BESLUITENLIJST SCHEPENCOLLEGE
IN DIGITALE ZITTING VAN 15 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 het bericht d.d. 02.04.2020 van de [***] in het kader van de verkenning
van het nieuw strategisch project ‘Open Ruimte’
De Intercommunale is op zoek naar projecten waarbij diverse thematieken voor een
duurzame en multifunctionele open ruimte gebiedsgericht aan bod kunnen komen
(water, bodemkwaliteit, natuur en bos, traag verkeer…).
De site Stevan en Neirynck worden als mogelijke projectgebieden doorgegeven.
2.

Kennisname aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4478 van [***] tot het bouwen van
een loods (stelplaats landbouwmachines, incl. bietenlaadmachine), gelegen in
Lendelede, Beiaardstraat 5, sectie D 160 K, L.
Beslist de aanvraag met vraag tot advies over te maken aan HVZ Fluvia en het
Departement Landbouw en Visserij.
Beslist een openbaar onderzoek op te starten dat pas op 28 april 2020 zal starten.

3.

Aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4474 van [***] tot het bouwen van een garage,
gelegen in Lendelede, Nieuwstraat 55, sectie C 447 R3 . BPA 1 D Dorpskom d.d.
09.07.1998.
De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

4.

Aktename van de melding 2020/4493 van [***] tot het plaatsen van 2 raamopeningen,
gelegen in Lendelede, ’t Zaagske 11, sectie B 205R.
De werken kunnen worden uitgevoerd zoals voorgesteld.

GEMEENTERAAD:
5.

Vernieuwing fietspad Winkelsestraat: Goedkeuren ontwerpdossier met raming ten
belope van 443.012,27 €, incl. BTW (320.788,96 € ten laste van de gemeente en
122.223,31 € ten laste van de nutsmaatschappijen) en gunningswijze
(onderhandelingsprocedure met bekendmaking).
Dit punt zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad in zitting d.d.
30.04.2020.
In bijlage de mail d.d. 14.04.2020 van de [***] ivm de voorziene budgetten in het
meerjarenplan.
In bijlage de mail d.d. 15.04.2020 van De Watergroep – [***] dat zij geen opmerkingen
hebben.

OVERIGE PUNTEN:
BEGRAAFPLAATSEN:
6.

Begraafplaats Centrum:
Aanvraag van [***] tot het bekomen van een grondconcessie op de gemeentelijke
begraafplaats Centrum, voor een termijn van 30 jaar tegen de concessieprijs van 375
euro om te dienen als begraafplaats voor [***] (overleden te Kortrijk op 08.04.2020).
Goedgekeurd.

7.

Begraafplaats Centrum:
Aanvraag van [***] tot het bekomen van een grondconcessie op de gemeentelijke
begraafplaats Centrum, voor een termijn van 30 jaar tegen de concessieprijs van 375
euro om te dienen als begraafplaats voor [***] (overleden te Beernem op 08.04.2020).
Goedgekeurd.

8.

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
en tegen de som van 125,00 euro.
Het aanvraagformulier werd ondertekend door [***] op 09.04.2020.
Goedgekeurd.

9.

Begraafplaats Centrum:
Aanvraag tot het bekomen van een nieuwe termijn voor een bestaande eeuwigdurende
grafconcessie (omgezet naar een tijdelijke concessie van 50 jaar, ingevolge de wet van
20 juli 1971) op de gemeentelijke begraafplaats Centrum op naam van [***] voor een
periode van 50 jaar.
Het aanvraagformulier werd ondertekend door [***] op 12.04.2020.
Goedgekeurd.

PATRIMONIUM:
10. Mail [***] - chiromeisjes Lendelede, dd. 09.04.20, betreffende plafond kwiksheem- zie
foto’s in bijlage (Ref.I_2020_1074)
Het plafond en de verlichting van het kwikslokaal hebben hun beste tijd gehad.
Bij de uitgevoerde dakwerken werd er geopteerd om een laag isolatie te voorzien.
Voorstel is om het plafond te verwijderen en de lichten te herstellen.
Goedgekeurd.
11. Mail [***], dd. 14.04.20, betreffende offerte airco bureel burgerzaken. (Ref.I_2020_1107)
De offerte voor de airco voor de dienst burgerzaken bedraagt 6.628,75 euro excl. BTW
zijnde 8.020,78 euro incl. BTW.
Gelet op de hoge kostprijs wordt hiervoor verder geïnformeerd naar de noodzakelijkheid
en de mogelijkheid om een goedkoper toestel te installeren.
OPENBARE WERKEN:
12. Mail d.d. 10.04.2020 van [***] (onze ref. 2020/1098).
Betreft: Melding volgende problemen:
- Hulstsestraat nr.2: losliggende boordsteen.
- Manpadstraat: sluikstorting.
De technische dienst werd hiervan op de hoogte gebracht.

13. A) Mail d.d. 01.04.2020 van [***] (onze ref. 2020/1076).
Betreft: Landelijke wegen 2019-2020 Harelbekestraat.
De vooropgestelde planning kan niet meer gerespecteerd worden gezien de
uitvoeringswerken van De Watergroep nog niet opgestart werden.
Meegedeeld.
B) Schrijven d.d. 08.04.2020 van [***] (onze ref. 2020/1096)
Betreft: Landelijke wegen 2019-2020 – uitstel startdatum door Corona.
Vraag om het bevel van aanvang uit te stellen van 20.04.2020 naar 11.05.2020.
De nodige maatregelen ivm Corona zullen voorzien worden.
Goedgekeurd.
14. A) Mail d.d. 08.04.2020 van Fluvius (onze ref. 2020/1109).
Betreft: Werken zijstraat Stationsstraat: Offerte aanpassen openbare verlichting t.b.v.
4.430,96 €, BTW verlegd.
Goedgekeurd.
Dit wordt meegenomen bij de financiering van deze werken.
B) Mail d.d. 14.04.2020 van [***] (onze ref. 2020/1104).
Betreft: Werken zijstraat Stationsstraat – coördinatievergadering 2 – plan en knelpunten.
Meegedeeld.
JEUGD:
15. Mail d.d. 15.04.2020 van [***].
Betreft: Bestelling spelmateriaal via groepsaankoop van de VDS t.b.v. 1.127,61 €, BTW
incl.
Goedgekeurd.
MILIEU:
16. BRIEFWISSELING
Mail d.d. 11.04.2020 van [***] (onze ref. 2020/1100).
Betreft: Corona-regeling containerpark.
Vraag om wegens omstandigheden een aanpassing hiervan te kunnen krijgen.
In bijlage de mail d.d. 14.04.2020 als antwoord van IVIO (onze ref. 2020/1101): zij
kunnen geen uitzonderingen toelaten.
Meegedeeld.
17. Schrijven d.d. 14.04.2020 van [***] (onze ref. 2020/1112).
Betreft: 2° Melding van inbreuken op de natuur door bewoner Kwadestraat 11.
Deze melding wordt opnieuw doorgegeven aan de politie.
CORONA COMMUNICATIE:
18. Mail d.d. 09.04.2020 van FOD Financiën (onze ref. 2020/1082).
Betreft: Annulering geplande zitdagen voor invullen belastingaangiften.
Vraag om via de communicatiekanalen van de gemeente de burgers hiervan op de
hoogte te brengen.
Dit punt werd reeds goedgekeurd in het vast bureau en wordt opgevolgd door de
medewerkers van het Sociaal Thuis.

19. Mail d.d. 15.04.2020 van [***] (onze ref. 2020/1113).
Betreft: Update ELZ RITS en Midden Wvl – Schakelzorgcentrum Ter Deeve Meulebeke.
Meegedeeld.
GEMEENTERAAD:
20. Vaststellen van een politieverordening houdende de tijdelijke toepassing van de
gemeentelijke administratieve sancties op inbreuken bedoeld in artikel 187 van de Wet
van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en meer in het bijzonder op de
artikelen 1, 5 en 8 van het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
Dit punt zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad in zitting d.d. 30.04.2020.
21. Het College van Burgemeester en Schepenen verzoekt de Voorzitter van de
gemeenteraad om volgende punten op de dagorde van de gemeenteraad van 30 april
2020 te willen plaatsen:
MANDATARISSEN:
1. Ontslag van het raadslid Kimberly Tanghe, onderzoek en goedkeuring der
geloofsbrieven van haar opvolger en aanstelling van Mevrouw Vicky Devreese als
raadslid.
2. Hervaststelling van de rangorde van de raadsleden.
3. Aannemen van de deontologische code voor de gemeenteraad.
OPENBARE VEILIGHEID:
4. Bekrachtiging Politieverordeningen van de Burgemeester:
a) Politieverordening d.d. 23.03.2020 houdende verplaatsen gemeente- en
OCMW-raadszitting van 26 maart 2020 naar donderdag 30 april 2020;
b) Politieverordening d.d. 02.04.2020 houdende organisatie van de zittingen van
de lokale bestuursorganen.
5. Vaststellen van een politieverordening houdende de tijdelijke toepassing van de
gemeentelijke administratieve sancties op inbreuken bedoeld in artikel 187 van de
Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en meer in het bijzonder op
de artikelen 1, 5 en 8 van het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 houdende
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken.
OPENBARE WERKEN:
6. Vernieuwing fietspad Winkelsestraat: Goedkeuren ontwerpdossier met raming ten
belope van 443.012,27 €, incl. BTW (320.788,96 € ten laste van de gemeente en
122.223,31 € ten laste van de nutsmaatschappijen) en gunningswijze
(onderhandelingsprocedure met bekendmaking).
KERKFABRIEKEN:
7. Kerkfabriek St. Blasius : Advies Jaarrekening 2019.
8. Kerkfabriek H. Familie : Advies Jaarrekening 2019.
9. Kerkfabriek St. Katharina : Advies Jaarrekening 2019.
FINANCIEN:
10. Wijzigen van het gemeentelijk belastingreglement d.d. 19.12.2019 op woningen,
kamers en gebouwen opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister voor de
aanslagjaren 2020-2025 (uitzondering ingevolge coronamaatregelen).
11. Goedkeuren van het voorstel om beroep te doen op de Vlaamse Gemeenschap als
opdrachtencentrale voor afname van de Raamovereenkomst(en) voor
“Telecommunicatiediensten ten behoeve van de Vlaamse overheid, lokale en
provinciale besturen“ (Bestek. Nr. 2017/HFB/OPMB/33326).
PATRIMONIUM:
12. Goedkeuren van de kaderovereenkomst Fluvius Duurzame gebouwen tussen de
gemeente en Fluvius West.

13. Definitief vaststellen van de straatnaam voor de nieuwe trage weg tussen
Oudstrijderslaan en Kard. Cardijnlaan (Rachel Naertpad).
14. Voorlopig vaststellen van het grafisch plan tot gedeeltelijke opheffing van voetweg
nr. 26.
SOCIALE ZAKEN:
15. Registreren van gemeente en OCMW als partner van de European Disability Card.
WONEN:
16. Woonwijs : Goedkeuren jaarverslag en jaarrekening werkingsjaar 9.
INTERCOMMUNALES:
17. I.V.I.O. : Gewone Algemene Vergadering op 19 mei 2020: Bespreking van de
agenda en bepalen van het standpunt dat door de vertegenwoordiger van de
gemeente dient te worden ingenomen : Voorstel tot goedkeuren van alle punten van
deze vergadering.
18. Fluvius Opdrachthoudende Vereniging : Algemene Vergadering tevens
jaarvergadering op 27 mei 2020: Bespreking van de agenda en bepalen van het
standpunt dat door de vertegenwoordiger van de gemeente dient te worden
ingenomen : Voorstel tot goedkeuren van alle punten van deze vergadering.
ALGEMEEN:
19. Goedkeuren van het verslag van de voorgaande zitting d.d. 20.02.2020.
20. Mondelinge vragen en mededelingen.
22. Mail d.d. 08.04.2020 van [***] – Psilon (onze ref. 2020/1079).
Betreft: Algemene jaarvergadering Psilon op dinsdag 16 juni 2020
Dit punt zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad in zitting d.d.
28.05.2020.
ALGEMEEN:
23. De mandatenlijsten van 2020 worden van nr. 76 tot nr. 82 goedgekeurd.
24. De bestelbons van 2020 worden van nr. 383 tot nr. 388 goedgekeurd.
25. Het proces-verbaal d.d. 08.04.2020 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
AFSPRAKEN:
Mail d.d. 10.04.2020 van Secretariaat EFIN (onze ref. 2020/1090).
EFIN bv: uitnodiging Algemene Vergadering op dinsdag 2 juni 2020.
NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
De Algemeen Directeur,

De Burgemeester-Voorzitter,

Vandecasteele C.

Dewaele C.

