BESLUITENLIJST SCHEPENCOLLEGE IN ZITTING VAN 10 JUNI 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:
ALGEMENE ORGANISATIE:
1.

Afsluiten afsprakennota namens het managementteam met het College van
Burgemeester en Schepenen.
De voorgelegde afsprakennota tussen het managementteam en het College van
Burgemeester en Schepenen wordt goedgekeurd.
De afspraken zoals vastgelegd in deze afsprakennota gelden tevens voor de
samenwerking tussen het managementteam en het vast bureau van het OCMW.

2.

Rapportering organisatiebeheersing aan het College voor de periode 11.2019 tot en met
06.2020 van gemeente en OCMW Lendelede.
Dit zal tevens voorgelegd worden aan de gemeenteraad en de OCMW raad d.d.
25.06.2020.
Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van het rapport
organisatiebeheersing voor de periode november 2019 tot en met juni 2020 voor de
gemeente en het OCMW van Lendelede en de rapportering door de algemeen directeur.

RUIMTELIJKE ORDENING:
3.

Kennisname van volgende bezwaarschriften in het kader van de heffing op leegstand:
Er werd op 04.06.2020 een schriftelijk bezwaar ontvangen van de heer [***] tegen de
eerste heffing op het pand gelegen in Lendelede, Nieuwstraat 4 B 22.
Het bezwaarschrift wordt ontvankelijk en gegrond verklaard.
Er werd op 09.06.2020 een schriftelijk bezwaar ontvangen van de heer [***] tegen de
respectievelijk eerste heffing en tweede heffing voor de panden gelegen in Lendelede,
Winkelsestraat 40 en Winkelsestraat 38.
Het bezwaar wordt ontvankelijk en gegrond verklaard.

4.

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.
De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

5.

Aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4504 van de heer [***] tot het plaatsen van een
uitbouw aan de achtergevel, gelegen in Lendelede, Meikapelstraat 4, sectie B 658 Z.
De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

6.

Aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4503 van de heer [***] tot het plaatsen van een
tuinberging van 36 m², gelegen in Lendelede, Winkelsestraat 148, sectie A 884 B2, C2.
De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

OVERIGE PUNTEN:
BEGRAAFPLAATSEN:
7.

Mevrouw [***] vraagt om de bestaande concessie op de begraafplaats van Lendelede
Centrum d.d. 18.09.2019 op naam van [***] en later voor [***] uit te breiden voor de
bijzetting van de urne van [***].
Goedgekeurd.

BEVOLKING:
8.

Afgifte lijsten voor de 50, 60, 70… jarigen. – Nieuwe regeling.
Goedgekeurd om dit te laten gebeuren door de gemeente.
De gemeente zal vanaf heden zelf instaan voor het versturen van de uitnodigingen naar
de betrokken personen daar het beter is om deze adressen niet meer ter beschikking te
stellen vanuit de bepalingen rond de GDPR.

PERSONEEL:
9.

Ontslag wegens pensioen van mevrouw [***] m.i.v. 01.10.2020
Goedgekeurd.

10. Vaststellen gewijzigd geïntegreerd organogram en het personeelsplan voor de
Gemeente en het OCMW; delegatie van het vaststellen van het organogram.
Tijdens het Bijzonder Onderhandelingscomité van 04.06.2020 werd het organogram en
het personeelsplan voor de gemeente en het OCMW goedgekeurd.
Vraag aan het college om dit toe te voegen aan de agenda van de gemeente- en
OCMW-raad op donderdag 25.06.2020.
Goedgekeurd.
11. Uitwerking sectoraal akkoord 2020 voor lokale besturen
Tijdens het BOC van 04.06.2020 werd het sectoraal akkoord voor de lokale besturen
besproken. Het sectoraal akkoord voorziet in drie maatregelen ter verhoging van de
koopkracht met ingang vanaf 01.01.2020. Vanuit de bespreking uit het BOC werd door
de personeelsdienst een voorstel uitgewerkt om tegemoet te komen aan de bepalingen
van het sectoraal akkoord.
Dit voorstel wordt besproken in het College van Burgemeester en Schepenen en
goedgekeurd.
12. Vraag van [***] als vakbondsafgevaardigde (onze ref. I-2020-1536).
Op zaterdag 06.06.2020 heeft [***], als vakbondsafgevaardigde namens het ACV, een
mail verstuurd naar de personeelsleden van het OCMW en de gemeente i.v.m. het
sectoraal akkoord en de concrete maatregelen voor het personeel van Lendelede.
Aangezien [***] niet over alle (privé-)emailadressen beschikt, heeft ze deze opgevraagd
bij de personeelsdienst.
Deze aanvraag wordt niet goedgekeurd. In het kader van de GDPR mag men geen
personeelsgegevens doorgeven aan afgevaardigden van vakorganisaties. De
afgevaardigde van een vakorganisatie mag enkel de eigen leden aanschrijven op basis
van de lijsten van de eigen vakorganisatie.
13. Mail d.d. 09.06.2020 van [***] (onze ref. 2020/1554).
Betreft: spontane sollicitatie.
Sollicitatie naar een administratieve functie binnen de gemeente of het Sociaal Thuis.
Momenteel is er geen betrekking vacant.
Deze kandidatuur wordt wel voor 1 jaar bijgehouden in ons sollicitantenbestand.

EVENEMENTEN:
14. Mail Jeugddienst Panta Rhei, dd. 08.06.20, betreffende aanvraag kar nadars voor
gebruik themavakanties kleuter en lager in de Talententuin te Lendelede
(Ref.I_2020_1526- Ref.I_2020_1539- Ref.I_2020_1540)
NietgGoedgekeurd. Daar er geen nadars meer beschikbaar zijn, kunnen deze niet ter
beschikking gesteld worden.
15. Mail Chiro Kiekeboe- [***], dd. 08.06.20, betreffende verkoop van pasta adhv take away.
(Ref.I_2020_1541)
Dit werd besproken op het overleg van de corona crisis werkgroep d.d. 09.06.2020 en
kon positief geadviseerd worden.
Goedgekeurd, betrokkenen worden hiervan op de hoogte gebracht.
POLITIE/ VERKEER EN MOBILITEIT:
16. Mail d.d. 05.06.2020 van HINP [***] (onze ref. 2020/1528).
Betreft: Gemeentelijk aanvullend reglement inzake het inrichten van een speelstraat in
de Elfde Julilaan tijdens de periode van de speelpleinwerking.
Dit reglement zal voor goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad in zitting
van 25 juni 2020.
17. Besluit bij hoogdringendheid inzake het inrichten van een speelstraat in de Elfde Julilaan
voor de periode van 11.06.2020 t.e.m. 30.06.2020.
Kennisname van het besluit van de Burgemeester.
Dit besluit zal voor bekrachtiging voorgelegd worden aan de gemeenteraad in zitting van
25 juni 2020.
18. Mail d.d. 27.05.2020. van HINP [***] (onze ref. 2020/1545).
Betreft: ANPR Lendelede;
Standpunt van de zone mbt de installatie van een derde ANPR camera.
HINP [***] raadt aan om de camera voorlopig niet bij te plaatsen.
De federale politie is bezig met de uitbouw van een nationaal cameraschild.
Hierbij zijn ze vertrokken van de momenteel in gebruik zijnde camera’s. Als wij nu die
camera bijplaatsen, zal die niet opgenomen zijn in dit cameraschild.
Het College beslist om reeds de inplanting van de camera te voorzien en ook al de
nodige voorzieningen, ,… uit te voeren zodat de camera dan snel geplaatst en
aangesloten kan worden eenmaal het nationaal cameraschild van de federale politie in
gebruik is.
Deze voorbereidingen zullen gebeuren door de verantwoordelijke voor het gemeentelijk
patrimonium in overleg met de politie.
19. Mail d.d. 30.05.2020 van [***] – Prizmaschool Lendelede(onze ref. 2020/1498).
Betreft: Toekomst van de Openbaar-Vervoer-verbindingen tussen Lendelede en de
aanpalende gemeenten.
Mails d.d. 02.06.2020 van [***] – De Lijn (onze ref. 2020/1506).
Reactie op voormelde mail.
Volgend ontwerp antwoord wordt goedgekeurd:
“De Lijn is bezig met de opmaak van het vervoerplan 2021. Zij hebben bepaalde
voorstellen uitgewerkt maar dit zijn uiteraard nog maar de regionale voorstellen die nu
afgetoetst zullen worden bij de hogere diensten van De Lijn. Wij moeten dus nog
afwachten indien dit zo zal uitgevoerd worden.
Zij hebben hiervoor via de vervoerregio ook een overleg georganiseerd met de
betrokken gemeenten waarbij elke gemeente om beurt een bilateraal overleg had over
de lijnen die de gemeente aanbelangen.

Daar wij diverse voorstellen hadden, is er voor onze gemeente nog een tweede overleg
geweest.
Er werd meteen aangegeven dat de verbinding Sente-Heule zou verdwijnen omdat dat
deel van de lijn onderbenut is. De bus zou in de toekomst via het Ring Shopping Center
naar Kortrijk rijden. De Lijn verwacht op die manier meer reizigers. Op vraag van de
gemeente werd dit nog verder uitgezocht daar wij de verbinding met Heule niet wilden
verliezen – vooral in functie van de schoolgaande jeugd. Nu is er volgend voorstel
opgemaakt: de lijn 60 rijdt in de toekomst inderdaad vanaf Sente richting Ring Shopping
Center naar Kortrijk. In Kortrijk kan men overstappen op een lijn richting Heule
(frequentie om de 15 minuten).
Daarenboven wordt er ook ingegaan op een andere vraag van de gemeente, nl. een
verbinding met Sint-Eloois-Winkel opnieuw vooral in functie van de schoolgaande jeugd.
Men zou een speciale functionele lijn voorzien van Ardooie, Izegem, via Lendelede, SintEloois-Winkel, Gullegem naar Heule (en omgekeerd) tijdens het schooljaar op de
schooluren waarbij men dus rechtstreeks (zonder overstap) naar Heule kan.
Wij zijn van oordeel dat dit momenteel het maximum is dat haalbaar is omdat men bij De
Lijn ook vertrekt van een gesloten budgettering.”
ICT:
20. Versterken WIFI-verbinding nav speelpleinwerking – offerte Westsys
Goedgekeurd voor de aankoop van 2 access points en de installatie hiervan.
ONDERWIJS:
21. Mail d.d. 05.06.2020 van [***] – Art’Iz (onze ref. 2020/1521).
Betreft: nieuwe Art’Iz website.
Dit werd reeds doorgegeven aan de personen, verantwoordelijk voor het publiceren
hiervan op de website van de gemeente en Facebook. Art’Iz zal hiervan verwittigd
worden.
OPENBARE WERKEN:
22. Mail d.d. 05.06.2020 van GDD Infra BVBA (onze ref. 2020/1535).
Betreft: Aanvraag signalisatievergunning voor afsluiting van de Heirweg bij werken op
grondgebied Ingelmunster voor de periode van 22.06.2020 tot 26.06.2020.
Goedgekeurd mits voorwaarden.
23. Mail d.d. 08.06.2020 van [***] (onze ref. 2020/1544).
Betreft: Aanleg voetpad Burg. Dussartlaan.
Er zijn momenteel geen plannen om daar een voetpad aan te leggen. De oprit mag
doorgelegd worden tot aan de straat.
Voor de aanleg dient vooraf contact opgenomen te worden met de schepen van
openbare werken.
24. Mondelinge vraag d.d. 08.06.2020 van [***]
Betreft: Ontruiming in de Emiel Neirynckstraat, 6 maanden geleden.
Wat moet gebeuren met het materiaal hiervan dat opgeslagen ligt in de loods Nelca?
Er zal gevraagd worden aan [***] om hiervoor eerst navraag te doen bij de betrokken
deurwaarder.

PATRIMONIUM:
25. Mail [***]- Firma VanLien, dd. 19.05.20, betreffende reactie vraag tot offerte
noodverlichting. (Ref.I_2020_1480) en daarbij horend mail [***] - Firma VanLien, dd.
26.05.20, betreffende tecn. voorstel 20051138 betreffende plaatsbezoek jeugdlokalen
Lendelede (Ref.I_2020_1481).
Om de jeugdlokalen van de wettelijke noodverlichting te voorzien werd advies gevraagd
aan ABB uit Deerlijk. Na de rondgang op 11.05.20 werd een bruto-richtprijs opgesteld
van 10.253 euro (bruto).
Er wordt gevraagd aan [***] die de elektricien is van de jeugdlokalen om een offerte op
te maken voor de aankoop en het plaatsen van deze noodverlichting.
26. Mail [***], dd. 05.06.20, betreffende Contrei Live opbouwwerken kunstwerk
Nelca.(Ref.I_2020_1537).
De opbouwwerken starten op 15.06.20 en duren tot 26.06.20.
Men vraagt Heras hekkens van de gemeente om de werf te kunnen afsluiten en dit gans
de parkingzone voorzien voor de brandweer tussen de twee waterbekkens in.
Bijkomende vragen zijn om de Heras hekkens eventueel te verwerken in het kunstwerk:
dit betekent dat deze zouden blijven staan tot eind oktober 2020.
Goedgekeurd: de technische dienst zal hiervoor instaan.
27. Mail [***], dd. 03.06.20 en 08.06.20, betreffende aanvraag bewegwijzeringsborden naar
kapsalon. (Ref.I_2020_1510 en I_2020_1538).
Goedgekeurd volgens de bestaande procedure waarbij zij instaan voor het betalen van
deze borden en de gemeente instaat voor de plaatsing.
FINANCIEN:
28. Mail d.d. 09.06.2020 van HVZ Fluvia (onze ref. 2020/1548).
Betreft: Facturatie mondmaskers, geleverd aan de gemeente Lendelede.
Bedrag: 1.226,43 euro (incl. 6% BTW) voor levering van 100 FFP2 mondmaskers op
21.03.2020 en 400 chirurgische mondmaskers op 15.04.2020.
Goedgekeurd.
29. Mail d.d. 08.06.2020 van de bevolkingsdienst.
Betreft: Diverse vragen voor de begraafplaatsen;
- Nieuwe lessenaardeksels.
- Aanwijsborden voor de rijen.
- Kostprijs ontgraving werd gevraagd aan de firma Buytaert
Uit navraag bij de financiële dienst is er hiervoor voldoende budget voorzien.
Goedgekeurd om hiervoor een bestelbon op te maken.
Tevens wordt een overzicht gemaakt van alle investeringen die gebeuren aan de
begraafplaats van Sente zodat deze via de verdeelsleutel kunnen verrekend worden met
Stad Kortrijk en Gemeente Kuurne.
30. Schrijven d.d. 26.03.2020 van Fluvius (onze ref. 2020/1514).
Betreft: Project Stationsstraat.
Offerte voor de uitvoering van de openbare verlichting van 6.468,55 euro (incl.BTW).
Goedgekeurd.

MILIEU:
31. BRIEFWISSELING:
a) Mail Agentschap Natuur en Bos, d.d. 09.06.2020, betreffende toegankelijkheid
Patrijzenbos (ref. I_2020_1549). De burgemeester kreeg de melding dat het ‘groot
groen slot’ op de slagboom aan de ingang van het Patrijzenbos ervoor zorgt dat men
met een buggy niet kan passeren. ANB is geen voorstander om het slot weg te
nemen, omdat binnen de korte keren het bos zal treden worden door voertuigen,
fietsen enzovoort.
Dit wordt zo aan betrokkene meegedeeld.
Gelijktijdig met het antwoord op de vraag van de burgemeester stuurde de
boswachter een vraag mee voor ons: onze technische dienst was het bos aan het
maaien net op het moment dat ook het ANB een maaibeurt had voorzien.
De gemeente maait enkel in uitzonderlijke omstandigheden. Door de lockdown waren
er heel wat wandelaars en zijn de paden in het Patrijzenbos inderdaad door de
gemeentelijke diensten extra gemaaid. Het is wel degelijk de bedoeling dat ANB in de
toekomst blijft maaien waarbij de gemeente ANB op de hoogte houdt mocht er een
onverwachte maaibeurt moeten gebeuren.
b) Mail [***], d.d. 03.06.2020, betreffende maaien grasbermen Beiaardstraat (ref.
I_2020_1550) Een voorstel van antwoord op de vragen van [***].
1. Wanneer wordt de eerste maaibeurt voorzien in de Beiaardstraat? De gemeente
doet al enkele jaren beroep op een externe partner voor het maaien van enkele
bermen/grachten, waaronder ook de Beiaardstraat. In principe mag er maar
gemaaid worden vanaf 15 juni, zoals het decreet voorschrijft. De Beiaardstraat,
de Kortrijksestraat en Kuurnsestraat zullen door de aannemer in het weekend
van 13-14 juni gemaaid worden (met opzuiging van het maaisel).
2. Kan deze vervroegd worden omwille van de veiligheid en de zichtbaarheid? De
gemeente heeft zelf al op heel wat ‘gevaarlijke punten’ de bermen gemaaid.
Zoals hierboven aangegeven zal de Beiaardstraat in het weekend van 13-14 juni
gemaaid worden. De bermen enkele dagen of een week vroeger maaien om dan
een externe partner, tegen betaling, dezelfde stukken te laten maaien is zonde
van het geld.
3. Graag een kopie van de maaiplanning voor dit jaar De Beiaardstraat, de
Kortrijksestraat en Kuurnsestraat zullen in het weekend van 13-14 juni gemaaid
worden. De overige bermen worden gemaaid door onze eigen dienst, dit vanaf
15 juni. De eerste snede is na 15 juni, de tweede snede na 15 september.
4. Graag een kopie van het bermbeheersplan dat door de gemeente Lendelede
werd opgemaakt ingevolge de bepalingen van het bermdecreet De opmaak van
een bermbeheerplan is geen verplichting. Een bermbeheerplan is eigenlijk een
aanvraag om af te wijken van het bermbesluit: afwijken van de maaidata,
bestrijding exoten enzovoort. De gemeente Lendelede heeft tot op heden nog
geen afwijkingen nodig gehad.
Dit ontwerp-antwoord wordt goedgekeurd en wordt zo aan de fractieleidster van
de N-VA doorgestuurd.

c) Mail VSSG, d.d. 04.06.2020, betreffende doe mee aan de Week van de Duurzame
Gemeente van 18 tot 25 september (ref. I_2020_1551).
Een oproep om deel te nemen aan de week van de Duurzame Gemeente van 18 tot
25 september.
Meegedeeld.
d) Mail Boerenbond, d.d. 04.06.2020, betreffende activeren schattingscommissie (ref.
I_2020_1552).
Gezien de droogte die we al gehad hebben is het belangrijk om de
schattingscommissie zo snel als mogelijk te activeren. Ondanks de opstart van een
‘brede weersverzekering’ moet de schattingscommissie blijven schade vast stellen,
ongeacht de verzekering of niet.
Goedgekeurd.
e) Mail Leiedal, d.d. 02.06.2020, betreffende actiepunten burgemeestersconvenant
2030 (ref. I_2020_1555).
In overleg met Leiedal ([***]), schepen [***] en de milieudienst zijn vrijblijvende acties
vastgezet om te werken rond klimaat, zowel klimaatadaptie en klimaatmigitatie.
De actiepunten worden toegelicht door de schepen [***] en de actielijst wordt
goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen.
f) Schrijven IVIO, d.d. 10.06.2020, betreffende versoepeling corona-maatregelen op het
recyclagepark (ref. I_2020_1567).
Dit zal gecommuniceerd worden op de website en de sociale media.
CORONA:
32. a) Mail d.d. 09.06.2020 van [***] – KM Verenigde liefhebbers Lendelede (onze ref.
2020/1547).
Betreft: Zettingen voor vinken.
Vraag om, n.a.v. de versoepeling van de corona-maatregelen de resterende
vinkenzettingen te kunnen laten doorgaan.
Goedgekeurd om dit te laten doorgaan in de Nelcastraat waarbij er een nadar dient
geplaatst te worden voor de resterende zettingen.
b) Mail d.d. 07.06.2020 van [***] – De Lustige Zangers Lendelede
Betreft: Vinkenzettingen.
Zij wensen nog geen vinkenzettingen te houden voor 30 juni 2020.
Meegedeeld.
33. Mail d.d. 09.06.2020 van [***] – De Talententuin (onze ref. 2020/1558).
Betreft: opstart kleuterschool.
Meegedeeld.
GEMEENTERAAD:
34. Mondelinge vraag [***].
Betreft: Openbaar vervoerplan vervoerregio Kortrijk.
Dit wordt voor advies voorgelegd aan de gemeenteraad in zitting van 25 juni 2020.
35. Mondelinge vraag van de schepen van sport om het voorstel van de sportraad tot het
verdelen van de gemeentelijke toelagen voor de sportverenigingen voor het dienstjaar
2020 (werkjaar 2018-2019) te voorzien op de dagorde van de gemeenteraad van 25 juni
2020. Goedgekeurd.

36. Mail d.d. 09.06.2020 van de sportfunctionaris, tevens secretaris van het AGL, met het
ontwerp evaluatierapport over de uitvoering van de beheersovereenkomst tussen de
gemeente en het AGL.
Zowel het evaluatierapport als de jaarrekening 2019 worden voorgelegd aan de
gemeenteraad van 25.06.2020.
Tevens zal voorzien worden om kwijting te geven aan de bestuurders.
37. Het College van Burgemeester en Schepenen verzoekt de Voorzitter van de
gemeenteraad om volgende punten op de dagorde van de gemeenteraad van 25 juni
2020 te willen plaatsen:
OPENBARE VEILIGHEID:
1. Goedkeuren van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Kortrijk en
de gemeente Lendelede betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
2. Bekrachtiging besluit bij hoogdringendheid d.d. 09.06.2020 van de Burgemeester
inzake het inrichten van een speelstraat in de Elfde Julilaan voor de periode van
11.06.2020 tot en met 30.06.2020.
3. Vaststellen van een gemeentelijk aanvullend reglement inzake het inrichten van een
speelstraat in de Elfde Julilaan voor de speelpleinwerking 2020.
VERKEER/MOBILITEIT:
4. Adviseren van het Openbaar Vervoerplan vervoerregio Kortrijk.
PERSONEEL:
5. Vaststellen gewijzigd geïntegreerd organogram en het personeelsplan voor de
Gemeente en het OCMW; delegatie van het vaststellen van het organogram.
ALGEMENE ORGANISATIE:
6. Jaarlijkse rapportering aan de gemeenteraad door de algemeen directeur over het
organisatiebeheersingssysteem.
FINANCIEN:
7. Vaststellen Jaarrekening 2019.
AGL:
8. AGL : Kennisname van het jaarrapport over het dienstjaar 2019 bevattende de
jaarrekening, het jaarverslag, het evaluatierapport en de resultaten van de externe
controle.
9. AGL : Advies jaarrekening 2019.
10. Kwijting van de bestuurders van het AGL na goedkeuring van de jaarrekening over
het dienstjaar 2019.
SPORT:
11. Goedkeuren van het voorstel van de sportraad tot het verdelen van de
gemeentelijke toelagen voor de sportverenigingen voor het dienstjaar 2020
(werkjaar 2018-2019).
ALGEMEEN:
12. Goedkeuren van het verslag van de voorgaande zitting d.d. 28.05.2020.
13. Mondelinge vragen en mededelingen.
38. Schrijven d.d. 03.06.2020 van [***] (onze ref. 2020/1515).
Betreft: Ronde van West-Vlaanderen.
Vraag info ikv de ‘ronde van west-Vlaanderen’:
- Kopie van de ingevulde vragenlijsten.
- Verslag van het overleg tussen de deputatie en de gemeente.
- Alle andere relevante info hieromtrent.
Er wordt hieromtrent een ontwerpantwoord voorbereid.

Corona Crisis Werkgroep.
39. Mail d.d. 03.06.2020 van het Crisiscentrum van de Vlaamse overheid (onze ref.
2020/1532).
De coronacrisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Om de lokale besturen te
helpen om die sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse Regering om hen 87,3 miljoen
euro uit het Vlaams noodfonds ter beschikking te stellen.
De gemeente Lendelede zou hiervoor 78.098,52 euro ontvangen.
Dit wordt meegenomen ter bespreking in de corona relance werkgroep.
40. Mail d.d. 06.06.2020 van [***] – Seniorenzorg Lendelede (onze ref. 2020/1533).Aksent
Info – update mbt de bezoekregeling.
Meegedeeld.
ALGEMEEN:
41. Mail d.d. 04.06.2020 van VVSG (onze ref. 2020/1517).
Betreft: Week van de Duurzame Gemeente 18 – 25 september 2020.
Oproep van de VVSG om als gemeente hier aan deel te nemen.
Meegedeeld.
42. De mandatenlijsten van 2020 worden van nr. 117 tot nr.124. goedgekeurd.
43. De bestelbons van 2020 worden van nr. 504 tot nr. 517 goedgekeurd.
44. Het proces-verbaal d.d. 03.06.2020 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

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

De Burgemeester-Voorzitter,

Vandecasteele C.

Dewaele C.

