, het ziet er modern
en nieuw uit, smaller en meer groen. In de verslagen van het schepencollege stellen we vast dat er
problemen zijn met de toplaag van het asfalt. Er zijn ondertussen al boringen en testen gebeurd. Als er
iets gebeurt, kunnen er fouten gemaakt worden. Als je fouten maakt, moet je je verantwoordelijkheid
nemen.
Is er al vastgesteld wat er juist verkeerd liep? Is de aannemer daarvoor aansprakelijk gesteld? Op een
gegeven moment zegt studiebureau Arcadis op haar beurt dat ze daar niet veel in kunnen tussenkomen
waarbij we doorverwezen worden naar het opzoekingscentrum voor de wegenbouw. Dit aan een tarief van
2400 euro/dag om die mensen te laten komen. Als het moet, moet het. Kunnen we dat oplossen? Kunnen
we de kosten verhalen op diegene die zijn werk niet goed heeft gedaan waarvan wij aannemen dat dat de
aannemer is?
Schepen Bernard Fonteyne stelt dat de toplaag niet goed is. De kwaliteit van de asfalt is goed, maar de
afwerking is niet goed. Waarschijnlijk werd er te snel met de bandenkraan op gereden. Vandaag zijn ze het
profiel komen meten. De uitslag hiervan is nog niet gekend. De boringen zijn er om de kwaliteit, de dikte en
de samenstelling van de asfalt te kennen. Dit blijkt goed, maar de afwerking is slordig. We moeten waar
hebben voor ons geld.
Raadslid Marnic Vandenbroucke vraagt of we er van mogen uitgaan dat het zo goed mogelijk hersteld
wordt op kosten van de aannemer?
Schepen Bernard Fonteyne duidt dat het afhankelijk is van wie verantwoordelijk is voor de fout. Het gaat
tussen de aannemer en de asfalteur. De aannemer heeft de asfalteur in onder aanneming aangesteld. Het
resultaat is een groot verschil in vergelijking met de afwerking van de werken op het Dorpsplein. We
houden jullie op de hoogte.
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c) Raadslid Marnic Vandenbroucke stelt dat iedereen blij is met de langverwachte vernieuwing van de
Sterrekensstraat. In de verslagen van het schepencollege lezen we dat het oorspronkelijk geraamd
budget van 155.000 euro finaal zal uitkomen op 200.000 euro. De kostprijs voor het studiebureau, die
de werken in goede banen moet leiden, bedraagt maar liefst 33.500 euro. De reden dat het zo duur is,
komt omdat andere studiebureaus geen tijd hebben en geen prijs hebben willen insteken. Is het dan
echt niet mogelijk om het een klein beetje uit te stellen tot een studiebureau aan een marktconforme
prijs dit in goede banen kan leiden? Er kunnen nog stappen gezet worden rekening houdende dat er
33.500 euro extra niet-marktconforme kosten voor een studiebureau op een verwachte kostprijs van
200.000 euro zijn.
Schepen Bernard Fonteyne bevestigt dat het veel geld is. Er werden 3 studiebureaus aangeschreven,
waarvan 1 prijs heeft gegeven. Studiebureau Arcadis heeft de werken voor de Ingelmunstersestraat
gekregen. We hebben 4 verschillende mensen gekregen voor de opvolging van de werken. Er zijn weinig
vaste posities binnen een studiebureau. De werken in de Sterrekensstraat kunnen niet meer uitgesteld
worden. Iedereen weet dat dit volgend jaar moet aangepakt worden. We weten nu al dat de
nutsmaatschappijen zullen meespringen in dit project. Voordien ging er een stuk van de Sterrekensstraat
vernieuwd worden, nu betreft het reeds de ganse straat.
Raadslid Marnic Vandenbroucke vraagt of er bij elk werk een studiebureau nodig is? Is dat een wettelijke
verplichting? In het verleden werden werven gedaan zonder studiebureau.
Schepen Bernard Fonteyne stelt dat het moeilijk is als de Watergroep deelneemt.
Raadslid Marnic Vandenbroucke vraagt of de kosten dan niet kunnen gedeeld worden met hen?
Schepen Bernard Fonteyne ontkent. De Watergroep is verantwoordelijk voor de kosten van sleufherstel. Als
er enkel sleufherstel wordt gedaan, zullen die stukken binnen 2 jaar volledig opnieuw geasfalteerd moeten
worden. Dit is goed voor voorbereidingswerken. Hopelijk komt er een studiebureau in Lendelede die kan
werken voor eigen regio.
Raadslid Marnic Vandenbroucke doet de suggestie om met 1 studiebureau een contract voor verschillende
jaren af te sluiten aan een afgesproken prijs. Dan heb je voor enkele jaren een marktconforme prijs. Met de
meerprijs van 10.000 euro kan er iets anders gedaan worden.
Algemeen directeur Christophe Vandecasteele verduidelijkt dat het bedrag is dat het zou kunnen kosten.
Alles zit inbegrepen: het ontwerp, het sloopplan, de rooilijn. Het percentage van het ereloon is conform.
d) Raadslid Marnic Vandenbroucke roept het bestuur op om ambitieuzer te zijn. Ondanks de stijgende
werkdruk, merkt hij bij de ambtenaren nog veel jus en wil om zaken te ondernemen. We vinden het
met de fractie jammer te merken dat de milieudienst via Eurometropol Lille-Kortrijk-Tournai de
mogelijkheid krijgt deel te nemen aan een studie omtrent de luchtkwaliteit, geur -en stofhinder, maar
hier niet wordt op ingegaan. Fijn stof is één van de belangrijkste oorzaken van kanker. Er is veel uitval in
onze regio door de zware industrie in Noord-Frankrijk. Het argument vanuit de gemeente om er niet op
in te gaan was dat het zou teveel werk met zich zou meebrengen. Dit is geen alleenstaand geval. Enkele
weken voordien kregen we door CC Consult een HR Benchmark onderzoek aangeboden om samen met
120 andere gemeentes een doorlichting te maken inzake de goede verdeling en profielen van de
ambtenaren. Dit was gratis. Er werd hier niet op ingegaan door de gemeente. Vanuit de fractie vinden
we het jammer dat we in april van IVIO niet ingetekend hebben om als gemeente deel te nemen aan
een groepsaankoop van camera’s om sluikstorten tegen te gaan. In de bevraging van de verschillende
gemeenten is duidelijk dat sluikstorten de bevolking bezighoudt. Het was nog altijd te duur en het ging
teveel werk zijn voor de ambtenaren om al die beelden te controleren. Drie keer op rij beslist het
bestuur om iets niet te doen en dit in belangrijke thema’s als milieu en doeltreffend en economisch
werken. Ik kan me niet voorstellen dat de ambtenaren altijd neen zeggen dus moet het een politieke
beslissing zijn. Ik vraag jullie uitdrukkelijk, maar positief bedoeld, heb ook op zo’n dingen ambitie.
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Burgemeester Carine Dewaele duidt dat het de ambtenaren zelf zijn die mogen kiezen welke studiedagen
ze volgen. Bepaalde mensen werken in een 4/5e stelsel. Ze moeten alles nog kunnen bijbenen. Eén van de
medewerkers is recent op 2 studiedagen geweest. Dit betekent dat het reguliere werk moet ingehaald
worden. Zij zeggen studiedagen toe in functie van het werk waarmee ze bezig zijn en schatten voor zichzelf
in of het nuttig en in te plannen is. Ze zijn zeker ambitieus.
Raadslid Marnic Vandenbroucke stelt dat het niet om studiedagen gaat, maar over gratis projecten die tot
in de burelen van onze gemeente gebracht worden en we enkel maar van kunnen profiteren. Hij begrijpt
dat er niet op alles kan ingegaan worden. We horen graag dat u bevestigt dat onze ambtenaren ambitieus
zijn, dan moeten we besluiten dat het een politieke beslissing is. Daarom roepen we op om wat
ambitieuzer te zijn.
Schepen-Voorzitter Pedro Ketels duidt dat we reeds op heel veel vlakken beroep doen op vb.
Intercommunale Leiedal, de provincie,… om mee te gaan in alle mogelijke initiatieven, en dat zijn er heel
wat. We zijn heel tevreden over de diensten op vlak van milieu. Intercommunale Leiedal is één van de
topintercommunales van Vlaanderen op alle vlakken o.a. op vlak van milieu, IT,… We schrijven altijd in op
alle initiatieven die interessant zijn en waar we geen dubbel gebruik van provincie-initiatieven moeten
maken. We zijn een trouwe aanhanger van dergelijke overheidsinitiatieven en grensoverschrijdende
initiatieven.
Mondelinge vraag van raadslid Gudrun Debrabandere inzake de trajectcontrole
Raadslid Gudrun Debrabandere informeert naar de mogelijke trajectcontrole die er zou komen? Wanneer is
dit voorzien? Zijn er nog zulke initiatieven in de toekomst?
Burgemeester Carine Dewaele duidt dat de minister van mobiliteit Peeters een oproep tot het installeren
van trajectcontroles heeft gedaan naar de gemeenten en politiezones. Na bespreking binnen de politiezone
VLAS werd de aanvraag tot controle gericht op het stuk N36, meer bepaald tussen de Hulstemolenstraat en
de grens met Kuurne. Er ontwikkelen zich daar gigantische snelheden. Tevens zijn daar regelmatig zware
ongevallen gebeurd, soms met dodelijke afloop.
Samen met de politiezone werd ingetekend op een mogelijkse trajectcontrole op dat stuk. Het hangt af van
de minister van mobiliteit of die er daadwerkelijk komt.
Raadslid Gudrun Debrabandere is tevreden dat er zoveel controles gedaan worden op het Dorpsplein. Als je
over het Dorpsplein rijdt, zie je altijd fietsers die ingehaald worden. Ik hoop dat hier in de toekomst nog
verder aan hoge frequentie wordt op gecontroleerd. Het leidt tot levensgevaarlijke situaties.
Burgemeester Carine Dewaele gaat akkoord. Na een gesprek met een collega-burgemeester uit een
pioniersstad met fietszones moeten we besluiten dat het wat tijd nodig heeft. Mensen moeten dat gewoon
worden. Af en toe moeten er controles gebeuren. Je kan niet naast de fietszones kijken. Het is zeker een
stuk gewenning, maar mensen moeten zich aan de regels houden. De signalisatie is voldoende dus kan je er
niet naast kijken.
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BESLOTEN ZITTING
OPENBARE VEILIGHEID:
11.
Aanstellen gemeentelijk sanctionerend ambtenaar.
De raad, in besloten zitting,
MOTIVERING
Aanleiding en context
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.
Juridische grond
-

-

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017, in het bijzonder de artikels 40 en 41;
Artikel 6 van de Gas- wet van 24.06.2013 en het Koninklijk Besluit van 21.12.2013 tot vaststelling
van de kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging
van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende
de gemeentelijke administratieve sancties : § 1. De in artikel 4, § 1, 1°, bedoelde administratieve
geldboete wordt opgelegd door de sanctionerend ambtenaar. § 2. De sanctionerend ambtenaar
beantwoordt aan de door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad,
vastgelegde kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden. § 3. De sanctionerend ambtenaar
wordt door de gemeenteraad aangewezen en kan niet tegelijkertijd de persoon zijn die, met
toepassing van de artikelen 20 en 21, de inbreuken vaststelt en de persoon die de
bemiddelingsprocedure leidt. Hij kan tevens door meerdere gemeenten worden aangewezen.
Het Koninklijk Besluit van 21.12.2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en
onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve
geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties; en meer in het bijzonder artikel 1, §3;

Historiek
Gemeenteraadsbeslissing van 18.12.2008 houdende vaststellen van de algemene politieverordening van de
gemeente Lendelede en zijn latere wijzigingen;
Gemeenteraadsbeslissing van 25.02.2016 houdende goedkeuren van een samenwerkingsovereenkomst
tussen de Stad Kortrijk en de gemeente Lendelede betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gemeenteraadsbeslissingen van respectievelijk 18.12.2008 (De Heer Yves Vanneste), 27.09.2012 (Mevrouw
Catherine De Mulder), 21.05.2015 (Mevrouw Sofie Van Audenhove), 27.10.2016 (Mevrouw Marjolijn
Gousseau) houdende aanstelling van sanctionerende ambtenaren in het kader van de gemeentelijke
administratieve sancties;
Argumentatie en advies
Op 19.08.2021 ontvingen wij de aanvraag van Stad Kortrijk om nog een bijkomend sanctionerend
ambtenaar aan te stellen, namelijk Mevrouw Anke Vanhoecke, die recent het brevet van sanctionerend
ambtenaar heeft behaald en in dienst is bij de Stad Kortrijk als juriste in het team Bestuurs- en Juridische
Zaken.
De Procureur des Konings heeft een gunstig advies bezorgd aan de Stad Kortrijk omtrent deze aanstelling.
De voorgedragen kandidate voldoet aan de aanstellingsvoorwaarden zoals omschreven in het Koninklijk
Besluit van 21.12.2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van de
ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in
uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
20.

Mevrouw Anke Vanhoecke werd reeds door Stad Kortrijk aangesteld als sanctionerend ambtenaar in de
gemeenteraadszitting van 05.07.2021.
Op 31.08.2021 ontvingen wij een mail van Stad Kortrijk dat de Heer Yves Vanneste en Mevrouw Catherine
De Mulder mogen geschrapt worden als sanctionerend ambtenaar daar zij deze taak niet langer
uitoefenen.
De gemeente Lendelede moet dit ook doen daar zij pas na de aanstelling door de gemeente Lendelede ook
GAS-dossiers van Lendelede mag behandelen.
Stemming
Dit punt wordt eenparig goedgekeurd.
BESLISSING
Artikel 1:

Mevrouw Anke Vanhoecke , in dienst bij de Stad Kortrijk, wordt voor de gemeente Lendelede
aangesteld als Gemeentelijk Sanctionerend Ambtenaar.

Artikel 2:

De aanstelling van de Heer Yves Vanneste en Mevrouw Catherine De Mulder wordt geschrapt
waardoor zij niet langer als Gemeentelijk Sanctionerend Ambtenaar kunnen optreden voor de
gemeente Lendelede.

Artikel 3:

Deze aanstelling is een bijkomende aanstelling in aanvulling van de Gemeentelijke
Sanctionerend Ambtenaren Mevrouw Sofie Van Audenhove en Mevrouw Marjolijn Gousseau
die hun functie behouden.

Artikel 4:

Afschrift van onderhavige beslissing voor verder gevolg aan de Stad Kortrijk en de politiezone
Vlas toe te sturen.

Deze notulen werden goedgekeurd door de Gemeenteraad in zitting van 21.10.2021.
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