BESLUITENLIJST SCHEPENCOLLEGE IN ZITTING VAN 17 JUNI 2020
Aanwezig: MM.

Dewaele C., Burgemeester-Voorzitter;
Rommens R., Schepen;
Lammertyn R., Voorzitter B.C.S.D., Schepen;
Vandecasteele C., Algemeen Directeur.

Verontschuldigd: Ketels P., Fonteyne B., Schepenen.
DAGORDE:
PUNTEN TER DISCUSSIE:
RUIMTELIJKE ORDENING:
1.

Kennisname van volgende bezwaarschriften in het kader van de heffing op leegstand:
Er werd op 12.06.2020 een schriftelijk bezwaar ontvangen van de heer [***] tegen de
eerste heffing op het pand gelegen in Lendelede, Beiaardstraat 28.
Het bezwaar wordt ontvankelijk en gegrond verklaard. Beslist de vrijstelling te verlenen.
Er werd op 15.06.2020 een schriftelijk bezwaar ontvangen van de heer en mevrouw [***]
tegen de tweede heffing voor het pand gelegen in Lendelede, Elfde Julilaan 20.
Het bezwaarschrift wordt ontvankelijk maar ongegrond verklaard. Er wordt geen
vrijstelling verleend.

2. Kennisname van het aangevraagde stedenbouwkundige uittreksel dat zal afgeleverd
worden aan de aanvrager
Aanvrager
Aard goed
[***]
woning
[***]
handelshuis

Ligging
Kortrijksestraat 62
Dorpsplein 6

eigenaar
[***]
[***]

3.

Aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4507 van het OCMW Lendelede, Dorpsplein 8,
8860 Lendelede tot het bouwen fietsstalling + open carport & berging, gelegen in
Lendelede, Dorpsplein 8, sectie B 40 Y. BPA 4 B Izegemsestraat d.d. 25.06.1998.
Beslist een openbaar onderzoek op te starten.

4.

Aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4500 van de heer [***], Sterrekensstraat 4,
8860 Lendelede, tot het plaatsen van een bijgebouw i.f.v. van een landbouwactiviteit,
gelegen in Lendelede, Sterrekensstraat 4, sectie B250.
De vergunning wordt verleend.

5.

Aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4505 van mevrouw [***], Rijksweg 10, 8860
Lendelede tot het bouwen van een garage, gelegen in Lendelede, Rijksweg 10, sectie B
399 G2.
De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

G.A.S. - NOODPLANNING:
6.

Acties vanuit de preventiedienst PZ Vlas.
Goedgekeurd.

OMGEVINGSVERGUNNING – IIOA (ingedeelde inrichting of activiteit):
7.

a) Aanvraag tot omgevingsvergunning voor nieuwe ingedeelde inrichting of activiteit

b) (dossiernummer 4502) van [***], Kortrijksestraat 43, 8860 Lendelede. De melding
omvat een akkerbouwbedrijf met grondwaterwinning - Rubrieken Vlarem: 6.5.1°.,
15.1.1°., 16.3.2°a), 17.3.2.1.1.1°b) en 53.8.1°a).
De vergunning wordt verleend (aktename).
OVERIGE PUNTEN:
BEGRAAFPLAATSEN:
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 13.06.2020.
Goedgekeurd.

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 12.06.2020.
Goedgekeurd.

10. Begraafplaats Sint-Katharina:
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 Sint-Katharina op naam van [***]
(vergund 18.03.1971) voor een periode van 10 jaar. Deze verlenging is kosteloos.
Het aanvraagformulier werd ondertekend door [***] op 12.06.2020.
Goedgekeurd.
Schepen Pedro Ketels vervoegt de zitting.
PERSONEEL:
11. Kennisname van de personen die geslaagd zijn in het mondeling examen van
bibliothecaris en aanleggen van een wervingsreserve voor 3 jaar:
- [***] 76%;
- [***] 64%;
- [***] 63%.
Deze personen zullen schriftelijk verwittigd worden dat ze geslaagd zijn en opgenomen
worden in de wervingsreserve voor een periode van 3 jaar die ingaat op woensdag
17.06.2020.
Het College van Burgemeester den Schepenen nemen kennis van het verslag van de
selectiecommissie van 16.06.2020 waaruit blijkt dat volgende personen een resultaat
hebben behaald van minder dan 50% op een van de onderdelen en bijgevolg niet
geslaagd zijn en niet opgenomen worden in de wervingsreserve voor de functie van
bibliothecaris:
- [***];
- [***].
Deze personen zullen schriftelijk verwittigd worden dat zij niet geslaagd zijn en bijgevolg
niet langer in aanmerking komen.

12. Vaststellen datum indiensttreding [***].
Goedgekeurd.
13. Spontane sollicitatie (onze ref. I-2020-1596).
Mail van [***] van 10.06.2020 waarbij hij spontaan solliciteert naar een functie bij de
groendienst van de gemeente Lendelede.
Momenteel is er geen betrekking vacant.
Deze kandidatuur wordt wel voor 1 jaar bijgehouden in ons sollicitantenbestand.
14. Vakantiejob (onze ref. I-2020-1598).
Mail van [***] d.d. 10.06.2020 met de vraag of er vakantiejobs zijn in de gemeente
Lendelede.
Bij het gemeentebestuur Lendelede worden geen vakantiejobs voorzien.
MANDATARISSEN:
15. Betreft: Vraagstellingen N-VA:
a) Vraagstelling d.d. 03.06.2020 van [***] (onze ref. 2020/1515) over de ronde van WestVlaanderen.
De West-Vlaamse deputatie heeft het afgelopen jaar een "ronde van West-Vlaanderen
gehouden in iedere gemeente. Op die manier wil de provincie nagaan in hoe ze de
gemeente kan ondersteunen.
Graag hadden we volgende info ontvangen in het kader van deze 'ronde van WestVlaanderen':
- Kopie van de ingevulde vragenlijsten
- Verslag van het overleg tussen de deputatie en onze gemeente
- Alle andere relevante info hieromtrent
Na bespreking van deze vraag op het college van vorige week en vandaag, wordt er als
volgt geantwoord.
Op 7 juni 2019 was er een eerste schrijven van de heer [***], directeur-regiocoördinator
van de provincie West-Vlaanderen met betrekking tot de voorbereiding van het overleg
tussen de deputatie en de gemeente Lendelede.
Hiertoe stuurde hij op 18.06.2019 de door u aangehaalde vragenlijst waarvan u een
exemplaar in bijlage vindt. Daar deze vragenlijst zeer uitgebreid is en in principe ons
volledige meerjarenplan 2020-2025 omvat, werd deze niet ingevuld en werd er
nagevraagd op welke domeinen de provincie ons nog kon ondersteunen.
Hierop werd door hem geantwoord op 13.08.2019 en was er een eerste voorstel van
datum tot overleg vanuit de gemeente Lendelede voor woensdag 18.09.2019. Uit de
mail d.d. 12.09.2019 van de heer [***] bleek echter dat de deputatie enkel de vrijdagen
gereserveerd had om langs te komen bij de verschillende gemeenten.
Uiteindelijk werd er door de provincie opnieuw contact opgenomen op 10.12.2019 voor
een afspraak op vrijdag 14.02.2020 die door hen verplaatst werd naar maandag
20.04.2020.
Om dit laatste overleg voor te bereiden was er op 03.03.2020 een ontmoeting tussen de
heer [***], de burgemeester en de algemeen directeur. Bij deze ontmoeting werd het
volledige meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente en het OCMW van Lendelede
overlopen met de heer Marchand.
Naar aanleiding van deze ontmoeting, werden volgende aandachtspunten vanuit de
gemeente Lendelede naar de provincie meegegeven:
Een vlotte aansluiting vanuit de gemeente Lendelede op de geplande fietssnelweg
Kortrijk-Roeselare.
De verkenning van de potentie van een fietssnelweg langs de spoorlijn voor het
traject Brugge-Kortrijk.

-

Een mogelijke ondersteuning van het project van de hoeve Vercamer dat samen
met de Stevan site op termijn een bovenlokale dimensie zou moeten krijgen.
Uiteindelijk is de geplande afspraak met de deputatie voorzien op 20.04.2020 niet
kunnen doorgaan wegens de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 en dient dit
nog heropgenomen te worden.
b) Vraagstelling d.d. 14.06.2020 van [***] (onze ref. 2020/1067) betreffende de
wandelknooppunten.
In de uitvoering van haar mandaat als gemeenteraadslid wenst ze een kopie van
volgende correspondentie te ontvangen:
Mail [***] (2020/1500) betreffende wandelknooppunten alsook de reactie hierop van [***]
en [***]. Graag ook een kopie van alle ingewonnen informatie.
Na bespreking van deze vraag op het college van vandaag, wordt er als volgt
geantwoord.
Op 30.05.2020 stuurde de heer [***] een mail naar de dienst Grondgebiedszaken naar
aanleiding van de wandelpaaltjes die hij had opgemerkt in Lendelede (onze ref.
I_2020_1500). In deze mail werd verwezen naar de website www.wandelknooppunt.be ;
als wandelaar gaf de heer [***] de tip om het wandelnetwerk van Lendelede op dit
platform te registreren zodat het een ruimere bekendheid zou kunnen krijgen via app en
routeplanner.
Op dinsdag 02.06.2020 werd door de dienst Grondgebiedszaken contact opgenomen
met de beheerder van www.wandelknooppunt.be om na te gaan op welke manier het
gemeentelijk wandelnetwerk eventueel zou kunnen geüpload worden. Nog diezelfde dag
ontvingen we hier een antwoord op en daaruit bleek dat de digitale beschikbaarheid van
ons netwerk op hun website gepaard zou gaan met een jaarlijkse licentiekost van meer
dan 2000,- €.
Zoals u weet werd ons gemeentelijk wandelnetwerk grotendeels met eigen inzet en een
minimum aan kosten uitgewerkt om het eindresultaat gratis te kunnen aanbieden aan de
bevolking. De plotse jaarlijkse meerkost voor de upload naar een externe website past
niet binnen deze strategie.
In zitting van 03.06.2020 werd door het college beslist om geen gebruik te maken van de
externe website. De heer [***] - voor alle duidelijkheid: geen betrokkene bij de genoemde
website - werd hiervan op de hoogte gebracht. Hij bedankt ons voor de snelle reactie en
daar hij interesse had in de wandelkaart, werd hem dezelfde dag nog een gratis
wandelkaart opgestuurd.
In bijlage vindt u het emailverkeer tussen de dienst Grondgebiedszaken met de heer [***].
c) Schrijven d.d. 10.06.2020 van [***] – fractieleidster N-VA Lendelede (onze ref.
2020/1570). Diverse schriftelijke vragen.
Voor deze schriftelijke vragen is er reeds heel wat opzoekwerk verricht waarbij nog
sommige stukken ontbreken. Er wordt geopteerd de ontbrekende stukken ook nog op te
zoeken waardoor een volledig antwoord op de diverse vragen kan gegeven worden.
Verdaagd.
ALGEMENE ORGANISATIE:
16. Rapportering organisatiebeheersing aan het College voor de periode 11.2019 tot en met
06.2020 - Gemeente en OCMW Lendelede.
Definitieve versie.
De algemeen directeur duidt de aanvullingen ten opzicht van de versie van vorige week.
Dit wordt toegevoegd aan het dossier voorzien in de gemeenteraad van 25.06.2020.

POLITIE/ VERKEER EN MOBILITEIT:
17. Mail d.d. 15.06.2020 van Het Octopusplan (VGB vzw) – Antwerpen (onze ref.
2020/1616).
Betreft: Uitnodiging om in te schrijven als octopusgemeente.
Meegedeeld.
18. Mail d.d. 10.06.2020 van [***] (onze ref. 2020/1560).
Betreft: Elfde Julilaan – speelstraat.
Meegedeeld.
19. Mail d.d. 16.06.2020 van [***] – KM Verenigde Liefhebbers Lendelede (onze ref.
2020/1626).
Betreft: Parcours vinkenzettingen 2020.
Goedgekeurd. De Intercommunale Leiedal wordt hiervan op de hoogte gesteld.
20. Schrijven d.d. 05.06.2020 van Leiedal (onze ref. 2020/1565).
Betreft: Aanbod communicatiecampagne deelmobiliteit.
Meegedeeld.
EVENEMENTEN:
21. Telefoon Stadsbestuur Izegem, dd. 16.06.20, betreffende aanvraag gemeente
Lendelede voor het gebruik van 2 karren nadars van 17/08/20-26/08/20
Vanuit Stad Izegem wordt er gepolst als de gemeente Lendelede toch niet in de
mogelijkheid is om zelf te voorzien in nadars voor de periode 17/08/20 - 26/08/20 gezien
stad Izegem hun eigen nadars goed zou kunnen gebruiken voor eigen activiteiten.
Deze nadars werden gevraagd voor de kermis en koers te Lendelede. Op vandaag is er
nog niet beslist indien deze koersen doorgaan.
Er wordt door de verantwoordelijke van het patrimonium samen met de
verantwoordelijke van de technische dienst bekeken wat we effectief nodig hebben van
Stad Izegem. Dit wordt dan doorgegeven aan Stad Izegem.
ICT:
22. Hosting Recreatex
Jaarlijkse kostprijs hosting Gantner (all-in): € 3.630 incl. BTW
Eenmalige aankoop tokens: €120,94 incl. BTW
Goedgekeurd.
CULTUUR:
23. Mail d.d. 15.06.2020 van Toerisme Leiestreek (onze ref. 2020/1619).
Betreft: Oproep Kunstzomer Leiestreek 2021.
De gemeente kan zich hiervoor kandidaat stellen.
Daar de gemeente dit in het verleden reeds gedaan heeft, wordt hier nu niet op
ingegaan.
LOKALE ECONOMIE:
24. Mail d.d. 11.06.2020 van [***] (onze ref. 2020/1585).
Betreft: heropstart van de horeca op 08.06.2020.
Vraag om een tent te zetten op het grasveld naast de kerk.
Goedgekeurd. Er dient hiervoor overlegd te worden met de verantwoordelijke van de
groendienst.

SPORT:
25. Mail d.d. 15.06.2020 van [***] (onze ref. 2020/1613).
Betreft: Organiseren bootcamp.
Er dient hiervoor advies gevraagd te worden aan Leiedal.
OPENBARE WERKEN:
26. a) Mail d.d. 12.06.2020 van Bureau Cnockaert (onze ref. 2020/1609).
Landelijke wegen 2019-2020. Werfverslag d.d. 10.06.2020.
[***] van De Watergroep (onze ref. 2020/1610) vraagt om het opvangen van het
spoelwater uit het verslag te laten schrappen daar de directie van de Watergroep bezig
is om hier richtlijnen over te geven.
b) Mail d.d. 16.06.2020 van [***] van De Watergroep (onze ref. 2020/1625).
Betreft: rioleringswerken in de Ingelmunstersestraat, Beukenlaan,…
Opmerking op de vraag van de gemeente om bij het spoelen van de leiding het
spoelwater op te vangen of in een straatkolk te steken.
De directie van de Watergroep is bezig om hier richtlijnen over te geven.
Volgende vergadering op donderdag 25 juni 2020 om 10u.
27. Mail d.d. 12.06.2020 van Algemene Bouwwerken Rutsaert – Ruiselede (onze ref.
2020/1586).
Betreft: Vraag om voor de uitvoering van hun project het voetpad in de Izegemsestraat
thv huisnr. 77 aan te passen.
Het College van Burgemeester en Schepenen is akkoord dat dit voetpad verlaagd wordt
op kosten van de Algemene Bouwwerken Rutsaert.
Dit mag gebeuren door hun eigen aannemer of de vaste aannemer van de gemeente Al
Verde. Voor de eigenlijke aanpassing dient contact opgenomen te worden met de
verantwoordelijke van de technische dienst.
PATRIMONIUM:
28. Mail HAKI- [***], dd. 12.06.20, betreffende offerte nooddeur chiromeisjes
(Ref.I_2020_1631).
Goedgekeurd.
29. Mail HAKI- [***], dd. 16.06.20, betreffende aanpassing offerte 12.10.19 RE: nooddeur
Den Tap - vragen naar norm NEN-EN 1125. (Ref.I_2020_1621)
Goedgekeurd.
30. Mail d.d. 12.06.2020 van [***] (onze ref. 2020/1599).
Betreft: Vraag tot huur van de garage van de pastorij.
Goedgekeurd om dit tijdelijk te verhuren aan 40 euro per maand.
FINANCIEN:
31. Voorstel oninbaarstelling 2019.
Goedgekeurd.
32. Algemene milieubelasting bedrijven aanslagjaar 2019 : materiële vergissing.
Goedgekeurd.

MILIEU:
33. BRIEFWISSELING:
a) Mail [***], d.d. 12.06.2020, betreffende vraag toestemming gebruik wildcamera (ref.
I_2020_1622).
Goedgekeurd.
b) Schrijven Minister [***], d.d. 09.06.2020, betreffende programma ‘Meer bos voor
Vlaanderen’ (ref. I_2020_1606).
Meegedeeld.
c) Mail [***], d.d. 14.06.2020, betreffende veldkanon (ref. I_2020_1618) Klacht
betreffende een veldkanon die tot na middernacht luide knallen geeft,
om de 2 a 3 minuten. De burgemeester gaf aan dat de politie op de hoogte is en dat
dit verder zal opgevolgd worden.
Meegedeeld.
CORONA:
34. Mail d.d. 12.06.2020 van VPS DG (onze ref. 2020/1612).
Betreft: Ministerieel schrijven aangaande de uitoefening van het recht om te betogen
tijdens de federale fase van het nationaal noodplan tgv de uitbraak van het coronavirus
COVID-19.
Meegedeeld.
35. Mail d.d. 15.06.2020 van Vlaamse Sportfederatie vzw – Gent (onze ref. 2020/1611).
Betreft: Compensatiemaatregelen voor de sportsector tgv de coronacrisis.
Meegedeeld.
36. Mail d.d. 10.06.2020 van [***] (onze ref. 2020/1572).
Betreft: Bedanking bestuurlijke overheid voor de ondersteuning tijdens de corona
crisisperiode.
Meegedeeld.
37. Mail d.d. 11.06.2020 van de beroepsfederatie voor kermisexploitanten (onze ref.
2020/1574).
Betreft: info opstart kermissen.
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist, onder voorwaardelijke
goedkeuring door de gemeenteraad om, mocht de kermis kunnen doorgaan, hiervoor
geen standgelden aan te rekenen.
MANDATARISSEN:
38. Mail d.d. 10.06.2020 van [***] (onze ref. 2020/1575).
Betreft: Vraag ivm de ontvangst van de jaarrekening 2019 gemeente en OCMW.
Meegedeeld.
GEMEENTERAAD:
39. Mail d.d. 17.06.2020 van [***] (onze ref. AGL/2020/3).
Betreft: Verslag commissaris over de rekening van het AGL voor het boekjaar 2019.
Het resultaat van dit verslag wordt verwerkt in het evaluatierapport over de periode
2019.
Dit verslag wordt toegevoegd aan het desbetreffend dossier van de gemeenteraad d.d.
25.06.2020.

40. Mail d.d. 17.06.2020 van [***] (onze ref. AGL/2020/4).
Betreft: Publicatie rekening AGL 2019.
De publicatierekening van het AGL voor het dienstjaar 2019 wordt doorgestuurd naar de
rvb van het AGL en mag na positief advies van de gemeenteraad van 25.06.2020
gepubliceerd worden.
41. Mail d.d. 11.06.2020 van Vervoerregio Kortrijk (onze ref. 2020/1573).
Betreft: ontwerp verslag vervoerregioraad regio Kortrijk 29 mei 2020.
Dit verslag wordt toegevoegd aan het desbetreffend dossier van de gemeenteraad d.d.
25.06.2020.
In bijlage de mail d.d. 15.06.2020 van Research Indiville (onze ref. 2020/1614).
Betreft: Resultaten bevraging raadsleden over mobiliteit in Vlaanderen.
42. Mail Stad Kortrijk, [***], d.d. 11.06.2020, betreffende jaarrapport en
samenwerkingsovereenkomst (ref. I_2020_1587).
De sanctionerend ambtenaar [***] heeft de samenwerkings-overeenkomst doorgestuurd
in Word, dat is noodzakelijk voor de verdere verwerking voor de gemeenteraad van 25
juni 2020.
Daarnaast is er ook een rapport meegestuurd met de G.A.S.-cijfers van het werkjaar
2019. Er werden 7 vaststellingen gedaan. In 2019 werden er dan weer 43
parkeerinbreuken vastgesteld.
Het rapport wordt toegevoegd aan het desbetreffend dossier van de gemeenteraad d.d.
25.06.2020.
ALGEMEEN:
43. De mandatenlijsten van 2020 worden van nr. 125 tot nr. 129. goedgekeurd.
44. De bestelbons van 2020 worden van nr. 518 tot nr. 540 goedgekeurd.
45. Het proces-verbaal d.d. 10.06.2020 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

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

De Burgemeester-Voorzitter,

Vandecasteele C.

Dewaele C.

