BESLUITENLIJST SCHEPENCOLLEGE
IN DIGITALE ZITTING VAN 01 APRIL 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 nota van het gemeentelijk omgevingsloket naar aanleiding van de
melding van mevrouw [***] over de mogelijke inkijk vanaf het nieuwbouwappartement
van de NV Steenhuyse aan de Stationsstraat 18/20 in de tuinen en woningen van het
Roggeveld.
Het advies van de omgevingsambtenaar om op deze vraag niet in te gaan daar er reeds
voldoende bomen staan wordt gevolgd.
2.

Kennisname van de vraag van architect [***] d.d. 24.03.2020 met betrekking tot de
verplaatsing van openbare infrastructuur ter hoogte van de Stationsstraat 17.
- voor het verplaatsen van de gemeentelijke infrastructuur (verkeersbord, octopuspaal,
wegwijzers, straatnaam) dient u tijdig –maar uiteraard enkel wanneer u met vergunning
de werken wil uitvoeren- contact op met de gemeente waarna de gemeentelijke diensten
zullen instaan voor het verwijderen van de elementen in kwestie.
- voor de nutsinfrastructuur (OV, teledistributie- en elektriciteitskastje): dit is een
aangelegenheid die u met Fluvius moet regelen. Het verplaatsen van dergelijke
infrastructuur altijd gebeurt op kosten van de aanvrager.

3.

Kennisname van de nota van het omgevingsloket met betrekking tot het voorstel d.d.
20.03.2020 van [***] met betrekking tot de heraanleg van de zijstraat van de
Stationsstraat ([***] / Korenveld).
Beslist het studiebureau te melden dat er voor de heraanleg van de weg over het
volledige tracé gekozen wordt voor een KWS-verharding.
Beslist de opdracht te geven aan Afdeling Vastgoedtransacties om de kosteloze
grondafstand van de aanpalende bewoners in het kader van de heraanleg van de weg in
aktes vast te leggen.

4.

Kennisname van de digitale vraag d.d. 26.03.2020 van notarissen [***] met betrekking
tot de mogelijke verkoop van de weide van [***] aan de gemeente Lendelede door de
firma [***]
Beslist de notaris mee te delen dat
1) enkel (een deel) van het perceel 436/E zou aangekocht worden;
2) het niet duidelijk is in welke mate er reeds een afspraak is gemaakt door de firma [***]
met de HVZ Fluvia;
De contactgegevens van Fluvia worden bij het antwoord aan de notaris gevoegd, met de
vermelding dat de gemeente bij het plaatsbezoek wenst aanwezig te zijn.
In het verleden werd landmeter [***] door de gemeente aangesteld als landmeter.
Daar hij kennis heeft over het terrein, wordt voorgesteld dat hij opnieuw wordt
aangesteld om de uiteindelijke opmeting te doen nadat er onderhoud met de brandweer
is geweest. De contactgegevens van [***] + het referentienummer van het dossier
worden bij het antwoord aan de notaris gevoegd.

5.

Kennisname van de digitale vraag d.d. 26.03.2020 van notarissen [***] met betrekking
tot de aankoopbelofte die werd gedaan door de [***] aan de gemeente Lendelede voor
het perceel op heden kadastraal gekend als sectie C 456 E. Deze aankoopbelofte wordt
overgenomen door de nieuwe eigenaars, [***].
Beslist de notaris de gevraagde stukken toe te sturen en hen te vragen een ontwerp van
akte op te maken.

6. Kennisname van de aangevraagde stedenbouwkundige uittreksels die zullen afgeleverd
worden aan de aanvragers
aanvrager
Aard goed
ligging
[***]
woning
Ingelmunstersestraat 17C
[***]
woning
Vlasbloemstraat 1
De stedenbouwkundige uittreksels worden afgeleverd.

eigenaar
[***]
[***]

7.

Kennisname aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4486 van [***] tot het wijzigen van
de bestemming: woning wordt bureel / toonzaal, gelegen in Lendelede, Izegemsestraat
69, sectie B 217H.
De vergunning wordt verleend.

8.

Aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4485 van de heer [***] tot het rooien van 13
bomen op het perceel gelegen in Lendelede, Heulsestraat 92+, sectie C 184X3.
De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

FINANCIEN:
9.

Mail d.d. 30.03.2020 van [***] – Fluvius (onze ref. 2020/979).
Betreft: offerte SOV Lendelede – voetbalveld 1 voor een bedrag van +/- € 66.000 excl.
21% BTW of een € 80.000 incl. BTW
Daar het saldo van de trekkingsrechten voor de gemeente Lendelede momenteel nog
een € 82.000 bedraagt, wordt voorgesteld om deze te gebruiken voor het betalen van
deze offerte. Resterende facturen voor de openbare verlichting zoals deze van de
zijstraat in de Stationsstraat zullen dan in onderling overleg ofwel in rekening gebracht
worden van de verLEDding ofwel apart betaald worden door de gemeente Lendelede.
OVERIGE PUNTEN:

BEGRAAFPLAATSEN:
10. Begraafplaats Centrum:
Aanvraag van dhr. [***], tot het bekomen van een vergunning op het uniform urnenveld
op de gemeentelijke begraafplaats Centrum, voor een termijn van 30 jaar en tegen de
concessieprijs van 375 euro, te verhogen met 300 euro voor de afdekplaat van het
uniform urnenveld, om te dienen als begraafplaats voor [***] en later voor [***].
Goedgekeurd.
Concessie voor 3 urnen.
BEVOLKING:
11. Mail d.d. 24.03.2020 van [***] (onze ref. 2020/983).
Betreft: Opvraging van de Lendeleedse 80-jarigen van de parochie Sint-Katharina voor
de lokale pastorale ploeg.
Goedgekeurd, mits deze adressen niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden
en niet aan derden meegedeeld worden daar deze vraag kadert in de sociale
doelstelling van de gemeente.

PERSONEEL:
12. VSOA - Tijdelijke werkloosheid voor de leden van VSOA-lrb (onze ref. I-2020-0927)
Mail van VSOA van 26.03.2020 met de vraag om alle personeelsleden op de hoogte te
brengen van de procedure aangaande de aanvraag van tijdelijke werkloosheid voor de
leden van VSOA-lrb.
Mag deze mail doorgestuurd worden naar alle personeelsleden de gemeente en het
OCMW? De personeelsdienst heeft geen zicht op wie al dan niet aangesloten is bij een
vakorganisatie.
Goedgekeurd.
13. IDEWE – studie rond Corona (onze ref. I-2020-0928)
Mail van IDEWE van 26.03.2020 waarin ze de medewerking vragen om de studie rond
het mentale welzijn van medewerkers n.a.v. de coronacrisis massaal in te vullen.
Mag deze mail doorgestuurd worden naar alle personeelsleden van de gemeente en het
OCMW?
Goedgekeurd.
VERZEKERINGEN:
14. Mail Ethias, dd. 24.03.2020, betreffende dossier >SPJ840075120< [***]
(Ref. I_2020_0942)
De verzekering van de tegenpartij betaalde een bedrag uit van 264,00 EUR ter
vergoeding van het omvergereden paaltje in ’t Gangske door een chauffeur van [***].
Dit bedrag is samengesteld als volgt: 300,00 EUR (bedrag op schadebestek) - 12%
slijtage. Dit bedrag werd reeds gestort.
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met dit bedrag en het feit
dat er een percentage slijtage in rekening wordt gebracht.
POLITIE/ VERKEER EN MOBILITEIT:
15. Vaststellen van een tijdelijk politiereglement voor invoering eenrichtingsverkeer in de
Langemuntelaan tijdens de openingsuren van het recyclagepark voor de periode van
dinsdag 7 april 2020 tot en met zaterdag 11 april 2020.
In bijlage : akkoord [***] met politiereglement en brief bewoners (onze ref. 2020/991).
Goedgekeurd. Ook de bijhorende brief aan de wijkbewoners wordt goedgekeurd.
16. Mail Vervoerregio Kortrijk d.d. 27.03.2020 (onze ref. 2020/951).
Betreft: Aangepaste onderzoeksnota Lendelede.
In bijlage mail met reactie [***] op deze nota.
Meegedeeld.
EVENEMENTEN:
17. Mail [***] - gemeentebestuur Ledegem, betreffende aanvraag gebruik podiumwagen op
15.08.20 (Ref.I_2020_0908)
Het gemeentebestuur van Ledegem vraagt de podiumwagen voor een activiteit op
15.08.20.
Het college gaat akkoord dat deze gratis gebruikt wordt mits men deze zelf komt
ophalen en terugbrengen en op voorwaarde dat deze terug is op 17.08.20 daar wij deze
zelf nodig hebben op 21.08.20 voor onze eigen kermis.

LOKALE ECONOMIE:
18. Mail d.d. 31.03.2020 van UNIZO – regioverantwoordelijke Zuid-West-Vlaanderen (onze
ref. 2020/984).
Betreft: UNIZO-overzicht Corona-steunmaatregelen voor steden/gemeenten.
Suggesties mbt lokale dienstverlening naar de ondernemers.
Meegedeeld.
OPENBARE WERKEN:
19. Schrijven d.d.23.03.2020 van De Watergroep (onze ref. 2020/936).
Betreft: Meikapelstraat. Netvernieuwing: renovatie nav lekken.
Kosten ten laste van De Watergroep.
Vraag akkoord/opmerkingen omtrent het ontwerp.
Goedgekeurd mits de zijstroken waarin gewerkt wordt volledig her aan te leggen. Dit
dient te gebeuren in overleg met de gemeente en met het akkoord van Schepen van
Openbare Werken.
20. Mail d.d. 25.03.2020 van [***] (onze ref. 2020/982).
Betreft: Ontwerp plannen betonvloer en wanden aan de gemeenteloods.
Goedgekeurd om op deze basis de definitieve plannen op te maken in functie van een
stedenbouwkundige vergunning en het bestek voor deze werken op te maken.
21. Mail d.d. 25.03.2020 van Vergunningen A11 (onze ref. 2020/916).
Betreft: Vraag voor algemene toelating voor telecommunicatiewerken in de
Winkelsestraat (appartement Winkelsestraat 14-16).
Hierbij moet de Winkelsestraat gedwarst worden voor plaatsen nieuwe wachtbuis.
Goedgekeurd op voorwaarde dat voor het dwarsen van de Winkelsestraat een
gestuurde boring wordt gebruik en dat er een positief advies wordt bekomen van de
politie. Hiertoe dienen de plannen met bijhorend signalisatieplan naar [***] doorgestuurd
te worden.
22. Mail d.d. 26.03.2020 van Stad Roeselare (onze ref. 2020/934).
Betreft: Vraag voor doortocht “West-Vlaanderen Mooiste 2020” op vrijdag 21 augustus
2020 (1500 fietsers verwacht).
Deze aanvraag werd voor advies doorgegeven aan Politie.
PATRIMONIUM
23. Mail Van Hemelen, dd. 30.03.20, betreffende vraag van de verantwoordelijke
patrimonium om naast een datum voor de controle van de gasdetectie in het
gemeentehuis en de loods ook een controle in de andere gemeentelijke gebouwen te
laten uitvoeren. (Ref.I_2020_0957 en Ref.U_2020_0567)
De jaarlijkse controle van de gasdetectie voor het gemeentehuis en de loods zou
doorgaan op 04.05.20. Tevens werd een controle bij de andere gemeentelijke gebouwen
aangevraagd , waardoor er ook op 06.05.20 een controle door Van Hemelen zou
gebeuren.
Bij de jeugdlokalen werd de controle van de gasinstallatie ( dichtheidsproef) uitgevoerd
door Electrotest na de aanpassing van de werken door [***].
Meegedeeld

24. Mail [***], dd. 26.03.20, betreffende vraag tot bestellen witte vlaggen als steun voor de
zorg. Er staat geen prijs bij (Ref.I_2020_0922).
Vraag tot bestelling van witte vlaggen als steun voor de zorg- zonder prijs in de mail.
Meegedeeld
MILIEU:
25. BRIEFWISSELING
a) Mail IVIO, d.d. 19.03.2020, betreffende verslag Raad van Bestuur 17/02/2020 (ref.
I_2020_0960).
Verslag nagelezen door de omgevingsambtenaar, geen bijzonderheden.
b) Mail IVIO, d.d. 31.03.2020, betreffende communicatie heropstart inzameling via
recyclageparken (ref. I_2020_0965). De Minister van Omgeving heeft beslist dat de
recyclageparken opnieuw mogen opengaan vanaf dinsdag 7 april, wel onder strikte
voorwaarden. Het is nu wachten op de afspraken en regeling die IVIO verder gaat
uitwerken. Belangrijk punt voor de gemeente: “Om de naleving van de noodzakelijke
maatregelen op de recyclageparken af te dwingen en om de wachtrijen aan de
ingang te beheersen, zeker als die op de openbare weg staan, worden de
burgemeesters gevraagd garant te staan voor voldoende politioneel toezicht, zeker
gedurende de eerste dagen.”.
c) Mail [***] ,d.d. 26.03.2020, betreffende tuinafval/corona (ref. I_2020_0961) Gezien het
nieuws dat het recyclagepark terug open gaat is deze vraag/melding achterhaald. De
burger zal opnieuw terecht kunnen in het RP met zijn groenafval, weliswaar mits het
respecteren van de strenge maatregelen.
d) Mail IVIO, d.d. 30.03.2020, betreffende tuinafval/corona (ref. I_2020_0962) Gezien
het nieuws dat het recyclagepark terug open gaat is deze mail achterhaald.
Niettegenstaande is er nog steeds de betalende dienst van IVIO om groenafval op te
halen aan huis. Dit kan een alternatief zijn als de recyclageparken gesloten zijn.
e) Mail [***], d.d. 29.03.2020, betreffende grond familie [***] (ref. I_2020_0963) De heer
[***] laat weten niet akkoord te zijn met het schrijven van de gemeente. Hij stelt dat
[***] zijn gronden ter beschikking stelde van de gemeente, die zowel de ophaling van
het vuil als het storten regelde.
f)

Mail EFIN, [***], d.d. 17.03.2020, betreffende initiatief EFIN: solar voor gemeenten
(ref. I_2020_0964) EFIN wil graag zonnepanelen plaatsen op de gronden en
gebouwen van ‘hun’ gemeenten. De algemeen directeur liet eerder al weten dat er
weinig mogelijkheden zijn in Lendelede omdat er bijna overal zonnepanelen zijn
geïnstalleerd. Toch wenst EFIN de mogelijkheden in Lendelede te (her)bekijken,
vooral wat betreft de sporthal.
Meegedeeld.

FINANCIEN:
26. Viseren en uitvoerbaar verklaren dwangbevel parkeerboete.
Goedgekeurd.
27. Schrijven d.d. 25.03.2020 van vzw Bedevaart naar de Graven aan de Ijzer (onze ref.
2020/944).
Betreft: toelage 2020.
Goedgekeurd op voorwaarde dat hiervoor budget voorzien is.

28. Mail d.d. 26.03.2020 van de financieel directeur (onze ref. 2020/929).
Betreft: Overzicht gemeentelijke belastingen – bedrijven.
Naar aanleiding van de coronacrisis en de impact op de bedrijven/ handelaars, werd een
oplijsting gevraagd aan de financieel directeur welke gemeentelijke belastingen er
specifiek van toepassing zijn voor hen.
Aan de hand van deze oplijsting en de mogelijke financiële impact, beslist het College
van Burgemeester en Schepenen als volgt:
- Inzake het standgeld voor frituren en andere verkoopstanden wordt beslist om enkel
deze standgelden aan te rekenen waarvan er effectief gebruik kan gemaakt worden
in 2020.
- Inzake de belasting op het plaatsen van terrassen op het openbaar domein; wordt
beslist om voor te stellen aan de gemeenteraad om een vrijstelling van deze
belasting te voorzien voor het aanslagjaar 2020.
- Inzake de algemene milieubelasting voor gezinnen en rechtspersonen voor het
aanslagjaar 2020, wordt beslist om deze te behouden maar de aanslagbiljetten pas
eind oktober te versturen.
Deze beslissingen wordt meegedeeld aan de financieel directeur.
ICT:
29. Offerte Westsys – Aankoop 2 pc’s bibliotheek (onze ref. I-2020-0874)
Ter voorbereiding van de omschakeling in de bibliotheek naar het nieuwe eengemaakte
bibliotheeksysteem (EBS), moeten nog 2 pc’s vervangen worden.
Er is hiervoor nog voldoende budget beschikbaar op de jaarlijkse investeringspost voor
informatica Gemeente en OCMW.
Goedgekeurd om hiervoor een bestelbon op te maken.
CORONA COMMUNICATIE:
30. a) Mail d.d. 25.03.2020 van VVSG (onze ref. 2020/933).
Betreft: Corona en kinderopvang – rol lokaal bestuur.
Organisatie van het opvangaanbod.
b) Mail d.d.26.03.2020 aan de directeur van de Talententuin (onze ref. U2020/556).
Betreft: opvang schoolkinderen in de paasvakantie door Peuterleute – regierol lokale
besturen.
Kan er bevestigd worden dat er tot 15 kinderen per dag kunnen opgevangen worden ?
Mocht er een tekort zijn aan kinderbegeleiders, graag met ons contact opnemen zodat
er intern kan bekeken worden hoe Peuterleute kan ondersteund worden.
c) Mail d.d. 27.03.2020 van de directeur van de Talententuin (onze ref. 2020/950).
Opvang schoolkinderen in de paasvakantie door Peuterleute.
Er wordt voor beide ouders een attest gevraagd dat ze behoren tot de cruciale sectoren.
Normaal kunnen ze tot 14 kinderen/leerlingen per begeleider opvangen. Tot op heden
ging het steeds om minder dan 10 leerlingen maar dit kan mogelijks wijzigen in de
paasvakantie. Een definitieve stand van zaken zou moeten gekend zijn tegen 1 april.
31. Mail d.d. 27.03.2020 van Crisiscentrum van de Vlaamse Overheid (onze ref. 2020/947).
Betreft: Nieuwsbrief d.d. 27.03.2020.
In bijlage 2 bijhorende brieven:
- Regierol lokale besturen opvang paasvakantie.
- Aandacht voor kwetsbare groepen.

32. Mail d.d. 29.03.2020 van [***] – gemeente Ingelmunster (onze ref. 2020/972).
Betreft: Covid 19 – organisatie eerstelijnszorg.
Overleg via videoconferentie op maandag 30 maart 2020 om 13u.
Agenda – aanvullingen.
33. Opstart schakelzorgcentra:
a) Mail d.d. 27.03.2020 van FOD Binnenlandse Zaken (onze ref. 2020/956).
Een overzicht van de opstart van de 6 schakelzorgcentra in onze provincie.
Voor onze gemeente is dit het dienstencentrum Ter Deeve in Meulebeke.
b) Mail d.d. 28.03.2020 van [***] – coördinator schakelzorgcentrum Ter Deeve
Meulebeke (onze ref. 2020/945).
Betreft: schakelzorgcentrum Ter Deeve – Eerstelijnszone RITS.
Vraag aan de gemeente om akkoord te gaan met volgende principes:
Personeelsinzet indien nodig
Solidariteitsprincipe (obv aantal inwoners).
In bijlage de mail d.d. met het antwoord van de algemeen directeur (onze ref.
U2020/564).
De gemeentelijke crisiscel kan akkoord gaan met de gestelde principes onder
voorbehoud van goedkeuring door het college.
Het College van Burgmeester en Schepenen keurt de gestelde principes van
personeelsinzet voor zover dit mogelijk en nodig zou blijken en het
Solidariteitsprincipe (obv aantal inwoners) goed in zitting van vandaag.
34. Mail d.d. 31.03.2020 van [***], secretariaat Meulebeke
In welke mate kan er gerekend worden op inschakeling van enkele van uw
poetspersoneelsleden.
In bijlage de mail d.d. 02.04.2020 met het antwoord van de algemeen directeur:
Momenteel stellen we als gemeente reeds 2 poetsvrouwen (met elk een
tewerkstellingsbreuk van 31u) ter beschikking aan het plaatselijk privaat WZC daar ze al
hun personeel nodig hebben ter ondersteuning van de bewoners. We kunnen dus niet
onmiddellijk op deze vraag ingaan.
Mocht er echter onvoldoende reactie komen vanuit de andere gemeenten, graag ons
dan op de hoogte te brengen zodat we intern kunnen bekijken wat toch nog mogelijk is.
35. Mail d.d. 31.03.2020 van FOD Binnenlandse Zaken (onze ref. 2020/895) met de vraag
naar bijkomende intermediaire structuren. Dit zijn bestaande infrastructuren die geschikt
zijn voor de opvang van patiënten zoals leegstaande WZC, hotels, …
Er wordt geantwoord dat er in onze gemeente geen dergelijke structuren beschikbaar
zijn.
35. Politieverordening houdende organisatie van de zittingen van de lokale
bestuursorganen.
Kennisname van het besluit van de burgemeester waarbij volgende regelingen
ingevoerd worden:
De zittingen van de diverse bestuursorganen zullen tot 30.04.2020 als volgt
georganiseerd worden :
a) De zittingen van het College van Burgemeester en Schepenen, het Vast Bureau en
het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst zullen digitaal georganiseerd worden;

b) De gemeente- en OCMW-raadszitting van 30 april 2020 zal georganiseerd worden
in GC Den Tap daar een vlot verloop van vergaderingen met zoveel personen
moeilijk is. In een raadszitting zijn veel tussenkomsten van de raadsleden, alsook de
mondelinge vragen en mededelingen kunnen veel vlotter verlopen. In de grote zaal
van GC Den Tap kan dit perfect georganiseerd worden met respect voor de regels
van social distancy waardoor er voldaan kan worden aan de preventieve
maatregelen. Omwille van de openbare veiligheid zullen deze vergaderingen achter
gesloten deuren plaatsvinden.
36. Annuleringen nav Corona:
a) Mail d.d. 31.03.2020 van [***] – Leiedal (onze ref. 2020/981).
Betreft: Leiedal – aanpassingen datum en aanpak Algemene Vergadering,
Ontmoetingsavond en Contrei Live nav COVID- 19.
b) Mail d.d. 31.03.2020 van [***] – Telenet bv (onze ref. 2020/980).
Betreft: maatregelen ikv Corona.
De maatregel om alle niet-dringende werken on hold te zetten wordt verlengd tem 19
april 2020.
c) Mail d.d. 27.03.2020 van Infrabel (onze ref. 2020/939). – focus op essentiële werken
tijdens Coronacrisis.
d) Mail d.d. 31.03.2020 van Provincie West-Vlaanderen (onze ref. 2020/977).
Betreft: annulering van het bezoek van de deputatie op 20 april 2020 aan Harelbeke,
Wevelgem en Lendelede.
37. Mail d.d. 25.03.2020 van [***] (onze ref. 2020/917).
Betreft: info kermissen.
Vraag om via mail op de hoogte gehouden te worden ivm de info van de kermissen.
De ambtenaar van economie zal hierop antwoorden.
38. Mail d.d. 24.03.2020 van FOD Binnenlandse Zaken (onze ref. 2020/993).
Betreft: Uitzonderlijk en voorlopig versoepelde administratieve maatregelen betreffende
de reglementering met betrekking tot het houden van de bevolkingsregisters en de
afgifte van elektronische identiteitskaarten van Belgen gedurende de gezondheidscrisis
ten gevolge van het CORONAVIRUS – COVID 19.
Dit werd doorgegeven aan de dienst burgerzaken.
GEMEENTERAAD:
39. Mail d.d. 31.03.2020 van [***].
Betreft: aangepast reglement heffing leegstand.
Dit punt zal behandeld worden op de gemeenteraad in zitting d.d. 30.04.2020.

40. Mail d.d. 27.03.2020 van Fluvius (onze ref. 2020/953).
Betreft: Fluvius West – algemene vergadering 19 juni 2020.
Dit punt zal behandeld worden op de gemeenteraad in zitting d.d. 28.05.2020.
ALGEMEEN:
41. Mail d.d. 31.03.2020 van AHOSA vzw (onze ref. 2020/969).
Betreft: Bevraging naar de participatiegraad van doven en slechthorenden in
adviesraden,…Vraag om hier aan deel te nemen.
Deze vraag wordt doorgestuurd naar de verschillende diensthoofden.

42. De mandatenlijsten van 2020 worden van nr. 60. tot nr. 64 goedgekeurd.
43. De bestelbons van 2020 worden van nr. 338 tot nr. 364 goedgekeurd.
44. Het proces-verbaal d.d. 25.03.2020 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
De Algemeen Directeur,

De Burgemeester-Voorzitter,

Vandecasteele C.

Dewaele C.

