College van Burgemeester en Schepenen

Besluitenlijst 27.10.2021

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 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24;
Bernard Fonteyne, Schepen verontschuldigd voor punt 10 (in toepassing van artikel
27 van het Decreet over het Lokaal Bestuur)

DISCUSSIEPUNT
RUIMTELIJKE ORDENING:
1.

OMV_2021163174 - Aanvraag Omgevingsvergunning voor het renoveren van een woning te
Lendelede, Izegemsestraat 48, Sectie 450 N6.
a) Kennisname dossier;
b) Openbaar onderzoek van 04.11.2021 tot en met 03.12.2021.
Meegedeeld.
2.

OMV_2021153792 - Aanvraag Omgevingsvergunning voor het regulariseren van een poortopening
en buitenverharding te Lendelede, Kuurnsestraat 60C, Sectie C 242H.
a) Kennisname dossier;
b) Openbaar onderzoek van 04.11.2021 tot en met 03.12.2021.
Meegedeeld.
3.

OMV_2021140135 - Aanvraag Omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning, gelegen
in Lendelede, Beukenlaan 8, sectie B 519 B.
a) Kennisname einde openbaar onderzoek;
b) Vergunning wordt verleend onder voorwaarden.
Goedgekeurd.
4.

OMV_2021087360 - Aanvraag Omgevingsvergunning voor het herwerken van een berging bij een
bestaande woning en bouwen van een stal met berging, gelegen in Lendelede, Sneppestraat 22,
sectie A 889 B, 353 H, H 2.
a) Kennisname einde openbaar onderzoek;
b) Kennisname gedeeltelijk ongunstig advies van Departement Landbouw en Visserij;
c) Vergunning wordt deels verleend (woning) en deels geweigerd (stal).
Goedgekeurd.
5.

OMV_2021143462 - Aanvraag Omgevingsvergunning voor het slopen en herbouwen van een
woning, gelegen in Lendelede, Molenstraat 2, sectie A 850C.
a) Kennisname einde openbaar onderzoek en uitblijven advies Fluvius;
b) Vergunning wordt verleend onder voorwaarden.
Goedgekeurd.

1.

6.

OMV_2021126864 - Aanvraag Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een mestzak bij een
landbouwbedrijf, gelegen in Lendelede, Beiaardstraat 2+, sectie D 374A.
a) Kennisname uitblijven advies Departement Landbouw en Visserij;
b) Vergunning wordt verleend.
Goedgekeurd.
7. Kennisname diverse aanvragen om stedenbouwkundige inlichtingen.
De uittreksels zullen worden afgeleverd.
Meegedeeld.
8.

Vraag tot het bekomen van de lijst van leegstaande panden in het kader van openbaarheid van
bestuur. (ROB/2021/31).
De vraag tot het bekomen van de lijst van leegstaande panden in de gemeente Lendelede wordt positief
geëvalueerd. De lijst wordt doorgegeven zonder vermelding van de persoonsgegevens.
Meegedeeld.
PERSONEEL:
9. Aanvraag terugbetaling orthopedische veiligheidsschoenen.
Een medewerker van de technische dienst vraagt terugbetaling van de resterende kosten voor de aankoop
van orthopedische werkschoenen, na tussenkomst van de mutualiteit.
Goedgekeurd.
10. Omzetting contract bepaalde duur naar onbepaalde duur
Omzetting van het contract van bepaalde duur van een medewerker van de groendienst naar een contract
van onbepaalde duur met ingang vanaf 01.11.2021. Er is voldoende krediet voorzien in de
meerjarenplanning 2020-2025.
Goedgekeurd.
OPENBARE WERKEN:
11. Offerte elektriciteit Hoeve Vercamer.
Als bijlage de offerte van elektro Vanhaerens om de schuur en de stal van Hoeve Vercamer te voorzien van
enkele basiselementen elektriciteit zoals stopcontacten (voor oa. RW-pomp) en verlichting voor het
verzorgen van de dieren en eventuele stockage in de schuur.
De eenheidsprijzen zijn marktconform en er is nog budget voor deze werken.
Voorstel om deze werken toe te wijzen aan de firma elektro Vanhaerens voor een totaal van €2.207,40 incl.
21% BTW.
Goedgekeurd.
12. Prijsraming extra brandkraan Winkelsestraat.
Vorige week woensdag werd er opgemerkt dat de brandkraan aan de oneven zijde van de Winkelsestraat
zich dicht bij de Beiaardstraat bevindt en niet meer op de "oude" plaats.
Dit zou een probleem zijn voor het jaarlijkse evenement van de KLJ.
Na contact met de Watergroep werd er een prijsraming gemaakt om een bijkomende brandkraan te
plaatsen thv nummer 65-67, kostprijs €3.865,00 excl. BTW. De dienst openbare werken vindt dit een hoge
prijs voor éénmailg gebruik per jaar.
Niet goedgekeurd.

2.

13. Asfalteren zijstrook Winkelsestraat
Voorstel van de technische dienst om de werken toe te vertrouwen aan de firma Casteleyn voor een
vermoedelijk bedrag van €16.673,20 incl. BTW waarvan 7.361,28 incl. BTW te laste van de gemeente, dit
past binnen het voorziene budget van de werken aan het fietspad (ACT-17).
Goedgekeurd.
SPORT:
14. Vraag extra investeringstoelage en werkingstoelage AGL.
Het AGL vraagt een extra investeringstoelage van € 40.000 en een compenserende werkingstoelage van
€ 45.000 voor het dienstjaar 2021.
Goedgekeurd.
PATRIMONIUM:
15. Mail cultuurdienst, d.d. 18.10.2021, betreffende schade Den Tap na verhuring aan podium -voordeur
en tussendeur (2021/2077).
Voorstel inzake herstel podium en de deuren in GC Den Tap na schade door verhuring zaal.
Dit wordt voorgelegd ter bespreking op het beheersorgaan GC Den Tap.
Verdaagd.
16. Mail ACA, d.d. 18.10.2021, betreffende offerte keuring liften gemeentelijke gebouwen. (2021/2072).
Voorstel offerte voor 6-maandelijkse keuring van de liften voor het gemeentehuis, OCMW, sporthal en
D' Oude Pastorie. De offerte komt neer op een kostprijs van 163,35 euro BTW inbegrepen voor jaarlijkse
keuringen per gebouw. Bij de huidige keurder Van Hemelen is dit 224,40 euro. Voorstel om over te stappen
naar ACA.
Goedgekeurd.

NIET-DISCUSSIEPUNT
BURGERZAKEN:
17. Ambtshalve schrapping dossier Heulsestraat 136/0001 (I-2021-2052).
Op voorstel van de dienst Burgerzaken wordt een inwoner geschrapt uit de vreemdelingenregisters.
Goedgekeurd.
FEESTELIJKHEDEN:
18. Mail d.d. 23.10.2021 van Ledavo (onze ref. 2021/2094).
Betreft: Viering 50 jarig bestaan op 30.04.2022.
a) aanvraag receptie gemeente;
b) vraag info ivm aanvraag titel 'koninklijke' vereniging
a) Goedgekeurd mits zo spoedig mogelijk ook het uur af te spreken.
b) Deze info werd reeds door de diensten meegedeeld.
Goedgekeurd.

3.

GEMEENTERAAD:
19. Brief van raadslid Gudrun Debrabandere d.d. 12.10.2021 (onze ref. 2021/2024).
Betreft: Antwoord op schriftelijke vraag tot het bekomen van diverse correspondentie.
Dit werd besproken in het college d.d. 20.10.2021 waarin beslist werd de verschillende gevraagde stukken
op te zoeken en een antwoord voor te bereiden.
Er wordt kennis genomen dat een kopie van de gevraagde correspondentie aan het raadslid overhandigd
wordt.
Meegedeeld.
20. Brief van raadslid Gudrun Debrabandere d.d. 15.10.2021 (onze ref: 2021/2067)
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.
OPENBARE WERKEN:
21. Mail d.d. 25.10.2021 van bewoner Harelbeeksestraat (onze ref. 2021/2105).
Vorige week werden op zijn vraag enkele elektriciteitspalen weggehaald door Fluvius.
Nu hebben zij opnieuw dergelijke palen op die parkeerstrook gelegd.
De dienst openbare werken heeft intussen Fluvius hiervoor opnieuw gecontacteerd om deze palen te laten
weghalen.
Meegedeeld.
22. Melding d.d. 21.10.2021 (onze ref. 2021/2080).
Betreft: onderhoud wandelpad.
Dit werd voor verder gevolg doorgegeven aan de dienst openbare werken.
De dienst openbare werken heeft laten weten dat het pad deze week gemaaid wordt samen met het
onkruid.
Meegedeeld.
23. PV VO landelijke wegen 2019-2020
Als bijlage het PV van voorlopige oplevering aangaande het dossier "Landelijke wegen 2019-2020".
Dit PV werd reeds ondertekend door de burgemeesters van Ledegem en Izegem.
Voorstel om het PV ondertekend te bezorgen aan de dienst openbare werken zodat wij dit kunnen
doorsturen aan het studiebureau.
Goedgekeurd.
24. Mail Leiedal betreffende Realisatie Tripod-II-mobipunten d.d. 12.10.2021 (ref.: I_2021_2029)
Vanuit Leiedal wordt er gevraagd of de gemeente wil instappen in het project Tripod-II-mobipunt.
Aangezien wij ter hoogte van het Burgemeester R. Vandemaeleplein spelen met het idee van een
Hoppinpunt met de nodige elementen als deelfietsen, deelauto's, schuilhuizen,... alsook de
weginfrastructuur voor fietsers, wordt vanuit de dienst mobiliteit geadviseerd om niet in te stappen in dit
project van Leiedal.
Vanuit AWV zal er ook subsidiemogelijkheid zijn voor de aanleg van het Hoppinpunt.
Niet goedgekeurd.

4.

25. Diverse mails ivm schilderwerken signalisatie Winkelsestraat.
De aannemer meldt dat zij dit niet kunnen uitvoeren op een natte ondergrond tenzij de gemeente de
meerkost voor het droogbranden betaalt.
De dienst openbare werken heeft meegedeeld dat volgens de oorspronkelijke planning die werken op
18.10.2021 zouden uitgevoerd worden en het dan droog was. De gemeente zal dit dan ook niet betalen.
Meegedeeld.
VERKEER EN MOBILITEIT:
26. Bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement Burgemeester d.d. 22.10.2021 naar aanleiding van de
bijkomende gevraagde verkeersmaatregelen ter gelegenheid van een wielerwedstrijd en de daaraan
gekoppelde huldiging van een Europees kampioen op 24.10.2021.
Op 22.10.2021 werd door de Burgemeester ter gelegenheid van voormelde activiteit op 24.10.2021 een
verkeersreglement opgemaakt te worden teneinde de veiligheid te garanderen. Dit besluit wordt
bekrachtigd door het College van Burgemeester en Schepenen.
Goedgekeurd.
27. Schrijven d.d. 21.10.2021 van het Help ons helpen team (onze ref. 2021/2099).
Betreft: Aanvraag parkeerplaats t.h.v. Heulsestraat 9.
Daar zij geregeld zwaardere stukken moeten laden en lossen vragen zij een vaste parkeerplaats aan deze
woning.
Goedgekeurd.
FINANCIËN:
28. Goedkeuringslijsten aanrekening.
De lijsten van nr. 274 tot en met nr. 283 worden ter goedkeuring voorgelegd.
Goedgekeurd.
29. Goedkeuringslijsten bestelbon.
De lijsten van nr. 101 tot en met nr. 104 worden ter goedkeuring voorgelegd.
Goedgekeurd.
30. Kohier algemene milieubelasting gezinnen - aanslagjaar 2021.
Het kohier van de algemene milieubelasting gezinnen voor het aanslagjaar 2021 wordt vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard voor een totaal bedrag van € 141.690.
Goedgekeurd.
31. Kohier algemene milieubelasting bedrijven - aanslagjaar 2021.
Het kohier van de algemene milieubelasting bedrijven voor het aanslagjaar 2021 wordt vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard voor een totaal bedrag van € 70.200.
Goedgekeurd.
MILIEU:
32. Schrijven Departement Omgeving, afdeling handhaving, d.d. 18.10.2021, betreft vaststelling nietnaleving van de milieuhygiënewetgeving (2021/2098).
Het college neemt kennis van het proces-verbaal.
Meegedeeld.

5.

33. Mail VVSG, d.d. 13.10.2021, betreft bosplantacties winter 2021-2022 (2021/2102).
De omgevingsambtenaar zal de aanplant van het Wonderwoudje doorgeven aan de VVSG en aanmelden op
de "bosteller" (www.bosteller.be).
Meegedeeld.
PATRIMONIUM:
34. Mail KAJ, d.d. 17.10.2021, betreffende aanvraag evenement Latem Fest op 04.12.2021 in zaal Den
Tap (2021/2053).
Optreden Latem Fest op 04.12.2021 in zaal Den Tap, georganiseerd door de KAJ.
Optreden met max. 250 bezoekers. Men vraagt een afwijking van het sluitingsuur tot 03u30. Inzake
materiaal 40 nadars en 3 podiumelementen.
De gevraagde materialen worden geleverd en een geluidsvergunning wordt voorzien.
Er wordt eveneens nog een veiligheidsoverleg gepland.
Goedgekeurd.
35. Mail Goldman Nv, d.d. 19.10.2021, betreffende bijkomende vaatwasmachine zaal Lindelei
(2021/2079).
Er wordt een nieuwe, grotere vaatwasmachine geplaatst in de keuken van zaal Lindelei.
De offerte voor deze machine bedraagt 2.333 euro excl. BTW + producten 411,21 euro excl. BTW of alles
samen 3.320,49 euro BTW inbgerepen.
De andere aangekochte, kleinere, vaatwasmachine wordt in de grote zaal geplaatst.
Goedgekeurd.
VERZEKERINGEN:
36. Mail schadebeheer (I-2021-2091) ontvangen d.d. 19.10.2021 dossier >SD1040851321<.
Er wordt een vergoedingskwitantie overgemaakt aan de nabestaanden ten gevolge van schade aan het
fotoblok op grafzerk na werken aan aanpalend graf.
Meegedeeld.
SOCIAAL BELEID:
37. Mail d.d. 19.10.2021 van W13. (onze ref. 2021/2062).
Betreft: Vraag tot ondertekening engagementsverklaring lokale besturen van W13 en de komst van
het individueel maatwerk.
In het kader van de komst van het individueel maatwerk ondertekent de gemeente Lendelede de
engagementsverklaring lokale besturen van W13 en de komst van het individueel maatwerk.
Goedgekeurd.
38. Mail d.d. 22.10.2021 van Rode NeuzenDag (onze ref. 2021/2087).
Betreft: Organisatie Rode Neuzen Dag 2021. Aanbod voor gemeenten.
Voorstel om dit te bespreken met de intergemeentelijke preventiewerker gezondheid.
Verdaagd.
39. Voorstel indiening 'Iedereen Digitaal' project i.s.m. Kuurne en Wevelgem
Voorstel tot het indienen van de aanvraag projectsubsidie 'Iedereen Digitaal' voor de ondersteuning van
lokale besturen bij de uitbouw van een lokaal e-inclusiebeleid en dit is samenwerking met gemeente
Kuurne en Wevelgem
Goedgekeurd.
6.

ALGEMEEN:
40. Goedkeuren van de notulen van de voorgaande zitting.
Er wordt voorgesteld de notulen van de voorgaande zitting d.d. 20.10.2021 goed te keuren.
Goedgekeurd.

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

De Burgemeester-Voorzitter,

Christophe Vandecasteele

Carine Dewaele
7.

