College van Burgemeester en Schepenen

Besluitenlijst 22.09.2021

Aanwezigen:

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

Verontschuldigd:

RUIMTELIJKE ORDENING:
1. Kennisname diverse aanvragen om stedenbouwkundige inlichtingen.
De uittreksels zullen worden afgeleverd.
Meegedeeld.
2.

Kennisname van de vraag in het kader van art. 5.2.2 van de Vlaamse Codex tot splitsing / verdeling
van een goed gelegen in Lendelede, in Lendelede, Stationsstraat/ Nelcastraat sectie C deel van 335S
/ deel van 335Y2.
Beslist geen opmerkingen te formuleren met betrekking tot de verdeling; de bestemming van het perceel
moet afgestemd zijn op de voorschriften van het RUP 8.1 Stationsstraat d.d. 28.02.2013.
Meegedeeld.
3.

OMV 2021126864 - Aanvraag Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een mestzak te
Lendelede, Beiaardstraat 2+, sectie D 374A.
a) Kennisname dossier;
b) Adviesvraag aan Departement Landbouw en Visserij.
Meegedeeld.
4.

OMV_2021145387 - Aanvraag Omgevingsvergunning voor het bouwen van een garage van 36,5 m²,
gelegen in Lendelede, Kortrijksestraat 65, sectie D 329 A2.
a) Kennisname dossier;
b) Openbaar onderzoek van 30.09.2021 tot en met 29.10.2021.
Meegedeeld.
5.

OMV_2021143462 - Aanvraag Omgevingsvergunning voor het slopen en herbouwen van een woning
gelegen in Lendelede, Molenstraat 2, sectie A 850 C.
a) Kennisname dossier;
b) Advies vragen aan Fluvius.
Meegedeeld.
6.

OMV_2021145690 - Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een oprit, gelegen te
Lendelede, 't Gangske, sectie B nr. 0508 F.
Vergunning wordt verleend.
Goedgekeurd.

1.

OPENBARE WERKEN:
7. Bijkomende pictogrammen fietszone.
Voorstel om de wegmarkeringen zoals beschreven in de verklarende nota te bestellen bij de firma
Verfaillie-Leroy.
Niet goedgekeurd.
8. Anonieme snelheidscontrole Oudstrijderslaan.
Als bijlage de resultaten van de snelheidscontrole in de Oudstrijderslaan.
16,40% overschrijdt de toegelaten snelheid van 50km/u, waarvan 2,32% ook sneller rijdt dan 60km/u.
Voorstel om de politie opdracht te geven voor mobiele controles alsook deze resultaten te delen op de
sociale media van de gemeente.
Goedgekeurd.
9. Studie Fietssnelweg F361 Kortrijk - Roeselare
Als bijlage de tussentijdse resultaten ivm de fietssnelweg tussen Kortrijk en Roeselare.
Vanuit de dienst mobiliteit wordt er gestuurd op de route via de Groene Boomgaard-GootstraatWoestijnestraat daar de route via de Beiaardstraat niet aangewezen is door het vele landbouwverkeer.
Indien gewenst kan ik hiervoor meer info geven op een volgend college.
Meegedeeld.
10. Mail d.d. 20.09.2021 (ref. I_2021_1833). Betreft: Banner zwaar verkeer.
De positie van de banner om het zwaar verkeer uit het centrum van Lendelede wordt in vraag gesteld. In de
verklarende nota een voorstel tot antwoord.
Goedgekeurd mits voorwaarden.
MILIEU:
11. OMV_2021120265 - Gemeente: O/2021/4665 Aanvraag Omgevingsvergunning voor het exploiteren
van een rundveehouderij te Lendelede, Beiaardstraat 28A, Sectie A nr(s). 0722M en 0722N.
a) Kennisname advies omgevingsambtenaar 13.09.2021;
b) Kennisname openbaar onderzoek van 06.08.2021 tot 04.09.2021. Er werden geen bezwaren ingediend;
c) Er wordt vergunning verleend.
Goedgekeurd.
VASTGOEDTRANSACTIES:
12. Samenwerkingsovereenkomst realisatie masterplan vergroening centrum Lendelede (Eerste Fase):
projectcoördinatie en bouwheerschap site Dassonville.
Intercommunale Leiedal stelt voor een samenwerkingsovereenkomst met hen af te sluiten in het kader van
de realisatie van het masterplan vergroening centrum Lendelede. Een eerste fase hierin is de aankoop en
de ontwikkeling van de site Dassonville.
Goedgekeurd.

2.

GEMEENTERAAD:
13. Mail van een N-VA raadslid d.d. 20.09.2021 (onze ref. 2021/1842).
Betreft: Vraag om in voorbereiding van de gemeenteraad in zitting d.d. 23.09.2021 de schetsen te
zien ivm hoeve Vercamer van de landschapsarchitect Buro Bossaert..
Er wordt verwezen naar een eerder schrijven van 9 september 2021 waarbij werd meegedeeld dat dit
dossier nog in ontwerpfase is waardoor de gevraagde documenten niet kunnen overhandigd worden.
PATRIMONIUM:
14. Offerte Kone, d.d.15.09.21(2021_1824). Betreft: Offerte herstellen noodverlichting en
doorbelsysteem na keuring door J. Van Hemelen.
Het herstellen van de noodverlichting in de lift bedraagt 563,75 euro excl. BTW- 682,13 euro BTW
inbegrepen. Het doorbelsyteem via GSM module wensen wij niet op in te tekenen. Er wordt nog steeds via
analoge lijn gewerkt.
Goedgekeurd.
15. Schade Unit Euro-Cabin na speelpleinwerking Jakkedoe (2021_1763).
Bij ophaling van de Unit werd er vastgesteld dat er schade is aan de panelen door het gebruik van
verkeerde producten op de wanden en door schade door het krabben met een mes.
De firma vraagt een tussenkomst van de gemeente nav. 10 u opkuiswerk aan 55 euro per uur alsook 120
euro voor het gebruik van de producten. Samen een kost van 670 euro excl. BTW. Dit wordt tevens
doorgegeven aan de verzekering Ethias. De verantwoordelijke van de speelpleinwerking bevestigt deze
beschadigingen.
Goedgekeurd.
PERSONEEL:
16. Tijdelijke uitbreiding uren.
Naar aanleiding van een ziekte van een personeelslid wordt een tijdelijke uitbreiding van de deeltijdse
arbeidsovereenkomst van een andere medewerker van de bibliotheek met 7 uur voorzien en dit met
ingang vanaf 20.09.2021.
Goedgekeurd.
17. Tijdelijke uitbreiding uren.
Naar aanleiding van een ziekte van een personeelslid wordt een tijdelijke uitbreiding van de deeltijdse
arbeidsovereenkomst van een andere medewerker van de bibliotheek met 6 uur voorzien en dit met
ingang vanaf 20.09.2021.
Goedgekeurd.
18. Mail van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid d.d. 08.09.2021 (ref. 2021_1787). Betreft:
Responsabiliseringsbijdrage voor 2020.
Voor de periode 2020 moet geen responsabiliseringsbijdrage betaald worden.
Meegedeeld.

3.

19. Kennisgeving mail GSD d.d. 08.09.2021 (ref. 2021_1761). Betreft: Collectieve
hospitalisatieverzekering - gunning van de overheidsopdracht.
GSD deelt mee dat na de openbare aanbestedingsprocedure de collectieve hospitalisatieverzekering
gegund werd aan Ethias voor een periode van 4 jaar die ingaat op 01.01.2022 en eindigt op 31.12.2025.
Meegedeeld.
BURGERZAKEN:
20. Sluiting op zaterdag dienst Burgerzaken in 2022.
Voorstel om de dienst Burgerzaken op volgende zaterdagen te sluiten in 2022:
Zaterdag 28.05.2022 ( O.L.Heer Hemelvaart)
Zaterdag 12.11.2022
Zaterdag 24.12.2022
Zaterdag 31.12.2022.
Goedgekeurd.
GEMEENTERAAD:
21. Brief van raadslid Gudrun Debrabandere d.d. 15.09.2021 (onze ref. 2021/1811).
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.
Goedgekeurd.
22. Mail d.d. 18.09.2021 van de Lendeleedse N-VA fractie (onze ref. 2021/1832).
Betreft: Bijkomend agendapunt N-VA voor de gemeenteraad van 23.09.2021 : Het permanent live
streamen van de Lendeleedse gemeenteraden en raden voor maatschappelijk welzijn.
Dit punt werd toegevoegd aan de dagorde van de gemeenteraad in zitting d.d. 23.09.2021.
Goedgekeurd.
OPENBARE WERKEN:
23. Fasering werken vernieuwing fietspad Winkelsestraat.
De fasering van de werken wordt aangepast.
Meegedeeld.
VERKEER EN MOBILITEIT:
24. Mail d.d. 07.09.2021 (onze ref. 2021/1794).
Betreft: melding van problemen die zich voordoen voor de fietsers in de gemeente.
Vraag om de verkeersborden die er staan n.a.v. de werken aan het fietspad in de Winkelsestraat voldoende
ver te plaatsen zodat de fietsers voorbij kunnen op het fietspad.
De bloembakken in de Kloostertuin/violierstraat laten onvoldoende ruimte voor de fietsers.
Er werden al een aantal maatregelen gepland vanuit de technische dienst.
Meegedeeld.
4.

FINANCIËN:
25. Goedkeuringslijsten aanrekening.
De lijsten van nr. 242 tot en met nr. 247 worden goedgekeurd.
Goedgekeurd.
26. Goedkeuringslijsten bestelbon.
De lijsten van nr. 91 tot en met nr. 92 worden goedgekeurd.
Goedgekeurd.
27. Schrijven d.d. 08.09.2021 van Handicap International (onze ref. 2021/1805).
Betreft: Aardbeving Haïti op 14.08.2021 - vraag om giften.
Dit punt wordt voorgelegd aan de Noord-Zuidraad.
PATRIMONIUM:
28. Mail Ethias, d.d. 15.09.21, Betreft: actualisatie polis omniumdienstopdrachten (2021_1799).
Wijzigen polis naar een forfaitair bedrag van € 650 euro per jaar.
Deze jaarpremie wordt verhoogd met de wettelijke bijdragen en taksen. Uitbreiding polis met elektrische
fietsen, speed pedelecs,... Nummerplaten dienen niet meer doorgegeven te worden. Dit contract is geldig
voor 1 jaar.
Goedgekeurd.
WONEN:
29. Brief OCMW Lendelede, dd. 15.09.21, betreffende advies vorming woonmaatschappij (2021_1818).
Mail Helpt Elkander, dd. 14.09.21, betreffende advies vorming woonmaatschappij (2021_1782).
Mail HRI Izegem, dd. 15.09.21, betreffende advies vorming woonmaatschappij (2021_1795).
Mail SHM Mijn Huis, dd.15.09.21, betreffende advies vorming woonmaatschappij (2021_1819).
Positief advies van de sociale actoren OCMW Lendelede, SHM Mijn Huis, Woonregio Kortrijk en HRI Izegem
aan het lokaal Woonoverleg Lendelede om het lokaal Woonoverleg te volgen in het vooropgestelde
werkingsgebied. Dit omvat de gemeenten Anzegem, Deerlijk, Dentergem, Harelbeke, Lendelede,
Oostrozebeke, Waregem en Wielsbeke.
Meegedeeld.
INTERCOMMUNALES:
30. Mail d.d. 14.09.2021 van Leiedal (onze ref. 2021/1779).
Betreft: Leiedal - Ontwerp van Jaaractieplan 2022.
Uitnodiging tot feedback tegen 01.10.2021.
Meegedeeld.

5.

ALGEMEEN:
31. Goedkeuren van de notulen van de voorgaande zitting.
De notulen van de voorgaande zitting d.d. 15.09.2021 worden ter goedkeuring voorgelegd.
Meegedeeld.
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