BESLUITENLIJST SCHEPENCOLLEGE IN ZITTING VAN 08 JANUARI 2020
Aanwezig: MM.

Dewaele C., Burgemeester-Voorzitter;
Ketels P., Fonteyne B., Rommens R., Schepenen;
Lammertyn R., Voorzitter B.C.S.D., Schepen;
Vandecasteele C., Algemeen Directeur.

DAGORDE:
PUNTEN TER DISCUSSIE:

OPENBARE WERKEN
1.

Mail d.d. 07.01.2020 van [***] – Fluvius (onze ref. 2020/37).
Betreft: melding opmerking plan werken Beukenlaan.
Dit probleem werd door Fluvius doorgegeven aan hun studiebureau met de vraag om
hiermee rekening te houden en de gemeente een antwoord te bezorgen.

PATRIMONIUM:
2.

Mail dakwerken [***], dd. 07.01.20 (onze ref. 2020/39).
Betreft: offerte aanpassing deel dak lokalen chiromeisjes en dak voorkant koer
materiaalruimte Kohane.
Er dient eerst een overleg voorzien te worden met de jeugdverantwoordelijke [***], de
volwassenbegeleider van de Chiro [***] en de verantwoordelijken van Kohané [***].

3.

Mail [***], dd. 08.01.20 (onze ref. 2020/45).
Betreft: offerte [***] aanpassing keuken DOC.
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt voor om met deze vernieuwing te
wachten.
OVERIGE PUNTEN:

PERSONEEL:
4.

Organisatie selectieprocedure voor de aanwerving/bevordering of interne mobiliteit van
diverse functies bij gemeente en OCMW Lendelede.
Volgende offertes werden ingediend:
- [***].
- [***].
- [***].
De offertes worden nagezien door de algemeen directeur.

5.

Nota van de personeelsdienst.
Betreft: Aanwijzing vertrouwenspersoon gemeente en OCMW Lendelede
Gelet op de gewijzigde wetgeving en de grote verantwoordelijkheid die een
vertrouwenspersoon heeft en de verspreidheid en diversiteit van de verschillende
diensten, is het schepencollege meer voorstander van het gebruik van Idéwé als externe
dienst bij mogelijke problemen en hierover voldoende te communiceren naar de
verschillende personeelsleden.
Dit wordt overlegd met de vakbondsafgevaardigden in het eerstvolgend HOC & BOC.

6.

Schrijven d.d. 18.12.2019 van [***] (onze ref. 2019/3555).
Betreft: Aanvraag pensioen
Goedgekeurd. Het schepencollege wenst [***] te bedanken voor haar inzet als
medewerker van de gemeente.

7.

Schrijven d.d. 06.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/46).
Betreft: Aanvraag pensioen.
Goedgekeurd. Het schepencollege wenst [***] te bedanken voor haar inzet als
bibliothecaris.

BEVOLKING:
8.

Mail d.d. 06.01.2020 van [***] – OCMW Lendelede (onze ref. 2020/19).
Betreft: aanvraag lijst 85-plussers voor het jaar 2019.
Goedgekeurd, mits deze adressen niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

BEGRAAFPLAATSEN:
9.

Begraafplaats Centrum:
Aanvraag van [***] tot het bekomen van een vergunning op het uniform urnenveld op de
gemeentelijke begraafplaats Centrum, voor een termijn van 30 jaar, om te dienen als
begraafplaats voor [***].
Goedgekeurd.

10. Begraafplaats Centrum:
Aanvraag van [***], tot het bekomen van een vergunning op het niet-uniform urnenveld
op de gemeentelijke begraafplaats Centrum, voor een termijn van 30 jaar, om te dienen
als begraafplaats voor [***].
Goedgekeurd.
11. Begraafplaats Sint-Katharina:
Aanvraag tot het bekomen van een nieuwe termijn voor een bestaande eeuwigdurende
grafconcessie (omgezet naar een tijdelijke concessie van 50 jaar, ingevolge de wet van
20 juli 1971) op de gemeentelijke begraafplaats Sint-Katharina op naam van [***] voor
een periode van 30 jaar.
Goedgekeurd.
KERMISSEN & STANDPLAATSEN:
12. Mail d.d. 05.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/7).
Betreft: standplaats kraam hamburgers e.a.
Verdaagd. De voorgestelde data kloppen niet. Dit wordt gecheckt bij de aanvraagster.
De Burgemeester-Voorzitter Carine Dewaele verlaat de zitting in toepassing van art. 27 van
het Decreet over het Lokaal Bestuur en Schepen Pedro Ketels wordt waarnemend
Burgemeester-Voorzitter.
FEESTELIJKHEDEN:
13. Mail d.d. 26.12.2019 van [***] (onze ref. 2019/3556).
Betreft: Ontvangst gemeentehuis.
Nieuwe datum hiervoor: zondag 8 november 2020.
Goedgekeurd.
De Burgemeester-Voorzitter vervoegt opnieuw de zitting.

POLITIE/ VERKEER EN MOBILITEIT:
14. Schrijven d.d. 30.12.2019 van [***] (onze ref. 2020/2).
Betreft: aanvraag algemene toelating en aanvraag jaarvergunning signalisatie volgens
de Nieuwe Code Nutswerken voor werkjaar 2020 en volgende jaren.
Dit schrijven werd voor advies doorgegeven aan de politie.
BIBLIOTHEEK:
15. Mail d.d.06.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/27).
Betreft: aankoop aangepaste pc’s voor zelfuitleenbalies in het kader van Eengemaakt
Bibliotheeksysteem.
Goedgekeurd om deze pc’s aan te kopen.
TOERISME:
16. Mail d.d.06.01.2020 van [***] – Westtoer (onze ref. 2020/20).
Betreft: Herinnering update flyer kerncijfers toerisme.
Goedgekeurd om hiervoor een update te doen.
LOKALE ECONOMIE:
17. Schrijven d.d. 06.12.2019 van [***] (onze ref. 2019/3545).
Betreft: Mogelijkheid om ambachtslieden die zich bijzonder bewust zijn van de actuele
uitdagingen op milieugebied in de kijker te zetten.
Meegedeeld.
OPENBARE WERKEN:
18. Vernieuwen fietspad Winkelsestraat.
Goedgekeurd om dit te gunnen aan het studiebureau Cnockaert, Hoogstraat 40 te 8940
Wervik.
19. Mail d.d. 06.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/30).
Betreft: glas op de koer na de fuif van oudjaar.
Vraag om met de veegmachine te komen.
Dit werd doorgegeven aan de technische dienst.
20. Mail d.d. 07.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/38).
Betreft: vraag om een boom te vellen in Steuren Ambacht vanwege overlast.
Goedgekeurd. Er zal wel een nieuwe boom geplaatst worden ter plaatse alsook een
bijkomende boom op een andere plaats in de gemeente.
21. Mail d.d. 07.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/40).
Betreft: voorste trottoir Winkelsestraat 98.
Goedgekeurd om deze stoeprand te verlagen op kosten van de aanvrager.
22. Mail d.d. 07.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/43).
Betreft: afrekening kanten maaien.
Deze factuur wordt overlopen door de groendienst.
23. Mail d.d. 08.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/47).
Betreft: melding van een kapot houten reflectiepaaltje in de Oudstrijderslaan.
Dit werd reeds doorgegeven naar de technische dienst.

FINANCIEN:
24. Mail d.d. 03.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/15).
Betreft: aanvraag d.d. 30.12.2019 voor premie verhardingswerken aan private
toegangswegen.
Goedgekeurd.
25. Mail d.d. 08.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/49).
Betreft: dieren hoeve Vercaemer.
Goedgekeurd.
WONEN:
26. a) Mail [***] Woonwijs, dd. 03.01.20, betreffende hoorzitting Izegemsestraat 69 te
Lendelede. (Ref.I_2020_0026)
Toesturen van het PV van de hoorzitting met de eigenaars van de woning
Izegemsestraat 69.
b) Mail [***] Woonwijs, dd. 08.01.20 die aan de eigenaar bevestigt dat de huurder niet
bereikbaar is waardoor de aannemers de woning niet kunnen betreden tot na 16 januari
2020.
De burgemeester wacht om zich uit te spreken in dit dossier van zodra de aannemers
toegang krijgen tot deze woning om de gestelde problemen op te lossen.
GEMEENTERAAD:
27. Mail d.d. 08.01.2020 van [***].
Betreft: Retributiereglement voor de verkoop van compostgerief.
Dit punt zal toegevoegd worden aan de dagorde van de gemeenteraad van 23 januari
2020 mits er geen wijzigingen gepland zijn door IVIO.
28. Het College van Burgemeester en Schepenen verzoekt de Voorzitter van de
gemeenteraad om volgende punten op de dagorde van de gemeenteraad van 23 januari
2020 te willen plaatsen:
PATRIMONIUM:
1. Goedkeuren van de akte houdende beëindiging van de erfpacht voor de hoeve
Vercamer tussen vzw “tAlternatief en de Gemeente Lendelede.
INTERCOMMUNALES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN:
2. Projectvereniging Zuidwest: Goedkeuren statuten.
3. Vervoerregio Kortrijk : Aanduiden plaatsvervanger in de vervoerregioraad.
ALGEMEEN:
4. Goedkeuren van het verslag van de voorgaande zitting d.d. 19.12.2019.
5. Mondelinge vragen en mededelingen.
29. Mail d.d. 06.01.2020 van [***] – Gezins- en Welzijnsraad Lendelede (onze ref. 2020/21).
Betreft: European Disability Card.
Meegedeeld.
ALGEMEEN:
Mail d.d. 02.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/4).
Betreft: Vieringen 50-jarigen voor alle inwoners van Lendelede?
Meegedeeld.

30. De mandatenlijsten van 2019 worden van nr. 305 tot nr. 311 goedgekeurd.
31. De bestelbons van 2019 worden van nr. 1279 tot nr. 1292 goedgekeurd.
32. De mandatenlijsten van 2020 worden van nr. 1 tot nr. 3 goedgekeurd.
33. De bestelbons van 2020 worden van nr. 1 tot nr. 49 goedgekeurd.
34. De processen-verbaal d.d. 18.12.2019 en d.d. 27.12.2019 worden zonder opmerkingen
goedgekeurd.

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
De Algemeen Directeur,
Vandecasteele C

De Burgemeester-Voorzitter,
Dewaele C.

