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In toepassing van het Politiebesluit van de Burgemeester d.d. 22.03.2021 houdende organisatie van de
zittingen van de lokale bestuursorganen, bekrachtigd door de gemeenteraad in zitting van 22.04.2021, zal
deze vergadering omwille van de openbare veiligheid achter gesloten deuren plaatsvinden in zaal Lindelei.
De raad is akkoord dat communicatieambtenaar Elvire Vanysacker en cultuurbeleidscoördinator Wim
Dierick de zitting bijwonen in functie van de technische ondersteuning.

GESLOTEN ZITTING
VERKEER EN MOBILITEIT:
1.
Vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een fietszone in het centrum van
Lendelede.
De raad, in gesloten zitting,
MOTIVERING
Aanleiding en context
Vaststellen verkeersreglement zodat in het centrum van Lendelede één grote fietszone wordt gerealiseerd
op de belangrijkste wegen rond de scholen.
Juridische grond






Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op artikel 119 en 135§2;
Decreet Lokaal Bestuur;
Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van
16.03.1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming van de instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op de
artikelen 2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij koninklijk besluit van 30 december 1982, en op artikel
2, gewijzigd bij de wet van 9 juni 1978;
Koninklijk Besluit van 01.12.1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het geheel van de openbare weg, inzonderheid op titel III, gewijzigd bij de
koninklijke besluiten van 23.06.1978, 25.11.1980, 08.04.1983, 01.06.1984, 25.03.1987, 17.09.1988,
20.07.1990, 18.09.1991 en 14.05.2002 (art.2 );

1.






Ministerieel Besluit van 11.10.1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de ministeriële
besluiten van 08.12.1977, 23.06.1978, 14.12.1979, 25.11.1980, 11.04.1983, 01.06.1984,
17.09.1988, 20.07.1990, 19.12.1991 en 14.05.2002 ( art.6.5 en 9 );
Decreet van 16.05.2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en plaatsing
en bekostiging van de verkeerstekens;
Ministerieel Besluit van de Vlaamse regering van 23.01.2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Historiek
Op 28.06.2018 werd door de gemeenteraad een aanvullend verkeersreglement vastgesteld inzake het
inrichten van een fietsstraat in de Kasteelstraat en de Sint Jozefstraat;
Op 25.03.2021 werd door de gemeenteraad een aanvullend verkeersreglement vastgesteld betreffende het
invoeren van een zone 30 in de Ingelmunstersestraat, alsook een gelijkaardig reglement voor het invoeren
van een zone 30 in de Pastoor De Beirstraat. Deze laatste reglementen zijn niet volledig gelijkaardig maar
sluiten wel aan bij de fietszone;
Argumentatie en advies
De gemeente heeft een fiets- en circulatieplan voor het centrum dat werd opgemaakt door de
Intercommunale Leiedal;
Dit plan werd besproken in de werkgroep fiets- en circulatieplan centrum waarbij beslist werd welke
maatregelen prioritair zouden aangepakt worden;
De aanleg van een fietszone in het centrum is als één van de prioritaire doelstellingen weerhouden;
Huidig reglement voorziet een grote uitbreiding waarbij de bestaande fietsstraten worden omgevormd
naar een grote zone waarbij (delen van) de Heulsestraat, Burg.R.Vandemaeleplein, Dorpsplein,
A. Dassonvillelaan, Winkelsestraat, Izegemsestraat, Kasteelstraat, Rozebeeksestraat, Sint Jozefsstraat,
Stationsstraat en Nieuwstraat, zijn opgenomen;
Bespreking
Er worden geen opmerkingen geformuleerd tijdens de bespreking.
Stemming
Dit punt wordt eenparig goedgekeurd.
BESLISSING
Artikel 1:

In de gemeente Lendelede wordt in volgende straten een fietszone ingevoerd:
Heulsestraat vanaf het huisnummer 25, richting Dorpsplein
Burg.R.Vandemaeleplein
Dorpsplein
Winkelsestraat vanaf het huisnummer 3, richting Dorpsplein
A. Dassonvillelaan vanaf het huisnummer 3-5, richting Winkelsestraat
Izegemsestraat vanaf het huisnummer 7 , richting Dorpsplein
Kasteelstraat
Rozebeeksestraat vanaf het huisnummer 13, richting Kasteelstraat
Sint Jozefsstraat
Stationsstraat vanaf het huisnummer 19, richting Dorpsplein
Nieuwstraat vanaf het huisnummer 37, richting Stationsstraat.

Artikel 2:

Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door middel van een
zonebord met daarin een afbeelding van het bord F111 ( begin fietsstraat ) en het zonebord
met daarin de afbeelding van het bord F113 ( einde fietsstraat, met een schuine zwarte streep
door het volledige bord ).
Deze worden aangebracht op onderstaande locaties :
Heulsestraat ter hoogte van het huisnummer 25
Winkelsestraat ter hoogte van het huisnummer 3
A. Dassonvillelaan ter hoogte van het huisnummer 3-5
2.

Izegemsestraat ter hoogte van het huisnummer 7
Rozebeeksestraat ter hoogte van het huisnummer 13
Stationsstraat ter hoogte van het huisnummer 19
Nieuwstraat ter hoogte van de parking Lammertyn
Nieuwstraat ter hoogte van het kruispunt Haverveld.
Artikel 3:

Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur.

Artikel 4:

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt via het digitaal loket van ABB
die dit dan aan de diverse betrokken diensten bezorgd (waaronder het Vlaams Huis voor
Verkeersveiligheid en de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement
mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Overheid).

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


Decreet Lokaal Bestuur;

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 raad van bestuur van het AGL heeft in zitting d.d. 31.05.2021 de jaarrekening 2020 opgemaakt volgens
het wetboek van vennootschappen, vastgesteld;
3.

De raad van bestuur van het AGL heeft in zitting d.d. 31.05.2021 de jaarrekening 2020 opgemaakt volgens
de regels van de BBC, vastgesteld;
De raad van bestuur van het AGL heeft in zitting d.d. 19.01.2021 het jaarverslag 2020 goedgekeurd;
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting d.d. 09.06.2021 het evaluatierapport over de
uitvoering beheersovereenkomst tussen de gemeente Lendelede en het AGL voor de periode 01.01.2020 31.12.2020 goedgekeurd;
Callens, Pirenne, Theunissen & Co. heeft op 08.06.2021 het verslag van de commissaris aan de
gemeenteraad van het Autonoom Gemeentebedrijf Lendelede over het boekjaar afgesloten op 31.12.2020
bezorgd;
BESLISSING
Artikel 1:

DE RAAD NEEMT KENNIS van het jaarrapport van het AGL over het dienstjaar 2020
omvattende de jaarrekening, het jaarverslag, het evaluatierapport en de resultaten van de
externe controle.

Artikel 2:

Deze beslissing wordt bezorgd aan het AGL.
3.

AGL : Advies rekening 2020.
De raad, in gesloten zitting,
MOTIVERING
Aanleiding en context
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.
Juridische grond


Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 243 waaruit blijkt dat volgens § 1 de raad van bestuur
zich uitspreekt over de vaststelling van de jaarrekening waarna in toepassing van § 2 de
gemeenteraad advies uitbrengt over deze rekening en dan volgens § 3 de toezichthoudende
overheid de rekening uiteindelijk goedkeurt;

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;
4.

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;
Bespreking
Er worden geen opmerkingen geformuleerd tijdens de bespreking.
Stemming
Dit punt wordt eenparig goedgekeurd.
BESLISSING
Artikel 1:

De jaarrekening van het AGL over het dienstjaar 2020 opgemaakt volgens het wetboek van
vennootschappen gunstig te adviseren met volgend resultaat :
a) een balans na winstverdeling met een totaal van activa en passiva van 4.630.469,40 euro.
b) Een resultatenrekening met een te bestemmen winst van 11.221,40 euro.
c) Een detail van de verschillende algemene rekeningen, balansposten, leningen en van
sommige kosten en opbrengsten.
d) Een detail van de investeringen en de afschrijvingen.

Artikel 2:

De jaarrekening van het AGL over het dienstjaar 2020 opgemaakt volgens de regels van de BBC
gunstig te adviseren met volgend resultaat :
I. Exploitatiesaldo:
4.081 euro
II. Investeringssaldo:
- 9.283 euro
III. Financieringssaldo:
- 30.013 euro
IV. Budgettaire resultaat van het boekjaar (I+II+III):
- 35.215 euro
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar:
56.629 euro
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V):
21.414 euro
VII. Onbeschikbare gelden:
0 euro
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII):
21.414 euro
en de autofinancieringsmarge van – 25.932 euro.

Artikel 3:

Dit besluit bekend te maken overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het Lokaal
Bestuur.

Artikel 4:

Deze beslissing wordt, samen met de nodige bijlagen, overgemaakt via het digitaal loket aan
ABB, alsook wordt een afschrift bezorgd aan het AGL.

ORGANISATIEBEHEERSING:
4.
Jaarlijkse rapportering aan de gemeenteraad door de algemeen directeur over het
organisatiebeheersingssysteem.
De raad, in gesloten zitting,
MOTIVERING
Aanleiding en context
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.
5.

Juridische grond


Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid de artikelen 218 en volgende aangaande het
organisatiebeheersingssysteem;

Historiek
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 24.10.2019 houdende goedkeuring van het kader van het
organisatiebeheersingssysteem 2019-2025 voor de gemeente en het OCMW van Lendelede;
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 25.06.2020 houdende jaarlijkse rapportering aan de gemeenteraad door de
algemeen directeur over het organisatiebeheersingssysteem (periode 11.2019-06.2020);
Argumentatie en advies
De Voorzitter verleent conform artikel 219 van het Decreet Lokaal bestuur het woord aan de algemeen
directeur voor de jaarlijkse rapportering aan de raad.
Het voorgelegde rapport organisatiebeheersing voor de periode 07.2020 tot en met 06.2021 wordt
toegelicht door de algemeen directeur en omvat volgende punten:
- Het wettelijk kader en het model die aan de basis liggen van deze rapportering;
- De rapportering over de periode 07.2020 tot en met 06.2021;
- De toekomstige projecten;
BESLISSING
Artikel 1:

NEEMT KENNIS van het rapport organisatiebeheersing voor de periode 07.2020 tot en met
06.2021 en de rapportering ervan door de algemeen directeur.

De Voorzitter schorst de zitting teneinde de financieel directeur Gwenny Mattan de gelegenheid
te geven om de jaarrekening 2020 toe te lichten.
Na deze toelichting en de vraagstelling omtrent de technische aspecten van deze rekening wordt
de zitting heropend.
FINANCIËN:
5.
Vaststellen van het gemeentelijk deel van de rekening 2020.
De raad, in gesloten zitting,
MOTIVERING
Aanleiding en context
De gemeenteraad dient in eerste instantie het gemeentelijk deel van de rekening 2020 vast te stellen.
Juridische grond





Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid de artikelen 40, 41, 249, 254, 255 en 256;
Besluit van de Vlaamse Regering van 30.03.2018 over de beleids- & beheerscyclus van de lokale en
provinciale besturen;
Ministerieel Besluit van 26.06.2018 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van
de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en
beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;
Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18.09.2020 betreffende de aanpassing van de
meerjarenplannen 2020 -2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en
beheerscyclus;

6.

Historiek
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 19.12.2019 houdende vaststellen van het gemeentelijk deel van het
meerjarenplan 2020-2025;
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 17.12.2020 houdende vaststellen van de aanpassing nr. 1 van het
meerjarenplan 2020-2025;

Bespreking
Er worden geen opmerkingen geformuleerd tijdens de bespreking.
Stemming
10 Ja (Pedro Ketels, Carine Dewaele, Bernard Fonteyne, Rudy Rommens, Rita Lammertyn, Nico Parmentier,
Francis Bonte, Bruno Vanoverbeke, Daan Mostaert, Tine Desmet);
5 Neen (Jan Gheysens, Els Moerkerke, Gudrun Debrabandere, Marnic Vandenbroucke, Kurt Vansteenkiste)
BESLISSING
Artikel 1:

Het gemeentelijk deel van de rekening 2020 vast te stellen.

Artikel 2:

Deze beslissing wordt, samen met de nodige bijlagen, overgemaakt via het digitaal loket aan
ABB.

Na dit punt schorst de Voorzitter de zitting voor de zitting van de OCMW-raad. Hierna wordt de
gemeenteraadszitting hernomen.
6.
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.
De raad, in gesloten zitting,
MOTIVERING
Aanleiding en context
Na de goedkeuring van het deel van het OCMW, wordt de rekening in zijn geheel vastgesteld.
Juridische grond





Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid de artikelen 40, 41, 249, 250, 260, 262, 286;
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- & beheerscyclus van de lokale
en provinciale besturen;
Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van
de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en
beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;
Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 betreffende de aanpassing van de
meerjarenplannen 2020 -2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en
beheerscyclus;

Historiek
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 19 december 2019 houdende vaststellen van het gemeentelijk deel van het
meerjarenplan 2020-2025;
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 17 december 2020 houdende vaststellen van de aanpassing nr. 1 van het
meerjarenplan 2020-2025;
Gemeenteraadsbeslissing van heden houdende vaststellen van het gemeentelijk deel van de rekening 2020;
OCMW-raadsbeslissing van heden houdende vaststellen van het OCMW-deel van de rekening 2020;
7.

Argumentatie en advies
Het gunstig advies van het managementteam d.d. 02.06.2021;
De toelichting door de financieel directeur bij deze rekening 2020;
Bespreking
Er worden geen opmerkingen geformuleerd tijdens de bespreking.
Stemming
10 Ja (Pedro Ketels, Carine Dewaele, Bernard Fonteyne, Rudy Rommens, Rita Lammertyn, Nico Parmentier,
Francis Bonte, Bruno Vanoverbeke, Daan Mostaert, Tine Desmet);
5 Neen (Jan Gheysens, Els Moerkerke, Gudrun Debrabandere, Marnic Vandenbroucke, Kurt Vansteenkiste)
BESLISSING
Artikel 1:

Het OCMW-deel van de rekening 2020 goed te keuren.

Artikel 2:

Door de goedkeuring in artikel 1 wordt de rekening 2020 in zijn geheel definitief vastgesteld
met volgend resultaat:
- Een budgettair resultaat van het boekjaar van 26.772 euro;
- Een gecumuleerd budgettair resultaat van de vorige boekjaren van 4.199.765 euro;
- Een beschikbaar budgettair resultaat van 4.226.537 euro;
Een autofinancieringsmarge van 1.104.640 euro.

Artikel 3:

De voorgelegde balans op 31.12.2020 met een totaal van 38.576.771 euro aan activa en passiva,
waarbij er een totaal van liquide middelen en geldbeleggingen is van 3.989.620 euro, goed te
keuren.

Artikel 4:

Dit besluit bekend te maken overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het Lokaal
Bestuur.

Artikel 5:

Deze beslissing wordt, samen met de nodige bijlagen, overgemaakt via het digitaal loket aan
ABB.
7.

Vaststellen van het retributiereglement op het afleveren van administratieve bescheiden m.i.v.
1 juli 2021.
De raad, in gesloten zitting,
MOTIVERING
Aanleiding en context
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.
Juridische grond


Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid de artikelen 40 §3, 41 en 286;

Historiek
Dit reglement dient geregeld aangepast te worden om diverse redenen (stijging tarieven hogere overheid,
aanpassing op voorstel van eigen diensten,…);
De gemeenteraadsbeslissing d.d. 17.12.2020 houdende het vaststellen van het retributiereglement op
administratieve bescheiden is de meest recente beslissing die tot op vandaag van toepassing is;
8.

Argumentatie en advies
Er zijn geregeld vragen van particulieren om fotokopieën te krijgen van bepaalde documenten (bvb. oude
aktes in het kader van een opzoeking voor stambomen,…), maar er is ook een regeling voor de
verenigingen.
Er werd met diverse diensten overlegd om tot een gelijkwaardig systeem te komen voor alle diensten
waarbij volgend voorstel werd geformuleerd (gebaseerd op de huidige bestaande systemen en na
vergelijking met andere openbare diensten) :
Verenigingen lid van een erkende gemeentelijke adviesraad kunnen gratis fotokopieën laten nemen in de
cultuurdienst en de sportdienst mits ze eigen papier meebrengen;
Burgers kunnen terecht in het gemeentehuis en de bibliotheek en hiervoor wordt volgend tarief toegepast
vanaf de vierde kopie (tot 3 kopieën is het gratis):
A4 recto
A4 recto verso
A3 recto
A3 recto verso

zwart
0,10
0,20
0,20
0,40

Kleur
0,20
0,40
0,40
0,80

Deze regeling zal ingepast worden in ons reglement op afgifte administratieve bescheiden als volgt :
Art. 1 :
h) fotokopieën voor verenigingen lid van een gemeentelijke adviesraad kunnen in de cultuurdienst en de
sportdienst gratis fotokopieën laten nemen mits ze hun eigen papier meebrengen.
i) fotokopieën voor burgers kunnen in het gemeentehuis en de bibliotheek fotokopieën laten nemen tegen
volgend tarief vanaf de vierde kopie (tot 3 kopieën is het gratis) :
A4 recto
A4 recto verso
A3 recto
A3 recto verso

zwart
0,10
0,20
0,20
0,40

Kleur
0,20
0,40
0,40
0,80

De overige bepalingen van het vorige reglement worden ongewijzigd overgenomen maar zo blijft het laatste
reglement steeds volledig geldig.
Bespreking
Er worden geen opmerkingen geformuleerd tijdens de bespreking.
Stemming
Dit punt wordt eenparig goedgekeurd.
BESLISSING
A. Administratieve bescheiden en prestaties
Artikel 1: Met ingang van 1 juli 2021 en eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie geheven :
a) voor de aangetekende zending voor een openbaar onderzoek : 7,00 euro.
b) voor gelijk welke aangetekende zending die dient te gebeuren voor de aanvrager en die
mag doorgerekend worden : 7,00 euro.
c) voor de aanmaak van een lijst van één geboortejaar op etiketten (De aanmaak van een
gewone lijst blijft gratis) : 2,50 euro.
d) per affiche voor de aanplakkosten voor affiches op de gemeentelijke aanplakborden: 2,50
euro.
e) voor de aflevering van een trouwboekje : 20,00 euro.
f) voor de aflevering van een boekje samenlevingscontract : 7,50 euro.
g) voor de betekening van de administratieve stukken van een eenzijdige beëindiging
wettelijke samenwoonst via gerechtsdeurwaardersexploot : de effectieve kosten waarbij
een waarborg wordt aangerekend van 200 euro en de effectieve kosten achteraf
doorgerekend worden.
9.

h) fotokopieën voor verenigingen lid van een gemeenteljjke adviesraad kunnen in de
cultuurdienst en de sportdienst gratis fotokopieën laten nemen mits ze hun eigen papier
meebrengen.
i) fotokopieën voor burgers kunnen in het gemeentehuis en de bibliotheek fotokopieën laten
nemen tegen volgend tarief vanaf de vierde kopie (tot 3 kopieën is het gratis) :
zwart
kleur
A4 recto
0,10
0,20
A4 recto verso
0,20
0,40
A3 recto
0,20
0,40
A3 recto verso
0,40
0,80
j) voor hesjes (vervanging – eerste exemplaar gratis) : 5 euro.
k) voor een tweede herinnering van een onbetaalde factuur: 10 euro (eerste herinnering =
gratis).
Artikel 2:

Met ingang van 1 juli 2021 en eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie geheven :
a) voor alle niet fiscale vorderingen van de gemeente waarvoor een herinnering wordt
verstuurd:
de eerste herinnering is gratis.
de tweede herinnering: 10 euro.
de aangetekende zending van de laatste aanmaning: 15 euro.
b) voor alle fiscale vorderingen van de gemeente waarvoor een herinnering wordt verstuurd
de portkosten te verhalen op volgende wijze:
de eerste en tweede herinnering is gratis.
de aangetekende zending van de laatste aanmaning: 7 euro.

B. Identiteitskaarten en reispaspoorten
Artikel 3: Met ingang van 1 juli 2021 en eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie gegeven:
a) voor de uitreiking van elektronische identiteitskaarten:
1. via de gewone procedure: 19 euro.
2. via de zeer dringende procedure bij levering in de gemeente: 102 euro.
3. Voor de zeer dringende procedure bij gecentraliseerde levering bij FOD Brussel :
135,50 euro.
b) voor de uitreiking van de Kids-ID :
1. via de gewone procedure : 7,00 euro.
2. via de zeer dringende procedure bij levering in de gemeente: 92,50 euro.
3. Voor de zeer dringende procedure bij gecentraliseerde levering bij FOD Brussel :
125,50 euro.
c) voor de uitreiking van de reispaspoorten:
A. voor volwassenen (voor Belgen en voor Belgen op doorreis) :
1. via de gewone procedure: 75,00 euro.
2. via de dringende procedure: 250,00 euro.
3. via de super dringende procedure (af te halen in Brussel) : 310,00 euro.
B. voor minderjarigen (voor Belgen en voor Belgen op doorreis) :
1. via de gewone procedure: 40,00 euro.
2. via de dringende procedure: 215,00 euro.
3. via de superdringende procedure (af te halen in Brussel) : 275,00 euro.
C. voor volwassenen (niet-Belgen : vluchtelingen, vreemdelingen, staatlozen) :
1. via de gewone procedure : 71,00 euro.
2. via de dringende procedure : 240,00 euro
3. via de superdringende procedure (af te halen in Brussel – enkel voor
vluchtelingen en staatlozen) : 300,00 euro.
D. voor minderjarigen (niet-Belgen : vluchtelingen, vreemdelingen, staatlozen) :
1. via de gewone procedure : 46,00 euro.
2. via de spoedprocedure : 215,00 euro.
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3. via de superdringende procedure (af te halen in Brussel – enkel voor
vluchtelingen en staatlozen) : 275,00 euro.
d) voor de uitreiking van verblijfstitels aan vreemdelingen (elektronische identiteitskaarten A,B,C,D,E,E+,F,F+,H-kaarten) :
1. via de gewone procedure: 19 euro voor E,E+,F, F+ - kaarten (Europeanen) en 19,50 euro
voor A,B,C,D,H-kaarten (niet-Europeanen).
2. via de zeer dringende procedure (enkel levering in de gemeente) : 102 euro.
e) voor de uitreiking van attesten van immatriculatie voor vreemdelingen (niet-elektronisch):
2,50 euro.
C. Rijbewijzen
Artikel 4: Met ingang van 1 juli 2021 en eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie gegeven
voor de uitreiking van de elektronische rijbewijzen :
a) elektronisch rijbewijs : 25,00 euro.
b) elektronisch voorlopig rijbewijs : 25,00 euro.
c) internationaal rijbewijs : 20,00 euro.
d) hernieuwing rijbewijs op basis van een medisch attest groep 1 : gratis.
D. Administratieve bescheiden i.v.m. omgevingsloket
Artikel 5: Met ingang van 1 juli 2021 en eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie geheven
op het verstrekken van inlichtingen, verlenen van attesten en vergunningen en aktename
meldingen op onroerende goederen in het kader van het decreet betreffende de
omgevingsvergunning:
Met betrekking tot de omgevingsvergunningsaanvragen :
a) Aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen met medewerking van architect :
50 euro
+ vermeerdering per extra woongelegenheid : + 30 euro
b) Aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen zonder medewerking van architect :
25 euro
c) Digitaliseren door gemeente en invoeren in centraal register van analoog ingediende
aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen zonder architect : 30 euro
d) Meldingen voor stedenbouwkundige handelingen : 25 euro
e) Meldingen van de exploitatie van een vergunningsplichtige ingedeelde inrichting of
activiteit (klasse 3) : 25 euro
f) Aanvragen voor de exploitatie van een vergunningsplichtige ingedeelde inrichting of
activiteit (klasse 1 en 2) : 50 euro
Met betrekking tot verkavelingsaanvragen :
a) Nieuwe verkavelingsaanvragen : per lot : 25 euro
b) Wijzigingen / Bijstellingen van een verkavelingsvergunning : 25 euro
+ per bijkomend lot : + 25 euro
Bij gecombineerde aanvragen worden de van toepassing zijnde elementen samengeteld.
Artikel 6:

De kosten voor een openbaar onderzoek (aangetekende zendingen, publicaties,
informatievergadering, …) worden door de gemeente individueel per dossier berekend en
komen ten laste van de aanvrager.

Artikel 7:

Voor een dossier waarvoor een onvolledigheidsbewijs werd afgegeven kan de retributie niet
worden teruggevorderd door de aanvrager.
Indien een aangepast en/of aangevuld dossier met hetzelfde onderwerp en door dezelfde
aanvrager wordt ingediend binnen een termijn van 90 dagen na de afgifte van het
onvolledigheidsbewijs, is de retributie echter niet opnieuw verschuldigd.

Artikel 8:

Met ingang van 1 juli 2021 en eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie geheven
op het verstrekken van inlichtingen en het verlenen van attesten op onroerende goederen:
a) Afleveren van een stedenbouwkundig uittreksel : 50 euro
b) Afleveren van een conformiteitsattest : gratis
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Artikel 9:

De retributie is verschuldigd door de aanvrager en wordt als volgt vereffend :
- door overschrijving op rekening van gemeente Lendelede na ontvangst factuur
- ofwel contant tegen kwitantie;
Indien de factuur door de aanvrager niet tijdig betaald wordt, kunnen hiervoor herinneringen
gestuurd worden volgens onderstaand principe:
a) Eerste herinnering: gratis
b) Tweede herinnering: 10,00 EUR
c) Derde herinnering (aangetekend): 15,00 EUR.

Artikel 10: De particulieren en de privé-instellingen, die om de afgifte van administratieve stukken
verzoeken, dienen alle verzendingskosten te betalen die daaruit voortvloeien, zelfs als de
afgifte ervan kosteloos is.
Artikel 11: Onderhavig reglement wordt van kracht met ingang van 1 juli 2021 en vervangt het
retributiereglement op de afgifte van administratieve bescheiden van 17 december 2020.
Artikel 12: Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur.
Artikel 13: De toezichthoudende overheid zal op dezelfde dag van de bekendmaking overeenkomstig
artikel 330 van het DLB op de hoogte worden gebracht van de bekendmaking.
8.
Verhogen van de toelagen voor de verenigingen van de vrije tijdssector met 40 % voor het dienstjaar 2021.
De raad, in gesloten zitting,
MOTIVERING
Aanleiding en context
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 %).
Juridische grond


Decreet van de Vlaamse Overheid d.d. 19.06.2020 tot het nemen van dringende maatregelen met
betrekking tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met
betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie;

Historiek
De gemeente heeft in toepassing van voormeld decreet hiervoor een bedrag van 78.098,52 € ontvangen;
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 22.10.2020 houdende verhogen van diverse toelagen, in het bijzonder de
verhoging van de toelagen voor de verenigingen van de vrije tijdssector met 30 % voor het dienstjaar 2020;
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 25.02.2021 houdende verhogen van de toelagen voor de verenigingen van
de vrije tijdssector met 30 % voor het dienstjaar 2021;
Advies van de corona relance werkgroep om nog een bijkomende toelage van 40 % toe te kennen aan de
verenigingen van de vrije tijdssector;
Argumentatie en advies
Door de corona pandemie hebben alle verenigingen al meer dan een jaar geen gewone werking meer.
Hierdoor hebben zij heel wat inkomsten verloren.
Tegelijk worden zij geconfronteerd met diverse extra kosten om bij de heropstart te voldoen aan alle
maatregelen.
Om de werking van de verenigingen te ondersteunen werd reeds tweemaal een extra toelage van 30 %
toegestaan gebaseerd op de toelagen uitbetaald in de dienstjaren 2017-2018-2019.
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Er kan geen rekening gehouden worden met de toelagen van 2020 daar de werking in 2020 reeds zwaar
verstoord was en geen goede basis vormt voor een nieuwe berekening.
De tabellen met de berekening per vereniging wordt in bijlage bij dit besluit gevoegd.
Bespreking
Er worden geen opmerkingen geformuleerd tijdens de bespreking.
Stemming
Dit punt wordt eenparig goedgekeurd.
BESLISSING
Artikel 1:

Aan alle vrije tijdsverenigingen opgenomen in de voorgelegde lijst zal voor het dienstjaar 2021
een extra toelage van 40 % uitbetaald worden gebaseerd op het gemiddelde van de toelagen
uitbetaald in de dienstjaren 2017-2018-2019.

Artikel 2:

Deze extra toelage zal gefinancierd worden met middelen uit de Vlaamse toelage die de
gemeente ontving ter ondersteuning van cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen.

Artikel 3:

De financiële dienst wordt belast met de uitvoering van deze beslissing en zal indien nodig ook
de nodige budgetten voorzien in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan 20202025.

ALGEMEEN:
9.
Goedkeuren van de notulen van de voorgaande zitting.
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);
1 Onthouding (Jan Gheysens)
BESLISSING
De notulen van de voorgaande zitting d.d. 27.05.2021 worden goedgekeurd.
10.
Mondelinge vragen en mededelingen
1.

Mondelinge mededeling van burgemeester Carine Dewaele aangaande de coronabesmettingen in de
gemeente.
Burgemeester Carine Dewaele geeft een update omtrent Covid-19. Voor het eerst kunnen we
meedelen dat er op vandaag 0 besmettingen zijn in Lendelede.
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2.

Mondelinge mededeling van schepen Rita Lammertyn omtrent het vaccinatiecentrum en de Minder
Mobielen Centrale.
Schepen Rita Lammertyn geeft een overzicht van de vrijwilligers. Het gaat over de vrijwillige inzet van
het niet medisch personeel in het vaccinatiecentrum. Voor Ingelmunster zijn er 15 vrijwilligers, voor
Ledegem 8 vrijwilligers en voor Lendelede zijn er 13 vrijwilligers. Dit zijn allemaal mensen die erg veel
komen helpen en dit meestal meerdere keren per week. De inzet wordt enorm geapprecieerd.
Qua spuiten hebben ze tot en met 22.06.2021 41.506 prikken geplaatst. Voor de komende maanden
zijn er nu nog ongeveer 29.400 reeds ingepland. Daarmee komt het einddoel, met name ongeveer
80.000 prikken, nu echt wel in zicht.
De vaccinatiebereidheid ligt nog steeds erg hoog. We zitten met de ELZ Rits bij de top 20 van
Vlaanderen qua vaccinatiebereidheid.
Nu geven ze de eerste prikken aan mensen tussen 35 en 37 jaar oud. De uitnodigingen die de deur uit
zijn, gaan tot mensen van amper 22 jaar oud. De groep +18-jarigen gaan ze hopelijk allemaal snel
bereikt hebben. Daarna volgen nog de 16 tot 17-jarigen.
Sinds 16.06.2021 kan iedereen zich op Qvax.be registreren als kandidaat voor een Johnson&Johnson
vaccin. Door een vrij stevige toezegging van J&J-vaccins (360 + een stock in de koelkast van 48) moest
er dringender dan voorzien een prikmoment georganiseerd worden. Dit is zeer goed nieuws voor de
vaccinatiesnelheid. De grote toezegging is te danken aan de snelle communicatie door de 4 besturen
en het enthousiasme van onze inwoners om zich te registreren op Qvax.
Deze week zijn er 5.820 vaccins voor handen en is er dinsdag op 3 lijnen ingeënt, alsook wordt er
woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag op 4 lijnen geprikt.
Een overzicht van de cijfers inzake de vaccinatiegraad in Lendelede:
Van de 90 tot +100-jarigen, 81 in totaal, zijn er 75 volledig en 3 deels ingeënt. Dit is 96,3%.
Van de +80 tot 89-jarigen, 355 in totaal, zijn er 267 volledig en 78 deels ingeënt. Dit is 97,2%
Van de +70 tot 79-jarigen, 591 in totaal, zijn er 391 volledig en 186 deels ingeënt. Dit is 97,6%.
Van de +60 tot 69-jarigen, 745 in totaal, zijn er 468 volledig en 258 deels ingeënt. Dit is 97,4%.
Resultaat: de 60-plussers zijn voor 97,4% ingeënt, wat uitmuntend is.
Van de 50-plussers zijn er 96,6% ingeënt, wat ook heel goed is.
Dan komen we aan de +40 tot 49-jarigen die nu reeds aan 63% zitten terwijl ze nog bezig zijn om de
43-jarigen te vaccineren. Dit betreft cijfers van 15.06.2021.
In de week van 27.06.2021 is het de beurt aan de 30-jarigen. In de weken van 05-12-19-21.07.2021
zullen voor 80% tweede prikken gezet worden.
Nog een wist-je-dat-je: met de ELZ Midwest zijn de 60-plussers voor 95,88% gevaccineerd en zijn
daarmee de best scorende ELZ in West-Vlaanderen.
Stand van zaken van de MMC:
In de maand mei werden 29 ritten gereden naar het vaccinatiecentrum door onze chauffeurs. In de
week van 07.06.2021 waren er 12 ritten gepland, 6 reguliere en 6 specifiek als vaccinatielid. In totaal
zullen er 20 ritten gereden worden in de maand juni.
In juli staan er nog enkele ritjes gepland voor mensen die hun tweede prik nog moeten krijgen.

3.

Mondelinge mededeling van burgemeester Carine Dewaele aangaande de Corona Relance Werkgroep.
Burgemeester Carine Dewaele duidt dat de Corona Relance Werkgroep op 18.05.2021 opnieuw is
samengekomen. Iedereen heeft hiervan het verslag gekregen.

4.

Mondelinge mededeling van burgemeester Carine Dewaele omtrent Ventilus.
Burgemeester Carine Dewaele verwijst naar de vorige gemeenteraad waarin meegedeeld werd dat er
een onafhankelijk intendant aangesteld is om het dossier Ventilus terug op de rails te krijgen. Op
09.06.2021 was er samen met de 25 betrokken gemeenten een teams met de intendant. Hoe zal de
intendant het project Ventilus terug op de rails krijgen?
Hij zal onafhankelijk en onpartijdig in overleg treden met alle betrokken actoren: lokale besturen,
middenveldorganisaties en de burgerplatformen;
Hij moet alle vragen en bezorgdheden capteren;
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Hij wordt bijgestaan door diverse experten (op vlak van energie, gezondheid, communicatie en
juridische ondersteuning) en dit om heldere antwoorden te zoeken op concrete vragen;
Zijn streefdoel is om te komen tot een gedragen voorkeurstracé. Zijn mandaat loopt 6 maanden en kan
verlengd worden.
De gemeente heeft een persoonlijk gesprek aangevraagd met de intendant om nog eens onze
bezorgdheden te duiden. Dit gaat door begin juli.
5.

Mondelinge mededeling van burgemeester Carine Dewaele inzake PFOS/PFAS.
Burgemeester Carine Dewaele haalt aan dat er vorige week zaterdag er een persartikel was aangaande
de aanwezigheid van deze stoffen in het drinkwater, specifiek dat er meer PFAS in het drinkwater zat
in enkele Antwerpse en West-Vlaamse gemeenten dan in de rest van Vlaanderen. Het drinkwater in
Zwijndrecht en Antwerpen bevat meer PFAS dan in de waterwinningsgebieden in de rest van
Vlaanderen. Ook in de streek van Zuid-West-Vlaanderen rond Kuurne, Waregem en Kortrijk zijn er
hogere waarden. Maar de concentraties blijven wel ruim onder de Europese norm. Dat blijkt uit een
beperkte staalname die het Agentschap Zorg en Gezondheid, samen met de Vlaamse
Milieumaatschappij, in 2018 liet uitvoeren.
We hebben op maandag onmiddellijk contact opgenomen met de Watergroep waarbij we bij de
gemeente reeds vragen kregen van bezorgde inwoners omtrent het recent verschenen persartikel
aangaande Pfas in het drinkwater. Verwijzend naar het artikel zou blijken uit de kaart dat er voor
Lendelede uit het onderzoek van 2018 geen resultaten gekend waren. Als gemeentebestuur gaven wij
aan bij de Watergroep dat we wensen dat er staalnames in Lendelede gebeuren en dat ze ons op de
hoogte brengen van de resultaten zodat we onze burgers op een correcte manier kunnen informeren.
Dezelfde dag kwam volgende reactie vanuit de Watergroep: ‘Gemeente Lendelede is niet de enige die
vragende partij is omtrent dit onderwerp. Normaliter zal er morgen een algemene communicatie zijn
vanuit onze dienst Communicatie met de nodige info zodat het een en ander duidelijk is.’ Op
woensdag is volgende communicatie via een nieuwsbrief binnengekomen: ‘Het drinkwater dat de
Watergroep levert, voldoet aan 67 kwaliteitseisen die vastgelegd zijn in Vlaamse normen, gebaseerd
op Europese regelgeving. De waterbedrijven controleren het drinkwater binnen dit regelgevende
kader. De controles vinden plaats in de volledige keten: van de bron tot aan de kraan. In de nieuwe
Europese drinkwaterrichtlijn, die eind 2020 is goedgekeurd, zijn nu voor het eerst ook normen
vastgelegd voor PFAS. Deze nieuwe richtlijn moeten tegen eind 2022 omgezet worden in Vlaamse
wetgeving. De waterbedrijven startten al in 2018 met onderzoek naar de aanwezigheid van de op te
volgen stoffen in het Vlaamse drinkwater. Een eerste oriënterend onderzoek, op initiatief van de
bevoegde overheden, toonde toen aan dat de waarden binnen de nu door Europa vooropgestelde
norm blijven. In enkele West-Vlaamse gemeenten die De Watergroep bevoorraadt, lag de concentratie
maximaal op 37 nanogram per liter, wat ver onder de norm van 100 nanogram per liter blijft en dus
geen reden vormt tot ongerustheid. Eigen metingen in diezelfde periode gaven gelijklopende waarden
aan. Uiteraard volgen we – in samenspraak met de bevoegde instanties en in samenwerking met de
collega-drinkwaterbedrijven – de situatie van dichtbij op. Vanaf volgende week tot eind september
loopt een meetcampagne op al onze oppervlaktewaterwinningen, waarbij we zowel het ruwe water (=
het ingenomen oppervlaktewater) als het geproduceerde drinkwater laten onderzoeken. In september
volgt een gelijkaardige campagne voor alle kwetsbare grondwaterwinningen. Deze meetcampagnes
worden uitgevoerd door een extern laboratorium. Daarnaast zijn we een eigen methode aan het
opzetten in ons geaccrediteerde laboratorium. Wat de behandeling betreft, zijn we momenteel de
bouw van een nieuwe nabehandeling aan het afronden in De Blankaart, die onder meer met een
tweetraps actieve koolfilter moet instaan voor een robuustere nabehandeling.
We volgen de ontwikkelingen rond PFAS de komende maanden nauwgezet op, zodat we bijkomende
maatregelen kunnen nemen indien nodig. Tot slot pleiten wij actief bij de overheid voor een strenger
beschermingsbeleid voor onze waterbronnen om ervoor te zorgen dat deze bronnen niet vervuild
geraken.’
Op zaterdag ontvingen alle lokale besturen een schrijven van de kabinetten Demir, Beke en Somers
over een onderzoek naar bodemvervuiling met PFOS en PFAS.
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Hierin staat het volgende: ‘Naar aanleiding van de bodemverontreiniging rondom de site van 3M in
Zwijndrecht, staat onderzoek naar PFOS en PFAS hoog op de agenda. In de zone rond 3M werden
afgelopen week voorzorgsmaatregelen uitgevaardigd.
Ook op andere plaatsen kunnen deze stoffen door het gebruik van producten, de uitstoot van
fabrieken, incidenten of het blussen van branden met fluorhoudend blusschuim, in het milieu
terechtgekomen zijn. Omdat er mogelijk nog andere bronnen in Vlaanderen aanwezig zijn, start op
vraag van de Vlaamse Regering een inventarisatieronde met oog op het verder verzamelen van
meetgegevens en informatie. En daarvoor doen we graag een beroep op de hulp van de lokale
besturen.
Het gaat hier onder meer over bodemonderzoek op locaties met verhoogd risico op PFASverontreiniging.
Uit een inventarisatiestudie die OVAM heeft uitgevoerd naar het voorkomen van een
bodemverontreiniging met PFAS, bleek dat de grootste kans op het aantreffen hiervan bestaat bij:
•

productieterreinen van PFAS (3M te Zwijndrecht en Chemours te Mechelen);

•

oefenterreinen van brandweer (door structureel gebruik van fluorhoudend blusschuim);

•

terreinen waar in het verleden een zware industriële brand heeft gewoed, die geblust werd met
dergelijk schuim.

Daarnaast is er een kleinere kans op het aantreffen van verontreiniging op locaties waar PFAS gebruikt
werden. Op en rond de productieterreinen van PFAS wordt momenteel reeds bijkomend onderzoek
uitgevoerd.
Om de mogelijke risico’s op de volksgezondheid zo snel mogelijk in kaart te brengen, wil de Vlaamse
Regering ook voor andere locaties met een verhoogd risico op verontreiniging gedetailleerd laten
onderzoeken of en in welke mate er PFAS werden gebruikt. Op en rond die terreinen laten we
verkennende bodemonderzoeken uitvoeren. Bedoeling is om daarbij voorrang te geven aan de
terreinen met de grootste kans op verontreiniging.
Om dit te kunnen doen, hebben we zo precies mogelijke informatie nodig over de risico-activiteiten en
-locaties. U als lokaal bestuur kunt ons hierbij helpen.
Het gaat over de inventarisatie van oefenterreinen van de brandweer, brandweerkazernes en
terreinen waar een grote brand heeft gewoed.
Wij vragen u om ons, met betrekking tot uw grondgebied, informatie te bezorgen over:
•

huidige of vroegere oefenterreinen van de brandweer (met structureel gebruik of opslag van
fluorhoudend blusschuim);

•

huidige of vroegere brandweerkazernes (met gebruik of opslag van fluorhoudend blusschuim).
Volgens de informatie van Netwerk Brandweer werden in sommige van de 165
brandweerkazernes korte kwaliteitstesten gehouden met onder andere fluorhoudend schuim.
Deze kazernes willen we in beeld brengen en onderzoeken;

•

terreinen waar in het verleden een zware industriële brand gewoed heeft en waar werd geblust
met fluorhoudend blusschuim. Volgens informatie die we bekwamen van Netwerk Brandweer
gaat het voornamelijk over bluswerken van grote oppervlaktes brandende vloeistoffen.

Aan de provinciebesturen is gevraagd om ons de informatie aan te leveren die beschikbaar is op hun
niveau.
Het gaat ook over de inventarisatie van andere locaties waar PFAS werden gebruikt.
Naast bovenstaande sites is er een kleinere kans op het aantreffen van verontreiniging op locaties
waar PFAS gebruikt werden. Ook daar willen we duidelijkheid verschaffen.
16.

Een algemeen overzicht van die activiteiten (met overeenkomstige Vlarem- en Vlarebo-rubrieken) en
indicatie van de kans dat er PFAS werden gebruikt, vindt u in de beschikbare lijsten.
We hebben ook specifieke lijsten opgesteld van terreinen in uw gemeente, waar mogelijks activiteiten
worden uitgeoefend waarbij PFOS of PFAS worden of in het verleden werden gebruikt. Deze
informatie is gebaseerd op bij de Vlaamse overheid beschikbare informatie, zoals de afgeleverde
milieuvergunningen of informatie in de gemeentelijke inventaris.
Er werd een overzicht bezorgd met tal van kadastrale nummers waarop controle dient te gebeuren.
Enkel activiteiten die na 1970 hebben plaatsgevonden, zijn hierbij relevant, gelet op de periode waarin
deze stoffen werden geproduceerd en gebruikt.
Verdere aanpak bodemonderzoeken.
Voor de bodemonderzoeken hanteren we volgende fasering:
•

Op de relevante brandweeroefenterreinen en hun directe omgeving worden zo snel mogelijk
bodemonderzoeken uitgevoerd. Prioriteit wordt gegeven aan terreinen nabij woonzones en
drinkwaterwinningen;

•

Op en rond terreinen waar hoge kans bestaat dat geblust werd met PFOS-houdend schuim, zullen
ook op zeer korte termijn bodemonderzoeken worden uitgevoerd. Prioriteit wordt ook hier
gegeven aan terreinen nabij woonzones en drinkwaterwinningen.

Omdat op bovenstaande terreinen de kans op verontreiniging met PFOS het grootst is, worden de
staalnames uitgevoerd binnen de maand. Daarna worden ook de analyses met spoed uitgevoerd. De
termijn hiervoor bedraagt ongeveer 2 weken, maar wordt beïnvloed door het aantal nodige analyses
en de laboratoriumcapaciteit beschikbaar in Vlaanderen en Nederland.
•

Voor de brandweerkazernes gaan we in samenwerking met de brandweer gedetailleerd na of er
een reële kans is dat fluorhoudend schuim werd gebruikt. Vervolgens voeren we op de relevante
terreinen bodemonderzoeken uit, opnieuw met prioriteit aan locaties in of nabij woonzones en
nabij drinkwaterwinningen;

•

Bij de bedrijfsactiviteiten waar een kans bestaat of PFAS of PFOS werd gebruikt, wordt in detail
onderzocht of dat effectief het geval is of was. Vaak is de rubrieksindeling van de betreffende
bedrijven namelijk te generiek om uitsluitsel te geven over de precieze bedrijfsactiviteiten. Op de
relevante terreinen worden in een volgende fase bodemonderzoeken uitgevoerd. De hoogste
prioriteit wordt gegeven aan locaties in of nabij woonzones en drinkwaterwinningen.

Van zodra resultaten beschikbaar zijn uit deze onderzoeken (ook wanneer reeds een onderzoek werd
uitgevoerd, maar waar we nog niet beschikken over de resultaten), koppelen we deze met de
bijhorende duiding én de noodzakelijke gevolggeving ervan, zo snel mogelijk naar u terug.
Dan de concrete vraag:
We vragen u om ons de informatie over de oefenterreinen van de brandweer met structureel gebruik
of opslag van fluorhoudend blusschuim zo snel mogelijk te bezorgen.
Wij vernemen graag uiterlijk 1 juli uw feedback met betrekking tot terreinen waar in het verleden een
ernstige industriële brand gewoed heeft en waar werd geblust met fluorhoudend blusschuim, zodat
we deze zo snel mogelijk kunnen laten onderzoeken.
Uiterlijk 15 juli ontvangen we graag uw feedback met betrekking tot de andere terreinen.
Als voorzorgsmaatregel worden de risicolocaties versneld gescreend op PFAS in bodem en grondwater.
Deze screening zal toelaten de gemeten waarden te toetsen aan de normen en waar nodig
voorzorgsmaatregelen te implementeren.
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Het Agentschap Zorg en Gezondheid adviseert u om lokaal ‘no regret’ maatregelen te treffen, in de
omgeving van
•

brandweeroefenterreinen waar structureel fluorhoudend blusschuim werd gebruikt of
opgeslagen;

•

sites waarop een zware industriële brand heeft gewoed, waar gebruik gemaakt werd van PFAS
houdende blusschuimen.

Maandagvoormiddag werd een overleg gehouden met de clusterverantwoordelijke van Fluvia en
stelden we volgende vragen:
Werd er gebruik gemaakt van fluorhoudend schuim in onze brandweerkazerne?
Antwoord: er is geen structureel gebruik, maar er is wel een sporadisch gebruik. Bij oefening misschien
maximaal 4 keer per jaar. Dat wordt geïnventariseerd door Fluvia.
Werd er gebruik gemaakt van dit soort schuim bij de Nelcabrand?
Antwoord: er is geen gebruik gemaakt geweest.
Wat wordt gebruikt bij het houden van demonstraties?
Antwoord: er wordt een zeepderivaat gebruikt, maar geen fluorhoudend schuim.
De vragen vanuit verschillende gemeenten gebundeld en op 24.06.2021 werd een schrijven van
Fluvia ontvangen waarin volgende info meegestuurd werd:
‘Blussen met schuim
Een huis-tuin-keukenbrand gaan we steevast te lijf met water, dat sterk koelend werkt. In specifieke
gevallen gaan we vuurhaarden afdekken met een schuimlaag, waardoor we het vuur als het ware
verstikken. Grote vloeistofbranden worden bv. meestal geblust met schuim. Door de hoge kostprijs
van het schuim, springt de brandweer ook altijd spaarzaam om met blusschuim. Het aantal oefeningen
met deze substantie is dan ook steeds beperkt.
PFOS-schuim is in onbruik geraakt vanaf 2000 en in gans de huidige brandweerzone nergens meer
gebruikt sedert 2006. PFOS werd in 2011 formeel verboden. In 2006 stapten we over naar het gebruik
andere schuimproducten (PFAS-schuimen, nog steeds fluorhoudend maar in veel mindere mate dan
de vroegere PFOS-schuimen). En sinds november 2020 wordt binnen Fluvia enkel nog fluorvrij schuim
aangekocht. Bovendien willen we deelnemen aan de overheidsopdracht van Brandweerzone
Antwerpen om via een raamcontract fluorvrij schuimproduct aan te kopen. We hebben maar een
beperkte hoeveelheid schuimproduct op voorraad bij HVZ Fluvia. We bekijken om versneld de nog
aanwezige PFAS-schuimen in de voertuigen systematisch te vervangen door fluorvrij schuim.
In onze zone gebruiken we twee types blusschuim:
o Type 1 klasse A-schuim:
Dit is een additief die het water beter laat indringen in de brandende vaste stof. Momenteel is dit
BioForN wat 100% biologisch afbreekbaar is en 100% fluorvrij.
o Type 2 klasse B-schuim:
Dit type wordt voornamelijk ingezet op vloeistofbranden. Momenteel is dit nog fluorhoudend schuim,
maar de nieuwe bestellingen zijn sedert november 2020 fluorvrij (zie ook geplande groepsaankoop
met Brandweer Antwerpen).
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De mail bevatte tevens een overzichtslijst van de kazernes, alsook een overzichtslijst van de
oefenlocaties.
De huidig doorgestuurde overzichten betreffen een prima facie oplijsting van de locaties die binnen de
contouren van de huidige hulpverleningszone Fluvia vallen en waar in het verleden volgens de
beschikbare informatie mogelijks blusschuim met PFOS- of PFOA-bestanddelen werd gebruikt. Dit
overzicht is geenszins exhaustief, en werd naar best vermogen opgemaakt op grond van de
beschikbare informatie en de beperkte beschikbare tijdspanne. Hulpverleningszone Fluvia wijst elke
aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade af, die het gevolg zou zijn van het gebruik van de
aangeboden informatie.
Er staat geen enkele locatie in onze gemeente op de lijst van de externe oefenlocaties.
Er is een oplijsting gemaakt van de grote branden sinds 1984. De Nelcabrand staat hierin niet
opgenomen.
Aangaande de situatie werd door de gemeente een communicatie uitgestuurd die tevens op de
website terug te vinden is:
‘Naar aanleiding van de bodemverontreiniging met PFOS en PFAS rondom de site van 3M in
Zwijndrecht, is de Vlaamse regering begonnen met een ruime inventarisatieronde rond deze
producten in heel Vlaanderen. Doel is om op zoek te gaan naar mogelijke gronden die wel vervuild
zouden kunnen zijn. Op vandaag hebben we geen weet van risicovolle PFOS-vervuilingen in Lendelede.
Wat moeten we als gemeente nu doen?
Op basis van de gemeentelijke inventaris (waarin de verleende exploitatie- en milieuvergunningen
staan) maakte de Vlaamse overheid een lijst op van percelen waar in de voorbije 50 jaar (sinds 1970)
industriële activiteiten zijn uitgevoerd die tot een aantal specifieke rubrieken behoren waarin
mogelijks gebruik werd gemaakt van fluorproducten. Het gaat bijvoorbeeld om textielbewerking (waar
onze streek bekend om stond), metaalbewerking en foto-industrie.
Dit wil wel niet automatisch zeggen dat op die percelen ook fluorproducten gebruikt werden. Dat is
wat de Vlaamse overheid nu vraagt: om in de archieven te gaan kijken naar de specifieke aanvragen en
op te lijsten waar er gebruik is gemaakt van fluor en in welke hoeveelheden. Daarvoor krijgen de lokale
besturen tijd tot 15 juli. Onze milieudienst is hier volop mee bezig en zal deze inventaris zo snel
mogelijk afwerken.
Op basis hiervan zal de Vlaamse overheid een prioriteitenlijst opmaken welke terreinen ze verder wil
testen op een mogelijke verontreiniging. Het is dus ook niet zo dat als een bedrijf nu of in het verleden
gebruik maakte van fluorproducten, de grond automatisch verontreinigd is. Dat moeten testen dan
bepalen. Sowieso gaat de verontreiniging over een andere grootteorde en impact dat de
verontreiniging door de fabriek in Zwijndrecht die jarenlang fluorproducten produceerde en ter
plaatse opsloeg.
Naast de inventarisatie van deze industrieterreinen, heeft de Vlaamse overheid ook een bijzonder
risico bepaald: met name fluorhoudend blusschuim dat in het verleden gebruikt werd om industriële
branden te blussen die niet met water geblust kunnen worden (bv. een brandende plas olie).
De Vlaamse overheid vraagt daarom om ook een inventaris te maken van terreinen waar in het
verleden met dit schuim geoefend werd (vaak oude of bestaande oefenterreinen in
brandweerkazernes) en naar plaatsen waar een hevige industriebrand heeft gewoed waar de
brandweer met dit schuim geblust heeft.
Voor deze terreinen vraagt men om – indien nodig – ‘no regret-maatregelen’ te nemen.
Voorzichtigheidsmaatregelen die, in afwachting van concrete testen door de Vlaamse regering, ervoor
zorgen dat er geen kinderen meer kunnen spelen en dat men in de onmiddellijke omgeving tijdelijk
geen zelfgeteelde producten meer consumeert.
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Die terreinen brengt de hulpverleningszone Fluvia momenteel in kaart. Maar ook voor deze lijst moet
men het risico erg nuanceren: blussen of oefenen met fluorhoudend blusschuim gebeurt sowieso al
niet vaak. Men gebruikt in eerste instantie altijd water. Er werd enkel met schuim geblust als blussen
met water niet kan (bv. bij een brandende plas olie). Oefenen met schuim gebeurt bovendien ook heel
beperkt, omdat het schuim duur was in aankoop. Bij oefeningen werd dan ook eerder een demo
gegeven dan dat er veel schuim gebruikt werd. Tot slot is eenmalig blussen of oefenen met dit schuim
niet van dezelfde grootteorde als de verontreiniging in Zwijndrecht.
Op dit moment is er nog geen weet van terreinen die een groot risico dragen, maar van zodra daar
aanleiding toe zou zijn, zal de gemeente Lendelede samen met de hulpverleningszone Fluvia de nodige
voorzorgsmaatregelen nemen en hierover communiceren in de pers en met de buurt.
Op basis van de huidige beschikbare gegevens kunnen we al meegeven dat er voor de zware brand op
de site Nelca (2012) geen gebruik is gemaakt van fluorhoudend schuim, wat tevens vanavond werd
bevestigd.
In de marge hiervan kan Lendelede wel meegeven dat het gebruik van schuim tijdens activiteiten zoals
de Roefel en andere activiteiten gebruik maakte van veilig schuim, dat gebaseerd is op een
zeepsamenstelling.
Meetcampagne Watergroep
Ook de Watergroep volgt in samenspraak met de bevoegde instanties de situatie van dichtbij op.
Vanaf volgende week tot eind september loopt een meetcampagne op al onze
oppervlaktewaterwinningen, waarbij ze zowel het ruwe water (= het ingenomen oppervlaktewater) als
het geproduceerde drinkwater laten onderzoeken. In september volgt een gelijkaardige campagne
voor alle kwetsbare grondwaterwinningen. Deze meetcampagnes worden uitgevoerd door een extern
laboratorium.
Conclusie
Vlaanderen vraagt vandaag de hulp van de lokale besturen om beter te inventariseren waar
fluorproducten zoals PFOS en PFAS in de voorbije 50 jaar gebruikt zijn. Enerzijds door een inventaris te
vragen van de industrieterreinen die mogelijks fluor gebruikt hebben. Anderzijds door te
inventariseren waar de brandweer in het verleden gebruik heeft gemaakt van fluor-blusschuim.
Vlaanderen vraagt ook om op die plaatsen, wanneer het risico groot lijkt, voorlopige
voorzorgsmaatregelen te nemen.
Voor Lendelede kunnen we op vandaag nog niet zeggen of er terreinen zijn waar er een
problematische PFOS- of PFAS-verontreiniging kan zijn. Dat zijn onze dienst milieu en onze
hulpverleningszone nu aan het inventariseren.
Van zodra onze diensten vaststellen dat er een terrein is waar zo’n risico bestaat , zal de gemeente de
nodige voorzorgsmaatregelen nemen en daarover open communiceren.’
Tenslotte werd contact genomen met enkele van de collega-burgemeesters. Elk gaat op dezelfde
manier te werk. Eerst wordt er gepolst binnen het eigen korps. Morgen wordt alles doorgenomen op
de zoneraad. Een uniforme aanpak binnen de Fluviazone zou goed zijn.
De Schepen-Voorzitter benadrukt dat dit een gegeven is dat in snelheid op ons is afgekomen en dankt
de burgemeester voor de correcte en diligente aanpak van dit probleem inzake de communicatie en
opvolging alsook de bevraging van de verschillende diensten.
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Mondelinge vraag van burgemeester Carine Dewaele omtrent de gemeentemonitor.
Burgemeester Carine Dewaele keek uit naar de resultaten van de gemeentemonitor. In de webinar van
het kabinet van minister Somers werd hieromtrent duiding gegeven. Dit leidde tot een lijvig document
van meer dan 200 pagina’s. De gemeentemonitor komt tot stand via een burgerbevraging die voor de
gemeenten startte op 09.09.2020. In elke Vlaamse gemeente werd een representatief staal van
inwoners van 17 t.e.m. 85 jaar bevraagd. Voor de 300 gemeenten werden 337.500 personen bevraagd.
De steekproeftrekking gebeurde op basis van het rijksregister. We mogen tevreden zijn. Lendelede
heeft goed gescoord. Hierbij enkele kerncijfers:
• 88% is tevreden over de gemeente;
• 86% is tevreden over de buurt waar hij woont;
• 25% van de Lendeleedse oppervlakte is bebouwd. Het gemiddelde is 28,5%;
• 10% van de woningen zijn appartementen. Het gemiddelde is 27%;
• 4% is werkzoekende;
• 28% van de huishoudens telt 1 persoon. Het gemiddelde is 32%;
• 44% heeft veel vertrouwen in het gemeentebestuur. Het gemiddelde is 34%. De percentages liggen
laag. Dit heeft te maken met het feit dat bijna de helft van de ondervraagden antwoordt geen
mening te hebben;
• 92% voelt zich gelukkig in Lendelede. Het gemiddelde is 84%. Daarbij dragen wij allemaal onze
bijdrage.
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Mondelinge mededeling van Schepen-Voorzitter Pedro Ketels omtrent de Bergkapel en Nelca.
Schepen-Voorzitter Pedro Ketels geeft een overzicht aangaande site Bergkapel en site Nelca die in
volle ontplooiing zijn.
Bergkapel:
Er zijn 17 bouwkavels die bestaan uit open en halfopen bebouwing. De verkavelingsakte is verleden in
oktober 2020. De voorlopige oplevering van de infrastructuur is gebeurd in juni 2021. De site is nu
bewandelbaar en berijdbaar en de omgeving is aangelegd. Het is aangeraden er zeker eens rond te
toeren. Er zijn 17 private bouwkavels waarvan er 5 verkocht zijn en er tevens 4 in onderhandeling zijn
die wellicht zullen leiden tot verkoop. Bevraging bij Leiedal leert ons dat er in 2021 16 nieuwe
contacten zijn geweest met kandidaat-kopers.
Nelca:
Ook deze site gaat goed vooruit. Op heden zijn er 5 kavels definitief verkocht waarvan er verschillende
kavels reeds in opbouw zijn. Er is een aannemer elektriciteitswerken, een opslag voor hout, een
installatiebedrijf van zonnepanelen, een garage herstelplaats voor auto’s en een schildersbedrijf dat
zich daar komt vestigen. Naast herlocatie van Lendeleedse bedrijven is er tevens invloei van buiten
Lendelede.
Nelca Noord is het gedeelte dat ontwikkeld wordt door Leiedal, zijnde 4,5 ha waarvan reeds 1,5 ha
verkocht is en 1 ha in onderhandeling. Op de site Nelca bevinden zich tevens
bedrijfsverzamelgebouwen, nl. de langwerpige gebouwen net na de bufferbekkens. Morgen komt op
de raad van bestuur van Leiedal 2 nieuwe verkopen. In april werden er reeds 2 verkocht.
Raadslid Gudrun Debrabandere informeert naar de opening. Zijn de raadsleden hier ook op
uitgenodigd?
Op 06.07.2021 vindt de officiële, maar zeer beperkte opening plaats. Het gemeentebestuur is niet de
organisator van de opening. Leiedal heeft naast de aannemers ook minister Crevits, de architecten of
studiebureaus, een vertegenwoordiging van Leiedal, de buren en het schepencollege uitgenodigd. Het
was de bedoeling om vorig jaar samen met de vrijetijdscoördinator een groot feest te kunnen
organiseren, maar corona gooide roet in het eten. Nu is het in een beperkte versie.
21.

8.

Mondelinge mededeling van schepen Bernard Fonteyne inzake de wegenwerken.
Schepen Bernard Fonteyne geeft een stand van zaken omtrent de wegenwerken in Lendelede.
De werken regio Beukenlaan-Wilgenlaan-Ingelmunstersestraat zijn bijna voltooid. Morgen worden de
verkeersborden geplaatst en zal de vuilniskar voor de tweede maal erdoor rijden waardoor het vuilnis
niet meer naar het verzamelpunt moet worden gebracht. Hopelijk wordt de belijning volgende week
aangebracht, maar hiervan is nog geen uitsluitsel.
De werken in de Winkelsestraat draaien op volle toeren. Het kruispunt met de Beiaardstraat is volledig
afgesloten. Het is de bedoeling om tegen volgende week vrijdag alle vakken in beton te gieten. In de
week van 07.07.2021 zal het fietspad en de zijkanten van de Beiaardstraat geasfalteerd worden. Het
verlof loopt van 16.07.2021 tot 09.08.2021. Gisteren werd beslist om de baan voor 3 weken open te
stellen. Vanaf 09.08.2021 wordt de weg opnieuw afgesloten voor het deel tussen de Beiaardstraat en
de Kortrijksestraat. Er werd gekozen voor het openstellen van de baan in functie van het drukke
landbouwseizoen. Het is niet evident om de grote landbouwmachines allemaal via de landelijke wegen
te sturen. De aannemer is bereid om alle borden aan de kant te zetten en bij openstelling terug te
plaatsen. Hopelijk volgt de afwerking eind september.
De werken in de zijstraat van de Stationsstraat zouden eind augustus aanvangen.
Het herasfalteren van het Dorpsplein loopt van 12.07.2021 t.e.m. 15.07.2021. Daarna volgt de
belijning. De fietszone zal rond 15.08.2021 aangelegd worden zodat de verse asfalt kan bereden
worden en zodoende de componenten beter kunnen hechten.
Op 16.06.2021 werd beslist een stuurgroep verkeersveiligheid op te richten. De werkgroep bestaat uit
vertegenwoordigers van alle politieke fracties, de directeurs van alle scholen, afgevaardigde van de
schoolraden, de fietsersbond, politie en het schepencollege. De eerste vergadering is voorzien op
16.08.2021 om 19u. De locatie dient nog bepaald te worden.
Raadslid Jan Gheysens pikt in op de werken in de Winkelsestraat. Zijn er klachten van buurtbewoners
over het gebruik van de sluipweg via de Molenstraat ondanks een andere aanbevolen wegomleiding?
Kan hier iets aan gedaan worden?
Schepen Bernard Fonteyne duidt dat ze de vraag kregen omtrent het éénrichtingsverkeer. Het betreft
een maatregel voor een korte periode. Het is een hele smalle straat. Tijdens het verlof zal alles
opnieuw open gezet worden. Gedurende de werken is het éénrichtingsverkeer en moet men de
omleidingen Orsestraat en Sneppestraat volgen. Het is jammer dat er zoveel mensen een sluipweg
zoeken. De fietsers kunnen door. De aannemer zal een brugje voorzien.
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Mondelinge mededeling van raadslid Nico Parmentier over de vuilniszakken.
Raadslid Nico Parmentier meldt dat er klachten zijn omtrent een mindere kwaliteit van de
vuilniszakken. De oude grote zakken zijn uitgeput en de nieuwe zakken worden bedeeld. IVIO heeft
hieromtrent volgende gemaild:
“Sinds begin 2021 werkt IVIO samen met een nieuwe producent van afvalzakken. Om te voldoen aan
het Vlaamse Milieuvergunningsdecreet dienen de nieuwe zakken vanaf 01.01.2021 voor 80% uit
gerecycleerd materiaal te bestaan. Het is een nieuwe richtlijn. Momenteel hebben we daar niet veel
ervaring mee. Werken met gerecycleerd materiaal heeft duidelijk invloed op de kwaliteit. Ondanks een
goede score tijdens de uitvoerige labotesten blijken er tijdens het dagelijks gebruik toch wat
problemen op te duiken. Net als voor IVIO het geval is, zijn feedback en klachten ook voor de
producent van belang. Daarom bundelt IVIO de ontvangen klachten en gaan daarop het gesprek met
de producenten aan. Los van het bovenstaande is het natuurlijk altijd mogelijk dat er productiefouten
inzitten. Daarom verzoekt IVIO om hen volgende gegevens te bezorgen: de traceerbaarheidscode. Er
kan tevens een foto gestuurd worden. Alle informatie wordt verzameld op info@ivio.be. ”
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We hebben vandaag gehoord dat er productiefouten in bepaalde loten van zakken zitten.
De traceerbaarheidscode is een code die op de zak zelf staat. Als je een kapotte zak hebt, gooi die dan
niet weg. Ook de code die op de doos staat, mag doorgegeven worden. Indien het gaat om een
productiefout kan de zak ingewisseld worden in een verkooppunt. Alle verkooppunten zijn op de
hoogte. Indien je een slechte zak in je bezit hebt, draag de rol binnen en er wordt een nieuwe rol
meegegeven. Eerstdaags zal op de website een meldpunt voor klachten gemaakt worden. In de
toekomst kunnen de klachten hier ingegeven worden. De gemeente zal hieromtrent rapportering
krijgen van IVIO. Zodra het meldpunt online komt, zal dit gedeeld worden op sociale media.
10. Mondelinge mededeling van raadslid Francis Bonte omtrent de veldkanonnen.
Raadslid Francis Bonte haalt aan dat er klachten zijn over de veldkanonnen die naar de huizen gericht
staan in de regio Izegemsestraat, Oudstrijderslaan en Sterrekensstraat.
Burgemeester Carine Dewaele raadt aan dat deze inwoners 1701 opbellen zodat er een vaststelling
kan gebeuren. Het lijkt jaarlijks in dezelfde buurt een probleem te zijn. De klacht zal met de nodige
anonimiteit afgehandeld worden.
11. Diverse tussenkomsten omtrent de wegenwerken.
Raadslid Gudrun Debrabandere bevraagt tot waar het herasfalteren van het Dorpsplein komt. Gaat dit
tot aan De Knok?
Schepen Bernard Fonteyne verduidelijkt dat de asfalteerwerken voorzien zijn voor het ganse
Dorpsplein met uitbreiding tot aan De Knok. Dit gebeurt via een andere bestelbon teneinde niet met
de procedure te moeten herbeginnen.
Raadslid Daan Mostaert fietste deze week rond in de werken in de omgeving van de
Ingelmunstersestraat. Het ligt er nog heel vuil. Wat gebeurt hiermee? Er zit tevens een grote scheur op
de parking van de Chirolokalen. Wordt dit hersteld? Wordt hier een nieuwe laag voorzien? Zouden de
werken klaar zijn voor het bouwverlof aangezien de Chirojongens de parking zullen nodig hebben in
functie van het laden van hun camion in het kader van het Chirokamp.
Schepen Bernard Fonteyne duidt dat de aannemer nog bezig is met het aanleggen van de voetpaden
en de opritten in de Wilgenlaan. Hopelijk wordt dit tegen dinsdagavond beëindigd daar er asfaltering
voor de opritten gepland staat. De parking voor de Chirolokalen vertoont inderdaad een scheur. Dit is
nu niet in de werken voorzien. Na de voltooiing van de andere werken zal gekeken worden of er nog
budget over is om de parking mee te nemen. Het leggen van de blokjes aan de inkom van Den Tap
moet ook nog gebeuren. De opkuis zal nog gebeuren voor het verlof. Volgende week donderdag is er
een werfvergadering waarbij overlopen wordt wat er nog moet gebeuren.
Raadslid Marnic Vandenbroucke haalt aan dat er tussen de parkeerstrook en het fietspad een groene
strook, met name een hogere beplanting wordt voorzien. Dit heeft tot gevolg dat er aan de
passagierskant niet kan uitgestapt worden. Is er een mogelijkheid om de beplanting laag te houden
zodat het portier kan geopend worden?
Schepen Bernard Fonteyne bevestigt dat er een haagje als groene strook voorzien is. Zoals door Fluvius
opgelegd, is de groene strook en de parkeerstrook waterdoorlatend zodat het water van het fietspad
hier kan weglopen. Het voetpad is niet waterdoorlatend teneinde onkruid te vermijden. Het haagje zal
40 à 50 cm hoog zijn. Er zal nagevraagd worden of de invulling van de aanplanting in de groene strook
nog kan veranderd worden. Dit zal verder besproken worden in het College van Burgemeester en
Schepenen.
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12. Mondelinge vraag van raadslid Marnic Vandenbroucke omtrent de vergoeding voor telewerk
Raadslid Marnic Vandenbroucke refereert naar het punt over de forfaitaire vergoeding uit het verslag
van het College van Burgemeester en Schepenen van 26.05.2021. Hierbij wordt gesproken over de
forfaitaire vergoeding voor de personeelsleden in het kader van thuiswerk. Betreft dit een eenmalige
vergoeding?
Burgemeester Carine Dewaele duidt dat dit nog aan bod komt in de uiteenzetting over de subsidies.
Het is een eenmalige vergoeding voor alle personeelsleden. Er werd gekeken of er een toelage kon
gegeven worden voor de personeelsleden die in de laatste maanden van vorig jaar x aantal dagen aan
telewerk hebben gedaan. Dit bleek maar om 3 personeelsleden te gaan. Het zou goed zijn om al onze
personeelsleden een toelage te geven. Het bedrag van 40 euro wordt voorgelegd in het volgende
vakbondsoverleg. Het bedrag wordt verdeeld over 2 jaar omwille van fiscale voorwaarden.
Raadslid Marnic Vandenbroucke bevestigt dat de personeelsleden dit verdienen, maar vinden een
bedrag van 40 euro een aalmoes. Het zou billijker zijn om 40 euro per maand te geven. Voor nieuwjaar
betrof het inderdaad 3 personen, na nieuwjaar waren het er al 15. Persoonlijk vinden we het niet de
juiste keuze om aan alle ambtenaren iets te geven als zoenoffer voor de mensen die eigenlijk iets
moeten krijgen om thuis te werken. Thuiswerken kost iets. Het bedrag is geen beloning, maar een
vergoeding. We pleiten voor een stevigere vergoeding. Als bestuur moet gekeken worden om het
thuiswerk structureel te promoten na Covid. Het bestuur heeft pas eind vorig jaar het thuiswerk
gepromoot. Misschien was dat net iets te laat, maar laat ons van Covid iets positiefs maken. Mensen
thuis laten werken die dat kunnen. Minder verplaatsingen is goed voor het milieu. Het is goed voor de
motivatie van de personeelsleden. Onze oproep: geef het aan de mensen die het zouden moeten
krijgen en geef geen 40 euro voor de ganse periode. Het is niet representatief. Laat ons pionier en
voortrekker zijn in thuiswerk voor diegene die het kunnen.
Burgemeester Carine Dewaele duidt dat we bijna de enige gemeente zijn die dit doet. Daaraan
gekoppeld komt ook de vervroegde verhoging van de maaltijdcheques. Niet iedereen kan telewerken.
Het is ook moeilijk om dan enkel die groep een premie toe te kennen.
Schepen-Voorzitter Pedro Ketels haalt aan dat het ook een kwestie van gelijkheid betreft.
13. Mondelinge vraag van raadslid Marnic Vandenbroucke omtrent de plaatsing van een groot scherm
Raadslid Marnic Vandenbroucke informeert hoe de constructie voor het groot scherm tot stand is
gekomen?
Burgemeester Carine Dewaele verduidelijkt dat de vraag tot het leveren van een financiële bijdrage
voor het groot scherm vanuit de jeugd kwam. Het scherm kost ongeveer 4.000 euro. Het College van
Burgemeester en Schepenen heeft beslist om een bijdrage te geven vanuit de Covid middelen die
bedoeld waren voor jeugd, sport en cultuur. Dit wordt beschouwd als een impulssubsidie teneinde de
jongeren opnieuw buiten samen te kunnen brengen onder de geldende coronamaatregelen.
Raadslid Marnic Vandenbroucke vraagt of het bestuur bekend was met de voorwaarden die bij de
andere sponsor bedongen had?
Burgemeester Carine Dewaele ontkent.
Raadslid Marnic Vandenbroucke stelt dat het bestuur het vast begrijpt dat hier dan vragen worden
over gesteld en bemerkingen bij gemaakt worden ongeacht hoe goed het bestuur het dan ook wel
bedoeld heeft.
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Schepen-Voorzitter Pedro Ketels verduidelijkt dat het bestuur een subsidie of een toelage heeft
gegeven aan een vereniging zoals er aan tientallen verenigingen in Lendelede subsidies worden
gegeven. Het is niet de taak van het gemeentebestuur om toe te zien waarvoor die middelen
aangewend worden en welke eventuele andere sponsors de begunstigde vereniging aantrekt of
aanspreekt.
Als bestuur is er geen inkijkrecht noch inkijkplicht. Er kunnen geen verplichtingen opgelegd worden
aan een vereniging om met hun subsidie te doen wat ze doen. Het zou ondenkbaar zijn dat een
gemeentebestuur gaat bepalen wie er sponsor mag zijn wanneer activiteiten door het
verenigingsleven ingericht of uitgevoerd worden of dat er bijkomende verplichtingen opgelegd
worden. De vraag moet gesteld worden aan de inrichter van de activiteit.
Raadslid Marnic Vandenbroucke verduidelijkt dat ze dit als fractie die jeugdvereniging 300% gunnen.
We gunnen het evenzeer 300% aan die zelfstandige horeca-uitbater. Er is een afspraak bedongen in
het voordeel van de gulle weldoener, nl. het krijgen van de helft van de inkomsten.
Schepen-Voorzitter Pedro Ketels vraagt hoe het gemeentebestuur dit kan weten? Met welk recht zou
u aan een vereniging vragen wat hij met zijn subsidie doet en welke sponsors hij al dan niet aantrekt
mag aantrekken? Wij hebben ons daar als gemeentebestuur niet mee te moeien.
Raadslid Marnic Vandenbroucke stelt dat ze het met de fractie anders zien. Eén van jullie ambtenaren
was hier de drijvende kracht achter en heeft de partijen samengebracht. Sponsoring betekent dat er
niets voor teruggevraagd wordt, behalve visibiliteit of publiciteit. Als één van de partijen zijn of haar
inspanningen voor een groot stuk gaat recupereren, kan er niet meer gesproken worden van een
anonieme weldoener. Dat is het volste recht van die persoon. Alleen maar bewondering voor het
zakelijk inzicht. Alles moet ook in zijn perspectief gezien worden. Als je een bedrag van 2.000 euro
uitgeeft, wat naar Lendeleedse normen heel veel is, kan je als gemeente wel vragen dat de toegang
gratis is. Wat hier ook niet het geval was. In de bijlagen van de gemeenteraad zaten ook de details van
de toelagen aan de verschillende gemeentelijke sportclubs, culturele verenigingen en
jeugdbewegingen. De gemiddelde tussenkomst voor een sportclub op jaarbasis is 577 euro. Voor de
culturele verenigingen is het 421 euro en voor de jeugdbeweging 1.575 euro. De perceptie op het
terrein bij mensen die lid zijn van die 52 verenigingen die in sport, cultuur of jeugdbewegingen zitten,
is dat zij een bedrag krijgen voor een gans jaar dat minder is dan dat ene bedrag en dan horen dat er
eigenlijk een medesponsor is die een groot stuk van zijn investering terug zal verdienen dankzij een
goede deal. Er wordt gevraagd om daar de volgende keer zorgvuldiger in te zijn. Hier is niet voldoende
over nagedacht.
Raadslid Bruno Vanoverbeke stelt dat alles in zijn perceptie moet bekeken worden. De achterliggende
gedachte is dat we wisten dat er een wereldkampioenschap voetbal was en de bedoeling er was om
het veilig te kunnen organiseren. Het idee dat erachter schuilt is dat het een positieve manier is om op
een geregelde wijze zo’n activiteit te organiseren. Koop lokaal is een mooie gedachte. Als hierbij
gewiekste mensen zijn die hiervan gebruik maken, waarom zou dit dan niet mogen? Er werd een groot
scherm ter beschikking gesteld. Het is van belang dat een dergelijke organisatie op een veilige manier
gebeurt. Er is hier niemand bevoordeeld of benadeeld. Het is het belangrijkst dat bij het doorgaan van
een voetbalmatch dit op een veilige manier kan gebeuren en dat we ons amuseren en het leuk kan zijn
na zo’n duistere periode. Moet hierover beter nagedacht worden? Neen, het is een mooi initiatief dat
we met de fractie steunen.
Raadslid Daan Mostaert stelt dat volgens raadslid Marnic Vandenbroucke die man of vrouw er niets
mag voor terugkrijgen. Hij heeft echter vernomen en zelf gezien dat deze persoon wel personeel ter
beschikking heeft gesteld. Dan is het niet abnormaal dat er iets terugvloeit naar deze persoon. Wat
betreft al die kritiek, iedereen is tevreden dat het scherm er staat en dat de gemeente het Skalul heeft
gesteund. Hij vindt het spijtig dat er hier een item van wordt gemaakt. Die kritiek hoor je niet ter
plaatse op de koer.
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Raadslid Bruno Vanoverbeke ondersteunt deze opmerking. Er kan van alles iets gezegd en alles kan in
vraag gesteld worden. Aan de ene kant wordt in een bepaald item van een begroting of een nawerk
over cijfers gezegd dat het teveel is voor het personeel. Plots wordt gezegd dat het initiatief van 40
euro belachelijk weinig is. Het is een groot verschil in een uur tijd binnen dezelfde vergadering. Ik ben
blij dat het initiatief genomen werd, op een geregelde manier wordt uitgevoerd en het op een veilige
manier uitgebaat wordt.
Raadslid Marnic Vandenbroucke verduidelijkt dat de vraag niet is of er geld moet uitgegeven worden,
maar wel op welke manier. Op bepaalde momenten merken we verkeerde zuinigheid en aan de
andere kant dat er heel gul wordt uitgegeven. Aan jullie straks om het aan de leden van die 52 andere
verenigingen uit te leggen waarom 1 vereniging – en nogmaals het initiatief juichen wij toe - het
budget krijgt dat hoger is dan wat zij krijgen op een heel jaar. Het is onze taak om u die gevoelens mee
te geven.
Schepen-Voorzitter Pedro Ketels duidt dat er voor de Skalulfeesten jaarlijks een bijzondere toelage
gegeven wordt. Dit is algemeen geweten en iedereen is hiermee akkoord. Het is een buitengewone
toelage bovenop de gewone toelage. Er bestaat een reglement in de cultuur waarbij bepaalde
subsidies kunnen gegeven worden. Als eerste de gewone toelage naar gelang de werking die ze doen.
Daarnaast bestaan ook de projectsubsidies. Wanneer een vereniging een buitengewone activiteit
inricht, kunnen ze beroep doen op de gemeente om een extra toelage te vragen op voorwaarde dat de
activiteit ten dienste staat van gans de bevolking. Het EK voetbal lijkt toch een activiteit voor de ganse
Lendeleedse bevolking en in het bijzonder voor de jeugd. In eer en geweten werd vanuit de
coronatoelagen een deel betaald. De kritiek zou nog enigszins te begrijpen zijn indien we wisten hoe
de organisatie precies in elkaar zat. Het gemeentebestuur wist hier in eer en geweten niets van.
Tevens is het niet de taak van het gemeentebestuur om dat te weten. Het is aan de inrichtende
vereniging om zijn sponsors te zoeken waarin we ons als bestuur niet mogen bemoeien.
Raadslid Bruno Vanoverbeke vraagt of die 52 verenigingen zullen reclameren dat ze 100% extra
subsidie gekregen hebben voor de coronawerking? Dat is toch ook een supplementaire inzet. Dit werd
ook via de corona relance werkgroep goedgekeurd en bevestigd door het College van Burgemeester en
Schepenen.
Schepen-Voorzitter Pedro Ketels meent dat het niet aan de Gemeenteraad is om zich uit te spreken als
een specifieke burger niet tevreden is over een bepaalde actie van het gemeentebestuur. Laten we het
algemeen belang beschouwen in het EK-festival. De ganse bevolking was in een veilige omgeving en op
een zeer aangename manier welkom op de koer. We mogen niet verzanden in individuele spelletjes.
Schepen Rudy Rommens stelt dat we het laatste jaar niks hebben kunnen geven aan de jeugd. Als er
dan eens initiatief genomen wordt en sponsoring gevraagd wordt, kan hier toch niet negatief op
geantwoord worden. Ze zijn met enorme maatregelen geconfronteerd geweest. Chapeau dat deze
organisatie toch durfde te springen want het is niet evident om zo’n organisatie in zijn geheel
financieel rond te krijgen. Laten we de jeugd niet gebruiken voor onze politiek.
14. Diverse tussenkomsten van raadslid Gudrun Debrabandere.
a) Gemeenteraad
Raadslid Gudrun Debrabandere vraagt of de Gemeenteraad van eind september opnieuw kan
doorgaan in de raadszaal nu de coronacijfers veel beter zijn. Er werd beloofd na te gaan hoeveel het
zou kosten om de Gemeenteraad verder via livestream te kunnen aanbieden. Het gebeurt dat er 100
personen aan het luisteren zijn. Het zou een gemiste kans zijn om dit niet verder te doen.
Burgemeester Carine Dewaele duidt dat er momenteel een bevraging omtrent de aanpak hieromtrent
loopt bij de buurgemeenten. Eens de bevraging rond is, kan er verder gekeken worden.
b) Gezinsbond
De gezinsbond is al jaren vragende partij om terug een geboortebos te hebben. Misschien kan er
hieromtrent een samenwerking opgestart worden met de Gezinsbond nu het Wonderwoudje er komt.
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Schepen Rudy Rommens neemt deze vraag mee. Ook de kinderen van de lagere school spelen hierin
een rol daar zij de insteek gaven voor het Wonderwoudje. Het zal in verschillende fases gebeuren.
Links en rechts wordt er geprobeerd nog andere projecten op te zetten. Waar de mogelijkheid is, zal
de Gezinsbond mee in betrokken worden. In samenwerking met de Gezinsbond is opnieuw ‘Film in het
Bos’ georganiseerd. Er wordt dus bekeken wat er mogelijk zal zijn.
Raadslid Gudrun Debrabandere haalt aan dat het voor de Gezinsbond niet meer mogelijk is om de lijst
met de namen van de geboortes te krijgen door de wet op de privacy. Zou het voor de ambtenaar
mogelijk zijn om bij de aangifte van de geboorte in het gemeentehuis te vragen het adres te mogen
doorspelen aan de Gezinsbond? De ouders kunnen tal van voordelen krijgen. Mag dit wettelijk?
Burgemeester Carine Dewaele zal de vraag meenemen en bekijken.
15. Diverse mondelinge vragen en mededelingen van raadslid Daan Mostaert.
a) Gemeentekoer
Raadslid Daan Mostaert merkt op dat de nieuwe grijze muur op de gemeentekoer wat eentonig is. Op
de oude muur stond graffiti. Zou het geen idee zijn om hiervoor een graffitiwedstrijd te maken om
terug meer kleur te brengen?
Schepen Rudy Rommens is het idee genegen. De oude gemeentekoer is een beetje van en voor de
jeugd. Dit kan één van de activiteiten zijn van de komende Roefel.
b) Sanitair jeugdhuis
Raadslid Daan Mostaert kaart aan dat mannelijk sanitair in het jeugdhuis al 2 jaar kapot is. De knoppen
zijn vaak kapot, alsook de toiletten spoelen niet goed door en zitten vaak verstopt. Kan het sanitair
aangepakt worden?
Schepen Rudy Rommens duidt dat de kapotte zaken doorgegeven werden aan de verantwoordelijke
ambtenaar. Het is tevens de bedoeling om het telefoonnummer van de verantwoordelijke ambtenaren
op de locatie uit te hangen zodat er kan verwittigd worden in geval van problemen of het aangeven
van kapotte zaken. Eender welke vereniging die kapotte zaken opmerkt, wordt opgeroepen dit
onmiddellijk te melden en hier niet mee te wachten.
c) Begraafplaats
Raadslid Daan Mostaert stelt vast dat de urnes op de begraafplaats moeilijk toegankelijk zijn voor
personen in een rolstoel of met een rollator. Kan het pad toegankelijker gemaakt worden door de
steentjes of kiezels wat vaster te maken?
d) Hoeve Vercamer
Raadslid Daan Mostaert heeft een vriend die amateur imker wil worden. Thuis kan hij geen bijenkast
plaatsen daar die minstens op 20m van de achterdeur van de buur dient geplaatst te worden en die
ruimte er niet is. In het kader van de werken op de site hoeve Vercamer en de week van de bij van
afgelopen juni de vraag of hier iets kan voorzien worden.
Schepen Rudy Rommens zal de ideeën meenemen en de mogelijkheden bekijken.
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16. Mondelinge toelichting van burgemeester Carine Dewaele n.a.v. de vraagstelling van raadslid Marnic
Vandenbroucke omtrent de coronasubsidies.
Burgemeester Carine Dewaele geeft een uiteenzetting n.a.v. de vraagstelling van raadslid Marnic
Vandenbroucke omtrent de coronasubsidies. Het overzicht is opgesplitst in 3 delen:
Eerste deel:
• Wat zijn de ontvangen subsidies/tussenkomsten van hogere overheden op vandaag? Graag een
overzicht, opgesplitst per doel en vertrekker.
• Hoe werden deze middelen besteed? Graag een overzicht van de gerealiseerde projecten en
uitbetaalde bedragen.
• Is er op vandaag nog budget over van de reeds ontvangen subsidies/tussenkomsten? Indien er
nog budget over is, hoe zal dit besteed worden?
Deze vragen worden samen gebundeld geantwoord. In eerste instantie een antwoord van schepen van
Welzijn Rita Lammertyn over de subsidies ontvangen door het OCMW.
1. Subsidies OCMW: wat is er ontvangen, besteed en het saldo? Stavaza op 15.06.2021.
Het OCMW heeft recht op diverse financiële ondersteuningsmiddelen van de federale en de Vlaamse
overheid naar aanleiding van de coronapandemie. Deze dienen bedeeld te worden aan personen in
een kwetsbare situatie. Hierover werd reeds gerapporteerd bij de jaarrekening 2020 – prioritaire actie
46: welzijn – initiatieven sociaal thuis in het kader van corona. Hierbij een update met een stand van
zaken op 15.06.2021.
Ondersteuning vanuit de Federale Overheid:
1) Voedselhulp
Toelage:
2.056 euro
Besteed:
1.326 euro
In uitvoering: kant en klare maaltijden (50 personen aan 15 euro/p.p. = 750 euro).
De bedeling is voorzien op 24 en 26 juni.
Saldo:
729 euro te besteden voor 30.06.2021
Er zal een klein tekort zijn van 20 euro.
2) Subsidie Covid-19 voor de doelgroep van het OCMW
Toelage A:
3.420 euro (personeels -en werkingskosten)
Besteed:
3.528 euro
Saldo:
-108 euro
Toelage B:

Besteed:
Saldo:

19.669 euro (8 sectoren komen hiervoor in aanmerking: huisvesting,
energieverbruik, digitale ondersteuning, psychosociale hulp, hulp op gebied
van gezondheid, hulp bij onbetaalde facturen, tussenkomsten bij
levensnoodzakelijke behoeften en strijd tegen kinderarmoede)
5.791 euro
13.877 euro, te besteden voor 31.12.2021.

Van dit restbedrag zal tevens de verdere psychologische ondersteuning
betaald worden eenmaal het hierna vermelde budget volledig besteed is.
3) Psychologische ondersteuning
Toelage:
1.710 euro
Besteed:
1.360 euro
In uitvoering: van de 2 budgetten samen werden er in totaal op heden al 74 sessies
gegeven voor 14 personen.
Saldo: 350 euro, te besteden voor 31.12.2021.
Er wordt blijvend tussengekomen in diverse sessies tot het bedrag op is. Bij tekort wordt de
algemene subsidie Covid-19 zoals hiervoor vermeld aangewend.
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4) Verlenen van steun aan jongeren en studenten in het kader van de Covid-19 crisis – maatregel
Zoom 19/25-jarigen – nieuwe toelage tot eind 2022
Toelage:
2.336 euro
Besteed:
0 euro
In uitvoering: donderdag 28.04.2021 was er een webinar over Zoom. Dit kan éénmalig of
structureel gebruikt worden.
Saldo:
2.336 euro. Dit kan deels besteed worden in 2022. De besteding dient nog
uitgewerkt te worden.
Ondersteuning vanuit de Vlaamse Overheid:
5) Covid-19 armoedebestrijding
Toelage A:
7.810 euro
Besteed:
1.921 euro
In uitvoering: 6 laptops met toebehoren voor de Talentuin
Saldo:
5.888,08 euro
Toelage B:
Besteed:
In uitvoering:
Saldo:

8.244 euro (voucherbonnen)
8.320 euro Lendleebonnen
De 2e keer de Lendleebon
-75,46 euro.

Conclusie:
Totaal ontvangen toelagen ten bedrage van 45.246 euro voor 2020, 2021 en een deel in 2022.
Hiervan werd reeds 42.085 euro effectief ontvangen.
Besteed: 22.248 euro (dit is ongeveer 50%)
Saldo:
22.997 euro
Wat al voorzien, maar nog niet betaald is: de kant-en-klare maaltijden voor een bedrag van 729 euro.
Burgemeester Carine Dewaele overloopt de subsidies ontvangen in de gemeente die tevens meedeelt
dat alles opgenomen wordt in het verslag.
2. Subsidies Gemeente: wat is er ontvangen, besteed en het saldo? Stavaza op 15.06.2021.
Bij de rapportering over de prioritaire actie 48: ondersteuning jeugd, sport, cultuur en media in het
kader van corona bij de jaarrekening 2020 werd er reeds vermeld dat er 78.098 euro ontvangen werd
uit het noodfonds te besteden aan cultuur, jeugd, sport en media.
In 2020 werden reeds diverse uitgaven gedaan voor een bedrag van 34.760 euro en dit aan volgende
zaken:
• 3 nieuwe partytenten.
• Investeringen in plexiglas.
• Handgels
• Aankoop van 100 stoelen.
• Tussenkomst in het verlies van Peuterleute.
• Extra toelage van 30% aan alle vrijetijdsverenigingen/
• Tussenkomst van 25 euro/per lid van de Chiro dat meeging op kamp.
• Toelage in de werkingskosten van het plaatselijke Rode Kruis voor 5.000 euro.
Het saldo dat in 2021 kon uitgegeven worden was 43.339 euro.
In 2021 werd er reeds volgende beslist:
• Extra toelage van 30% aan alle vrijetijdsverenigingen voor een totaal bedrag van 12.392,34 euro.
(Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25.02.2021)
• Vandaag nogmaals extra toelage van 40% aan alle vrijetijdsverenigingen voor een totaal bedrag
van 16.523,10 euro.
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•

Tussenkomst scherm voor EK voetbal aan het jeugdhuis het Skalul onder de vorm van een
projectsubsidie van 2.000 euro.

Conclusie: uiteindelijk een restsaldo van 12.423 euro nog te besteden aan:
• Verder gebruik handgels voor alle verenigingen
• Impulssubsidie aan verenigingen die een grotere activiteit wensen te organiseren die een
uitstraling geeft aan de gemeente en waarop niet enkel leden van deze vereniging worden
uitgenodigd.
• Extra uren van de muziekschool 2021 – 2022. Mogelijke meerkost van 4.000 euro. Het exacte
bedrag is niet gekend en is afhankelijk van het aantal leerlingen.
Tweede deel:
• Hoeveel middelen heeft de gemeente zelf bijgedragen tot op vandaag?
• Hoeveel geldelijke steun betaalde ze zelf, dus niet ontvangen subsidies/tussenkomsten?
• Kan er gekwantificeerd worden voor hoeveel steun er verleend werd in middelen (vb. personeel
gemeente dat bijgesprongen is in het rusthuis).
Wat zelf betaald door de gemeente of het OCMW + wat met de steun aan het WZC?
Terug te vinden onder Actie 47: Algemene ondersteuning en ondersteuning lokale economie.
Bij de rapportering van die prioritaire actie bij de rekening 2020 bleek dat er maar liefst 42.405 euro
hiervoor uit de eigen middelen besteed werd door de gemeente. Dit is de uitgaven voor 63.194 euro
min de ontvangsten.
De uitgaven werden reeds opgenoemd door de financieel directeur:
• Publicaties.
• Aankoop mondmaskers.
• Campagne ‘Heerlijk Lokaal Genieten’ met de introductie van de Lendleebon.
• Aankoop horecajetons.
• Activiteiten in het kader van ‘Ik zomer West-Vlaams’.
• Kinderopvang Corona.
• Extra toelage aan Peuterleute voor de opvang tijdens de paasvakantie.
• Gratis ter beschikking stellen van 2 personeelsleden aan het woonzorgcentrum ten bedrage van
16.989 euro.
De ontvangsten die er tegenover staan zijn onder meer de subsidies voor de mondmaskerpremie, ‘Ik
zomer West-Vlaams’ enzoverder.
Ook in 2021 gebeurden er hierop diverse uitgaven voor een totaal bedrag van 10.647 euro:
• Drukwerken.
• Diverse uitgaven voor de actie Heerlijk Lokaal Genieten, Ik zomer West-Vlaamsen gadgets voor de
buitenspeeldag.
• Kinderopvang corona ten bedrage van 2.313 euro.
• Het gratis ter beschikking stellen van 2 personeelsleden aan het woonzorgcentrum voor het
1e kwartaal van 2021 ten bedrage van 5.519 euro.
Conclusie: in totaal werden sedert 09.11.2020 de 2 personeelsleden voor een bedrag van 22.508 euro
gratis ter beschikking gesteld aan het woonzorgcentrum. Rekening houdende met de heropstart van
de vrijetijdsdienst en de verlofperiode zou deze ondersteuning blijven duren t.e.m. 20.07.2021.
Op deze actie werden in 2021 tevens de prestaties van de medewerkers in het vaccinatiecentrum
geboekt voor een totaalbedrag van 12.240 euro. Deze worden vanuit het vaccinatiecentrum aan de
gemeente terugbetaald. Om een idee te geven: In totaal werden tot eind mei 314 uren gepresteerd
door 5 medewerkers van onze gemeente en 1 back up vanuit het OCMW.
Daarnaast wordt op deze actie de terugbetaling van de prestaties van onze stafmedewerker van het
OCMW als Soc Spoc geboekt en dit voor een bedrag van 3.120 euro.
Conclusie: er werd voor 15.360 euro aan prestaties geleverd voor het vaccinatiecentrum of als Soc
Spoc die werden terugbetaald.
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Voor het OCMW waren voor deze actie geen uitgaven noch ontvangsten in 2020/2021.
Wel hebben een 11-tal vrijwilligers van de MMC van het OCMW onder actie-46 in totaal 74 ritten
uitgevoerd van en naar het vaccinatiecentrum waarbij het Sociaal Thuis tussenkomt voor 5 euro per rit
die aan de chauffeurs wordt betaald. Momenteel gaat dit over een totaal bedrag van 370 euro die
terugbetaald zal worden door het vaccinatiecentrum vanuit de Vlaamse middelen die ze hiervoor
ontvangen hebben. Daarnaast zal het Sociaal Thuis nog een forfait per rit ontvangen voor de
coördinatie en het administratief werk, nodig voor het inschakelen van de MMC.
Conclusie: voor de actie-47 werd er in 2020 en 2021 reeds 53.052 euro besteed uit eigen middelen
door de gemeente of door het OCMW.
Wat staat er nog gepland ?:
Herhaling van de actie van de horecajeton na het positief advies van de Corona Relance Werkgroep
daar er nog geen receptie voor alle Lendeledenaars gegeven wordt tijdens de kermis. De horecajeton
wordt opnieuw bedeeld over alle inwoners waarbij de voorziene waarde nu 2,5 euro per jeton is.
Daan gaan we over naar Actie 49: Inzetten op preventie bij eigen personeel i.k.v. corona.
Bij de rapportering over de prioritaire actie 49 bij de jaarrekening 2020 bleek dat er in 2020 een bedrag
van 11.358 euro werd uitgegeven voor de aankoop van diverse beschermingsmiddelen zoals
mondmaskers, handschoenen, plexischermen, CO2-meters,… en bloemetjes ter bedanking voor de
eigen personeelsleden en deze van het woonzorgcentrum. In 2021 was dit tot op heden 1.419 euro.
In totaal werd er voor 2020 en 2021 een 12.777 euro uitgegeven.
Door de vele annulaties tijdens de eerste golf van de coronapandemie en de extra
beschermingsmaatregelen nodig voor de werknemers van de dienstenonderneming, werd er voor de
periode van 06.04.2020 t.e.m. 30.06.2020 een verhoogde subsidie per dienstencheque uitgekeerd
waarvan 2,16 euro per dienstencheque diende besteed te worden aan veiligheidsmaatregelen. In
totaal werd er zo in 2020 een extra toelage van 12.139 euro ontvangen waarvan 11.912 euro bewezen
kon worden door ingebrachte werkingskosten (6.392 euro) en loonkosten (5.520 euro). Deze toelage
werd ingeboekt bij de reguliere ontvangsten van de dienstenonderneming.
Conclusie: de extra kosten ter bescherming van de personeelsleden kon voor de helft verhaald worden
via de extra tussenkomst per dienstencheque.
Dan andere:
• Het Huis van het Kind ontving in 2020 extra subsidies van 339,76 euro omwille van de
coronapandemie. Hiermee werden 20 zomerpakketten verdeeld tijdens de grote vakantie aan
kwetsbare gezinnen. In dit pakket zat spelmateriaal, knutselgerief, een wandelzoektocht,… Dit
werd aan huis afgeleverd.
• De leeflooncliënten krijgen vanaf juli 2020 tot op heden een premie van 50 euro van de POD
Maatschappelijke Integratie om de gevolgen van de Covid-19 crisis draaglijker te maken. Deze
maatregel werd nu verlengd tot 30.09.2021. Tegelijkertijd is het terugbetalingspercentage van het
leefloon aan het OCMW voor deze periode gestegen met 15%.
• Investering in ICT voor telewerken: los van voorgaande werd er door het bestuur een 15.000 euro
geïnvesteerd in de aankoop van laptops, smartphones, headsets en webcams om het telewerken
mogelijk te maken.
• In plaats van een vergoeding voor telewerken die vooral de administratieve personeelsleden te
goede komt, wordt er aan de vakbonden voorgesteld om een coronavergoeding aan alle
personeelsleden toe te kennen en dit voor een vast bedrag van 40 euro. Deze zou gegeven
worden onder de vorm van 2 Lendlee kadobonnen voor telkens 20 euro, wat een verwachte
eenmalige kostprijs van 4.000 euro geeft.
Daarnaast wordt er voorgesteld om vanaf 01.01.2022 de maaltijdcheques te verhogen met 0,5
euro wat voor een voltijds equivalent een netto voordeel geeft van jaarlijks 110 euro en voor de
gemeente en het OCMW een blijvende jaarlijkse meerkost van 7.350 euro.
• In 2019 en 2020 werden zowel de belasting op de terrassen (2 x 600 euro) als de standgelden (2 x
800 euro) of een totaal van 2.800 euro niet opgevraagd.
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Een antwoord op het derde deel van de vraagstelling:
• Zijn er nog subsidies in het verschiet? Zo ja, hoeveel en van wie en moeten ze een bepaalde
besteding hebben?
Geen idee of er nog subsidies in het verschiet zijn die gelinkt dienen te worden aan corona.
•

Zijn er ontvangen subsidies/tussenkomsten in het kader van deze crisis aangewend voor zaken die
niet corona gerelateerd zijn?
Hierop is het antwoord: Neen.
Raadslid Marnic Vandenbroucke dankt voor de uitgebreide voorbereiding. Met de fractie wil hij een
groot misverstand uit de wereld helpen. Als we al ooit de indruk zouden gewekt hebben dat er vanuit
het bestuur in deze coronacrisis niet voldoende tijd werd gestoken in het sanitaire gedeelte van de
coronacrisis dan wil ik dit bij deze rechtzetten. Als we al opmerkingen hadden, gaat het over de Corona
Relance, zijnde het economische deel. In het laatste verslag van de Corona Relance Werkgroep staat te
lezen dat de corona crisiscel sinds de start van de crisis maar liefst 90 keer is samengekomen. De
drijvende kracht hierachter is onze burgemeester Carine. Met de fractie beseffen we heel goed dat dit
boven op uw normaal werk kwam en de drukke agenda die een burgemeester doorgaans al heeft. We
beseffen ook heel goed dat het een invloed zal gehad hebben op zowel uw privéleven als uw
professioneel leven. Vanuit de fractie wensen wij onze welgemeende bewondering hiervoor uit te
spreken naar u en heel uw team van die sanitaire crisiscel. Hij vraagt dan ook een applaus voor de
burgemeester waarop de raad ingaat.
Burgemeester Carine Dewaele apprecieert dit en duidt dat het geen werk van haar alleen is en somt de
personen op die hierin betrokken zijn. Het is ook iets dat ons niet loslaat. We volgen alles goed op en ik
ben dan ook zeer verheugd vast te stellen dat we nu op 0 besmettingen staan en de vaccinatie goed
werkt. We kijken met z’n allen uit naar een nieuwe zomer, een zomer zoals we het een beetje gewend
waren en naar het leven zoals het vroeger was. Beetje per beetje krijgen we dit wel terug.
Schepen-Voorzitter Pedro Ketels wenst hierna iedereen een goed en gezond verlof toe.

BESLOTEN ZITTING
OPENBARE VEILIGHEID:
11.
Aanwijzen van personeelsleden van IVIO tot vaststellers in het kader van de gemeentelijke administratieve
sancties.
De raad, in besloten zitting,
MOTIVERING
Aanleiding en context
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.
Juridische grond
Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 40-41;
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
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Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie,
aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot
vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke
administratieve sanctie;
Historiek
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 19.03.2009 houdende aanwijzing van een gemeentelijk ambtenaarvaststeller in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties;
Argumentatie en advies
Schrijven d.d. 21.05.2021 van IVIO waarbij gevraagd wordt om twee personeelsleden I.V.I.O. aan te stellen
tot vaststellers inbreuken met in bijlage de vereiste stukken die aantonen dat beide personeelsleden in
aanmerking komen om aangesteld te worden tot sanctionerend ambtenaar in het kader van GAS.
In het kader van de preventie en opsporing van zwerfvuil en sluikstort investeerde de afvalintercommunale
IVIO in een verplaatsbaar camerasysteem dat ingezet wordt op hotspots sluikstort op de 11 gemeenten die
aangesloten zijn bij IVIO.
Om bevoegdheid te hebben een bestuurlijk verslag (GAS) te kunnen opmaken aan de hand van de beelden,
volgden 2 medewerkers van IVIO met succes de opleiding tot GAS-vaststeller bij de West-Vlaamse
politieschool.
Om vaststellingen op het grondgebied Lendelede te kunnen maken, dienen de betrokkenen door de
gemeenteraad aangesteld te worden als GAS-vaststeller voor de gemeente.
Voor de vaststelling van inbreuken die uitsluitend het voorwerp kunnen uitmaken van administratieve
sancties, zijn de personeelsleden van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden sinds de GAS-wet
van 24 juni 2013 bevoegd mits zij hiertoe binnen het raam van hun bevoegdheden door de gemeenteraad
worden aangewezen (art. 21, §1, 2° Wet van 24 juni 2013).
De nieuwe GAS-wet annex het Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de
minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en
personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die uitsluitend het voorwerp kunnen
uitmaken van administratieve sancties en van inbreuken betreffende het stilstaan en parkeren die een
aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie, legt volgende
voorwaarden op opdat personeelsleden van intercommunales zouden kunnen optreden als vaststellers van
deze overtredingen :
o Ten minste 18 jaar oud zijn;
o Niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot een correctionele of criminele straf
bestaande uit een boete, een werkstraf of gevangenisstraf, behoudens veroordelingen wegens
inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer andere dan die bestaan uit
een verval van het recht om een motorvoertuig te besturen uitgesproken voor andere redenen dan
voor lichamelijke ongeschiktheid;
o Minstens beschikken over een getuigschrift van het secundair onderwijs;
o voldoen aan de voorwaarden inzake opleiding, inclusief slagen in het examen voor een algemene
opleiding van 40 uur gedurende een maximale periode van 10 dagen met vier onderdelen:
 de wetgeving m.b.t. GAS, o.m. de verplichtingen van de vaststeller en de rechten en
plichten van burgers;
 conflictbeheersing, inbegrepen positieve conflictbeheersing met minderjarigen;
 het vaststellen van de overtredingen en de redactie van de vaststelling;
 de werkingsbeginselen van de politiediensten.
Van alle gedoceerde vakken, wordt een examen afgenomen. De kandidaten zijn geslaagd indien hij voor elk
vak minimum 50 % van de punten heeft gehaald en minimum 60 % van de punten heeft gehaald voor het
totaal van alle vakken.
In april 2019 voleindigde mevrouw Sophie Seys en in mei 2017 voleindigde Martine Spriet , medewerksters
bij IVIO, met succes de hierboven vermelde opleiding, zodat zij aan alle wettelijk opgelegde voorwaarden
voldoet om, binnen het raam van hun bevoegdheden, d.i. alles wat te maken heeft met de strijd tegen
sluikstort en zwerfvuil, tot vaststeller van de overtredingen die uitsluitend het voorwerp kunnen uitmaken
van administratieve sancties te worden aangewezen door de gemeenteraad.
33.

Stemming
Dit punt wordt eenparig goedgekeurd.
BESLISSING
Artikel 1:

Goedkeuring van de aanwijzing van Mevrouw Sophie Seys en Mevrouw Martine Spriet,
personeelsleden van afvalintercommunale IVIO, tot vaststeller van inbreuken die aanleiding
kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie op het
grondgebied van de gemeente Lendelede.

Artikel 2:

Deze personen worden aangesteld als bijkomende vaststellers naast de gemeentelijk
ambtenaar-vaststeller die reeds bij beslissing d.d. 19.03.2009 werden aangesteld.

Artikel 3:

Afschrift van onderhavige beslissing voor verder gevolg toe te sturen aan :
- I.V.I.O., Lodewijk De Raetlaan 12, 8870 Izegem via mail aan info@ivio.be;
- Stad Kortrijk, via mail aan Sofie.VanAudenhove@kortrijk.be
- PZ Vlas, via mail aan annelies.verplaetse@police.belgium.eu.
- milieudienst Lendelede, via mail aan elvire.vanysacker@lendelede.be.

Artikel 4:

Deze beslissing wordt opgenomen in de besluitenlijst die wordt bezorgd aan ABB.

Deze notulen werden goedgekeurd door de Gemeenteraad in zitting van 23.09.2021.
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