Gemeenteraad

Notulen 27.05.2021
Aanwezigen:

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

Verontschuldigd:

Jan Gheysens, Raadslid

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 technicus Rik Duvillier de zitting
bijwonen in functie van de technische ondersteuning.

GESLOTEN ZITTING
VERKEER EN MOBILITEIT:
1.
Vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende het toelaten van de rechtsafslagbeweging voor
fietsers bij het rode en oranjeverkeerslicht op het kruispunt Hulstemolenstraat en de Rijksweg (N36).
De raad, in gesloten zitting,
MOTIVERING
Aanleiding en context
Vaststellen verkeersreglement zodat fietsers bij het rode en oranjeverkeerslicht op het kruispunt
Hulstemolenstraat - Rijksweg mogen rechts afslaan en hierbij de verkeerslichten negeren. Dit geldt enkel
voor deze beweging. Rechtdoor rijden of links afslaan blijft verboden bij rood of oranje verkeerslicht.
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 maart
1968;
Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het geheel van de openbare weg, inzonderheid op titel III;
Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Ministerieel Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

1.





Wet van 15 augustus 2012 tot wijziging van artikel 6.3 van het koninklijk besluit van 1 december
1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg teneinde te voorzien in een afwijking op het algemene voorrangsbeginsel voor de
verkeerslichten, in geval van verkeersborden die voorrang verlenen aan de fietsers (B.S. 25
september 2012);
Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Historiek
Er zijn geen relevante voorgaande besluiten maar in huidige zitting wordt ook een gelijkaardig reglement
goedgekeurd voor het kruispunt Rozebeeksestraat-Meikapelstraat-Rijksweg.
Argumentatie en advies
Schrijven van de Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken dd. 2 april 2021 waarbij een voorstel
wordt gedaan om deze regeling in te voeren op kruispunten van gewestwegen waar verkeerslichten staan
met in bijlage een lijst van de kruispunten op het grondgebied van de gemeente die in aanmerking komen.
Dit aanvullende verkeersreglement heeft betrekking op zowel een gemeenteweg als een gewestweg.
Dit reglement werd opgemaakt in overleg met de plaatselijke politie.
Budget / Visum
Er dient geen budget voorzien te worden daar de kosten voor de aankoop en plaatsing van de signalisatie
ten laste worden genomen door het Agentschap Wegen en Verkeer.
Bespreking
Er worden geen opmerkingen geformuleerd tijdens de bespreking.
Stemming
Dit punt wordt eenparig goedgekeurd.
BESLISSING
Artikel 1:

Op onderstaande kruispunten wordt het voor bestuurders van fietsers toegelaten om het
oranje – en rode verkeerslicht voorbij te rijden om rechts af te slaan, op voorwaarde dat zij
hierbij voorrang verlenen aan de andere weggebruikers die zich verplaatsen op de openbare
weg of op de rijbaan:
Hulstemolenstraat en de Rijksweg ( N36 ) tak richting Lendelede centrum.
Hulstemolenstraat en de Rijksweg ( N36 ) tak richting Ingelmunster.

Artikel 2:

Deze reglementering zal aangeduid worden door middel van de verkeersborden B22 zoals
omschreven in art. 67.3 van het Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg dd. 1 december 1975.

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 de afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse
Overheid).
Dit aanvullend reglement wordt tevens ter kennisgeving overgemaakt aan het Agentschap
Wegen en Verkeer West – Vlaanderen District 312 Kortrijk, President Kennedylaan 5, 8500
Kortrijk.

2.

2.
Vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende het toelaten van de rechtsafslagbeweging voor
fietsers bij het rode en oranjeverkeerslicht op het kruispunt Rozebeeksestraat – Meikapelstraat en de
Rijksweg (N36).
De raad, in gesloten zitting,
MOTIVERING
Aanleiding en context
Vaststellen verkeersreglement zodat fietsers bij het rode en oranjeverkeerslicht op het kruispunt
Rozebeeksestraat - Meikapelstraat - Rijksweg mogen rechts afslaan en hierbij de verkeerslichten negeren.
Dit geldt enkel voor deze beweging. Rechtdoor rijden of links afslaan blijft verboden bij rood of oranje
verkeerslicht.
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 maart
1968;
Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het geheel van de openbare weg, inzonderheid op titel III;
Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Ministerieel Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Wet van 15 augustus 2012 tot wijziging van artikel 6.3 van het koninklijk besluit van 1 december
1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg teneinde te voorzien in een afwijking op het algemene voorrangsbeginsel voor de
verkeerslichten, in geval van verkeersborden die voorrang verlenen aan de fietsers (B.S. 25
september 2012).
Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Historiek
Er zijn geen relevante voorgaande besluiten maar in huidige zitting wordt ook een gelijkaardig reglement
goedgekeurd voor het kruispunt Hulstemolenstraat-Rijksweg.
Argumentatie en advies
Schrijven van de Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken dd. 2 april 2021 waarbij een voorstel
wordt gedaan om deze regeling in te voeren op kruispunten van gewestwegen waar verkeerslichten staan
met in bijlage een lijst van de kruispunten op het grondgebied van de gemeente die in aanmerking komen.
Dit aanvullende verkeersreglement betrekking heeft op zowel een gemeenteweg als een gewestweg.
Dit reglement werd opgemaakt in overleg met de plaatselijke politie.
Budget / Visum
Er dient geen budget voorzien te worden daar de kosten voor de aankoop en plaatsing van de signalisatie
ten laste worden genomen door het Agentschap Wegen en Verkeer.
Bespreking
Er worden geen opmerkingen geformuleerd tijdens de bespreking.
Stemming
Dit punt wordt eenparig goedgekeurd.
3.

BESLISSING
Artikel 1:

Op onderstaande kruispunten wordt het voor bestuurders van fietsers toegelaten om het
oranje – en rode verkeerslicht voorbij te rijden om rechts af te slaan, op voorwaarde dat zij
hierbij voorrang verlenen aan de andere weggebruikers die zich verplaatsen op de openbare
weg of op de rijbaan :
Rozebeeksestraat – Rijksweg ( N36 )
Meikapelstraat – Rijksweg ( N36 ).

Artikel 2:

Deze reglementering zal aangeduid worden door middel van de verkeersborden B22 zoals
omschreven in art. 67.3 van het Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg dd. 1 december 1975.

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 de afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse
Overheid).
Dit aanvullend reglement wordt tevens ter kennisgeving overgemaakt aan het Agentschap
Wegen en Verkeer West – Vlaanderen District 312 Kortrijk, President Kennedylaan 5, 8500
Kortrijk.
3.

Vaststellen reglement voor de inrichting van speelstraten.
De raad, in gesloten zitting,
MOTIVERING
Aanleiding en context
Er wordt een reglement ingevoerd voor de inrichting van speelstraten in de periodes van de paasvakantie
en de grote vakantie. Per straat moeten twee speelstraatverantwoordelijken aangeduid worden, alsook
moet de meerderheid van de bewoners akkoord gaan met de invoering van deze speelstraat. Dit kan ook
enkel in typische woonstraten.
Juridische grond


De wetgeving betreffende speelstraten, zoals opgenomen in het Ministerieel Besluit van
9 oktober 1998 tot wijziging van het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de
minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden
bepaald en tot wijziging van het Ministerieel Besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de
kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen, platen en aanduidingen, is onbeperkt van
toepassing.

Historiek
Er zijn geen relevante voorgaande besluiten.
Argumentatie en advies
Vorig jaar werd op vraag van de basisschool en op vraag van de speelpleinwerking al een deel van de Elfde
Julilaan ingericht als speelstraat;
Recent werd gevraagd wordt om ook op een andere plaats een speelstraat in te richten:
Een speelstraat heeft het voordeel dat enerzijds kinderen in de onmiddellijke omgeving van hun eigen
woning kunnen spelen maar anderzijds de woningen in de straat nog steeds bereikbaar blijven voor de
bewoners;
4.

Het is wel noodzakelijk om het inrichten van speelstraten te reglementeren en tevens vooraf een bevraging
te doen bij de bewoners om te kunnen oordelen of het initiatief wel degelijk door de meerderheid van de
bewoners gedragen wordt;
Budget / Visum
Er dienen enkele borden met de vermelding speelstraten aangekocht te worden. Hiervoor is er voldoende
budget beschikbaar.
Bespreking
Er worden geen opmerkingen geformuleerd tijdens de bespreking.
Stemming
Dit punt wordt eenparig goedgekeurd.
BESLISSING
Artikel 1:

Het voorgelegde reglement voor de inrichting van speelstraten goed te keuren.

Artikel 2:

Kennis te nemen van het bijgevoegde stratenplan en aanvraagformulier (dat tevens het
enquêteformulier voor de bewoners) omvat.

Artikel 3:

Dit reglement toe te passen met ingang van 1 juli 2021. De aanvragen kunnen al ingediend
worden vanaf 1 juni 2021 daar er, naast de aanvraag zelf, ook telkens een tijdelijk
politiereglement dient goedgekeurd te worden door het College van Burgemeester en
Schepenen vooraleer dit kan opgestart worden.

Artikel 4:

Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur,
alsook via diverse gemeentelijk digitale kanalen.

OPENBARE WERKEN:
4.
Herasfalteren Dorpsplein : Goedkeuring lastvoorwaarden met raming ten belope van € 65.453,74 (incl. 21%
BTW) en gunningswijze (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking).
De raad, in gesloten zitting,
MOTIVERING
Aanleiding en context
In het kader van de wijzigingen van de verkeersregelingen in het centrum dienen op het Dorpsplein heel
wat wegmarkeringen afgefreesd te worden. Die afgefreesde stroken blijven wel duidelijk zichtbaar op het
wegdek. Om verwarring te vermijden (en het wegdek binnen een paar jaar toch zou moeten vernieuwd
worden) wordt beslist om nu het Dorpsplein te herasfalteren (enkel de verbindingsweg voor de kerk blijft
behouden).
Juridische grond




Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen;
Bestuursdecreet van 7 december 2018;
5.







Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen;
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet);
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;

Argumentatie en advies
De reeds goedgekeurde wijziging van de voorrangsregels, alsook de geplande inrichting van een fietszone in
het centrum, eisen onder meer een grondige wijziging van de diverse wegmarkeringen op het wegdek van
het Dorpsplein. Om verwarring te vermijden (en gezien de huidige staat van het wegdek), lijkt het
aangewezen om meteen het Dorpsplein te herasfalteren. Daar de doorgang voor de kerk nog in goede staat
is en daar ook geen wijzigingen zijn, wordt dit deel niet meegenomen.
Budget / Visum
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de investeringsbudgetten van 2021, op budgetcode 2021/ACT21/0200-00/224007/GEMEENTE/CBS/IP-17 en de financiering gebeurt met eigen middelen;
Bespreking
Er worden geen opmerkingen geformuleerd tijdens de bespreking.
Stemming
Dit punt wordt eenparig goedgekeurd.
BESLISSING
Artikel 1:

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021/308 en de raming voor de opdracht
“Herasfalteren Dorpsplein”, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 54.094,00 excl. btw of € 65.453,74 incl.
21% btw.

Artikel 2:

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

Artikel 3:

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de investeringsbudgetten van 2021, op
budgetcode 2021/ACT-21/0200-00/224007/GEMEENTE/CBS/IP-17.

6.

INTERCOMMUNALES:
5.
TMVS dv : Algemene Vergadering op 15.06.2021 : Bespreking van de agenda en bepalen van het standpunt
dat door de vertegenwoordiger van de gemeente dient te worden ingenomen : Voorstel tot goedkeuren
van alle punten van deze vergadering.
De raad, in gesloten zitting,
MOTIVERING
Aanleiding en context
De gemeente is lid van TMVS dv. Via deze intercommunale kunnen wij deelnemen aan diverse
groepsaankopen van Creat. Op 15.06.2021 organiseren zij een algemene vergadering ter goedkeuring van
de jaarrekening 2020 en de daarbij horende agenda.
Juridische grond



artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur; waarbij bepaald wordt dat de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke
algemene vergadering.
Statuten van TMVS dv

Historiek
Gemeenteraadsbeslissingen van 20.02.2020 waarbij de Heer Rudy Rommens werd aangeduid als
vertegenwoordiger en Mevrouw Carine Dewaele als plaatsvervanger voor alle algemene vergaderingen van
TMVS dv in de legislatuur 2019-2024.
Argumentatie en advies
De gemeente werd per aangetekend schrijven van 01.04.2021 opgeroepen om deel te nemen aan de
digitale Algemene Vergadering die op 15.06.2021 wordt gehouden met in bijlage de agenda en de daarbij
behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten;
Bespreking
Er worden geen opmerkingen geformuleerd tijdens de bespreking.
Stemming
Dit punt wordt eenparig goedgekeurd.
BESLISSING
Artikel 1:

Zijn goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de algemene vergadering van
TMVS dv van 15.06.2021 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van
de agendapunten :
1. Toetreding van deelnemers en overdracht van deelnemers
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers
en de overdracht van een deelnemer
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020
4. Verslag van de commissaris
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31.12.2020
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2020
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Aanpassing huishoudelijk reglement
8. Statutaire benoemingen - raad van bestuur
Varia en mededelingen
7.

Artikel 2:

Draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens
het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering van TMWS
dv vastgesteld op 15.06.2021, te onderschrijven en haar/zijn stemgedrag af te stemmen op het
in de beslissing van de raad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de
agendapunten van voormelde algemene vergadering.

Artikel 3:

Een afschrift van dit besluit zal per elektronische post aan het adres :
20210615AVTMVS@farys.be , gestuurd worden.
6.

Psilon : Algemene Jaarvergadering op 16.06.2021 : Bespreking van de agenda en bepalen van het standpunt
dat door de vertegenwoordiger van de gemeente dient te worden ingenomen : Voorstel tot goedkeuren
van alle punten van deze vergadering.
De raad, in gesloten zitting,
MOTIVERING
Aanleiding en context
De gemeente is lid van de intercommunale Psilon die instaat voor de uitbating van het crematorium te
Kortrijk. Op de algemene vergadering van 16.06.2021 zal de jaarrekening 2020 met de bijlagen besproken
en goedgekeurd worden.
Juridische grond



artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur; waarbij bepaald wordt dat de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke
algemene vergadering.
Statuten van Psilon

Historiek
Gemeenteraadsbeslissingen van 14.02.2019 waarbij de Heer Rudy Rommens werd aangeduid als
vertegenwoordiger en de Heer Pedro Ketels als plaatsvervanger voor alle algemene vergaderingen van
Psilon in de legislatuur 2019-2024.
Argumentatie en advies
De gemeente werd via de mail d.d. 16.04.2021 en het aangetekend schrijven d.d. 15.04.2021 van Psilon
opgeroepen naar de algemene jaarvergadering, op woensdag 16.06.2021 met mededeling van de agenda,
alsook houdende toezending van de bijhorende stukken;
Bespreking
Er worden geen opmerkingen geformuleerd tijdens de bespreking.
Stemming
Dit punt wordt eenparig goedgekeurd.
BESLISSING
Artikel 1:

Zijn goedkeuring te hechten aan alle punten op de agenda van de algemene vergadering van
Psilon van 16.06.2021 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van
de agendapunten :
1. Goedkeuring verslag over de activiteiten en rekeningen in 2020:
1.1 Verslag van de raad van bestuur
1.2 Verslag van de commissaris
8.

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2020
3. Kwijting van bestuurders en commissaris
4. Vaststelling vervanging raadgevend bestuurder (voordracht door GR Anzegem)
Artikel 2:

De vertegenwoordiger van de gemeente te machtigen om alle punten vermeld op de dagorde
van de algemene jaarvergadering van Psilon d.d. 16.06.2021 goed te keuren.

Artikel 3:

Afschrift van onderhavige beslissing, samen met het ondertekende mandaatformulier, voor
verder gevolg aan Psilon, Ambassadeur Baertlaan 5, 8500 Kortrijk, toe te sturen.
7.

Fluvius West : Algemene Vergadering tevens jaarvergadering op 21.06.2021 : Bespreking van de agenda en
bepalen van het standpunt dat door de vertegenwoordiger van de gemeente dient te worden ingenomen :
Voorstel tot goedkeuren van alle punten van deze vergadering.
De raad, in gesloten zitting,
MOTIVERING
Aanleiding en context
De gemeente is lid van Fluvius West (opvolger van het vroegere Infrax West) en via deze intercommunale
ook van Fluvius die instaat voor de distributie van elektriciteit, gas, TV-distributie (en in onze gemeente ook
riolering) op ons grondgebied. Tijdens de algemene vergadering van 21.06.2021 zal beslist wordt over de
jaarrekening 2020 met zijn bijlagen.
Juridische grond



artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur; waarbij bepaald wordt dat de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke
algemene vergadering.
Statuten van Fluvius West

Historiek
Gemeenteraadsbeslissingen van 14.02.2019 waarbij de Heer Bernard Fonteyne werd aangeduid als
vertegenwoordiger en Mevrouw Carine Dewaele als plaatsvervanger voor alle algemene vergaderingen van
Fluvius West in de legislatuur 2019-2024.
Argumentatie en advies
De gemeente werd per aangetekend schrijven van 08.03.2021 opgeroepen om deel te nemen aan de
Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius West die op 21.06.2021 plaatsheeft in “Salons
Saint-Germain, De Breyne Peellaertstraat 12 te 8600 Diksmuide”.
Een dossier met documentatiestukken werd aan de gemeente per brief van 29.03.2021 overgemaakt;
Wij worden momenteel geconfronteerd met het coronavirus COVID-19 waarbij het op heden niet vaststaat
onder welke vorm deze Algemene Vergadering zal kunnen plaatsvinden;
De huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de informatie via het
Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de mogelijke evolutie in en
aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op onderhavige bijeenkomst
impliceren dat desgevallend kan overgegaan worden tot het houden van een digitale Algemene
vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken;
Bespreking
Er worden geen opmerkingen geformuleerd tijdens de bespreking.

9.

Stemming
Dit punt wordt eenparig goedgekeurd.
BESLISSING
Artikel 1:

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering tevens
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius west d.d. 21.06.2021 met als
agendapunten:
1. Kennisneming verslagen van Fluvius West van de Raad van Bestuur en van de Commissaris
over het boekjaar 2020.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius West afgesloten op 31.12.2020 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV.
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris van Fluvius West met betrekking tot het boekjaar 2020.
5. a. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
b. Aanvaarding intrekking beheersoverdracht Kortemark voor de nevenactiviteit openbare
verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten als onderdeel
van ‘licht als dienstverlening’.
6. Statutaire benoemingen.
7. Statutaire mededelingen.

Artikel 2:

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de(fysieke of digitale)
Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius
West op 21.06.2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou
worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

Artikel 3:

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

SAMENWERKINGSVERBANDEN:
8.
Goedkeuren van de verlenging van de erkenning van Logo Midden-West-Vlaanderen vzw voor de periode
2022-2027.
De raad, in gesloten zitting,
MOTIVERING
Aanleiding en context
Logo Midden-West-Vlaanderen ondersteunt de gemeente Lendelede sedert 1999 bij de uitbouw van een
integraal preventief gezondheidsbeleid. Logo Midden-West-Vlaanderen moet opnieuw erkend worden
voor de periode 2022-2027. Hiervoor werd gevraagd aan de gemeente Lendelede, die deel uitmaakt van
het werkingsgebied van Logo Midden-West-Vlaanderen, deze erkenning formeel te ondersteunen.
Juridische grond


Decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid in Vlaanderen van 21.11.2003 en latere
wijzigingen, in het bijzonder titel III – hoofdstuk VII;
10.






Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Logo’s van 30.01.2009, in het bijzonder hoofdstuk III;
Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017, in het bijzonder artikels 2 § 2, 41 4°&5°, 78 5°&6°;
Decreet Lokaal Sociaal Beleid van 09.02.2018 en latere wijzigingen, in het bijzonder
artikel 7 § 7;
Omzendbrief van het departement Welzijn Volksgezondheid en Gezin over het Lokaal Sociaal Beleid
van 26.10.2018.

Historiek
Logo Midden-West-Vlaanderen is sedert 1999 belast met de realisatie van de Vlaamse
gezondheidsdoelstellingen. De gemeente en het OCMW van Lendelede worden momenteel ondersteund door
Logo Midden-West-Vlaanderen.
Argumentatie en advies
Door middel van het schrijven van Logo Midden-West-Vlaanderen van 12.04.2021 (I-2021-0833) wordt een
verlenging van de erkenning van Logo Midden-West-Vlaanderen vzw voor de periode 2022-2027 gevraagd.
Dit is gebaseerd op de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen zoals terug te vinden op de site van het Agentschap
Zorg en Gezondheid.
Logo Midden-West-Vlaanderen is belast met de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen en doet
dat in samenwerking met lokale en regionale partners in de regio Midden-West-Vlaanderen waaronder de
lokale besturen.
Logo Midden-West-Vlaanderen ondersteunt de gemeente Lendelede bij de uitbouw van een integraal
preventief gezondheidsbeleid. Logo Midden-West-Vlaanderen biedt hiervoor zowel kant -en klare thematische
materialen aan, materialen voor procesbegeleiding en effectieve procesbegeleiding en coaching op maat.
Voor onze gemeente ging het de afgelopen jaren concreet over het onder de aandacht brengen van
verscheidene campagnes. Er wordt vooral gekeken om ziekte preventief aan te pakken (promoten
bevolkingsonderzoeken en vaccinatie, valpreventie, spreuken in het straatbeeld,…) alsook om een gezonde
leefstijl te promoten (stappenclash, fietstrapper, ondersteuning BOV, Tournée Minérale,…). Bij het uitwerken
van de acties wordt de gezondheidsmatrix als instrument gebruikt.
Het belang van gezondheidspromotie en ziektepreventie is ten gevolge van de COVID-19-crisis meer dan ooit
duidelijk geworden. Effectieve gezondheidspromotie en ziektepreventie is integraal en gebeurt in
samenwerking met lokale en regionale partners waarbij het Logo ons coacht.
Logo Midden-West-Vlaanderen moet opnieuw erkend worden voor de periode 2022-2027 en hiertoe dient
een erkenningsformulier te worden ondertekend.
Hiervoor moeten een lijst van erkende partners, waaronder de lokale besturen die deel uitmaken van het
werkingsgebied van Logo Midden-West-Vlaanderen, deze erkenning formeel ondersteunen (zie artikel 4 van
het Besluit van de Vlaamse Regering van 30.01.2009).
De ondersteuning van de erkenning houdt geen automatisch lidmaatschap van Logo Midden-West-Vlaanderen
in.
In uitvoering van de diverse omzendbrieven, besluiten, … in verband met de regiovorming werd de gemeente
Lendelede toegevoegd aan de referentieregio Zuid-West-Vlaanderen. Er wordt verwacht dat de gemeente en
het OCMW van Lendelede in de loop van de komende periode 2022-2027 zullen moeten overschakelen naar
het Logo dat de regio Zuid-West-Vlaanderen bedient.
Budget / Visum
De ondersteuning van de erkenning heeft geen financiële impact.
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In het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente en het OCMW is er aandacht voor gezondheidspromotie en
ziektepreventie waarbij de intergemeentelijke preventiewerker, die werd aangesteld, de werking rond
gezondheid helpt uitbouwen en ondersteunen. In 2021 wordt extra ingezet op het mentaal welbevinden van
de jongeren, een lokaal gezondheidsplan warme dagen wordt uitgewerkt en ‘Elke stap telt’ wordt uitgerold.
Meer gezonde burgers in een gezond Lendelede is de finaliteit.
Bespreking
Er worden geen opmerkingen geformuleerd tijdens de bespreking.
Stemming
Dit punt wordt eenparig goedgekeurd.
BESLISSING
Artikel 1:

Keurt de verlenging van de erkenning van Logo Midden-West-Vlaanderen vzw voor de periode
2022-2027 goed. Het erkenningsformulier wordt ondertekend en de sociale dienst van het
OCMW wordt gelast met de verdere opvolging van dit dossier.

Artikel 2:

Verzoekt Logo Midden-West-Vlaanderen rekening te houden met de mogelijke herschikking
van de werkingsgebieden van de Logo’s in het kader van de regiovorming waarbij - onder meer
– de gemeente en het OCMW van Lendelede naar een ander Logo zullen dienen over te
stappen en, in de mate van het mogelijke, deze herschikking tijdig voor te bereiden.

Artikel 3:

Afschrift van onderhavige beslissing zal, samen met het ondertekende erkenningsformulier,
voor verder gevolg worden toegestuurd aan Logo Midden-West-Vlaanderen vzw, Mandellaan
101, 8800 Roeselare en via mail aan roos@logomiddenwvl.be.

ALGEMEEN:
9.
Goedkeuren van de notulen van de voorgaande zitting.
Bespreking
Er worden geen opmerkingen geformuleerd tijdens de bespreking.
Stemming
15 Ja (Pedro Ketels, Carine Dewaele, Bernard Fonteyne, Rudy Rommens, Rita Lammertyn, Jan Viaene,
Nico Parmentier, Els Moerkerke, Gudrun Debrabandere, Bruno Vanoverbeke, Daan Mostaert,
Marnic Vandenbroucke, Kurt Vansteenkiste, Vicky Devreese, Tine Desmet);
1 Onthouding (Francis Bonte)
BESLISSING
De notulen van de voorgaande zitting d.d. 22.04.2021 worden goedgekeurd.

12.

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. Op vandaag zijn er volgens de
Zorgatlas 14 besmettingen in onze gemeente. De leeftijd schommelt tussen 11 en 58 jaar.

2.

Mondelinge mededeling van schepen Rita Lammertyn omtrent het vaccinatiecentrum en de Minder
Mobielen Centrale.
Schepen Rita Lammertyn geeft een stand van zaken aangaande het vaccinatiecentrum en de MMC. Op
18 mei werd de 20.000e prik gezet. Zo goed als alle risicopatiënten ontvingen intussen hun
uitnodiging. Ook zwangere vrouwen krijgen nu prioriteit. Deze week zijn het nog de risicopatiënten en
de zwangere vrouwen die aan bod komen. Vanaf 31 mei is de rest van de brede bevolking aan de
beurt, startend met de 64-jarigen. Momenteel worden de 53-jarigen uitgenodigd. Sedert 13 april 2021
wordt in het vaccinatiecentrum ISO ook gewerkt met de personen die zich ingeschreven hebben op
het reservesysteem Qvax. Hierbij wordt bij overschotten nog steeds opgeroepen in de volgorde
voorzien in de vaccinatieplannen, meer bepaald volgens leeftijd en niet op basis van
inschrijvingsdatum.
De vaccinatiegraad voor Lendelede op 24 mei ziet er als volgt uit: er zijn 5.766 inwoners waarvan reeds
1.469 personen deels gevaccineerd zijn en 944 volledig gevaccineerd zijn. Dit is een totaal van 41,8%.
Volgens de planning van 10 mei zal elke volwassen inwoner begin juli een kans gekregen hebben om
een 1e prik te krijgen als er voldoende vaccins voor handen zijn.
Wat de Minder Mobielen Centrale betreft: van 16 maart tot halfweg mei werden 72 ritten uitgevoerd.
Het betreft 21 nieuwe gebruikers, de rest waren reguliere gebruikers. Vanaf de 2e helft van mei en juni
zijn er nog een 20-tal prikritten gepland. Althans dit zijn de ritten die tot op heden gekend zijn.

3.

Mondelinge mededeling van burgemeester Carine Dewaele aangaande Ventilus.
Burgemeester Carine Dewaele duidt dat er op donderdag 20 mei met een delegatie van het
schepencollege geluisterd werd naar de bezorgdheden van enkele inwoners uit de Geitestraat en
Roterijstraat aangaande het project Ventilus. Ventilus heeft een tweeledig doel nl. het aan land
brengen van hernieuwbare energie en het versterken van het distributienet.
Hun bezorgdheden zijn tweeledig. Enerzijds het project zelf waarbij er gesproken wordt van een
vermogen van 6 gigawatt en anderzijds de zoekzone, gelegen op de grens Izegem-Lendelede.
De gemeente heeft in deze een gezamenlijk belang vermits ook wij geen voorstander zijn van
zoekzone 4, zoals geformuleerd in ons advies n.a.v. de startnota. We zijn tevreden dat minister Demir
een onafhankelijke intendant aangesteld heeft. Samen met een expert van de intercommunale Leiedal
zullen we een wetenschappelijk onderbouwd standpunt opmaken om met de intendant in gesprek te
gaan.

4.

Diverse mondelinge vragen van raadslid Marnic Vandenbroucke.
a) In het vaccinatiecentrum in Izegem zouden 4 lijnen zijn waarvan er maar 2 constant gebruikt
worden. In Roeselare zijn de +50-jarigen reeds allemaal gevaccineerd waardoor de indruk er is dat
het er vlotter verloopt. Klopt het dat er maar 2 lijnen gebruikt worden? Zo ja, wat is de reden? Is er
te weinig personeel? Zijn er te weinig vaccins?
Schepen Rita Lammertyn duidt dat het werkt volgens het aanbod van de vaccins. Soms worden de
4 lijnen gebruikt. Er wordt gevaccineerd tot ’s avonds laat en soms op zaterdag. Alles gebeurt zoals
het moet, op regelmatige en wettelijke basis.
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Algemeen Directeur Christophe Vandecasteele vult aan dat het ook afhankelijk is van het soort
vaccin dat geplaatst wordt. Soms worden 2 verschillende vaccins geplaatst waarvoor dan een
aparte lijn geopend wordt. De schepen geeft mee dat er reeds momenten geweest zijn waarbij de
4 lijnen geopend zijn.
b) Werken in de Meikapelstraat: wanneer is het einde van de werken voorzien?
Schepen Bernard Fonteyne duidt dat er deze week op 2 plaatsen een overkoppeling aan de
waterleiding werd gedaan. De vergunning loopt komende maandag ten einde en wordt niet
verlengd, m.a.w. het moet geasfalteerd zijn tegen maandag. Er is begrip dat er soms niet gewerkt
wordt, maar dan moeten de mensen op de hoogte gebracht worden van de reden hiervan. Niet
enkel de aannemer, maar ook de Watergroep gaat in de fout. Als er werken begonnen worden,
moet het materiaal voor handen zijn. Normaal gezien zou dit morgenavond moeten afgewerkt zijn
of ten laatste tegen 1 juni.
Raadslid Marnic Vandenbroucke deelt, namens de fractie mee, dat ze blij zijn dat het bestuur nu
kordater optreedt.
c) Burgemeester Vandemaeleplein: is er al een oplossing voor de 2e laadpaal op het plein die
momenteel tijdelijk niet kan gebruikt worden door de fietsenstalling? Zal er in de toekomst een
werkgroep opgericht worden omtrent de haalbaarheid van de laadpalen die een gemeente moet
voorzien? Er dienen locaties gevonden te worden om laadpalen te installeren. Lokale bedrijven
moeten gemotiveerd worden om dit te doen. Het elektriciteitsnet zal het ook moeten aankunnen.
De gemeente zal als eerste slachtoffer zijn als blijkt dat de doelstellingen niet haalbaar zijn op
korte termijn.
Schepen Rudy Rommens stelt dat we voorlopig nog geen details kennen. Er zullen nog
omzendbrieven komen en dan zal samen met een partner, meestal is dit Leiedal door de
burgemeestersconvenant, gekeken worden wat de modaliteiten zijn. Er wordt voorgesteld nog
even af te wachten. In principe kunnen de laadpalen nog gebruikt worden, maar de vakken
corresponderen niet meer volledig. Men zal verder uitzoeken of deze al dan niet verplaatst
moeten worden, rekening houdende met de hoge kostprijs voor het verplaatsen van een laadpaal.
Schepen-Voorzitter Pedro Ketels bevestigt dat er op site Nelca nieuwe laadpalen komen als
tegemoetkoming voor de ondernemingen die zich ginder zullen vestigen.
Schepen Rudy Rommens vult aan dat er een verplichting komt voor het plaatsen van laadpalen bij
de gebouwen. Momenteel zit er veel in de pipeline voor de komende jaren. Hierbij kan de vraag
gesteld worden wie dit allemaal gaat betalen. Als het klopt dat alle bedrijfswagens elektrische
wagens dienen te zijn tegen 2026 zal dit een enorm boost geven aan onze vergroening en de
haalbaarheid van CO2-doelstellingen. Hij heeft er alle vertrouwen in dat er met de goeie partners
zal kunnen samengewerkt worden om dit alles tot een goed einde te brengen.
d) Mobiliteit: hiervoor wordt verwezen naar een punt uit het verslag van het schepencollege van
28 april waarbij gemeld werd dat er in de Heulsestraat en de Kuurnsestraat snelheidsmetingen
werden gedaan. Vanuit de fractie wordt dit positief onthaald. Het is dan ook schitterend nieuws
dat slechts 4% van de geregistreerde bewegingen in overtreding waren. Sommige bewoners
hebben de perceptie dat hun straat een racecircuit is. Vanuit de fractie komt het voorstel om te
melden aan de burgers dat er metingen werden gedaan i.k.v. de verkeersveiligheid en het positief
nieuws te delen dat de metingen ook goed waren.
Burgemeester Carine Dewaele duidt dat de resultaten van de algemene controles door de politie
gepubliceerd worden, maar de metingen met het anonieme meettoestel worden niet
gepubliceerd. Het is een goede suggestie want de realiteit wijkt vaak af van de perceptie.
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Raadslid Gudrun Debrabandere vindt het afschaffen van de voorrangsregels een heel goed idee.
Er zijn nog veel mensen die geen sociale media volgen. Volgende keer kan hierover misschien
gecommuniceerd worden via ’t Gazetje van Lendlee om deze mensen te bereiken. Dit kan een
mooie aanvulling zijn voor een goede communicatie.
Burgemeester Carine Dewaele is van mening dat wijzigingen altijd aanpassen is. Deze wijzigingen
werden reeds mee opgenomen in de laatste Lendelééft.
5.

Diverse mondelinge vragen van raadslid Vicky Devreese.
a) Raadslid Vicky Devreese werd door burgers aangesproken over de druk op de waterleidingen,
waarbij het voorbeeld van het wassen van een patiënt door een thuisverpleegster wordt
aangehaald. Bij verandering van de druk is er plots koud of heet water, waarbij het moeilijk is om
de persoon snel te verplaatsen. Is dit een tijdelijk probleem? Kan dit nagezien worden?
Burgemeester Carine Dewaele stelt voor om de straat waar dit zich voordoet op mail door te
geven.
b) Werken Winkelsestraat: is het mogelijk de aannemer aan te sporen om briefjes met mededelingen
aangaande de werken voor het weekend in de brievenbus van de bewoners te steken i.p.v. op
maandag?
Schepen Bernard Fonteyne bevestigt dit te melden in de vergadering van komende woensdag.

6.

Mondelinge vraag van raadslid Gudrun Debrabandere omtrent de nabestemming van Stevan.
Raadslid Gudrun Debrabandere informeert naar de nabestemming van het stort Steven. Ze verwijst
hierbij naar documentatie die de fractie via de algemeen directeur mocht ontvangen, waaronder de
bijzondere voorwaarden uit de milieuvergunning i.v.m. de nabestemming d.d. 2006. In 2009 werd door
de milieuconsulente een plan opgemaakt. Wat werd intussen van dit plan gerealiseerd? Hierbij de
brief omtrent het ondersteunen van het vervolledigen van de nabestemming van privéstortplaatsen
van minister Demir van enkele maanden geleden in gedachten houdende. Hoe ver staat de gemeente?
Werd reeds contact opgenomen met de eigenaar of het kabinet van minister Demir?
Burgemeester Carine Dewaele duidt dat er naar de minister, OVAM en de eigenaar werd geschreven.
Afgelopen week werd er een brief ontvangen van het kabinet van minister Demir waarbij gesteld
wordt dat het goed is dat de gemeente bezorgd is over de herbestemming van die stortplaats en er
werd geïnformeerd of we al antwoord hadden ontvangen van OVAM. Dit is niet zo. Net als hen wacht
de gemeente nog het antwoord af van OVAM.
Raadslid Gudrun Debrabandere keert terug op het voorstel van de milieuconsulente waarbij sprake is
van vb. een wandelpad. Men moet hierbij vaststellen dat dit er allemaal nog niet is. Misschien kunnen
hiervoor subsidies bekomen worden.
Burgemeester Carine Dewaele stelt dat het nabestemmingsplan moest opgesteld worden, maar er
geen verplichting tot uitvoeren was. Dit wordt verder opgevolgd.
Schepen-Voorzitter Pedro Ketels vult aan dat het schepencollege reeds enkele malen een vergadering
gehouden heeft met de eigenaars van het stort en de milieudeskundige. Vanuit de gemeente werden
concrete voorstellen gedaan voor wandel -en fietspaden, eventueel mountainbikepaden met hoop op
positief resultaat. Tot op heden heeft de eigenaar hier niets concreet mee gedaan. Het zou voor
Lendelede een zeer mooie site kunnen zijn, een groene long in het centrum en een as van het centrum
naar Sente en Kuurne. De realisatie van de renovatie van hoeve Vercamer kan een aanzet zijn.
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7.

Mondelinge vraag van raadslid Kurt Vansteenkiste aangaande d’Oude Pastorie.
Raadslid Kurt Vansteenkiste brengt de problematiek van wateroverlast in de ondergrondse garage van
d’Oude Pastorie bij hevige regenval aan. Het gebouw staat er 6 jaar. Het plafond is aan het verzuren en
afschilferen door de vochtigheid. In februari zijn er ook werken gestart aan de ingang van het
appartement. De werken zijn afgedekt met houten platen voor de veiligheid. Waarom wordt er niet
verder gewerkt? Zou het mogelijk zijn om met de bewoners te communiceren over de werken en de
duur ervan?
Schepen Rita Lammertyn bevestigt de jarenlange problematiek. Ondertussen werd een aannemer
gevonden die het werk wil doen. De aannemer heeft het opengelegd tijdens een hele droge periode en
wou kijken of er nog water zou binnenkomen als het regent, alvorens alles weer dicht te doen. Na de
regenval van afgelopen periode blijkt dat er nog water komt en het probleem nog niet opgelost is. Er
wordt verder aan gewerkt en mee opgevolgd door de verantwoordelijke van de technische dienst.

8.

Mondelinge mededeling van burgemeester Carine Dewaele omtrent de regiovorming.
Aanleiding / stand van zaken :
Nav de kadernota van de Vlaamse regering d.d. 09.10.2020 werd door de Vlaamse regering advies
gevraagd aan de gouverneurs, de Vlaamse ministers en de VVSG. De gouverneurs stonden in voor de
bevraging bij de lokale besturen.
Het College heeft in zitting van 16.12.2020 in antwoord op een vraag van de Gouverneur het voorstel
van de Vlaamse regering waarbij de gemeente Lendelede werd ingedeeld in de referentieregio ZuidWest-Vlaanderen goedgekeurd met volgende bemerkingen:
Kan uw bestuur zich vinden in de voor uw gemeente vooropgestelde referentieregio?
Ja.
Indien ja, wat zijn mogelijke aandachtspunten?
Lendelede werd ingedeeld bij de eerstelijnszone Regio Tielt (ELZ RITS).
Uw aanvullende bemerkingen of suggesties:
Als gemeente Lendelede kunnen we ons vinden in het feit dat de voorgestelde referentieregio
voor ons Zuid-West-Vlaanderen is. Dit omdat we reeds aan verschillende samenwerkingsverbanden in de regio Zuid-West-Vlaanderen deelnemen zoals intercommunale Leiedal, W13,
Woonwijs, politiezone Vlas, hulpverleningszone Fluvia, ….
Als gemeente wensen we tevens het belang van de provincie(bestuur) West-Vlaanderen te
benadrukken waarin onze referentieregio Zuid-West-Vlaanderen dan als autonome of als subregio
functioneert.
In de gemeenteraad van 25.03.2021 werd gevraagd om deze keuze toe te lichten aan de raad waarbij
ook een oplijsting zou worden gegeven van de diverse samenwerkingsverbanden waartoe de
gemeente behoort en de gevolgen bij wijziging en uittreding.
Voorstellen van tijdpaden :
In de nota van Minister Somers aan de Vlaamse Regering i.v.m. de regiovorming – afbakening
referentieregio’s en vervolgtraject, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 12.03.2021, wordt
gestipuleerd dat er verschillende tijdpaden van toepassing zijn:
a)
b)

Nieuwe samenwerkingsverbanden: hier zijn de referentieregio’s meteen richtinggevend. Dit
impliceert dat men voor een nieuw samenwerkingsverband dat buiten de grenzen van de regio
valt voorafgaand een goedkeuring moet krijgen van de Vlaamse Regering.
Labo regiovorming:
Voor bepaalde samenwerkingsverbanden kende de Vlaamse Regering aan de VVSG een subsidie
toe om ontwikkeltrajecten uit te werken voor bepaalde items.
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c)
d)
e)
f)

De bestaande samenwerkingsverbanden die door Vlaanderen worden opgelegd of gestimuleerd
in de sectoren vermeld in deze nota zullen tegen ten laatste 01.01.2025 gealigneerd worden met
de referentieregio’s;
Sommige vormen van samenwerking vallen in zijn geheel buiten de scope van regiovorming. Deze
zijn expliciet opgenomen deze nota van de Vlaamse Regering.
Voor de samenwerkingsverbanden die opgelegd zijn vanuit de federale overheidsinstanties start
Vlaanderen de dialoog op met de federale overheden over de afstemming van hun regionale
afbakeningen qua werkingsgebied op de referentieregio’s;
De bestaande samenwerkingsverbanden die niet onder één van voorgaande tijdspaden vallen
dienen door de gemeenten uiterlijk op 01.01.2031 gealigneerd worden met de (supra)-regio’s.
Enkel na goedkeuring door de Vlaamse regering kunnen samenwerkingsverbanden al dan niet
tijdelijk referentieregio-grenzen blijven overschrijden na 01.01.2031.

Lijst van de samenwerkingsverbanden
Deze lijst wordt ingedeeld op basis van de diverse tijdspaden aangehaald in voormelde nota daar dit
meteen ook duidelijk aangeeft indien deze al dan niet moeten wijzigen, wie het initiatief neemt en
eventueel tegen welke datum.
a)

Nieuwe samenwerkingsverbanden.

Er zijn, sedert de goedkeuring van de referentieregio’s nog geen nieuwe samenwerkingsverbanden
goedgekeurd.
b)

Labo Regiovorming.

Het Labo Regiovorming, toegekend aan de VVSG, zal in de periode van 2021 tot en met 2023 regionale
samenwerking en een regionaal beleid ondersteunen. Het Labo Regiovorming ondersteunt zowel
regio’s als subregio’s. En dit voor volgende zaken:
• Het versterken van het burgemeestersoverleg en andere regionale fora: burgemeesters zijn de spil
van regionaal beleid en regionale samenwerking. Dit betekent niet dat regiowerking een zaak is van
burgemeesters alleen. Naast de inbreng van vakschepenen en topambtenaren is ook de
afstemming binnen elk individueel lokaal bestuur cruciaal. Hoe evolueer je van een vrijblijvend
burgemeestersoverleg naar een forum voor afstemming en visievorming?
• Het begeleiden van ‘regionale doorbraken’: vaak botsten regio’s op hinderpalen op Vlaams of
federaal niveau die de realisatie van ambitieuze regionale doelstellingen verhinderen, niet in het
minst omdat deze doelstellingen dikwijls meerdere beleidsdomeinen overschrijden.
Via intercommunale Leiedal zal de regio Zuid-West-Vlaanderen zich kandidaat stellen voor een
regionaal doorbraakproject, met name de implementatie en de uitrol van energiegemeenschappen.
• Het werken aan een transparanter bovenlokaal samenwerkingslandschap:
De afbakening van referentieregio’s biedt de kans te komen tot een overzichtelijker
samenwerkingslandschap.
c)

Bestaande samenwerkingsverbanden opgenomen op de lijst van Vlaanderen.

Voor deze samenwerkingsverbanden zou Vlaanderen het initiatief nemen om tot een herschikking te
komen en dit tegen 01.01.2025.

17.

c.1) Opgelegde afbakeningen:
Hieronder vallen de eerstelijnszones (zie ook hieronder), de regionale zorgzones, de vervoerregio’s
(voor ons is dit Vervoerregio Kortrijk die voldoet) en de woonmaatschappijen
De omvorming van de Huisvestingsmaatschappijen en Sociale Verhuurkantoren tot een
Woonmaatschappij is een speciaal item waarbij gestreefd wordt dat in elke gemeente maar één
woonmaatschappij werkzaam is en waarbij tegelijk deze nieuwe maatschappijen moeten voldoen aan
de regiovorming. Het werkingsgebied van de woonmaatschappij moet niet per se samenvallen met de
referentieregio’s, maar moet er wel binnen vallen.
Dit traject is reeds opgestart waarbij de huisvestingsmaatschappijen de vraag kregen om als trekkers
te fungeren en te pogen tot een betere afbakening te komen waarbij ook de werking van de SVK’s
dezelfde (sub)regio zouden bedienen.
Concreet is voor de gemeente Lendelede onze sociale huisvestingsmaatschappij Mijn Huis momenteel
aan het onderzoeken om tot een afbakening te komen.
Wij zijn voor Sociaal Verhuur Kantoor ingedeeld bij De Woondienst regio Izegem. Zij hebben tot op
heden slechts één pand te huur in Lendelede waardoor een overgang van Lendelede voor de SVKwerking naar die nieuwe woonmaatschappij binnen de grenzen die Mijn Huis momenteel aan het
onderzoeken is, vlot zou moeten kunnen verlopen.
Wij hebben ook nog een beperkt aantal aandelen in de cvba Wonen Regio Kortrijk. Er zal dus in het
kader van deze omvorming naar woonmaatschappijen nog moeten onderzocht worden hoe wij daar
kunnen uittreden.
Daar de vorming van de woonmaatschappijen nog bezig is, is de financiële impact nog niet gekend.
c.2) Gestimuleerde samenwerkingen:
Voor Lendelede zijn dit volgende beleidsdomein:
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin :
W13: Het OCMW van Lendelede is aangesloten bij W13, een vereniging van de 14 OCMW’s in ZuidWest-Vlaanderen en het CAW Zuid-West-Vlaanderen. W13 werd in 2015 opgericht met als doel om
een gezamenlijk sociaal welzijns- , woon en zorgbeleid voor de regio te voeren. Dit onder meer door de
woonclub en andere initiatieven zoals bij het beleidsdomein Werk en Sociale Economie vermeld.
W13 voldoet aan de referentieregio
Volgende samenwerkingsverbanden voldoen niet aan de referentieregio:
Eerstelijnszone : Hier zijn wij aangesloten bij de ELZ RITS (zone Izegem-Tielt)
CAW : hier zijn wij aangesloten bij Midwest
Logo: hierbij worden we momenteel bediend door Logo Midden West-Vlaanderen.
Beleidsdomein Cultuur , Jeugd, Sport en Media :
Cultuur : daar maken wij deel uit van Zuidwest wat voldoet aan de referentieregio.
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie :
Alles wat werk en sociale economie betreft valt onder de koepel van W13 dat voldoet aan de
referentieregio:
- Het Wijkwerken
- VZW Effect
- Arbeidsbegeleiding
- Foodact
Beleidsdomein Omgeving :
Wij zijn voor het Energiehuis aangesloten bij W13 wat dus ook voldoet aan de referentieregio.
Ook Woonwijs voldoet als intergemeentelijke samenwerking lokaal woonbeleid aan de
referentieregio.
18.

De minister geeft in de nota aan dat de hervorming geen weerslag op het personeel, de
werkingsuitgaven, investeringen, schulden en ontvangsten zal hebben op de lokale en provinciale
besturen. We gaan er dus vanuit dat de samenwerkingsverbanden die vanuit Vlaanderen opgemaakt
en gefinancierd worden en die dienen van regio te veranderen deze middelen door Vlaanderen naar de
nieuwe regio zullen overgeheveld worden.
d)

Samenwerkingsverbanden die uitgesloten zijn van de scope van de regiovorming.

Voor Lendelede zijn dit :
Bekkenbestuur voor het Leiebekken
Toerisme Leiestreek (toeristische regio)
Stadlandschap Leie en Schelde (toeristische regio)
Westtoer (toeristische regio)
Ethias (verzekeringen)
Psilon (crematorium)
TMVS (aankoopcentrale)
EFIN (financieringsintercommunale)
De Watergroep (nutssectoren zoals waterdistributie)
Fluvius West en Fluvius (nutssectoren zoals energiedistributie, riolering en telecom)
Indirect (via Leiedal) zijn wij ook lid van de Eurometropool Rijsel-Kortrijk-Doornik.
Daar deze samenwerkingsverbanden uitgesloten zijn van de scope, geeft dit geen financiële impact.
e)

samenwerkingsverbanden die opgelegd zijn vanuit de federale overheidsinstanties.

Volgens de nota zal Vlaanderen hiertoe de dialoog opstarten over de afstemming van hun regionale
afbakeningen qua werkingsgebied op de referentieregio’s:
Hieronder vallen expliciet voor Lendelede Politiezone Vlas en Hulpverleningszone Fluvia.
Voor het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg kunnen inwoners van de gemeente momenteel zowel
in Kortrijk als Izegem terecht.
Ook de gerechtelijke arrondissementen (en daaruit voortvloeiend de Justitiehuizen) zullen mogelijks
aangepast worden aan deze referentieregio’s.
De federale samenwerkingsverbanden waarvoor de gemeente nu een toelage betaalt voldoen aan de
toekomstige referentieregio waardoor hiervoor geen financiële impact verwacht wordt.
f)

Samenwerkingsverbanden niet vermeld onder één van voormelde categorieën.

f.1) Overige samenwerkingsverbanden die voldoen aan de referentieregio zijn :
Leiedal
Buurthuis Senter VZW
Deze samenwerkingsverbanden (waarvoor de gemeente nu een toelage betaalt) voldoen aan de
toekomstige referentieregio waardoor hiervoor geen financiële impact verwacht wordt.
f.2) De overige samenwerkingsverbanden die niet voldoen aan de referentieregio:
Deze samenwerkingsverbanden dienen zich uiterlijk op 01.01.2031 gealigneerd te hebben aan de
nieuwe regio’s.
IVIO: Hierbij is het de vraag in hoeverre IVIO ook als nutssector zal erkend worden. Zoniet zal deze
herschikt dienen te worden.
19.

Aansluitend bij de werking van IVIO, zijn wij ook aangesloten bij de Kringwinkel Midwest.
Daar voor deze mogelijkse omschakeling een tijdpad tot 01.01.2031 voorzien is, en er in deze termijn
nog veel kan veranderen, is er geen zicht op de mogelijke financiële impact.
Raadslid Marnic Vandenbroucke vraagt of deze toelichting ook op papier kan bezorgd worden. Tevens
stelt hij 2 pijnpunten vast, nl. de ELZ en IVIO. IVIO zit in vergelijking met andere aanbieders qua prijs
goed. Is er een mogelijkheid om hiervoor een uitzondering te vragen aan de regering?
Burgemeester Carine Dewaele bevestigt dat de mondelinge toelichting in de notulen wordt
opgenomen en er voor Lendelede inderdaad 2 pijnpunten zijn. Wat de uitzonderingen betreft, zal er
moeten afgewacht worden hoe het verder evolueert. Er zijn altijd uitzonderingen mogelijk, maar ze
moeten goed gemotiveerd worden. De Vlaamse Regering zal in alles de lead nemen. Vlaanderen zal
beslissen, zeker over haar specifieke samenwerkingsverbanden, waaronder die ELZ. IVIO is een ander
verhaal.
Raadslid Marnic Vandenbroucke stelt dat de beslissing rond IVIO valt voor 01.01.2031. Het contract
met IVIO werd net verlengd tot 2033. We beschikken over de juiste personen om een rol in dit verhaal
te spelen.
De ELZ Rits werd door de lokale artsen wel gedragen om die zone te kiezen. Is dat iets dat nog kan
overruled worden? Of zal dat moeten veranderd worden?
Burgemeester Carine Dewaele zegt dat de beslissing bij de Vlaamse Regering ligt.
9.

Mondelinge vraag van raadslid Gudrun Debrabandere omtrent de Lindelei.
Raadslid Gudrun Debrabandere informeert naar de mogelijkheid om de jeugd te laten studeren in de
Lindelei i.p.v. in het DOC waar het momenteel onrustig is.
Schepen Rudy Rommens denkt dat het mogelijk is om die enkele personen in de kleine zaal van de
Lindelei te plaatsen. Het hangt ervan af met hoeveel ze zijn. Alle lokalen zijn momenteel redelijk bezet.
Tot slot wenst Schepen Pedro Ketels te wijzen op de mooie nieuwe lay-out van het
gemeenteraadsverslag waarvoor dank aan de stafmedewerker en de directeur. De opmaak is
duidelijker.

Deze notulen werden goedgekeurd door de Gemeenteraad in zitting van 24.06.2021.
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