BESLUITENLIJST SCHEPENCOLLEGE IN ZITTING VAN 6 MEI 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 mail van [***] d.d. 30.04.2020 met de vraag tot
een aangepast parkeerbeleid ter hoogte van de bakkerij, Winkelsestraat 106, 8860
Lendelede.
In afwachting van de concrete globale aanpak blijven de verkeers- en
parkeermaatregelen van kracht n.a.v. de bouwwerken ter hoogte van
huisnummers 118/120. Zolang uw garage als dusdanig blijft bestaan, kan uw
huidige werkwijze, waarbij uw klanten voor de poort kunnen kortparkeren, ook
blijven bestaan.

2. Kennisname van het aangevraagde stedenbouwkundige uittreksel dat zal afgeleverd
worden aan de aanvrager:
aanvrager
[***]
[***]
[***]
[***]

Aard goed
appartement
woning
woning
hoeve

ligging
Kasteelstraat 22/26
Gentsestraat 5
Roggeveld 4
Kortrijksestraat 92

eigenaar
[***]
[***]
[***]

3.

Aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4495 van de heer [***], Groeningebergstraat
28, 8860 Lendelede tot het bouwen van een tuinhuis, gelegen in Lendelede,
Groeningebergstraat 28 , sectie C 838 W, C2.
De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

4.

Aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4489 van de heer en mevrouw [***],
Kortrijksestraat 18, 8860 Lendelede tot het uitbreiden van een koppelwoning met
berging en garage, gelegen in Lendelede, Kortrijksestraat 18, sectie C 195 W3, 195 L 4
.
De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.
OVERIGE PUNTEN:

BEGRAAFPLAATSEN:
5.

Begraafplaats Sint-Katharina:
Aanvraag van Mevrouw [***], tot het bekomen van een vergunning op het uniform
urnenveld op de gemeentelijke begraafplaats Sint-Katharina, 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.

6.

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.
De verlenging wordt goedgekeurd mits voorwaarden.

PERSONEEL:
7.

Uitbreiding aanstelling van mevr. [***] tot voltijds vastbenoemd administratief
medewerker jeugd- en cultuur (C1-C3).
Goedgekeurd.

POLITIE/ VERKEER EN MOBILITEIT:
8.

Mail d.d. 15.04.2020 van [***] (onze ref. 2020/1121).
Betreft: Melding van voertuigen die ten onrechte parkeren in het nieuw aangelegde
paadje achter de Stationsstraat thv Korenveld 15.
Gelet op deze breedte van de rijbaan staan de wagens er reglementair geparkeerd.
Betrokkene wordt hiervan op de hoogte gebracht.

9.

Mail d.d. 06.05.2020 van [***] (onze ref. 2020/1301).
Betreft: Melding van gebrek aan zebrapaden in Stationsstraat t.h.v. site Nelca.
De gemeente is op de hoogte van deze situatie. De aanleg van deze zebrapaden is
voorzien bij de volgende belijning in de gemeente.

10. Mail d.d. 22.04.2020 van Intercommunale Leiedal - [***] (onze ref. 2020/1254).
Betreft: Regionale deelfietsen ism Contrei-Live.
Diverse vragen naar gemeentelijke ondersteuning voor inrichting/uitbouw mobipunten.
Deze vragen worden opgevolgd door de milieuambtenaar.
LOKALE ECONOMIE:
11. Mail d.d. 23.04.2020 van lntercommunale Leiedal – [***].
Betreft: Werkdocument regionale visie detailhandel.
Er wordt gevraagd aan de stafmedewerker om dit document na te lezen.
BIBLIOTHEEK:
12. Schrijven d.d. 05.05.2020 van Bibliothecaris [***] (onze ref. 2020/1286).
Betreft: Omschakelen naar Eengemaakt Bibliotheeksysteem en sluiting bibliotheek.
Voorstel om te sluiten tot 3 juni zodat er geen korte openingsperiode is voor de bib daar
het in eerste instantie voorzien was dat de bib ging sluiten voor de overschakeling naar
het nieuwe softwareprogramma (sluiting van 21/5 t.e.m. 2/6 was voorzien).
Er wordt hieromtrent verdere informatie ingewonnen bij de bibliothecaris.
OPENBARE WERKEN:
13. Mail d.d. 30.04.2020 van Fluvius – [***] (onze ref. 2020/1265).
Betreft: Vernieuwing fietspad Winkelsestraat.
Er is een afspraak dat de nutsmaatschappijen (Fluvius en De Watergroep) samen 50 %
ten laste zouden nemen voor het maken van de sleuven en de gemeente dan de rest.
Fluvius zal dan ook geen extra deel betalen in het vernieuwen van het fietspad dat te
laste is van de gemeente.
Meegedeeld.

14. Mail d.d. 30.04.2020 van Trafiroad NV (onze ref. 2020/1257).
Betreft: Vraag voor vergunning voor inname openbaar domein voor mobiele werkplaats
(aanbrengen wegmarkeringen) in opdracht van Wegen & Verkeer West-Vlaanderen op
N36 en N50.
De machtiging hiervoor werd reeds door de politie afgegeven.
15. Mail d.d. 05.05.2020 van Arcadis (onze ref. 2020/1293).
Betreft: Voorstel om de vergadering voor de heropstart rioleringswerken
Ingelmunstersestraat e.a. te organiseren via teams op donderdag 14 mei 2020 om 10 uur.
De schepen van openbare werken zal hieraan deelnemen.
MILIEU:
16. Melding d.d. 30.04.2020 van [***] (onze ref. 2020/1266).
Betreft: Bergkapel:
a) Voorstel om van het grasveldje aan de bergkapel een hondenspeelweide te maken
b) Melding dat er daar veel sigarettenpeuken liggen en het misschien aangewezen is
om daar een vuilbak te plaatsen – zeker bij aanleg hondenweide.
Dit is een mooi voorstel maar het perceel is geen eigendom van de gemeente. Uw vraag
voor het plaatsen van een vuilnisbak wordt voor advies doorgegeven aan de
milieuambtenaar daar zij recent een plan hiervoor heeft opgemaakt.
PATRIMONIUM:
17. Mail [***], dd. 05.05.20, betreffende offerte 2020031- lokaal chiromeisjes (Ref.I_2020_1295)
De offerte voor het verwijderen van de oude bekabeling, armaturen en vernieuwen
verlichting in het lokaal van de chiromeisjes, de aanpassing van schakelaars
(verwijderen dimmers), bedraagt 1.509,28 euro excl. BTW- zijnde 1.826,22 euro BTW in.
Goedgekeurd.
FINANCIEN:
18. Het kohier van de gemeentelijke belasting op woningen, kamers, gebouwen of andere
woongelegenheden opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister voor het aanslagjaar
2020 wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor een bedrag van 24.000 euro.
19. Het kohier van de gemeentelijke belasting op tweede verblijven voor het aanslagjaar
2020 wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor een bedrag van 8.800 euro.
20. Naschoolse kinderopvang Sint-Katharina – Financieel verslag 2019.
De financieel directeur heeft dit verslag nagezien en heeft geen opmerkingen.
De toelage voor 2020 kan uitbetaald worden.
Goedgekeurd
21. Schrijven d.d. 28.04.2020 van Provincie West-Vlaanderen (onze ref. 2020/1272).
Betreft: Trekkingsrecht mondmaskers.
Dit wordt voor verder gevolg aan de financieel directeur bezorgd.
CORONA CRISIS WERKGROEP:
22. Mail d.d. 05.05.2020 van de noodplanningsambtenaar [***] met een samenvatting van
de reacties van de scholen naar aanleiding van de vraag van de corona crisis werkgroep
van 28.04.2020 naar de verschillende scholen “in welke mate ze materiaal nodig hebben
voor de heropstart en in welke mate de gemachtigd opzichters hiervoor dienen voorzien
te worden”.

23. Mail d.d. 30.04.2020 van [***] – directie De Talententuin (onze ref. 2020/1290).
Betreft: Peuterleute: problemen bij organisatie voor- en naschoolse opvang.
De gemeente zal de verantwoordelijke voor de speelpleinwerking ter beschikking stellen
die reeds ervaring heeft in de opvang van kinderen. Samen met haar en de dienst vrije
tijd wordt bekeken welke bijkomende capaciteit we nog ter beschikking kunnen stellen.
24. Mail d.d. 05.05.2020 van Agentschap Binnenlands Bestuur (onze ref. 2020/1356).
Betreft: Opvang van kinderen
Een mail van het ABB met de afspraken die gemaakt zijn in de Vlaamse regering
omtrent de opvang van kinderen waarbij de scholen zich kunnen wenden tot het lokaal
bestuur om samen met hen de opvang op een veilige manier te kunnen organiseren.
Schepen Rudy Rommens verlaat de zitting in toepassing van art. 27 van het Decreet over
het Lokaal Bestuur.
25. Mail d.d. 06.05.2020 van [***] – directeur Campus Bellevue Izegem.
Betreft: Vraag indien zij nadars kunnen gebruiken tot eind juni 2020.
Goedgekeurd voor een halve kar van 40-50 nadars.
Deze dienen door de aanvrager opgehaald worden.
Schepen Rudy Rommens vervoegt opnieuw de zitting.
26. Mail d.d. 06.05.2020 van [***].
Betreft: Verslag overleg NPC 05/05/2020 – stand van zaken diverse acties Fluvia en
W13 inzake de diverse soorten mondmaskers.
Meegedeeld.
27. Mail d.d. 30.04.2020 van [***] – De Lijn (onze ref. 2020/1264).
Betreft: Covid-19 – maatregelen De Lijn (belbus).
Mail d.d. 06.05.2020 van [***] – De Lijn (onze ref. 2020/1298).
Betreft: Covid-19 – maatregelen De Lijn (diverse maatregelen).
Meegedeeld.
28. Mail d.d. 05.05.2020 van Telenet Business (onze ref. 2020/1289).
Betreft: Update informatie over installaties en herstellingen.
Meegedeeld.
29. Mail d.d. 29.04.2020 van [***] – Kabinet Minister [***] (onze ref. 2020/1258-1259).
Betreft: Cijfers hinderpremie.
Dit werd doorgegeven voor publicatie op website en facebook.
30. Model brief te voegen bij de gemeentelijke mondmaskers.
Meegedeeld.
31. Uitbreiding corona crisis werkgroep tot corona relance werkgroep.
Het college bespreekt de uitbreiding van de huidige corona crisis werkgroep tot de
corona relance werkgroep. Het college vraagt naar aanleiding van deze bespreking aan
de algemeen directeur om hieromtrent een ontwerpnota op te maken waarbij de
doelstelling en de samenstelling van de corona relance werkgroep wordt geëxpliciteerd.
SOCIALE ZAKEN:
32. Mail d.d. 04.05.2020 van Beweging.net (onze ref. 2020/1285).
Betreft: Lokaal klimaatproject West-Vlaanderen.
Meegedeeld.

GEMEENTERAAD:
33. Mail d.d. 30.04.2020 van Psilon (onze ref. 2020/1263).
Betreft: Presentatie toelichting Psilon 2019 tbv de gemeenteraden.
Dit wordt toegevoegd aan het dossier van de gemeenteraad van mei 2020.
AFSPRAKEN:
34. Mail d.d. 04.05.2020 van [***] – Afdeling Vastgoed Transacties (onze ref. 2020/1299).
Betreft: Einde erfpacht: afspraak om de akte te ondertekenen op woensdag 20 mei 2020
om 14 uur in het gemeentehuis.
Goedgekeurd.
ALGEMEEN:
35. Schrijven d.d. 29.04.2020 van Mijn Huis cvba (onze ref. 2020/1250).
Betreft: Uitnodiging Gewone Algemene Vergadering op dinsdag 30.06.2020 om 19 uur.
Er wordt gevraagd aan onze afgevaardigde, mevr. [***], in welke mate ze op deze
vergadering kan aanwezig zijn.
36. Schrijven d.d. 29.04.2020 van EthiasCo (onze ref. 2020/1282).
Betreft: Uitnodiging Gewone Algemene Vergadering met behulp van de techniek om
op afstand te stemmen uiterlijk op dinsdag 30.06.2020 om 19 uur.
Schepen [***] zal de gemeente en het OCMW hierbij vertegenwoordigen.
37. De mandatenlijsten van 2020 worden van nr. 92 tot nr. 99 goedgekeurd.
38. De bestelbons van 2020 worden van nr. 429 tot nr. 438 goedgekeurd.
39. Het proces-verbaal d.d. 29.04.2020 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

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

De Burgemeester-Voorzitter,

Vandecasteele C.

Dewaele C.

