College van Burgemeester en Schepenen

Besluitenlijst 29.09.2021

Aanwezigen:

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

RUIMTELIJKE ORDENING:
1. Kennisname mail d.d. 23.09.2021 van de ministeriële intendant.
Ventilusvergadering van 01.10.2021 in Lichtervelde gaat niet door.
Meegedeeld.
2.

Conform het bestuursdecreet van 07.12.2018 werd een vraag d.d. 23.09.2021 tot het bekomen van
het gemeentelijk leegstandsregister ingeschreven in het register van openbaarheid van bestuur.
Kennisname van de beslissing van de algemeen directeur dat de gevraagde stukken kunnen worden
doorgegeven zonder vermelding van de persoonsgegevens.
Meegedeeld.
3. Kennisname diverse aanvragen om stedenbouwkundige inlichtingen.
Meegedeeld.
4.

Kennisname vraag d.d. 27.09.2021 van Intercommunale Leiedal om het voortraject van het
gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan voor te stellen aan het college.
Volgende datum van overleg wordt voorgesteld: 27 oktober 2021 om 18.00u.
Meegedeeld.
OPENBARE WERKEN:
5.

Mail d.d. 22/09/2021 (ref. I_2021_1866)
Betreft: Rattenprobleem Lijnzaadstraat.
Een bewoonster stelt zich bepaalde vragen rond de ontvangen brief omtrent de rattenverdelging.
Er wordt hierop geantwoord vanuit de technische dienst.
Meegedeeld.
6.

Mail d.d. 27.09.2021 van een bewoner van de gemeente (onze ref. 2021/1887).
Betreft: melding van een rattenprobleem in de Hulstemolenstraat - Groeningebergstraat.
Bedenkingen bij het bestrijden van ratten op privé domein.
De technische dienst zal ter plaatse de situatie bekijken.
Goedgekeurd.

1.

PATRIMONIUM:
7.

Mail Cel Wonen- Provincie West- Vlaanderen, d.d. 24.09.21, betreffende Provinciale
Huurgarantieverzekering voor de specifieke doelgroep éénoudergezinnen die aan bepaalde
voorwaarden moeten voldoen. (2021_1881(1/2/3)
De Provincie West- Vlaanderen start met het verlenen van een huurgarantieverzekering aan
éénoudergezinnen ( onder bepaalde voorwaarden). De gemeente Lendelede kan hierop intekenen zodat de
aanvragen via het lokale woonloket kunnen verlopen.
Vraag om dit op de agenda van de gemeenteraad te voorzien.
Goedgekeurd.
PERSONEEL:
8. Verlengen arbeidsovereenkomst bepaalde duur.
Verlengen van de arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van een arbeider groendienst voor de periode
van 01.10.2021 tot en met 31.10.2021.
Goedgekeurd.
9. Toewijzen job Youca-dag 21.10.2021.
De job voor bibliotheek assistent wordt toegewezen aan de enige studente uit Lendelede. Zij heeft als
eerste gereageerd en beschikt over een goede motivatie. Het loon voor die dag, nl. 55 euro, wordt
geschonken aan projecten van geëngageerde jongeren wereldwijd.
Goedgekeurd.
10. Uitbreiden toekenning anciënniteit bij aanwerving.
Voorstel om de overname van relevante beroepservaring uit de privé-sector of als zelfstandige uit te
breiden van zes naar acht jaar, naar analogie met de recente beslissing van de onderwijssector. Bovendien
zouden deze jaren ook meetellen voor het bepalen van de schaalanciënniteit.
Goedgekeurd.
11. Voorstel gewijzigd geïntegreerd organogram en personeelsplan.
Naar aanleiding van het toevoegen van de functie van deskundige jeugd (B1-B3) wordt het geïntegreerd
organogram en personeelsplan aangepast.
Goedgekeurd.
OPENBARE VEILIGHEID:
12. Vaststellen tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de wielerwedstrijd voor juniores op zondag
24.10.2021 te Lendelede.
Deze wielerwedstrijd start om 15 uur en volgt het gewone parcours.
Goedgekeurd.

2.

GEMEENTERAAD:
13. Mail d.d. 23.09.2021 van Vennootschapssecretariaat Fluvius (onze ref. 2021/1868).
Betreft: Fluvius West : Buitengewone Algemene Vergadering op 13 december 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.
Dit punt zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad in zitting d.d. 25.11.2021.
Goedgekeurd.
14. Brief van raadslid Gudrun Debrabandere d.d. 15.09.2021 (onze ref. 2021/1811).
Betreft: Antwoord op schriftelijke vraag tot het bekomen van diverse correspondentie.
Goedgekeurd.
15. Mail d.d. 24.09.2021 van Raadslid Marnic Vandenbroucke (onze ref. 2021/1878).
Betreft: Opvragen offerte streaming infrastructuur.
Raadslid Marnic Vandenbroucke vraagt deze offerte op n.a.v. een agendapunt op de gemeenteraad in
zitting d.d. 23.09.2021.
De gevraagde offerte voor een bedrag van € 39.076,62 (incl. 21% BTW) wordt bezorgd.
Deze omvat:
- een extra projectiedoek
- 2 laserprojectoren
- 4 camera's
- een mengpaneel en toebehoren
- een micro conferentiesysteem en toebehoren
- een click share systeem
- installatiekosten
Goedgekeurd.
16. Mail d.d. 24.09.2021 van raadslid Marnic Vandenbroucke.
Betreft: Vraag i.v.m. mogelijkheid om een vast studiebureau aan te stellen voor meerdere jaren.
Het raadslid vraagt om te bekijken of een meerjarig contract met een vast studiebureau mogelijk en
wettelijk is. Hij vraagt dit voorstel tegen de volgende gemeenteraad te toetsen op zijn haalbaarheid.
Er wordt een antwoord voorbereid tegen de volgende gemeenteraad.
Goedgekeurd.
VERKEER EN MOBILITEIT:
17. Mail d.d. 22.09.2021 van Ouders van Verongelukte Kinderen - SAVE vzw (onze ref. 2021/1862).
Betreft: Plaatsing SAVE-bord voor een verongelukte jongere in de Kortrijksestraat.
De herdenking zou doorgaan op zaterdag 20.11.2021 om 14u30.
De technische dienst en de politie werden verwittigd en zullen de nodige maatregelen treffen.
Goedgekeurd.
FINANCIËN:
18. Goedkeuringslijsten aanrekening.
De lijsten van nr. 248 tot en met nr. 254 worden ter goedkeuring voorgelegd.
Goedgekeurd.
3.

19. Goedkeuringslijsten bestelbon.
De lijsten van nr. 93 tot en met nr. 95 worden ter goedkeuring voorgelegd.
Goedgekeurd.
MILIEU:
20. Mail VMM, d.d. 13.09.2021, betreft dossieruitwisseling via AWIS projecten (2021/1778).
Gesubsidieerde rioleringsdossiers moeten voortaan uitgewisseld worden via AWIS projecten en niet meer
via het extranet van de VMM. AWIS projecten is de nieuwe digitale omgeving voor de aanvraag en
opvolging van projecten in verband met de saneringsinfrastructuur in Vlaanderen.
Meegedeeld.
21. Melding via meldingsformulier website, d.d. 23.09.2021, betreffende ratten in de Lijnzaadstraat.
De gemeente is op de hoogte van de rattenproblematiek in de Lijnzaadstraat en omliggende straten. De
melding is nogmaals een bevestiging van de aanwezigheid van ratten. Er is hiervoor een externe firma
ingeschakeld om dit probleem op te lossen.
Meegedeeld.
22. Schrijven d.d. 26.09.2021 van de Koninklijke verenigde liefhebbers Lendelede en de Lustige
vogelliefhebbers Lendelede (onze ref. 2021/1882).
Betreft: Jaarlijkse ruil- en verkoopbeurs op 11.11.2021.
Vragen:
- aanstellen veearts door het gemeentebestuur.
- schriftelijke toelating van het gemeentebestuur.
Goedgekeurd.
PATRIMONIUM:
23. Mail Goldman Ingelmunster, d.d. 16.09.2021, betreffende offerte vaatwas Lindelei (2021_1852).
Mail CD Constructs Roeselare, d.d. 14.09.2021, betreffende offerte vaatwas Lindelei
(2021_1853_1854).
Mail Goldman Ingelmunster, d.d. 27.09.2021, betreffende offerte vaatwas Lindelei (2021_1884).
Er werd bij de firma Goldman uit Ingelmunster en bij de firma CD Constructs uit Roeselare een offerte
opgevraagd voor het vervangen van de kapotte vaatwas in zaal Lindelei (huidige 11 jaar oud). Door de firma
Goldman werd er een plaatsbezoek afgelegd om de mogelijkheden te bekijken. Deze firma had eveneens
de goedkoopste offerte. Voor een Fast Wash Chassis bedraagt de kostprijs 1.758,21 euro excl. BTW2.127,43 euro BTW inbegrepen.
Goedgekeurd.
24. Mail Provincie West- Vlaanderen, d.d. 22.09.2021, betreffende start groepsaankoop Groene Stroom
2021-2022 (2021_1859).
De Provincie West- Vlaanderen organiseert opnieuw de groepsaankoop Groene Stroom 2021-2022. Vanaf
01.12.2021 start de officiële inschrijvingsperiode. Het woonloket van de gemeente wenst opnieuw fysiek de
inschrijvingen te laten doorgaan in het gemeentehuis. Er worden enkele inschrijvingsmomenten vastgezet.
Publicatie volgt in het Gazetje, op FB en de gemeentelijke website. De veiling zal doorgaan op 09.02.2022.
Goedgekeurd.

4.

25. Mail d.d. 23.09.2021 (onze ref. 2021/1865).
Betreft: Achiel Delaerepad - verkaveling Bergkapel.
Betrokkene vraagt of er een officiële inwandeling zal gebeuren rond het Achiel Delaerepad en wenst mee
te werken als er hieromtrent iets georganiseerd wordt.
Momenteel is de verkaveling van de Bergkapel nog eigendom van intercommunale Leiedal waarbij er nog
een overdracht dient te gebeuren van de wegenis naar het openbaar domein. Hoe dit zal gebeuren en of
dit gepaard gaat met het officieel inwandelen van het Achiel Delaerepad, kan nu nog niet gezegd worden.
Goedgekeurd mits voorwaarden.
ALGEMEEN:
26. Goedkeuren van de notulen van de voorgaande zitting.
De notulen van de voorgaande zitting d.d. 22.09.2021 worden goedgekeurd.
Goedgekeurd.
27. Besluit tot verlenging van het engagement dat is genomen in het kader van het Besluit van de
Vlaamse Regering van 13 november 2020 gewijzigd door het besluit van de Vlaamse Regering van 7
mei 2021 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 23 april 2021 tot toekenning van
een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing en het contactonderzoek ter bestrijding
van de COVID19-pandemie te versterken als Optie 1 voorzien in het Besluit van de Vlaamse Regering
van 16 juli 2021.
Dit besluit voorziet ook een mandaatverlening aan Roeselare tot het opvragen van de subsidies ten
voordele van DVV Midwest in het kader van betreffend besluit.
Goedgekeurd.
28. Voorstel om de verschillende diensten van de gemeente en het OCMW te sluiten n.a.v. de
personeelsreis op 07.10.2021.
Uit het overkoepelend teamoverleg bleek dat enkel het gemeentehuis en het Sociaal Thuis eventueel
konden opendoen. Voor het gemeentehuis is dit op voorwaarde dat personeelsleden dan reeds kunnen
terugkeren uit ziekteverlof, wat niet zeker is. Dan zou het enkel het Sociaal Thuis open zijn. Daarom het
voorstel om te publiceren dat alle diensten gesloten zullen zijn. In praktijk zal het Gemeentehuis en het
Sociaal Thuis wel telefonisch bereikbaar zijn.
Goedgekeurd.

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

De Burgemeester-Voorzitter,

Christophe Vandecasteele

Carine Dewaele
5.

