College van Burgemeester en Schepenen

Besluitenlijst 10.11.2021

Aanwezigen:

Carine Dewaele, Burgemeester-Voorzitter;
Pedro Ketels, Bernard Fonteyne, Rudy Rommens, Schepenen;
Rita Lammertyn, Schepen-Voorzitter BCSD;
Christophe Vandecasteele, Algemeen Directeur

Verontschuldigd:

Pedro Ketels, Schepen verontschuldigd voor punt 63 (in toepassing van artikel 27 van
het Decreet over het Lokaal Bestuur);
Bernard Fonteyne, Schepen verontschuldigd voor punt 9 (in toepassing van artikel 27
van het Decreet over het Lokaal Bestuur)
Pedro Ketels, Schepen afwezig voor punt 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 31

DISCUSSIEPUNT
OPENBARE VEILIGHEID:
1.

Mail d.d. 09.11.2021 van Rode Kruis Lendelede (onze ref. 2021/2205).:
Betreft: garageplaats voor de twee ziekenwagens van het Rode Kruis afdeling Lendelede.
Vraag om n.a.v. het verkopen van de huidige stalling uit te zien naar een passend alternatief.
Er wordt ism het Rode Kruis gezocht naar een passende oplossing.
Meegedeeld.
CULTUUR:
2. Subsidieverdeling culturele verenigingen werkjaar 2020 op gemeenteraad november 2021.
Vraag van het adviesorgaan voor cultuur om de subsidieverdeling werkjaar 2020 voor de culturele
verenigingen voor te leggen op de gemeenteraad van november 2021. Aangezien de verenigingen in 2020
door corona weinig of zelfs geen activiteiten hebben kunnen organiseren, werd er met het dagelijks
bestuur beslist om de berekening te baseren op het gemiddeld puntenaantal van werkjaar 2017, 2018 en
2019. Deze beslissing werd door de algemene vergadering per mail bekrachtigd.
Goedgekeurd.
OPENBARE WERKEN:
3. Proefopstelling versmalde rijweg Rozebeeksestraat.
In navolging van punt 10 van College van Burgemeester en Schepenen d.d. 06.10.20214 werden offertes
opgevraagd voor de nodige materialen en signalisatie voor de proefopstelling in de Rozebeeksestraat.
Voorstel om de levering toe te wijzen aan de firma Verfaillie-Leroy voor een bedrag van € 1.130,72 incl.
21% BTW. Hiervoor is er nog voldoende budget onder ACT-18 verkeerssignalisatie.
Goedgekeurd.
4. Vernieuwen RW-pomp technische dienst.
Op woensdag 27.10.2021 heeft de huidige RW-pomp de geest gegeven waardoor een deel van de loods
onder water stond, gelukkig zonder schade aan andere materialen.
Om de defecte pomp te vervangen kan je als bijlage de offerte vinden van de firma Staelens voor het
leveren en plaatsen van een nieuwe pomp die rekening houdt met de te overbruggen afstand naar
achteraan de loods.
Voorstel om de werken toe te wijzen aan de firma Staelens voor een bedrag van €2.004,97 (incl. 21% BTW).
Er is nog voldoende krediet.
Goedgekeurd.
1.

5. Polis vrijwilligersverzekering Fietsersbond.
Fietsersbond Lendelede heeft een verzekering afgesloten t.v.v. de vrijwilligers die meerijden met de
fietsbussen.
Als bijlage kan je de kostprijs alsook het betalingsbewijs hiervan vinden. Zij werken met beperkte middelen
en vroegen de dienst mobiliteit of er hierin een tussenkomst kan zijn vanuit de gemeente.
Voorstel om het bedrag, €82,96 incl. BTW, terug te betalen aan Fietsersbond Lendelede.
Goedgekeurd.
MILIEU:
6. Mail Fluvius, d.d. 28.10.2021, betreft GIP Kuurnsestraat - Heulsestraat (2021/2144-2146)
Na het indienen van het GIP-dossier voor het rioleringsproject in de Kuurnsestraat – Heulsestraat door
Fluvius heeft de VMM een opmerking geformuleerd inzake het niet meenemen van de Kuurnsestraat 64 en
66 in dit dossier.
Na overleg met Fluvius, werd er beslist het rioleringsproject uit te breiden tot en met de site Vercamer. Het
GIP dossier werd in deze zin opnieuw ingediend bij de VMM.
Er wordt voorgesteld om voor dit dossier een samenwerkingsovereenkomst met Fluvius af te sluiten.
Goedgekeurd.
7. Mail Oude Zakken, d.d. 08.11.2021, betreft evenementenfiche 'Oude Zakkenfuif' (2021/2204).
Afleveren van geluidsvergunning t.a.v. de organisatie Oude Zakken voor de Oude Zakkenfuif in Jeugdhuis
Skalul, Stationsstraat 5A op woensdag 10.10.2021 van 20 uur tot 3 uur.
Goedgekeurd.
PATRIMONIUM:
8.

Vernieuwen stookinstallatie centrale verwarming DOC: Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze
De stookinstallatie voor de centrale verwarming van het DOC (kant bibliotheek) is van 1998 en dus
gedateerd, verbruikt enorm veel en is niet meer conform. Er werd gevraagd aan het studiebureau
Vangheluwe om een bestek op te maken om deze ketel te vernieuwen. Na goedkeuring van dit bestek en
de gunnningswijze, kunnen er offertes opgevraagd worden bij diverse aannemers.
Dit wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van 25.11.2021
Goedgekeurd.

NIET-DISCUSSIEPUNT
PERSONEEL:
9. Consolidatie arbeidsongeval op basis van de beslissing van de bevoegde medische dienst.
De werkgever consolideert het arbeidsongeval zonder blijvende arbeidsongeschiktheid. De werknemer
heeft zich akkoord verklaard met de beslissing van de bevoegde medische dienst.
Goedgekeurd.
10. Ontvankelijkheidsverklaring kandidaturen.
Ontvankelijkheidsverklaring kandidaturen voor de functie van jeugdconsulent (B1-B3).
Goedgekeurd.

2.

11. Opstart wijk-werken bij de technische dienst.
Vraag vanuit de technische dienst om via W13 een extra medewerker in te schakelen om diverse klusjes uit
te voeren voor maximum 60u/maand. Kostprijs 7,45 euro per uur. Het jaarlijks inschrijvingsgeld van 7,50
euro is reeds in orde. Het aanvragen van de cheques en de registratie van de uren via de toepassing mywijkwerkcheque.be zal gebeuren door de administratief medewerker van de personeelsdienst.
Goedgekeurd.
BURGERZAKEN:
12. Aanvraag verlenging grondconcessie op kerkhof ST. KATHARINA.
Aanvraag tot het verlengen grondconcessie op de gemeentelijke begraafplaats ST-KATHARINA, voor een
termijn van 10 jaar tegen de prijs van 125 euro vanaf de vervaldatum van de huidige concessie, zijnde
19.04.2018.
Goedgekeurd.
13. Aanvraag verlenging grondconcessie op kerkhof CENTRUM.
Aanvraag tot het verlengen grondconcessie op de gemeentelijke begraafplaats CENTRUM, voor een termijn
van 30 jaar tegen de prijs van 375 euro vanaf de vervaldatum van de huidige concessie, zijnde 26.05.2022.
Goedgekeurd.
14. Aanvraag verlenging concessie columbarium op kerkhof CENTRUM.
Aanvraag tot het verlengen concessie columbarium op de gemeentelijke begraafplaats CENTRUM , voor
een termijn van 10 jaar tegen de prijs van 125 euro vanaf de vervaldatum van de huidige concessie, zijnde
27.05.2023.
Goedgekeurd.
15. Aanvraag verlenging grondconcessie op kerkhof ST. KATHARINA.
Aanvraag tot het verlengen grondconcessie op de gemeentelijke begraafplaats ST-KATHARINA, voor een
termijn van 10 jaar tegen de prijs van 125 euro vanaf de vervaldatum van de huidige concessie, zijnde
17.11.2022.
Goedgekeurd.
16. Aanvraag verlenging grondconcessie op kerkhof CENTRUM.
Aanvraag tot het verlengen grondconcessie op de gemeentelijke begraafplaats CENTRUM, voor een termijn
van 10 jaar tegen de prijs van 125 euro vanaf de vervaldatum van de huidige concessie, zijnde 15.12.2021.
Goedgekeurd.
17. Aanvraag concessie uniform urnenveld van 30 jaar op kerkhof CENTRUM.
Aanvraag tot het bekomen van een concessie voor het uniform urnenveld op de gemeentelijke
begraafplaats CENTRUM, voor een termijn van 30 jaar en tegen de concessieprijs van 375 euro.
Goedgekeurd.
18. Ambtshalve schrapping van een individueel persoon.
Op voorstel van de dienst Burgerzaken wordt een inwoner geschrapt uit het bevolkingsregister.
Goedgekeurd.
19. Ambtshalve schrapping dossier Em. Neirynckstraat 36/7 (I-2021-2141)
Op voorstel van de dienst Burgerzaken wordt een inwoner geschrapt uit de
bevolkingsregister/vreemdelingenregisters.
Goedgekeurd.

3.

20. Ambtshalve schrappingen meerdere personen, Dossier Dorpsplein 25/A000.
Op voorstel van de dienst Burgerzaken worden meerdere personen die op eenzelfde adres verbleven,
geschrapt uit vreemdelingenregisters.
Goedgekeurd.
CULTUUR:
21. Viering 100 jaar José Vermeersch in 2022.
Er werd in het kader van de viering van 100 jaar Vermeersch een budget voorzien in de aanpassing 2 van
het meerjarenplan 2020-2025. Dit naast het budget dat Westtoer hiervoor voorziet.
In samenspraak met Westtoer en de familie wordt voorgesteld dat de gemeente onder meer zal instaan
voor het bekostigen van de receptie, de film en het huren van de Patria in Kortrijk.
Goedgekeurd.
LOKALE ECONOMIE:
22. Aanvraag winterterras café De Club.
De uitbater van café De Club heeft een aanvraag ingediend tot het plaatsen van een winterterras idem als
het zomerterras.
Goedgekeurd.
23. Voorstel eindejaarsactie LENDLEEBON.
Er wordt voorgesteld een eindejaarsactie te houden voor de Lendleebon.
Tussen 1 december 2021 en 31 januari 2022 wordt per aankoop van 25€ aan Lendleebonnen, 1
tombolaticket gegeven. Er worden 10 geschenkmanden samengesteld met producten van lokale
handelaars. Elk tombolaticket is een kans om 1 van de 10 geschenkmanden te winnen.
De trekking zou op vrijdag 04/02 gebeuren. De prijsuitreiking op maandag 14/02.
Goedgekeurd.
24. Schrijven d.d. 28.10.2021 van Unizo (onze ref. 2021/2175).
Betreft: Actie 'Winkelhier'.
In de maanden november en december voert Unizo intensief campagne om het winkelhieren te promoten.
Ze vragen aan de gemeente om deze actie te versterken en geven hiervoor verschillende mogelijk door.
Goedgekeurd.
GEMEENTERAAD:
25. Brief van raadslid Gudrun Debrabandere d.d. 15.10.2021 (onze ref. 2021/2067).
Betreft: Antwoord op schriftelijke vraag tot het bekomen van diverse correspondentie.
Dit werd besproken in het college d.d. 27.10.2021 waarin beslist werd de verschillende gevraagde stukken
op te zoeken en een antwoord voor te bereiden.
Er wordt kennis genomen in het college van heden dat een kopie van de gevraagde correspondentie aan
het raadslid overhandigd wordt.
Meegedeeld.
26. Schrijven van raadslid Gudrun Debrabandere d.d. 02.11.2021 (ref: 2021/2158).
Betreft: Vraag tot het bekomen van diverse correspondentie.
Raadslid Gudrun Debrabandere vraagt diverse correspondentie op.
De gevraagde stukken worden opgezocht en er wordt een antwoord voorbereid.
Meegedeeld.
4.

27. Schrijven d.d. 30.10.2021 van raadslid Gudrun Debrabandere (onze ref. 2021/2159).
Betreft: diverse vragen i.v.m. sociale media.
Het raadslid vraagt de policy van de gemeente voor de sociale media op waarin alle krijtlijnen en afspraken
duidelijk zijn opgenomen.
Er wordt hiervoor een antwoord voorbereid.
Meegedeeld.
SPORT:
28. Vaststellen aanpassing 2 meerjarenplan AGL 2020-2025.
Aanpassing 2 van het meerjarenplan AGL 2020-2025 werd vastgesteld in zitting van de raad van bestuur
van het AGL van 04.11.2021.Het volledig dossier wordt bezorgd aan het College zodat dit ter goedkeuring
aan de gemeenteraad kan voorgelegd worden.
Goedgekeurd.
GEMEENTERAAD:
29. Aangetekend schrijven d.d. 29.10.2021 van Fluvius West (onze ref. 2021/2165).
Fluvius West - Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 13.12.2021 - nazending.
Dit aangetekend schrijven bevat aanvullende informatie m.b.t. agendapunt 3 en wordt toegevoegd aan de
documentatie voor de dagorde van de gemeenteraad in zitting van 25.11.2021.
Meegedeeld.
30. Het College van Burgemeester en Schepenen verzoekt de Voorzitter van de gemeenteraad om
volgende punten op de agenda van de Gemeenteraad van 25.11.2021 te willen plaatsen:
CULTUUR:
1.

Subsidieverdeling culturele verenigingen werkjaar 2020.
SPORT:

2.

AGL : Goedkeuren aanpassing 2 meerjarenplan 2020-2025.
FINANCIËN:

3.

Kennisname goedkeuring jaarrekening 2020 door de Gouverneur.
PATRIMONIUM:

4.

Bouw en exploitatie van zonnepanelen.

5.

Vernieuwen stookinstallatie centrale verwarming DOC: Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.
INTERCOMMUNALES:

6.

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

7.

Fluvius Opdrachthoudende Vereniging : Buitengewone Algemene Vergadering op 06.12.2021:
Bespreking van de agenda en bepalen van het standpunt dat door de vertegenwoordiger van de
gemeente dient te worden ingenomen : Voorstel tot goedkeuren van alle punten van deze
vergadering.
5.

8.

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

9.

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

10.

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

11.

Psilon : Buitengewone Algemene Vergadering op 15.12.2021: Bespreking van de agenda en bepalen
van het standpunt dat door de vertegenwoordiger van de gemeente dient te worden ingenomen :
Voorstel tot goedkeuren van alle punten van deze vergadering.

12.

Advies omtrent de oprichting van een gezamenlijke dochteronderneming van De Watergroep en
Farys/TMVW
ALGEMEEN:

13.

Goedkeuren van de notulen van de voorgaande zitting

14.

Mondelinge vragen en mededelingen.

OPENBARE WERKEN:
31. Mail d.d. 27.10.2021 van Infrabureau Demey (onze ref. I-2021-2127). Betreft: Infrastructuurwerken
bedrijventerrein Nelca - Aannemer Olivier Construct.
Vorderingsstaat nr. 34 t.b.v. 50.814,23 euro (BTW incl.) waarvan 924,68 euro (BTW incl.) ten laste van de
gemeente.
De vorderingsstaat wordt goedgekeurd en mag betaald worden.
Goedgekeurd.
32. Mail d.d. 28.10.2021 van Bureau Cnockaert (onze ref. I_2021_2137).
Betreft: Vernieuwen fietspad Winkelsestraat - Aannemer Casteleyn NV.
Vorderingsstaat nr. 09 t.b.v. 39.689,00 euro (BTW incl.).
Deze vorderingsstaat wordt goedgekeurd en mag betaald worden.
Goedgekeurd.
33. Mail d.d. 01.11.2021 van een bewoner van de Lijnzaadstraat naar bijkomende parkeerruimte (onze
ref. 2021/2173).
Vraag om de omheining t.h.v. huisnummers 30 en 32 te verplaatsen ten einde wat meer parkeerruimte te
kunnen voorzien.
De dienst publieke ruimte staat hier negatief tegenover. Er zijn voldoende parkeermogelijkheden en de
woningen beschikken over een garage om de wagens te parkeren.
Het college volgt dit advies op.
Niet goedgekeurd.

6.

VERKEER EN MOBILITEIT:
34. Mail d.d. 29.10.2021 van het XIU-team (onze ref. 2021/2177).
Betreft: Iedereen goed gezien op de Fluodag van 16.11.2021.
Vraag om de Fluodag samen met XIU als gemeente in de kijker te zetten.
Goedgekeurd.
35. Mail d.d. 08.11.2021 van HINP (onze ref. 2021/2200).
Betreft: Vaststellen tijdelijk politiereglement n.a.v. plaatsen SAVE-herdenkingsbord in de
Kortrijksestraat op zaterdag 20.11.2021.
Naar aanleiding van het plaatsen van een SAVE-herdenkingsbord in de Kortrijksestraat zijn bijzondere
verkeersmaatregelen vereist.
Goedgekeurd.
FINANCIËN:
36. Goedkeuringslijsten aanrekening.
De lijsten van nr. 284 t.e.m nr. 287 worden ter goedkeuring voorgelegd.
Goedgekeurd.
37. Goedkeuringslijsten bestelbon.
De lijsten van nr. 105 tot en met nr. 106 worden ter goedkeuring voorgelegd.
Goedgekeurd.
38. Schrijven d.d. 02.11.2021 van Instituut Medische Dringende Hulpverlening (onze ref. 2021/2189).
Betreft: Subsidieaanvraag voor het werkjaar 2022.
Om de MUG-helikopter operationeel te houden wordt dit jaar ook een bijdrage van 50 cent per inwoner
gevraagd.
De financieel directeur laat weten dat in de meerjarenplanning 2020-2025 een jaarlijkse toelage vzw
Dringende Medische Hulpverlening voorzien is van 370 euro.
Goedgekeurd.
39. Mail d.d. 28.10.2021 van HVZ Fluvia (onze ref. 2021/2167).
Betreft: Budgetwijziging 2021 en begroting 2022.
Deze bedragen worden meegenomen in de aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 die voorgelegd
wordt aan de gemeenteraad in zitting d.d. 16.12.2021.
Goedgekeurd.
40. Mail d.d. 28.10.2021 van Bureau Cnockaert nv. (onze ref. 2021/2137).
Betreft: Vernieuwing fietspad Winkelsestraat.
Vorderingsstaat nr. 8 - nihil.
Vorderingsstaat nr. 9 - bedrag te betalen door de gemeente: 39.689,00 euro.
Werd doorgegeven naar de financiële dienst.
Meegedeeld.
41. Mail d.d.26.10.2021 van Lokaal bestuur Vlaanderen (onze ref. 2021/2206).
Nieuwsbrief BBC
Subsidie ter compensatie van minderontvangsten uit dividenden.
Voor de gemeente betekent dit 244.364 euro voor de periode van 2022-2026.
Dit wordt voorzien in de wijziging van het MJP 2020-2025.
Meegedeeld.
7.

PATRIMONIUM:
42. Voorstel Efin/Sunfin voor de bouw en exploitatie van zonnepanelen op het jeugdhuis en het OCMW
van Lendelede.
De gemeente Lendelede wenst in samenwerking met Efin/Sunfin zonnepanelen te plaatsen op het
jeugdhuis en op het OCMW van Lendelede. Hiertoe dient een opstalrecht gegeven te worden door de
gemeente als het OCMW van Lendelede. Dit wordt voorzien op de agenda van de gemeente- en de OCMW
raad.
Meegedeeld.
43. Mail Devosco, d.d. 27.10.2021, betreffende offerte aanpassen LS-installatie zaal Lindelei
(2021/2139).
Voor het aanpassen van de LS-installatie in zaal Lindelei bedraagt de offerte van Devosco 3.279,10 euro
incl. BTW. In deze offerte zit de keuring van de LS-installatie nog niet inbegrepen. De uitvoering kan
gebeuren in de maand december 2021 , af te stemmen op de verhuringen van de zaal.
Er is voldoende budget om dit uit te voeren.
Goedgekeurd.
44. Mail Van Hemelen, d.d. 28.10.2021, betreffende keuringsverslag lift gemeentehuis op 29.09.2021
(2021/2140).
De keuring van de lift door Van Hemelen werd uitgevoerd op 29.09.2021. Het keuringsverslag werd
ontvangen.
De opmerking van de niet- werkende noodverlichting en het veiligheidsdossier werd reeds doorgegeven
aan KONE voor de verdere opvolging.
Meegedeeld.
45. Mail Oud-leiding chiromeisjes, d.d. 28.10.2021, betreffende evenementenaanvraag Under the radar
party op 10.12.2021 in Skalul (2021/2142).
Er zal een geluidsvergunning nodig zijn. Men vraagt eveneens een afwijking van het sluitingsuur tot 3u30.
Men voorziet om buiten frieten te bakken.
Er wordt een veiligheidsoverleg ingepland en bij de betrokken instanties wordt advies gevraagd.
Meegedeeld.
46. Mail KWB, d.d. 29.10.2021, betreffende aanvraag evenementenfiche MTB op 12.12.2021
(2021/2143).
Voor de MTB vraagt men het gebruik van een standpijp, 45 nadars en 20 tafels. Dit wordt opgenomen in de
planning van de technische dienst.
Daarnaast vraagt men eveneens een parkeerverbod aan voor 12.12.2021 van middernacht tot 17u00 en dit
voor en naast de sporthal langs de kant van de voetbalvelden.
De gevraagde materialen worden voorzien en er wordt nog een veiligheidsoverleg met de betrokken
instanties voorzien.
Goedgekeurd.
ALGEMEEN:
47. Goedkeuren van de notulen van de voorgaande zitting.
Er wordt voorgesteld de notulen van de voorgaande zitting d.d. 27.10.2021 goed te keuren.
Goedgekeurd.

8.

Namens het College van Burgemeester en Schepenen:
De Algemeen Directeur,

De Burgemeester-Voorzitter,

Christophe Vandecasteele

Carine Dewaele
9.

