BESLUITENLIJST SCHEPENCOLLEGE IN ZITTING VAN 12 FEBRUARI 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:
1.

Kennisname van de vraag van de [***] tot de afschaffing van een deel van sentier 26.
Beslist de procedure op te starten.

2.

Kennisname van de plaatsbeschrijvingen van twee particuliere woningen, opgemaakt
naar aanleiding van de werken aan de Ingelmunstersestraat / Pastoor De Beirstraat /
Wilgenlaan / Beukenlaan.

3.

Kennisname van de nota van het omgevingsloket met betrekking tot de aanvraag tot het
bekomen van subsidies in het kader van de (her)aanleg van gemeentelijke fietspaden.

4.

Kennisname van de aangevraagde stedenbouwkundige uittreksels die zullen afgeleverd
worden aan de desbetreffende aanvragers
Aanvrager
Aard goed
ligging
Eigenaar
Daels
Woning
Burg. G.Dussartlaan 59
[***]
Het stedenbouwkundige uittreksel wordt 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
sectie C 335z/ex.
Er wordt hiervoor geïnformeerd bij de intercommunale Leiedal.

6.

Kennisname aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4465 van de heer [***] tot het
slopen en herbouwen van een berging, gelegen in Lendelede, Kortrijksestraat 43, sectie
D 378 K.
Beslist de aanvraag met vraag tot advies over te maken aan Departement Landbouw en
Visserij.

7. Aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4464 van de heer [***] tot het aanleggen van
een betonverharding, gelegen in Lendelede, Ingelmunstersestraat 19, sectie B427 H2.
BPA 8 Spoelewielen d.d. 18.01.2002.
De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

8. Aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4462 van mevrouw [***] tot het plaatsen van
een carport, gelegen in Lendelede, Kloostertuin 24, sectie C65v3. RUP 14.1 Dorpskom
d.d. 26.09.2019, VK 92/1 d.d. 14.01.2015.
De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.
9.

Aanvraag tot omgevingsvergunning 2019/4468 van de heer en mevrouw [***] tot het
slopen en herbouwen van een bijgebouw, gelegen in Lendelede, Bauwelarestraat 7,
sectie B 791 A.
De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

FINANCIËN:
10. Overdracht van niet aangerekende kredieten van het boekjaar 2019 naar het boekjaar
2020.
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist het voorstel van de financieel
directeur te volgen inzake de overdracht van niet aangerekende kredieten van het
boekjaar 2019 naar het boekjaar 2020.
MILIEU:
11. Zwerfvuilactie 2020. Er is een nota opgemaakt met een overzicht van de te regelen
zaken.
Goedgekeurd.
OPENBARE WERKEN:
12. Aankoop kleine tweedehands tractor en overname oude Ford tractor.
Goedkeuring Lastvoorwaarden, Gunningswijze en uit te nodigen firma's.
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist dat de goedkeuring wordt verleend
aan het bestek met nr. 2020/287 en de raming voor de opdracht “Aankoop kleine
tweedehands tractor en overname oude Ford tractor”, opgesteld in samenwerking met
de technische dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
- [***];
- [***];
- [***];
- [***].
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 3 maart 2020 om 10.00 uur.
13. Naar aanleiding van de slechte staat van de Sterrekensstraat wordt er opdracht gegeven
aan studiebureau [***] om een bestek op te maken ifv een herasfaltering van deze straat
en dit vanaf de splitsing met de Kortrijksestraat tot aan de Masteneikbeek.
14. Mail d.d. 24.01.2020 van [***] (onze ref.2020/253).
Betreft: heraanleg deel Kwadestraat.
Akkoord met de aangepaste offerte.
Gelet op de huidige goede staat van het wegdek en de relatief hoge kostprijs, verkiest
het schepencollege eerst nog de zomer af te wachten om na te gaan in welke mate de
gestelde problematiek zich zal herhalen.

OVERIGE PUNTEN:
PERSONEEL:
15. Vlaamse ondersteuningspremie voor [***] (onze ref I-2020-0374)
Berekening van de premie voor het 3° kwartaal van 2019.
Meegedeeld.

16. Tijdelijke aanstelling van mevrouw [***] als interne preventieadviseur voor de gemeente
Lendelede
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist Mevrouw [***] tijdelijk aan te
stellen als interne preventieadviseur voor de gemeente Lendelede, onder voorbehoud
van bekrachtiging door het B.O.C., en zolang de afwezigheid van de heer [***] duurt.
Schepen Bernard Fonteyne verlaat de zitting in toepassing van art. 27 van het Decreet over
het Lokaal Bestuur.
17. Mail d.d. 05.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/385).
Betreft: Spontane sollicitatie.
Momenteel is er geen betrekking vacant.
Deze kandidatuur wordt wel voor 1 jaar bijgehouden in ons sollicitantenbestand.
18. Nota d.d. 11.02.2020 van de personeelsdienst.
Betreft: Aanstellen van de heer [***] als voltijds contractueel technisch beambte
groendienst (E1-E3) voor bepaalde duur.
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist de heer [***], in dienst te nemen
als voltijds contractueel technisch beambte (E1-E3) bij de groendienst voor de periode
van 01.03.2020 tot en met 30.09.2020.
Schepen Bernard Fonteyne vervoegt opnieuw de zitting.
POLITIE/ VERKEER EN MOBILITEIT:
19. Mail d.d. 10.02.2020 van Gouverneur [***] (onze ref. 2020/416).
Betreft: gevonden fietsen.
Deze vraag wordt doorgestuurd naar de politiezone Vlas.
20. Mail d.d. 10.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/412).
Betreft: Wandeltocht Ruytershovetocht op dinsdag 9 juni 2020.
Vraag om toelating om de benodigde pijlen langs het parcours te mogen aanbrengen.
Goedgekeurd mits deze daags na de activiteit te verwijderen.
21. Mail d.d. 05.02.2020 van [***] – Brussel (onze ref. 2020/368).
Betreft: Rapportering doorstroming openbaar vervoer voor het jaar 2019.
In 2019 werden geen maatregelen genomen die een specifiek voordeel voor het
openbaar vervoer betekenen. Er dient dan ook niet gerapporteerd te worden.
22. Mail d.d. 05.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/370).
Betreft: Melding van een container die na werken is blijven voor hun deur staan in de
Rozebeeksestraat, thv huisnummer 101a.
Deze container was van een aannemer die in opdracht van de gemeente bezig is met
werken in de omgeving. De politie is ter plaatse geweest en heeft de bewoner hiervan
op de hoogte gebracht.
23. Mail d.d. 05.02.2020 van [***] – Team Duurzame Personenmobiliteit (onze ref.
2020/369).
Er zijn geen vergunningen/voertuigen meer.
24. Schrijven d.d. 11.02.2020 van [***] – Koninklijke Veloclub Lendelede (onze
ref.2020/452).
Betreft: Aanvraag vergunning wielerwedstrijd nieuwelingen op 01.05.2020.
Deze aanvraag wordt voor advies doorgestuurd naar de lokale politiepost van Lendelede
en de Provinciale Geneeskundige Commissie West-Vlaanderen.

25. Schrijven d.d. 11.02.2020 van [***] – Koninklijke Veloclub Lendelede (onze
ref.2020/451).
Betreft: Aanvraag vergunning wielerwedstrijd U23 en Elite zonder contract op
17.05.2020.
Deze aanvraag wordt voor advies doorgestuurd naar de lokale politiepost van Lendelede
en de Provinciale Geneeskundige Commissie West-Vlaanderen.
EVENEMENTEN:
26. Schrijven d.d. 10.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/407).
Betreft: jaarlijkse rommelmarkt op 7 juni 2020.
Kennisname van de brief die verstuurd wordt aan de buurtbewoners.
ICT:
27. Offerte [***] – upgrade Vergunningen.NET (onze ref. I-2020-0386)
Goedgekeurd om deze upgrade te bestellen.
BIBLIOTHEEK:
28. A) Mail d.d. 11.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/432).
Betreft: aanvraag spreker namiddag bibweek 2020.
Goedgekeurd.
B) Mail d.d. 11.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/434).
Betreft: aanvraag avond rond handletteren of kalligrafie.
Goedgekeurd.
29. Mail d.d. 07.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/395).
Betreft: sluiting bibliotheek op zaterdag 2 mei 2020.
Goedgekeurd.
CULTUUR:
30. Schrijven d.d. 25.01.2020 van [***] (onze ref.2020/378).
Betreft: Vlaanderen Feest! 2020.
Meegedeeld.
31. Mail d.d. 06.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/383).
Betreft Verslag beheersorgaan GC Lendelede 03.02.2020.
Meegedeeld.
32. Mail d.d. 06.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/449).
Betreft: Buren bij Kunstenaars.
Goedgekeurd. Hiervoor zal een deel van het budget van cultuur gebruikt worden.
LOKALE ECONOMIE:
33. Mail d.d. 10.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/415).
Betreft: Standplaats kip aan spit.
Mag hij op proef komen tijdens de maand maart 2020 tegen betaling.
Goedgekeurd.

OPENBARE WERKEN:
34. Mail d.d. 10.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/417).
Betreft: schade aan graskanten in Korenveld als gevolg van het passeren met grote
machines bij de werken.
Het College is akkoord dat de definitieve herstelling pas op het einde van de werken zal
gebeuren.
35. Mail d.d. 10.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/418).
Betreft: Melding van een grote overhangende boom die contact maakt met de
elektriciteitsleidingen in de Manpadstraat.
De technische dienst werd hiervan verwittigd en de gemeente zal instaan voor het
snoeien van deze boom.
36. Mail d.d. 07.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/399).
Betreft: herstelling wegdek op de hoek Manpadstraat – Rozebeeksestraat.
Betrokkene werd reeds op de hoogte gebracht dat dit in april - mei van 2020 zal
gebeuren.
FINANCIEN:
37. Mail d.d. 10.02.2020 van [***] – afdeling Lokale Financiën (onze ref. 2020/413).
Betreft: meerjarenplan 2020-2025.
Meegedeeld.
38. Mail d.d. 05.02.2020 van de financieel directeur (onze ref. 2020/371).
Betreft:
A) Aanvragen voor het plaatsen van een terras door:
• [***]
• [***]
• [***]
• [***]
• [***]
• [***]
• [***]
• [***]
B) Kohier terrassen vaststellen en uitvoerbaar verklaren.
Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Lendelede heeft in
zitting van 12.02.2020 het kohier van de gemeentebelasting op het plaatsen van
terrassen voor het aanslagjaar 2020, vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
39. a) Mail d.d. 11.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/442).
Betreft : 7de Alle Beetjes Helpen Quiz tvv het Kinderkankerfonds.
De gemeente geeft reeds jaarlijks een toelage van € 250 aan het Kinderkankerfonds
daar wij dit project genegen zijn en dan ook kiezen voor een structurele ondersteuning.
Dit impliceert dan wel dat wij geen bijkomende sponsoring geven aan andere
evenementen ter ondersteuning van verenigingen die wij reeds jaarlijks betoelagen.
40. Schrijven d.d. 06.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/393).
Offerte voor het uitvoeren van de grondwerken voor het aanpassen/vernieuwen van de
openbare verlichting in de Ingelmunstersestraat,…
Goedgekeurd.

MILIEU:
41. BRIEFWISSELING
a. Schrijven [***], d.d. 03.02.2020, betreffende provinciale ondersteuning lokale
klimaatprojecten (ref. I_2020_0408).
Meegedeeld.
b. Mail [***], d.d. 10.02.2020, betreffende infoavond “verbinden door adaptatie:
bebouwde ruimte voor de toekomst” op dinsdag 10 maart in Tielt (ref. I_2020_0435).
Meegedeeld.
c. Schrijven [***], Techniekacademie, d.d. 10.02.2020, betreffende
samenwerkingsovereenkomst (ref. I_2020_0436).
Meegedeeld.
d. Mail [***], dienst Coördinatie en subsidies, d.d. 05.02.2020, betreffende evaluatie
doelgroepwerknemers werkjaar 2018 (ref. I_2020_0437).
Meegedeeld.
OMGEVINGSVERGUNNING – IIOA (ingedeelde inrichting of activiteit):
42. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor nieuwe ingedeelde inrichting of activiteit
(dossiernummer 4459) van [***], Edewallestraat 3, 8820 Torhout. De melding omvat een
tijdelijke bemaling van grondwater in kader van de bouw van een prefabkelder en
garage - Rubrieken Vlarem: 17.3.2.1.1.1°b), 53.2.2°a) De vergunning wordt verleend
(aktename).
GEMEENTERAAD:
43. Mail d.d. 08.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/414).
Betreft: toewijzing kleinschalige onderhoudswerken.
Meegedeeld.
44. Deontologische code voor de gemeenteraad.
Na de bespreking met de fractieleiders op 10.02.2020 en het aanpassen van deze code
op basis van de opmerkingen tijdens de besprekingen, wordt beslist om deze code voor
te leggen aan de gemeenteraad in zitting van 26.03.2020.
ALGEMEEN:
45. Mail d.d. 09.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/411).
Betreft: enquête tav leden lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie mensen in armoede.
Dit werd reeds ingevuld door de stafmedewerker van het Sociaal Thuis.
46. Mail d.d. 10.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/421).
Betreft: Pakjesautomaten Cubee/Bpost.
Meegedeeld.
47. De mandatenlijsten van 2019 worden van nr. 338 tot nr. 345 goedgekeurd.
48. De mandatenlijsten van 2020 worden van nr. 20 tot nr.25 goedgekeurd.

49. De bestelbons van 2020 worden van nr. 125 tot nr.148 goedgekeurd.

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

De Burgemeester-Voorzitter,

Vandecasteele C.

Dewaele C.

