BESLUITENLIJST SCHEPENCOLLEGE
IN DIGITALE VERGADERING VAN 18 MAART 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 aangevraagde stedenbouwkundige uittreksels die zullen afgeleverd
worden aan de aanvrager
Aanvrager
Aard goed
ligging
eigenaar
Callens & Noreillie Grond
Kuurnsestraat
[***]
Vlegels
garage
Rijksweg 116+
[***]
Degroote
grond
Stationsstraat
[***]
Prisma
grond
Izegemsestraat 32
[***]
Century 21
woning
Rozebeeksestraat 30
[***]
Claerhout
grond
Meikapelstraat 34+
[***]
Callens-Noreillie
Woning met land Heirweg 10
[***]
Dusselier
woning
Meikapelstraat 49
[***]
De stedenbouwkundige uittreksels worden afgeleverd.

2.

Vraag in het kader van artikel 5.2.2 van de Vlaamse Codex door notarissen [***], tot de
splitsing van percelen gelegen in Lendelede, Manpadstraat 4 & 6, sectie B741E en 759D
in functie van een verkoop.
Beslist de notaris mee te delen geen opmerking te hebben omtrent de grafische
herverdeling.

3.

Aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4476 van de heer [***] tot het plaatsen van
een veranda, gelegen in Lendelede, Burgemeester G. Dussartlaan 23 E, sectie C198 S.
VK 80/2 d.d. 30.03.2005, lot 6
De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

4.

Aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4467 van de heer [***], tot het plaatsen van
een carport bij een tuinhuis, gelegen in Lendelede, Wilgenlaan 22, sectie B525 e. VK
13/1 d.d. 24.02.1966, lot 48.
De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

5.

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.
Verleent de vergunning onder voorwaarden.

6.

Aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4475 van de heer [***] tot het verbouwen van
een eengezinswoning, gelegen in Lendelede, Kortrijksestraat 24, sectie C 195 Y4.
De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

OVERIGE PUNTEN:
BEGRAAFPLAATSEN:
7.

Begraafplaats Centrum:
Aanvraag van dhr. [***], Zandbergstraat 20, 8530 Harelbeke tot het bekomen van een
grondconcessie op de gemeentelijke begraafplaats Centrum, voor een termijn van 30
jaar om te dienen als begraafplaats voor [***] en later voor [***].
Goedgekeurd.

8.

Begraafplaats Centrum:
Aanvraag van mevr. [***], Vijverzicht 6 bus 21, 8860 Lendelede, tot het bekomen van
een afsluitplaat voor een columbariumnis op de gemeentelijke begraafplaats Centrum,
om te dienen als begraafplaats voor [***].
Goedgekeurd.

9.

Begraafplaats Centrum:
Aanvraag tot het bekomen van een nieuwe termijn voor een bestaande grafconcessie op
de gemeentelijke begraafplaats Centrum op naam van [***]voor een periode van 10 jaar.
Goedgekeurd.

POLITIE/ VERKEER EN MOBILITEIT:
10. Kennisname van volgende vergunning afgeleverd door de burgemeester:
Stratenloop ‘Bosmolens Ommegang’ op vrijdag 24 juli 2020 te Izegem en gedeeltelijk op
grondgebied Lendelede met start om 18 uur.
11. Mail d.d. 13.02.2020 van [***] (onze ref. 2020/469).
Betreft: Aanvraag voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de openbare weg voor
2020.
Advies werd reeds gevraagd aan de politie op 14.02.2020 maar nog niet ontvangen.
Voorstel om vergunning te verlenen onder voorwaarden.
Goedgekeurd.
12. Mail d.d. 20.01.2020 van [***] – Gent (onze ref. 2020/182).
Betreft: aanvraag jaarvergunning voor werken categorie 3 op openbaar domein in het
jaar 2020.
Advies werd reeds gevraagd aan de politie op 20.01.2020 maar nog niet ontvangen.
Voorstel om vergunning te verlenen onder voorwaarden.
Goedgekeurd.
FEESTELIJKHEDEN:
13. Mail d.d. 11.03.2020 van [***] (onze ref. 2020/813).
Betreft: ontvangst Kohané.
Er wordt meegedeeld dat wij geen verenigingen ontvangen ter gelegenheid van een 45
jarig-bestaan maar dat zij wel recht hebben op een toelage als jubilerende vereniging.
EVENEMENTEN:
14. Mail [***], dd. 16.03.20, betreffende annulatie eetfestijn op 19.04.20 in zaal Lindelei.
Meegedeeld.

15. Mail [***] - minionderneming , dd. 16.03.20 , betreffende aanvraag 2 stemhokjes voor de
Prizmarkt op 30.04.20 (Ref.I_2020_0837)
Goedgekeurd onder voorbehoud: dit kan enkel doorgaan indien tegen deze datum de
maatregelen inzake de covid-19 crisis in die mate versoepeld zijn dat dergelijke
activiteiten opnieuw mogen georganiseerd worden.
16. Mail [***] - minionderneming, dd. 16.03.20, betreffende aanvraag 2 nadars voor een
carwash op 30.04.20 en de vraag om de parking van het gemeentehuis af te sluiten
tussen 15u en 20u. (Ref.I_2020_0846)
Positief advies werd gegeven door [***].
Goedgekeurd onder voorbehoud: dit kan enkel doorgaan indien tegen deze datum de
maatregelen inzake de covid-19 crisis in die mate versoepeld zijn dat dergelijke
activiteiten opnieuw mogen georganiseerd worden.
17. Mail [***], dd. 16.03.20, betreffende aanvraag materiaal voor de opendeurdag op
25.04.20. (Ref.I_2020_0828).
Goedgekeurd onder voorbehoud: dit kan enkel doorgaan indien tegen deze datum de
maatregelen inzake de covid-19 crisis in die mate versoepeld zijn dat dergelijke
activiteiten opnieuw mogen georganiseerd worden.
BIBLIOTHEEK:
18. Mail d.d. 11.03.2020 van [***] (onze ref. 2020/819).
Betreft: Voorstel samenwerking Gezins- en Welzijnsraad voordracht op 15 juni 2020.
Kostprijs : 400 euro, waarvan de helft te betalen door de gemeente.
Goedgekeurd.
OPENBARE WERKEN:
19. Mail d.d. 13.03.2020 van [***] (onze ref. 2020/824).
Betreft: melding van laaghangende takken boven het voetpad en het fietspad op de
hoek van de Langemuntelaan en de Winkelsestraat.
Deze melding werd doorgegeven aan de technische dienst.
Deze melding wordt voor verder gevolg doorgegeven aan HINP [***].
20. Mail d.d. 13.03.2020 van [***] (onze ref. 2020/825).
Betreft: melding van een kapotte kast van Infrax in De Vierschaar.
Deze melding werd doorgegeven aan Fluvius en zij hebben reeds de nodige
maatregelen genomen en dit ook gemeld aan betrokkene.
21. Mail d.d. 17.03.2020 van [***] (onze ref. 2020/854).
Betreft: ontwerp werfbord werf Lendelede.
Goedgekeurd.
FINANCIEN:
22. Mail d.d. 17.03.2020 van [***].
Betreft: Kasprocedures gemeente en OCMW Lendelede.
Het schepencollege neemt kennis van de meeste recente versie van de kasprocedures
zoals deze worden toegepast bij de Gemeente en het OCMW van Lendelede.
Deze werden bijgewerkt in functie van het kader voor organisatiebeheersingssysteem
2019-2025.

23. Mail d.d. 16.03.2020 van [***] (onze ref. 2020/848).
Betreft: standgeld: vraag om, wegens geen inkomsten (coronavirus) uitstel te kunnen
krijgen van het betalen van standgeld voor hun kermisattractie.
De financieel directeur adviseert om te antwoorden dat de standgelden steeds vroeg
worden doorgestuurd naar de standhouders maar dat zij eigenlijk maar moeten betalen
ten laatste voor zij aankomen voor Ommegang en Kermis. Het schepencollege volgt het
advies van de financieel directeur.
24. Schrijven d.d. 12.03.2020 van [***] (onze ref. 2020/858).
Betreft: stand kapitaal op 31.12.2019.
Meegedeeld.
PATRIMONIUM:
25. Mail [***], dd. 16.03.20, betreffende plaatsing werfkeet parking loods. (Ref.I_2020_0843)
Meegedeeld.
26. Mail [***]- BIB, dd. 17.03.20, betreffende plaatsing vergaarbak bib voor het leeghalen
van het archief. (Ref.I_2020_0849)
Goedgekeurd.
WELZIJN - CORONA:
27. Voorstel om alle jubilea en andere plechtigheden te annuleren en dit in eerste instantie
tot en met 3 april 2020.
Alle jubilea en plechtigheden worden uitgesteld tot eind april. De jubilarissen worden
verwittigd. Deze periode kan nog aangepast worden naargelang de evolutie van de
maatregelen inzake de covid-19 crisis.
28. Mededeling: informatie personeel.
Er wordt kennis genomen van deze nota’s.
29. Mededeling aan de bevolking: nieuwe richtlijnen vanaf 14.03.2020.
Er wordt kennis genomen van deze richtlijnen.
30. Mail d.d. 16.03.2020 van [***] (onze ref. 2020/847). Info COVID-19.
Meegedeeld.
31. Mail d.d. 16.03.2020 van [***] (onze ref . 2020/840).
Betreft: UNIZO-overzicht Corona-steunmaatregelen voor steden/gemeenten.
Dit punt wordt verdaagd tot meer duidelijkheid is hoelang de beperkingen voor de
diverse handelaars duren. Voorlopig worden volgende maatregelen genomen :
a) Er wordt gevraagd aan de financiële dienst om een oplijsting te maken van de
specifieke taksen en standgelden voor bedrijven met het bedrag van de jaarinkomsten.
b) Er wordt gevraagd aan de financiële dienst om momenteel geen aanslagen van
jaarlijkse belastingen,… te versturen daar zowel bedrijven als particulieren
momenteel minder inkomsten hebben.
32. Mail d.d. 16.03.2020 van [***] (onze ref. 2020/839).
Betreft: Coronacrisis: schort ook uw gemeente lokale ondernemersbelastingen op?
Verdaagd om zelfde reden als vorig punt.
33. Mail d.d. 12.03.2020 van [***] (onze ref. 2020/820).
Betreft: Art’Iz: afgelastingen n.a.v. corona.
Meegedeeld.

GEMEENTERAAD:
34. Annulatie gemeente- en OCMW raad in zitting d.d. 26 maart 2020.
Meegedeeld.
35. Schrijven d.d. 11.03.2020 van [***] (onze ref. 2020/834).
Betreft: voorstel van legislatuurovereenkomst mbt samenwerking ikv Stadlandschap Leie
en Schelde.
Dit punt wordt verdaagd om hieromtrent meer informatie in te winnen.
36. Mail d.d. 17.03.2020 van [***] (onze ref. 2020/852).
Betreft: Gewone algemene vergadering IVIO op maandag 18 mei 2020.
Dit punt zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad in zitting d.d. 30.04.2020.
37. Het raadslid [***] heeft op 11 maart 2020 haar ontslag als raadslid in de gemeenteraad
vanuit de fractie “Trots op Lendlee” ingediend.
De voorzitter van de gemeenteraad heeft op 11 maart 2020 kennis genomen van dit
ontslag waardoor dit definitief is. Het raadslid kan haar mandaat blijven uitoefenen tot
haar opvolger is geïnstalleerd. Ondertussen werd haar fractieleider telefonisch verwittigd
en de procedure voor de aanstelling van haar opvolger opgestart.
ALGEMEEN:
38. De mandatenlijsten van 2020 worden van nr. 52 tot nr. 56 goedgekeurd.
39. De bestelbons van 2020 worden van nr. 297 tot nr. 319 goedgekeurd.
40. Het proces-verbaal d.d. 11.03.2020 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

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

De Burgemeester-Voorzitter,

Vandecasteele C.

Dewaele C.

