BESLUITENLIJST SCHEPENCOLLEGE IN ZITTING VAN 19 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.

Beslist deel te nemen aan de groepsaankoop van de [***] voor de opname van 360°
straatbeelden en gedetailleerde orthofoto door de [***].
Goedgekeurd.

2.

Kennisname van de aangevraagde stedenbouwkundige uittreksels die zullen afgeleverd
worden aan de desbetreffende aanvragers:
Aanvrager
Claerhout
Vander Heyde
Immo Lys

Aard goed
Appartement
grond
woning

ligging
Nieuwstraat 4 B
Meikapelstraat
Oudstrijderslaan 42

Eigenaar
[***]
[***]
[***]

3.

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.
Beslist geen opmerkingen te formuleren met betrekking tot de verdeling; de bestemming
van het perceel moet afgestemd zijn op de voorschriften van het RUP 8.1 Stationsstraat
d.d. 28.02.2013.

4.

Kennisname aanvraag tot omgevingsvergunning 2019/4461 van de heer en mevrouw
[***] tot het renoveren en uitbreiden van een landelijke woning en bouwen van een
garage, gelegen in Lendelede, Bauwelarestraat 5, sectie B 300K.
Beslist de aanvraag met vraag tot advies over te maken aan Elia Noord.

5.

Aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4469 van mevrouw [***] tot het rooien van 2
Canadese populieren, gelegen in Lendelede, Kwadestraat 13, sectie C 559 C. RUP 2.1
Zonevreemde Woningen d.d. 25.10.2007.
De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

6.

Aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4466 van mevrouw [***] tot het bouwen van
een tuinhuis en plaatsen van een keermuur, gelegen in Lendelede, Korenveld 36, sectie
C 450X2 .
De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

7.

Aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4470 van mevrouw [***] tot het verbouwen van
een bijgebouw: tuinberging wordt stal, gelegen in Lendelede, Sneppestraat 26, sectie A
355 F. RUP 2.1 Zonevreemde Woningen d.d. 25.10.2007.
De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

FINANCIEN:
8.

Schrijven d.d. 09.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/158).
Betreft: zwembadtarief inwoner.
Ontwerpbeslissing als voorstel van antwoord op het schrijven van stad Izegem ifv een
samenwerkingsovereenkomst voor een verlaagd zwemtarief.
Goedgekeurd.
OVERIGE PUNTEN:

BEGRAAFPLAATSEN:
9.

Begraafplaats Centrum:
Aanvraag van de Heer [***], 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.

PERSONEEL:
10. Mail d.d.12.02.2020 van [***] (onze ref. 2020//454).
Betreft: Spontane sollicitatie naar een administratieve functie bij het gemeentehuis of het
Sociaal Thuis van Lendelede.
Momenteel is er geen betrekking vacant.
Deze kandidatuur wordt wel voor 1 jaar bijgehouden in ons sollicitantenbestand.
11. Mail d.d.16.02.2020 van [***] (onze ref. 2020//496).
Betreft: Spontane sollicitatie naar een technische functie bij het gemeentehuis, de
technische dienst of de klusjesdienst van Lendelede.
Momenteel is er geen betrekking vacant.
Deze kandidatuur wordt wel voor 1 jaar bijgehouden in ons sollicitantenbestand.
12. Beëindiging van de tewerkstelling van mevr.[***] bij het gemeentebestuur van Lendelede
in onderling akkoord met ingang van 01.03.2020.
Goedgekeurd.
13. Omzetting vervangingsovereenkomst van de heer [***], tewerkgesteld als deeltijds (19/38)
contractueel bibliotheekassistent (C1-C3), in een contract van onbepaalde duur m.i.v.
01.03.2020.
Goedgekeurd.
14. Sociale Maribel: bijkomende arbeidsplaatsen in 2020 (onze ref I-2020-0548).
Goedgekeurd om hiervoor het aanvraagformulier in te vullen en het akkoord te vragen
aan de vakbondsorganisaties.
POLITIE/ VERKEER EN MOBILITEIT:
15. Schrijven d.d. 13.02.2020 van [***] – OVWF wielerbond (onze ref.2020/478).
Betreft: Aanvraag vergunning wielerwedstrijden vrije liefhebbers op zondag 28 juni 2020.
Deze aanvraag wordt voor advies doorgestuurd naar de lokale politiepost van Lendelede
en de Provinciale Geneeskundige Commissie West-Vlaanderen.

16. Mail d.d.17.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/531).
Betreft: Vaststellen tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de wielerwedstrijd
voor nieuwelingen op vrijdag 1 mei 2020 te Lendelede.
Goedgekeurd.
17. Mail d.d. 17.02.2020 van Gouverneur [***] (onze ref. 2020/510).
Betreft: gevonden fietsen.
Er volgen geen verdere initiatieven hieromtrent.
Meegedeeld.
EVENEMENTEN:
18. Mail [***], dd. 12.02.20, betreffende aanvraag gebruik van 2 stemhokjes en 3
stembussen voor de sociale verkiezingen op 14 mei 2020 (Ref.I_2020_0468).
Goedgekeurd.
19. Mail [***], dd. 14.02.20, betreffende aanvraag gebruik 12 podiumelementen voor de
periode van 21.03.20 tem. 06.04.20 in De Vonke (Ref.I_2020_0481).
Goedgekeurd
G.A.S. – NOODPLANNING
20. Mail [***], d.d. 17.02.2020, betreffende coronavirus – centrale informatiekanalen (ref.
I_2020_0522). FOD Volksgezondheid heeft een website opgesteld waar de burger alle
informatie kan terugvinden rond het coronavirus. Er is al een FB-bericht voorzien om dit
te communiceren. Dit kan ook opgenomen worden als nieuwsbericht op de
gemeentelijke website.
ONDERWIJS:
21. Mail d.d. 18.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/544).
Betreft: vraag tombolaprijzen voor hun paasontbijt op zondag 29 maart 2020.
Goedgekeurd om 5 flessen te geven.
ICT:
22. Mail d.d. 12.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/461).
Betreft: Raamcontract mobiele telefonie.
Dit wordt verder uitgewerkt voorbereid door de verantwoordelijke ICT om in te stappen in
het raamcontract van de Vlaamse overheid.
CULTUUR:
23. Mail d.d. 14.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/471).
Betreft: Dag van de Buren 2020.
Goedgekeurd.
24. Mail d.d. 17.02.2020 van [***] - VRT (onze ref. 2020/549).
Betreft: Beste Buren Radio 2 op zaterdag 9 mei 2020.
De gemeente organiseert reeds op 29 mei 2020 “Dag van de buren” en geeft daarnaast
een premie van 100 euro voor een straatfeest en 400 euro voor een wijkfeest.

OPENBARE WERKEN:
25. Mail d.d. 18.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/542).
Betreft: schade aan de woning Heirweg 14 als gevolg van openbare werken.
Er zal gemeld worden aan [***] dat dit intussen is doorgegeven aan de aannemer door
Fluvius en hij – bij problemen – best ook aangifte doet bij zijn eigen verzekeraar.
26. Mail d.d. 18.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/527).
Betreft: onderhoud wandelpaden Lendelede.
Kan het Vlasfabriekpad nog aangepakt worden voor de winter voorbij is?
Daar zal zo spoedig mogelijk steenslag aangevuld worden.
27. Mail d.d. 12.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/457).
Betreft: melding door een inwoner van de gemeente van een erg vervuilde zitbank in het
bushokje ‘Lendelede Plaats’.
Deze melding werd reeds doorgegeven aan de technische dienst.
28. Mail d.d. 12.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/463).
Betreft: Beschadiging wegdek – putten en 2 elektrische verlichtingen defect in de
Leenstraat.
De technische dienst werd hiervan op de hoogte gebracht en heeft dit ondertussen zelf
uitgevoerd.
29. Mail d.d. 14.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/503).
Betreft: Werken Woestynestraat - Raming voor het aandeel van Izegem (€ 27.731,42 €,
incl. BTW) + 7% studiekosten.
Meegedeeld.
30. Mail d.d. 12.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/508).
Betreft: Melding van lawaaihinder wegens het plaatsen van een generator in de
omgeving van Kuurnsestraat 24.
Er werd overeengekomen met de betreffende buurtbewoner dat hij ’s avonds de filters
mag afleggen en ’s morgens vroeg terug aanleg. Na een week zal geëvalueerd worden
indien dit werkt op die manier.
31. Betreft: Landelijke wegen.
Bevel tot aanvang van de werken voor [***] op 20 april 2020.
Goedgekeurd.
32. Mail d.d. 19.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/554).
Betreft: Harelbeeksestraat.
Goedgekeurd.
FINANCIEN:
33. Schrijven d.d. 05.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/516).
Betreft: Modaliteiten intrede aanbod Fluvius ‘Licht-als-een-dienst’.
Meegedeeld.
34. Mail d.d. 12.02.2020 van [***] – gemeentebestuur Kuurne (onze ref. 2020/530).
Betreft: Verhoging investeringstoelage op vraag van kerkfabriek Sint-Katharina.
Goedgekeurd op voorwaarde van goedkeuring van de budgetwijziging 2020 en een
meerjarenplanwijziging door de verschillende gemeenteraden.

35. a) Mail d.d. 17.02.2020 van [***] – Lokale pastorale ploeg Sint-Katharina (onze ref.
2020/525).
Betreft: aanvraag subsidiëring.
Deze vraag wordt meegenomen naar het overleg over Sente.
b) Mail d.d. 14.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/509).
Betreft: Banner 150 jaar Sente.
Goedgekeurd op voorwaarde van positief advies van de politie van de politie.
36. Schrijven d.d. 10.02.2020 van [***] – Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare
Werken (onze ref. 2020/488).
Betreft: goedkeuring aanvraag subsidie veilige schoolomgeving voor een bedrag van
7.610,15 euro. Dit schrijven werd doorgegeven aan de financiële dienst.
MILIEU:
37. BRIEFWISSELING
a. Mail [***], d.d. 17.02.2020, betreffende uitnodiging Klimaatatelier III – 26 maart 2020
(ref. I_2020_0518).
De omgevingsambtenaar milieu heeft zich al ingeschreven voor dit atelier.
Meegedeeld.
b. Mail [***], d.d. 17.02.2020, betreffende nestkastje of voederhuisje maken (ref.
I_2020_0519).
Goedgekeurd dat de bouwpakketten gemaakt worden door de technische dienst.
c. Mail [***], d.d. 05.12.2019, betreffende geef nieuw leven aan je onbenutte sites en
maak deel uit van een groene economie (ref. I_2020_0520) en hiervoor de
voormalige stortplaats voorstelt.
Het ontwerpantwoord van de milieuambtenaar wordt goedgekeurd dat deze
stortplaats onze eigendom niet is.
d. Schrijven [***], d.d. 12.02.2020, betreffende uitnodiging VLARIO-dag op 31 maart
2020 (ref. I_2020_0445).
Ter kennisgeving, de jaarlijkse VLARIO-dag gaat door in Antwerpen.
e. Mail [***], d.d. 13.02.2020, betreffende TRIPOD-II gedeelde mobiliteit (ref.
I_2020_0521).
Een oproep om deel te nemen aan de workshops gedeelde mobiliteit om een ‘mobiel
mobipunt’ te ontwerpen/uit te werken.
f. Schrijven [***], d.d. 12.02.2020, betreffende gemeentelijke inventarisatie afvalstoffen
2019 (ref. I_2020_0447).
De omgevingsambtenaar milieu zal dit in orde brengen.
OMGEVINGSVERGUNNING – IIOA (ingedeelde inrichting of activiteit):
38. Geluidsvergunning: [***] organiseren op 13.02.2020 een fuif in JH SKALUL van 20 uur
tot 4 uur met als geluidsnorm > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min De
vergunning wordt verleend (aktename).

PATRIMONIUM:
39. Mail d.d. 30.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/313).
Betreft: Contrei live – samenwerkingsovereenkomst.
Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de samenwerkingsovereenkomst
met Leiedal voor Contrei Live goed.
JEUGD:
40. Mail d.d. 18.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/545).
Betreft: Opdruk drinkflessen voor Jakkedoe.
Goedgekeurd.
WONEN:
41. Mail [***], dd. 14.02.2020, betreffende overeenkomst plaatsen rookmelders in de
woningen gelegen in de gemeente Lendelede tijdens het uitvoeren van een
energiescan. (Ref.I_2020_0475)
Vernieuwen van de overeenkomst met Energiesnoeiers voor het plaatsen rookmelders
in de woningen gelegen in de gemeente Lendelede tijdens het uitvoeren van een
energiescan.
Goedgekeurd.
SOCIALE ZAKEN:
42. a) Mail d.d. 06.02.2020 van de algemeen directeur aan [***], coördinator Midwestoverleg
(onze ref. U 2020/296):
Betreft: Principieel goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst intergemeentelijke
preventiewerker gezondheid met DVV Midwest.
Voorstel om de bedragen in de nota “aanwerving intergemeentelijke preventiewerker” in
deze zin aan te passen.
b) Mail d.d. 11.02.2020 van de coördinator Midwestoverleg (onze ref. 2020/538).
De reacties werden besproken op het managementteam van DVV Midwest op 6 februari
ll. en het dagelijks bestuur Midwest op 7 februari ll. in voorbereiding van de raad van
bestuur van DVV Midwest op 18 februari ek.
c) Mail d.d. 13.02.2020 van de algemeen directeur aan de coördinator Midwestoverleg
(onze ref. U 2020/297).
Vaststelling dat er in hun aangepaste nota geen rekening werd gehouden met onze mail
d.d. 06.02.2020 hieromtrent en vrees dat op deze manier hun huidig voorstel/nota niet
meer voldoet aan de eisen van de Vlaamse overheid. Herhaling van de oproep om zich
te houden aan de oorspronkelijke bedragen zoals eerst afgesproken.
d) Mail d.d. 17.02.2020 met de denkpiste van de algemeen directeur van stad Izegem
(onze ref. 2020/539): Voorstel van Lendelede volgen waarbij het personeelslid
procentueel zijn of haar deel van het werk uitvoert volgens het % van inbreng.
In bijlage de mail d.d. 18.02.2020 van de algemeen directeur van stad Izegem heeft
deze werkwijze goedgekeurd op 18.02.2020.
Dit alles wordt toegevoegd aan het dossier van de gemeenteraad van 18.02.2020 met
betrekking tot het goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst Intergemeentelijke
preventiewerker gezondheid met DVV Midwest.

GEMEENTERAAD:
43. Mail d.d. 18.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/529).
Betreft: emailadressen van de gemeenteraadsleden.
Goedgekeurd.
44. Schrijven d.d. 09.01.2020 van [***] (onze ref. 2020/56).
Betreft: Aanbod energiediensten door Fluvius West – Fluvius Duurzame Gebouwen.
Er wordt een nieuwe overeenkomst aangeboden vanaf 01.01.2020 die het vorige ESCOreglement vervangt.
Deze overeenkomst zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad in zitting van 26
maart 2020.
De Schepenen Bernard Fonteyne en Rita Lammertyn verlaten de zitting in toepassing van
art. 27 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.
45. Mail d.d. 12.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/553).
Betreft: Inkomende briefwisseling.
Vraag om een kopie te ontvangen van volgende inkomende correspondentie:
[***]
De algemeen directeur laat weten dat de opgevraagde documenten nog eerst dienen
besproken te worden in het College van Burgemeester en Schepenen, waarna een
kopie wordt overhandigd.
Mondelinge mededeling van de algemeen directeur aan het schepencollege dat deze
stukken aan haar zullen afgegeven worden in de gemeenteraadszitting van 20.02.2020
buiten het schrijven van 2020-0311 van [***] daar dit gaat over de vraag naar
persoonlijke gegevens met betrekking tot de pensioenrechten van betrokken persoon.
De Schepenen Bernard Fonteyne en Rita Lammertyn vervoegen opnieuw de zitting.
ALGEMEEN:
46. Mail d.d. 13.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/499).
Betreft: vernieuwing raad van bestuur De Watergroep.
Meegedeeld. De gemeente zal geen kandidaat voordragen.
47. Mail d.d. 18.02.2020 van [***] – Rode Kruis afdeling Lendelede (onze ref. 2020/547).
Betreft: Stickerverkoop 14-daagse 2020.
Goedgekeurd.
48. Mail d.d. 16.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/507).
Betreft: Fietstocht Ingelmunster – Noordkaap tvv MS-Liga.
Kan dit gepubliceerd worden in de Lendeleeft?
Deze vraag wordt voorgelegd aan het redactieteam van de Lendeleeft.
49. De mandatenlijsten van 2020 worden van nr. 26 tot nr; 27.goedgekeurd.
50. De bestelbons van 2020 worden van nr. 149 tot nr. 177 goedgekeurd.

51. De processen-verbaal d.d. 05.02.2020 en d.d. 12.02.2020 worden zonder opmerkingen
goedgekeurd.

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

De Burgemeester-Voorzitter,

Vandecasteele C.

Dewaele C.

