BESLUITENLIJST SCHEPENCOLLEGE IN ZITTING VAN 29 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:
RUIMTELIJKE ORDENING:
Onderstaande punten werden verdaagd tot na punt 15 wanneer de schepen van ruimtelijke
ordening de zitting vervoegt.
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.
1.

Kennisname van volgend aangevraagd stedenbouwkundige uittreksel dat zal afgeleverd
worden aan de aanvrager.
Aanvrager
Aard goed
ligging
eigenaar
Albert Vastgoed
woning
Oudstrijderslaan 51
[***]

Burgemeester Carine Dewaele vervoegt opnieuw de zitting.
2.

Kennisname van het voorstel van [***] met betrekking tot het integreren van een
‘snoephaag’ op de site Nelca.
Beslist akkoord te gaan met de voorgestelde werkwijze.

3.

Kennisname van de vraag tot advies vanwege [***], in het kader van de Plan-M.E.R.screening voor de opmaak van het planologisch attest voor [***].
Beslist zich akkoord te verklaren met de screeningsnota en een gunstig advies te
verlenen.

4.

Kennisname van de aangevraagde stedenbouwkundige uittreksels die zullen afgeleverd
worden aan de desbetreffende aanvragers
Aanvrager
Aard goed
ligging
eigenaar
Callens & Noreillie appartement
Kasteelstraat 26
[***]
Laga
hoeve
Winkelsestraat 93
[***]
Loontjens
woning
Vlasbloemstraat 2
[***]
De Mûelenaere
grond
Heulsestraat
[***]
De stedenbouwkundige uittreksels worden afgeleverd.

5.

Vraag in het kader van artikel 5.2.2 van de Vlaamse Codex door notarissen [***], tot de
verdeling van een onroerend goed gelegen in Lendelede, Stationsstraat/ Nelcastraat /
Duifhuizelaan, sectie C 335z/ex.
Beslist geen opmerkingen te formuleren.

6.

Aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4457 van de heer [***] tot het afbreken van
tuinkoten voor de aanleg van kunstgras en tegels, gelegen in Lendelede, Nieuwstraat
67, sectie C 447 X 3. BPA 1 D Dorpskom d.d. 09.07.1998.
De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

7.

Mail d.d. 20.01.2020 van [***] - Arcadis (onze ref. 2020/176).
Betreft: opmerking plan werken Beukenlaan.
Er wordt gevraagd aan de dienst stedenbouw om deze problemen te bekijken en het
volledig plan te overlopen.
Dit dient opnieuw voorgelegd te worden aan het schepencollege en dan besproken te
worden met het studiebureau.
Het studiebureau zal hiervan in kennis gesteld worden.

OPENBARE WERKEN:

8. Mail [***], d.d. 10.01.2020, betreffende Verledding 2020 (ref. I_2020_0079).
Het College gaat akkoord met het voorstel en vraagt aan Fluvius ons op de hoogte te
brengen wanneer de exacte datum van uitvoering gekend is zodat hierover kan
gecommuniceerd worden.
GEMEENTERAAD:
9.

a) Mail d.d. 24.01.2020 van de algemeen directeur aan [***] – Farys (onze ref.
U2020/140).
Betreft: Mogelijke samenwerking TMVS.
Enkele praktische vragen.
b) Mails d.d. 24.01.2020 van [***], Account Manager bij Creat met een antwoord op de
praktische vragen en de meest recente toetredingsdocumenten.
Het voorstel om toe te treden tot TMVS waardoor gebruik kan gemaakt worden van de
aankoopcentrale Creat wordt voorgelegd aan de gemeenteraad in zitting van 20 februari
2020.

De zitting start met de niet-discussiepunten. De discussiepunten worden pas behandeld
wanneer alle leden aanwezig zijn.
De schepenen Pedro Ketels en Bernard Fonteyne zijn afwezig bij de behandeling van deze
eerste punten.
OVERIGE PUNTEN:
BEVOLKING:
10. Mail d.d. 23.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/232).
Betreft: adressen jongeren geboren in 2005 om aangeschreven te worden om animator
te worden op het speelplein.
Goedgekeurd, mits deze adressen niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden
en niet aan derden meegedeeld worden.
BEGRAAFPLAATSEN:
11. 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.
Schepen Bernard Fonteyne vervoegt de zitting.

12. Mail d.d. 29.01.2020 van [***].
Betreft: beëdigd geneesheer bij overlijden.
Goedgekeurd om iedereen aan te schrijven.
PERSONEEL:
13. Schrijven d.d. 15.01.2020 van [***] (onze ref I-2020-0230)
Betreft: Consolidatie arbeidsongeval d.d. 14.09.2019 van [***] op 15.01.2020 zonder
blijvende arbeidsongeschiktheid.
Goedgekeurd.
14. IDEWE – medisch gezondheidstoezicht 20.04.2020 (onze ref. U-2020-147)
Meegedeeld.
Schepen Pedro Ketels vervoegt de zitting.
15. Mail d.d. 27.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/274).
Betreft: Einde loopbaanonderbreking.
Voorstel om aan de hand van dit schrijven haar onbetaald verlof vervroegd stop te
zetten en haar opzeg in onderling overleg te regelen en dit met ingang vanaf
01.03.2020.
16. Contract bepaalde duur – [***]
Goedgekeurd.
POLITIE/ VERKEER EN MOBILITEIT:
17. Mail d.d. 24.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/259).
Betreft: toelating gebruik van een deel van de parking voor het gemeentehuis op
dinsdag 28 januari 2020 voor het wassen van auto’s.
Goedgekeurd.
18. Schrijven d.d. 29.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/295).
Betreft: gebruik weide Kloostertuin.
Goedgekeurd voor het plaatsen van een tent en foodtruck op deze weide.
Er mogen geen wagens geparkeerd worden.
EVENEMENTEN:
19. Mail [***], dd. 22.01.2020, betreffende evenementenaanvraag Barra de Verano op
11.07.2020 ( Ref.I_2020_0222)
Zomerbar start om 16u00 - men vraagt een uitzondering op het sluitingsuur tot 4u00.
Daarnaast publiciteitsborden op de openbare weg. Er zal een geluidsvergunning moeten
afgeleverd worden.
Er wordt meegegeven dat indien men grote flessen gebruikt, dit in glas moet zijn.
KERMISSEN & STANDPLAATSEN:
20. Schrijven d.d. 28.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/272).
Betreft: Aanvraag standplaats met braadworsten, … op de wielerwedstrijden van 1 mei,
24 en 25 augustus 2020.
Goedgekeurd.

21. Mail d.d. 23.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/236).
Betreft: aanvraag standplaats voor een kraam met hamburgers, braadworsten,… tijdens
de kermisdagen van 22 tem 25 augustus 2020.
Goedgekeurd.
CULTUUR:
22. Mail d.d. 29.01.2020 van de cultuurbeleidscoördinator (onze ref. 2020/296).
Betreft: voorstel programmatie cultuurdienst.
Goedgekeurd.
OPENBARE WERKEN:
23. a) Mail d.d. 27.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/262).
Betreft: werken Woestynestraat.
Voorstel van de algemeen directeur om hiervoor het akkoord te vragen aan de
gemeente Ledegem en na te gaan wie zal instaan voor de eigenlijke gunning.
b) Mail d.d. 28.01.2020 van [***] Burgermeester van de gemeente Ledegem (onze ref.
2020/283)
Akkoord met het project, er is hiervoor budget voorzien.
c) Mail d.d. 28.01.2020 van [***], Algemeen Directeur van de gemeente Ledegem die
aangeeft dat de gemeente Ledegem een gunning zal opmaken voor hun gedeelte.
Dit wordt ter kennisgegeven aan het studiebureau op de eerstvolgende
coördinatievergadering met de vraag om voor dit gedeelte van de werken contact op te
nemen met de gemeente Ledegem.
24. Mail d.d. 23.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/243).
Betreft: diverse kleinschalige onderhoudswerken 2020-2021.
Kennisname van de aanbestedingscontrole en het aanbestedingsverslag: voorstel tot
gunning aan laagste aanbieder, zijnde Al Verde, Sneppestraat 7 te 8860 Lendelede voor
de periode 2020-2021.
Goedgekeurd.
25. Schrijven d.d. 23.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/294).
Betreft: Doorlopende vergunning voor het signaleren van waterleidingswerken op de
openbare weg voor 2020.
Dit schrijven werd doorgegeven aan [***].
SPORT:
26. Mail d.d. 20.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/187).
Betreft: VIP-Lunch en matchbal op 23.02.2020.
Goedgekeurd.
PATRIMONIUM:
27. Mail [***], dd. 23.12.2019, betreffende vraag tot reservesleutel Rode Kruis.
(Ref.I_2020_0288)
Goedgekeurd.

28. Mail [***], dd. 20.01.2020, betreffende vraag tot 3 bijkomende sleutels vernieuwde
achterdeur. ( Ref.I_2020_0289)
Er wordt voorgesteld het cilinderslot zelf aan te passen zodat deze deur kan worden
meegenomen in het sleutelbeheersysteem en er dus geen extra sleutels dienen
voorzien te worden.
FINANCIEN:
29. Mail d.d. 28.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/278).
Betreft: VZW Peuterleute – financieel verslag schooljaar 2018-2019.
Goedgekeurd.
30. Mail d.d. 24.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/249).
Betreft: Zitdag invullen belastingaangiften.
Dit werd reeds behandeld in het vast bureau en het Sociaal Thuis zal dit verder
afhandelen daar de zitdagen daar doorgaan.
JEUGD:
31. Mail d.d. 23.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/231).
Betreft: Periode speelpleinwerking 2020.
Goedgekeurd.
MILIEU:
32. BRIEFWISSELING
a. Mail [***], d.d. 25.01.2020, betreffende aanvraag stage (ref. I_2020_0284).
Het advies van de milieuambtenaar wordt gevolgd om geen stageplaats aan te bieden.
b. Mail [***], d.d. 24.01.2020, betreffende verslag Raad van Bestuur 09/12/2019 (ref.
I_2020_0285).
Meegedeeld.
c. Schrijven [***], d.d. 24.01.2020, betreffende uitnodiging regionaal overleg milieu
dinsdag 18 februari 2020 in Moorslede (ref. I_2020_0245).
Meegedeeld.
d. Mail [***], d.d. 22.01.2020, betreffende ZONkracht – verslag en plan van aanpak
installatie PV-panelen (ref. I_2020_0286).
Meegedeeld.
e. Schrijven [***], d.d. 21.01.2020, betreffende tarieven compostrecipiënten (ref.
I_2020_0240).
Het reglement wordt voorzien in de dagorde voor de gemeenteraad van 20.02.2020
en dit voor de periode van 2020 – 2025.
f. Mail [***], d.d. 21.01.2020, betreffende individuele behandelingsinstallatie voor
afvalwater (ref. I_2020_0287).
De gemeente voorziet hierin geen financiële tegemoetkoming.
OMGEVINGSVERGUNNING – IIOA (ingedeelde inrichting of activiteit):
33. Geluidsvergunning: [***] organiseert op 15.02.2020 een fuif in de Chirolokalen Kiekeboe
in Sente (Flandrien Fuif) van 20 uur tot 3 uur met als geluidsnorm > 85 dB(A) LAeq,15min
en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min
De vergunning wordt verleend (aktename).

GEMEENTERAAD:
34. Mail d.d. 28.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/277).
Betreft: European Disability Card – positief advies van de sportraad.
Dit wordt meegenomen in het dossier voor de gemeenteraad.
35. Opzeg van de beheersovereenkomst afgesloten tussen de gemeente Lendelede en
VZW BIK (intussen gekend als vzw “t Alternatief) voor de gronden en gebouwen gelegen
te Lendelede, Kuurnsestraat 64.
Er wordt gevraagd aan de algemeen directeur om dit na te lezen.
36.

Mail d.d. 23.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/250).
Kennisname en goedkeuring jaarverslag 2019 van het AGL.
Dit wordt toegevoegd aan het dossier voor de opmaak en goedkeuring van de
jaarrekening van het AGL/
ALGEMEEN:

37. Mail d.d. 23.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/237).
Betreft: De Klapper - offerte.
De gemeente zal hier dit jaar niet op intekenen.
38. Mail d.d. 28.01.2020 van [***] – Volys (onze ref. 2020/292).
Betreft: sociale verkiezingen mei 2020.
Goedgekeurd.
39. De mandatenlijsten van 2019 worden van nr. 328 tot nr. 333 goedgekeurd.
40. De mandatenlijsten van 2020 worden van nr. 12 tot nr.14 goedgekeurd.
41. De bestelbons van 2020 worden van nr. 81 tot nr.95. goedgekeurd.
42. Het proces-verbaal d.d. 22.01.2020 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
De Algemeen Directeur,

De Burgemeester-Voorzitter,

Vandecasteele C.

Dewaele C.

