BESLUITENLIJST SCHEPENCOLLEGE IN ZITTING VAN 29 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.

Gelet op administratieve aktes, opgemaakt op 25.03.2020 en 08.04.2020 door de
technisch adviseur van Woonwijs, waaruit blijkt dat volgende woongelegenheden
dienen opgenomen te worden in het leegstandsregister :
Doss nr
2020/002
2020/003
2020/005
2020/006
2020/007
2020/008
2020/009
2020/010
2020/011
2020/012
2020/013
2020/014
2020/015

Ligging
Em. Neirynckstraat
Ingelmunstersestraat
Izegemsestraat
Kardinaal Cardijnlaan
Kasteelstraat
Kortrijksestraat
Kortrijksestraat
Kuurnsestraat
Rijksweg
Roterijstraat
Rozebeeksestraat
Rozebeeksestraat
Winkelsestraat

Nr Kad nr
28
C849p2
34
B592Z
54/0012
B437p
38
B180l2
26/0024
C19n
19
D421n2
54
C118k2
42
C285g
6
B404d
25
A338b
24
C291d
80 A
C860m
41 C0011 C107s

Beslist de voornoemde woongelegenheden op te nemen in het leegstandsregister en de
betrokken eigenaars schriftelijk op de hoogte te brengen van de eerste opname van hun
pand in het gemeentelijk leegstandsregister.

2. Kennisname van de lijst van woningen, opgenomen in het leegstandsregister, die in
aanmerking komen voor een heffing. Beslist hiervoor het kohier op te maken en bij de
betrokken eigenaars de respectievelijke heffing te vorderen via een aanslagbiljet.
3.

Kennisname van de voorstelling van het planteam Ventilus over de voortgang en
volgende stappen binnen het geïntegreerd planproces voor de opmaak van het
Gewestelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Ventilus.
Op basis van de publieke raadpleging werd in de tweede procesnota beslist een extra
tussenstap te nemen. In dit kader worden binnenkort enkele belangrijke
contactmomenten met lokale besturen, middenveldorganisaties en georganiseerde
omwonenden georganiseerd.
Er wordt gevraagd aan Leiedal dat [***] het standpunt van de gemeente en het
arrondissement Kortrijk hierin kan vertegenwoordigen.

4.

Kennisname van de nota van het omgevingsloket naar aanleiding van de vraag van [***],
Winkelsestraat 106, 8860 Lendelede tot het plaatsen van een broodautomaat.
Niet goedgekeurd daar dit stedenbouwkundig niet mogelijk is.

5. Kennisname van het aangevraagde stedenbouwkundige uittreksel dat zal afgeleverd
worden aan de aanvrager
aanvrager
Aard goed
ligging
[***]
woonhuis
Stationsstraat 41
Het stedenbouwkundige uittreksel zal worden afgeleverd

eigenaar
[***]

6.

Vraag in het kader van artikel 5.2.2 van de Vlaamse Codex door [***] met betrekking tot
het vestigen van een recht van opstal voor de percelen gelegen in Lendelede,
Kortrijksestraat 92, sectie B 124H, eigendom van de heer en mevrouw [***].
Beslist hierover geen opmerkingen te formuleren.

7.

Aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4497 van de heer en mevrouw [***],
Beiaardstraat 6A, 8860 Lendelede tot het uitbreiden van een vrijstaande
ééngezinswoning, gelegen in Lendelede, Beiaardstraat 6A, sectie D 289 L. RUP 2.1
Zonevreemde Woningen d.d. 25.10.2007.
De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

OVERIGE PUNTEN:
BEGRAAFPLAATSEN:
8.

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 [***] (vergund
16.04.1970) voor een periode van 10 jaar. Deze verlenging is kosteloos.
Het aanvraagformulier werd ondertekend door [***] op 17.04.2020.

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
en tegen de som van 125,00 euro.
Het aanvraagformulier werd ondertekend door [***]op 28.04.2020.
Goedgekeurd.

10. 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 [***] (vergund
23.10.1969) voor een periode van 10 jaar. Deze verlenging is kosteloos.
Het aanvraagformulier werd ondertekend door [***] op 28.04.2020.
Goedgekeurd.
11. Begraafplaats Centrum:
Onderstaande grafzerk mag verwijderd worden op het kerkhof van Lendelede Centrum
vanaf 01.01.2020. De familie heeft een opzegverklaring ondertekend en wil de grafzerk
opnieuw gebruiken.
Goedgekeurd.
[***] – einddatum concessie 05.04.2020.
De grafzerk zal hergebruikt worden bij de concessie van [***].

BEVOLKING:
12. Schrijven d.d. 27.04.2020 van [***] – dienst bevolking.
Betreft: Ambtshalve inschrijving van [***], Emiel Neirynckstraat 36/005 te Lendelede.
Goedgekeurd.
PERSONEEL:
13. Resultaten mondelinge examens en aanstelling kandidaten diverse procedures
bevordering en interne mobiliteit.
A/ Bevordering van Mevrouw [***] tot voltijds vastbenoemd administratief medewerker
(C1-C3) dienst feestelijkheden en onderhoud, zonder proefperiode, met ingang vanaf
01.05.2020.
Goedgekeurd.
B/ Aanstelling van Mevrouw [***] als deeltijds (33/38) vastbenoemd hoofdmedewerker
burgerzaken (C4-C5), zonder proefperiode, met ingang vanaf 01.05.2020.
Goedgekeurd.
C/ Bevordering van Mevrouw [***] tot voltijds vastbenoemd omgevingsambtenaar milieu
(B4-B5), zonder proefperiode, met ingang vanaf 01.05.2020.
Goedgekeurd.
D/ Bevordering van de heer [***] tot voltijds vastbenoemd omgevingsambtenaar
stedenbouw (B4-B5), zonder proefperiode, met ingang vanaf 01.05.2020.
Goedgekeurd.
E/ Bevordering van Mevrouw [***] tot voltijds vastbenoemd hoofddeskundige personeel
en ICT (B4-B5), zonder proefperiode, met ingang vanaf 01.05.2020.
Goedgekeurd.
14. Voorstel tot samenvoegen bestaande contracten – mevr. [***]
Mevr. [***] is enerzijds aangesteld als deeltijds (29/38) verantwoordelijke jeugddienst
(C1-C3) in statutair dienstverband en anderzijds als deeltijds (9/38) administratief
medewerker cultuurdienst (C1-C3) in contractueel dienstverband. Bij de opmaak van de
meerjarenplanning voor het personeel werd voorzien om beide contracten samen te
voegen tot een voltijdse aanstelling in statutair dienstverband (C1-C3).
Voorstel om beide contracten samen te voegen met ingang vanaf 01.05.2020 op basis
van de positieve evaluatie d.d. 27.04.2020.
Goedgekeurd.
15. Voorstel tot samenvoegen bestaande contracten – mevr. [***]
Mevr. [***] is enerzijds aangesteld als deeltijds (26/38) deskundige sportpromotie (B1B3) en anderzijds als deeltijds (12/38) administratief medeweker sportdienst (C1-C3),
beiden in contractueel dienstverband. Bij de opmaak van de meerjarenplanning voor het
personeel werd voorzien om beide contracten samen te voegen tot voltijds deskundige
sportpromotie (B1-B3) in contractueel dienstverband.
Voorstel om beide contracten samen te voegen met ingang vanaf 01.05.2020 op basis
van de positieve evaluatie d.d. 28.04.2020.
Goedgekeurd.

16. AG Insurance - uitzonderlijke maatregelen bij tijdelijke werkloosheid (onze ref. I2020-1202)
Mail van AG Insurance d.d. 24.04.2020 waarin ze de werkgevers meedelen dat de
verzekeraar bijkomende maatregelen neemt om medewerkers die door COVID-19
tijdelijk werkloos zijn maximaal te beschermen.
Deze waarborgen worden zonder administratieve formaliteiten voorzien TENZIJ het
bestuur beslist om deze waarborgen te willen stopzetten bij tijdelijke werkloosheid door
de coronacrisis.
17. Vaststelling van het individueel jaarsalaris voor [***]
De algemeen directeur heeft het individuele jaarsalaris vastgesteld voor de heer [***] op
basis van de tewerkstelling die ingegaan is op 01.03.2020, contract bepaalde duur.
18. Vlaamse ondersteuningspremie voor [***] (onze ref I-2020-1228)
Berekening van de premie voor het 4° kwartaal van 2019. De premie bedraagt
€ 1.912,57. Deze premie werd gestort op de rekening van de gemeente.
POLITIE/ VERKEER EN MOBILITEIT:
19. Mail d.d. 27.04.2020 van Departement Mobiliteit en Openbare Werken (onze ref.
2020/1213).
Betreft: stand van zaken fietssnelweg F361 Roeselare – Kortrijk.
Meegedeeld.
20. Mail d.d. 22.04.2020 van Road Signs Projects – Heule (onze ref. 2020/1171).
Betreft: Voorstel omleidingsroute, gedeeltelijk op grondgebied Lendelede nav werken
door Infrabel aan de spoorwegovergang in de Hemelrijkstraat te Ingelmunster.
Goedgekeurd.
OPENBARE WERKEN:
21. Mail d.d. 24.04.2020 van basisschool De Talententuin – Lendelede (onze ref.
2020/1197).
Betreft: gebruik nadars van de gemeente bij de heropstart van de school.
Goedgekeurd.
22. Mail d.d. 28.04.2020 van [***] (onze ref. 2020/1237).
Betreft: Wegenwerken Winkelsestraat.
Bedanking voor het doorgeven van de timing van de werken in de Winkelsestraat.
Meegedeeld.
23. Mail d.d. 28.04.2020 van [***] (onze ref. 2020/1241).
Betreft: Melding slecht gelegen tegels op het voetpad Langemuntelaan 1.
Dit wordt doorgegeven aan de technische dienst.
SPORT:
24. Mail d.d. 24.04.2020 van Sport Vlaanderen (onze ref. 2020/1194).
Betreft: gebruik e-tool VTT – behandelen aanvragen vanaf 2 mei 2020.
Dit werd doorgegeven naar de sportdienst.

OMGEVINGSVERGUNNING – IIOA (ingedeelde inrichting of activiteit):
25. Aanvraag tot omgevingsvergunning (dossiernummer 4490) voor de overdracht van een
vergunde en ingedeelde inrichting of activiteit, gelegen in de Spoelewielenlaan 22 te
Lendelede van [***] met als adres Kroonaardstraat 5, 8953 Wijtschate naar [***] met als
adres Izegemsestraat 71, 8860 Lendelede. De IIOA omvat een vlasvezelbedrijf, opslag
van vlas - Rubrieken Vlarem: 41.5
De vergunning wordt verleend (aktename).
26. Aanvraag tot omgevingsvergunning (dossiernummer 4492) voor de hernieuwing,
wijziging en uitbreiding van een vergunde en ingedeelde inrichting of activiteit, gelegen
in de Spoelewielenlaan 22-24 te Lendelede van [***] met als adres Izegemsestraat 71,
8860 Lendelede. De IIOA omvat een vlasvezelbedrijf, opslag van vlas - Rubrieken
Vlarem: 41.5
De vergunning wordt verleend (aktename).
MILIEU:
27. Mail d.d. 28.04.2020 van Leiedal (onze ref. 2020/1230).
Betreft: oproep kandidaatstelling warmteprojecten gemeenten. – LECSEA.
Algemeen directeur: voorstel om ons geen kandidaat te stellen.
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist om ons geen kandidaat te stellen
daar uit een vroegere studie van Fluvius West bleek dat er hiervoor weinig potentieel is
in onze gemeente.
FINANCIEN:
28. Mail d.d. 28.04.2020 van de financieel directeur (onze ref. 2020/1227).
Betreft: financieel directeur Lendelede/ [***].
Notaris [***] zal er voor zorgen dat de gemeente de achterstallige belasting zal
ontvangen bij afrekening van de verkoop.
29. Mail d.d. 28.04.2020 van [***] (onze ref. 2020/1224).
Betreft: vraag tot aankoop van een papierplooimachine.
Goedgekeurd om dit toestel aan te kopen.
30. Schrijven d.d. 24.04.2020 van provincie West-Vlaanderen – Griffie en Fiscaliteit (onze
ref. 2020/1209).
Betreft: aanvraag bestand gemeentebelasting op de tweede verblijven.
De gevraagde gegevens worden bezorgd.
Mail d.d. 23.04.2020 van de financiële dienst.
Betreft: Rerum novarum.
De viering op 9 mei 2020 gaat niet door. Moet de subsidie toch uitbetaald worden?
Verdaagd.
31. Mail d.d. 24.04.2020 van Leiedal (onze ref. 2020/1193).
Betreft: meerwerk kruispunt – verkaveling Bergkapel.
Kan het college akkoord gaan met hun voorstel van ereloon van 6%.
Het college van burgemeester en schepenen gaat hiermee akkoord.
32. Schrijven d.d. 14.04.2020 van [***] (onze ref. 2020/1240).
Betreft: Premie voor verhardingswerken aan private toegangswegen –
aanvraagfornulier.
Goedgekeurd.

33. Gezins- en Welzijnsraad – Financieel verslag 2019.
De financieel directeur heeft dit verslag nagezien en heeft geen opmerkingen.
De toelage voor 2020 kan uitbetaald worden.
Goedgekeurd.
34. Sportraad – Financieel verslag 2019.
De financieel directeur heeft dit verslag nagezien en heeft geen opmerkingen.
De toelage voor 2020 kan uitbetaald worden.
Goedgekeurd.
35. Peuterleute – Aanvraag subsidie 1ste kwartaal 2020.
De financieel directeur heeft dit verslag nagezien en heeft geen opmerkingen.
De subsidie voor het 1ste kwartaal 2020 kan uitbetaald worden.
Goedgekeurd.
CORONA COMMUNICATIE:
36. Schrijven d.d. 27.04.2020 van de jeugdverantwoordelijke (onze ref. 2020/1215).
Betreft: programma jeugdwerking zomer 2020: Roefel en speelpleinwerking.
Er wordt voorgesteld om naar aanleiding van het coronavirus dit jaar de Roefel die
gepland was op 27 juni) af te gelasten. Daarnaast wordt er voorgesteld om tijdens de
zomervakantie de periode voor de speelpleinwerking te verlengen zodat er werking is
van 1 juli tot 31 juli en terug van 10 augustus tot 28 augustus.
Dit voorstel werd besproken en positief bevonden in de gemeentelijke crisis werkgroep.
Het College van Burgmeester en Schepenen gaat akkoord met dit voorstel.
37. Mail d.d. 28.04.2020 van [***] – Art’Iz (onze ref. 2020/1225).
Betreft: corona info DKO onderwijs.
Voorstel werkwijze bij een eventuele heropstart. Kan het college van burgemeester en
schepenen hiermee akkoord gaan.
Het college van burgemeester en schepenen gaat hiermee akkoord.
Dit wordt opgevolgd door de cultuurbeleidscoördinator.
38. Mail d.d. 23.04.2020 van [***] (onze ref. 2020/1222).
Betreft: openbaarheid van bestuur – brief aan de bevolking ivm corona.
Het voorstel van antwoord van de algemeen directeur wordt naar betrokkene
doorgestuurd.
39. Exit corona – maatregelen 25.04.2020.
Meegedeeld.
40. Mail d.d. 26.04.2020 van [***] – Café De Kroone (onze ref. 2020/1203).
Betreft: uitbreiding terras café De Kroone ifv de coronamaatregelen.
Er kan hier momenteel nog geen antwoord op gegeven worden daar de voorwaarden
van heropening nog niet gekend zijn.
41. a) Verschillende initiatieven die tot nu toe genomen werden door de gemeente en het
OCMW van Lendelede om de bevolking, de zorgsector en de handelaars te
ondersteunen in deze corona-periode.
Dit wordt meegedeeld op de gemeenteraad van april 2020.
b) Mail d.d. 22.04.2020 van [***] – Leiedal (onze ref. 2020/1178).
Betreft: een mondmasker voor elke inwoner. – persbericht.
Dit bericht is voorzien op Facebook en staat eveneens op de website van de gemeente.

42. Mail d.d. 29.04.2020 van [***] Welzijn 13 (onze ref. 2020/1242).
Betreft: aankoop herbruikbare stoffen mondmaskers voor de 15 gemeenten van de HVZ
Fluvia inclusief Wervik.
De gemeente ging akkoord om in te tekenen op de groepsaankoop van herbruikbare
stoffen mondmaskers voor de 15 gemeenten van de HVZ Fluvia (inclusief Wervik) in
samenspraak met W13 en Leiedal waarbij de stad Kortrijk optreedt als aankoopcentrale.
Het college neemt hierbij kennis van de gunning van de stad Kortrijk voor de totaliteit
van de 307.200 mondmaskers aan 2 lokale bedrijven Verdolux te Harelbeke en Celesta
te Wevelgem aan het gesocialiseerd tarief van 1,47 euro excl. BTW.
De gemeente Lendelede heeft in eerste instantie ingetekend op de aankoop van 5.400
herbruikbare stoffen mondmaskers en neemt de kosten hiervan te laste en dit voor een
totaal van € 8.414,28 incl. 6% BTW. Normaal zal de provincie West-Vlaanderen hierin
tussenkomen voor een bedrag van 1 euro per mondmasker.
Goedgekeurd.
GEMEENTERAAD:
43. Mail d.d. 22.04.2020 van Leiedal (onze ref. 2020/1172).
Betreft: Vraag tot verlenging/vernieuwing waarborg voor Lendelede Bergkapel.
Verzoek om dit op de dagorde van de gemeenteraad van mei of juni 2020 te plaatsen.
Goedgekeurd om dit op de dagorde van 28 mei 2020 te plaatsen.
44. Mail d.d. 24.04.2020 van [***] (onze ref. 2020/1235).
Betreft: Vraag namens de fractie N--VA volgend punt toe te voegen aan de dagorde van
de gemeenteraad in zitting d.d. 30.04.2020 :
N-VA Lendelede vraagt de Gemeente Lendelede maatregelen te nemen om de
negatieve gevolgen van de coronamaatregelen voor de burgers, verenigingen en de
economie te beperken.
De Voorzitter van de gemeenteraad heeft hiervoor een bijkomende dagorde opgemaakt die
op 27.04.2020 naar alle gemeenteraadsleden (onze ref. U/2020/722) werd doorgestuurd.
45. Mail d.d. 24.04.2020 van [***] (onze ref. 2020/1236).
Betreft: aanvraag kopie diverse briefwisseling tegen dinsdag (28.04).
In bijlage het antwoord van de algemeen directeur (onze ref. U2020/712) waarbij hij
aangeeft dat de verschillende stukken dienen opgezocht en gekopieerd te worden
waardoor deze niet ter beschikking kunnen gesteld worden tegen de gevraagde termijn.
Hierbij verwijst hij naar artikel 10 §5 van het huishoudelijk reglement.
ALGEMEEN:
46. De mandatenlijsten van 2020 worden van nr. 88 tot nr. 91 goedgekeurd.
47. De bestelbons van 2020 worden van nr. 412 tot nr. 428 goedgekeurd.
48. Het proces-verbaal d.d. 22.04.2020 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
De Algemeen Directeur,

De Burgemeester-Voorzitter,

Vandecasteele C.

Dewaele C.

