
VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 23 FEBRUARI 2017 
 
FINANCIEN: 
 
1. Goedkeuren van de gewijzigde lijst van de toelagen voor 2016 en kennisname van de 
wijziging van de ramingen van het budget 2016. 
Vanaf 2016 werd de vroegere werkingstoelage van het AGL vervangen door een prijssubsidie 
waarbij de gemeente een subsidie geeft aan het AGL telkens er een zaal verhuurd wordt. 
Het is niet mogelijk om vooraf perfect in te schatten hoeveel verhuringen er op jaarbasis zullen zijn. 
Eind 2016 bleek dat er een subsidie van 242.395,06 euro moet betaald worden terwijl er in de lijst 
van de toelagen, alsook in het budget 2016 maar een toelage van 220.000 euro werd voorzien. 
De lijst van de toelagen werd in die zin aangepast. Het budget 2016 werd ook gewijzigd maar 
hierbij konden diverse budgetten binnen het beleidsdomein Vrije Tijd en Onderwijs verschoven 
worden waardoor het totaal ongewijzigd bleef. 
Deze wijzigingen worden nu goedgekeurd. 
 
2. Aangaan van een lening van 1.320.000 euro (1.200.000 euro ten laste van de gemeente en 
120.000 euro ten laste van het AGL) ter financiering van het budget 2017: Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze (open offerteaanvraag). 
De gemeente zal in 2017 een lening aangaan van 1.320.000 euro, zijnde 1.200.000 euro ter 
financiering van het budget 2017 en 120.000 euro ten laste van het AGL ter renovatie van het dak 
van de sporthal Steuren Ambacht. 
 
3. Vernieuwen stookinstallatie in de brandweerkazerne : Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) – raming 25.000 € (incl. 
BTW). 
De stookinstallatie in de brandweerkazerne is versleten en moet dringend vervangen worden. 
Deze werken worden geraamd op 25.000 €, incl. BTW en zijn ten laste van de gemeente daar 
deze nog steeds eigenaar is van het gebouw. 
 
OPENBARE WERKEN: 
 
4. Renoveren wegdek Izegemsestraat : Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) – raming : 77.593,06 euro (incl. BTW). 
Het wegdek in de Izegemsestraat is in zeer slechte staat. Er werd aanvankelijk afgewacht om dit 
eventueel te kunnen koppelen aan een vernieuwing van de riolering maar gezien de staat van het 
wegdek kan daarop niet langer gewacht worden. 
Aangezien deze weg een belangrijke fietsverbinding vormt voor de schoolgaande jeugd zal 
gevraagd worden om die werken tijdens de schoolvakantie uit te voeren.  
De duur van de werken moet ook beperkt worden daar deze weg ook deel uitmaakt van de route 
van De Lijn. 
 
 
VERKEER/MOBILITEIT: 
 
5. Vaststellen van een aanvullend politiereglement inzake invoeren van een zone 30 ter 
hoogte van het Centrum Deeltijds Onderwijs in de Ingelmunstersestraat. 
Bij nazicht van de diverse verkeersreglementen bleek dat de zone 30 t.h.v. het CDO in de 
Ingelmunstersestraat nog niet was opgenomen in een reglement. Dit reglement wordt nu 
goedgekeurd. 
 
PATRIMONIUM: 
 
6. Realisatie site Nelca: Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst tussen de 
gemeente Lendelede, Infrax en de Intercommunale Leiedal. 
Er wordt een overeenkomst afgesloten tussen het gemeentebestuur, Infrax en de Intercommunale 
Leiedal over de uitvoering van rioleringswerken in de site zelf, alsook daaraan gekoppeld een 
heraanleg van de riolering in een deel van de Stationsstraat (vanaf de site Nelca tot aan de 
spoorweg). 
 
 
 



ALGEMEEN: 
 
7. Goedkeuren van het verslag van de voorgaande zitting d.d. 26.01.2017. 
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 26.01.2017 wordt goedgekeurd. 
 
8. Mondelinge vragen en mededelingen. 
 


