BESLUITENLIJST SCHEPENCOLLEGE IN ZITTING VAN 19 AUGUSTUS 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:
BRANDWEER:
1.

Mail d.d. 17.07.2020 van Algemeen Directeur aan HVZ Fluvia (onze ref. U/2020/1146).
Betreft: Kaderovereenkomst Kazernering HVZ Fluvia_opmerkingen vanuit de gemeente
Lendelede.
In bijlage mail Algemeen Directeur met de opmerkingen die vanuit de gemeente
Lendelede worden meegegeven.
Er wordt hiervoor samen met enkele andere gemeenten een overleg met Fluvia
voorzien.

CORONA MAATREGELEN:
2.

Mail d.d. 12.08.2020 van [***] .
Resultaten impactbevraging door de Corona Relance Werkgroep.
Er wordt voorgelegd aan de corona relance werkgroep om vanuit de middelen die door
de Vlaamse overheid ter beschikking worden gesteld voor de vrije tijdssector volgende
te financieren:
- In handgel te voorzien voor diverse verenigingen. Uit de impactbevraging blijkt dit een
grote kost te zijn voor diverse verenigingen waarbij ze dan ook vragende partij zijn
dat de gemeente hierin zou tussenkomen of ter beschikking stellen.
- Een verhoging van 30% te voorzien in 2020 en 2021 voor de toelagen van de diverse
verenigingen actief in de vrije tijd sector. Deze 30% wordt toegepast op de
gemiddelde toelage die aan de vereniging in de drie voorgaande boekjaren werd
uitbetaald.

3.

a) Mail d.d. 12.08.2020 van Welzijn 13 (onze ref. 2020/2086).
Betreft: Scenario’s contacttracing.
Interesse voor scenario 3 inzake contactopsporing bekendmaken aan de Vlaamse
overheid.
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat volgend antwoord
verstuurd werd:
Onze gemeente is weliswaar aangesloten bij W13 maar voor wat de eerstelijnszone
betreft niet.
Gemeentebesturen die autonome contactopvolging in kader van COVID-19 wensen te
organiseren moeten samenvallen met één of meerdere eerstelijnszone.
Vanuit de corona crisis werkgroep werd beslist om voor de contactopsporing in kader
van COVID-19 Midwest te volgen.
Dit vooral omdat we daar bij de eerstelijnszone behoren en ook de huisartsen van
Lendelede daar aangesloten zijn.
Wij appreciëren ten zeerste al de moeite die W13 reeds heeft gedaan om alsnog de
contacttracing voor Lendelede vanuit Zuid-West-Vlaanderen te organiseren en het
doorgeven van de COVID-19 info en cijfermateriaal. Bedankt hiervoor!

b) Tevens gaat het college van burgemeester en schepenen akkoord dat er een mail
naar de coördinator van Midwest ([***]) werd verstuurd waarbij er wordt aangegeven dat
we vanuit de Gemeente Lendelede kiezen voor het scenario 3 inzake het lokaal
contactonderzoek en dit in samenwerking met Midwest.
Daar onze gemeente officieel tot de eerstelijnszone RITS behoort waar ook onze
huisartsen bij aangesloten zijn, wensen we als gemeente hierin geen risico te nemen
voor zowel Midwest als W13 waarbij we bestuurlijk behoren.
Er wordt gevraagd om onze beslissing mee te nemen bij het doorgeven naar het
Agentschap “Zorg en Gezondheid”.
Schepen Pedro Ketels verlaat de zitting.
OVERIGE PUNTEN:
BEVOLKING:
4.

Regeling huwelijken vanaf 1 januari 2021.
Conform verschillende andere gemeenten wordt er vanaf 2021 enkel in de weekdagen
tot 19u en enkel de zaterdagvoormiddag.
Goedgekeurd.
BESLUIT, eenparig :
Artikel 1 : Vanaf 1 januari 2021 worden huwelijken enkel nog toegestaan op de
gewone werkdagen (maandag tot vrijdag) tot 19 uur en op zaterdag
tussen 9 uur en 12 uur.
Artikel 2 : Indien er verschillende huwelijken zijn op dezelfde dag, worden de
huwelijken zoveel mogelijk op elkaar aansluitend ingepland. Indien het
buiten de gewone diensturen is, is dit zelfs verplicht.
Artikel 3 : Er kan van deze regeling enkel worden afgeweken mits grondige
motivatie en akkoord van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

PERSONEEL:
5.

Groepsverzekering Belfius – Aanvullend pensioen (onze ref. I-2020-1976)
Brief van Belfius van 15.07.2020 waarin verwezen wordt naar de wet betreffende
dringende maatregelen inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere
aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid in het kader van de COVID-19pandemie.
VOORSTEL om de periode van tijdelijke werkloosheid gelijk te stellen met activiteit
waardoor deze personeelsleden blijven genieten van de volledige dekking.
Goedgekeurd.

6.

Procedure licht ongeval versus arbeidsongeval
Naar aanleiding van een afgewezen aangifte arbeidsongeval en op vraag van de
algemeen directeur heeft de personeelsdienst meer informatie ingewonnen bij IDEWE de externe preventiedienst voor preventie op het werk - en Ethias - de
ongevallenverzekeraar - betreffende de aangifte van lichte ongevallen. In bijlage een
voorstel van een nieuw intern reglement rond de melding/registratie en aangifte van
(arbeids-)ongevallen geldig voor alle personeelsleden van de gemeente en het OCMW.
Goedgekeurd.

POLITIE:
7.

Kennisname van het politiebesluit van de Burgemeester van 11 augustus 2020 inzake
lokale aanvullende maatregelen ifv de bestrijding van de Covid-19 crisis.
De politiediensten werden hiervan op de hoogte gebracht.

De bevolking werd tevens op de hoogte gebracht via publicatie op de website van de
gemeente.
Dit besluit zal voor bekrachtiging worden voorgelegd aan de gemeenteraad in zitting van
24 september 2020.
8.

9.

Mail d.d. 14.08.2020 van [***] (onze ref. 2020/2092).
Betreft: Competitiestart 2020 – 2021 vastgelegd : oefenwedstrijden terug mogelijk vanaf
14 augustus 2020.
Wat met kleedkamers en douches?
Voorstel om naar aanleiding van de vraag van FC Lendelede de douches opnieuw open
te stellen en dit enkel in functie van de oefen- en competitiematchen waarbij ook een
erkend scheidsrechter aanwezig is en niet in functie van de trainingen of oefenmatchen
zonder erkende scheidsrechter.
Goedgekeurd. Zowel FC Lendelede als de sportfunctionaris worden van deze beslissing
op de hoogte gebracht.
Mail d.d. 18.08.2020 van DelSol bvba – Menen (onze ref. 2020/2108).
Betreft: Werken residentie Baeckelandt Winkelsestraat eind september/begin oktober
2020.
Vragen:
- Mogen de raam-glasblokken op het voetpad geplaatst worden aan de werf?
- Mag hun vrachtwagen op een rijvak geplaatst worden?
Deze vragen werden doorgegeven naar de politie.

Schepen Pedro Ketels vervoegt de zitting.
RUIMTELIJKE ORDENING:
10. Mail d.d. 14.08.2020 van [***] (onze ref. 2020/2097).
Betreft: Uitweg bij hun woning, Kuurnsestraat 32.
Is er momenteel mogelijkheid om die uitweg te maken?
Bij de opmaak van het RUP WUG Bergkapel werd, rekening houdende met de vraag
van diverse omwonenden, gevraagd om ook deze zone te mogen ontwikkelen waarbij
dan die uitweg zou aangelegd worden gelijktijdig met de wegenis voor de nieuwe
verkaveling maar de hogere overheid heeft dit spijtig genoeg niet aanvaard.
Daarom kan dit nu niet worden uitgevoerd.
11. Mail d.d. 17.08.2020 van [***] (onze ref. 2020/2102).
Betreft: Voetpad Kortrijksestraat.
Bestaat de mogelijkheid om het voetpad in de Kortrijksestraat door te trekken tot aan de
trage weg langs het hof van [***].
De gemeente heeft reeds een voorlopige groenstrook naast de gracht aangelegd om die
trage weg te bereiken. Wij plannen nog een opmeting van die strook en zullen dan een
definitieve oplossing voor de aanleg hiervan zoeken. In het kader van duurzaam
waterbeheer is de kans wel klein om daar een verhard voetpad te voorzien. Er wordt nog
gezocht naar een veilige waterdoorlatende oplossing.
12. Mail d.d. 13.08.2020 van Vlaamse overheid – Departement omgeving (onze ref.
2020/2105).
Betreft: Gemeentelijk RUP en planbatenheffing.
Dit werd voor verder gevolg doorgegeven aan de dienst omgeving.

LOKALE ECONOMIE:
13. Mail d.d. 11.08.2020 van Lokaal Winkelen (onze ref. 2020/2076).
Betreft: Sterk lokaal beleid op maat van uw handelaars.
Aanbod van een aantal producten die de lokale handelaars en het beleid kunnen
versterken.
Kostprijs voor de gemeente: jaarlijks 1.000 euro.
Meegedeeld.
14. Mail d.d. 19.08.2020 van Comeos (onze ref. 2020/2114).
Betreft: Weekend van de klant op zaterdag 3 en zondag 4 oktober 2020.
Vraag om dit te communiceren in de gemeente.
Meegedeeld.
15. Vaststellen van het reglement voor de invoering en het gebruik van de Lendleebon.
Dit punt zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad d.d. 24.09.2020.
Schepen Pedro Ketels verlaat de zitting.
ICT:
16. Informaticasupport Westsys - VERLENGING
Vraag van de ICT-verantwoordelijke om de 2-wekelijkse informaticasupport door de
firma Westsys, die beëindigd werd op 30.06.2020 te verlengen voor de periode vanaf
01.09.2020 tot en met 31.12.2020.
Geschatte kostprijs 10 x 4u = € 3.234,33 excl. BTW of € 3.913,54 excl. BTW.
Goedgekeurd.
OPENBARE WERKEN:
17. Mondelinge vraag van [***] (onze ref. 2020/2098).
Betreft: ruimen van de gracht achter zijn eigendom, Rozebeeksestraat 46.
Deze vraag wordt doorgegeven aan Leiedal.
18. Mail d.d. 11.08.2020 van [***] (onze ref. 2020/2081).
Betreft: Werken Manpadstraat.
Wanneer zijn de werken voorzien om de straat te komen herstellen?
De herstellingswerken Manpadstraat zullen uitgevoerd worden van zodra budget
beschikbaar is. Dit zal waarschijnlijk kunnen meegenomen worden met de
onderhoudswerken van 2021.
19. Ruimen van een gracht in de Rozebeeksestraat in de omgeving van de spoorweg.
Het college gaat akkoord om deze gracht te maaien.
20. Meldingen
a) Mail d.d. 07.08.2020 van [***] (onze ref. 2020/2065).
Betreft: Kapot deksel waterput in Kloostertuin.
Dit werd reeds doorgegeven aan De Watergroep en wordt ook nog doorgegeven aan
Fluvius daar er onduidelijkheid is van welke maatschappij dit deksel is.
b) Meldingsformulier d.d. 10.08.2020 van [***] (onze ref. 2020/2075).
Betreft: Asfalt van laadkar gevallen in de Rozebeeksestraat.
Dit werd reeds doorgegeven aan de aannemer die dit ondertussen heeft opgelost.

c) Meldingsformulier d.d. 18.08.2020 van [***] (onze ref. 2020/2109)
Betreft: Overlopen van de riolen in hun regenwaterput in de Lijnzaadstraat..
Dit werd reeds doorgegeven aan de technische dienst.
d) Schrijven d.d. 13.08.2020 van Fluvius (onze ref. 2020/2104).
Betreft: Elektriciteit kabeltelevisie Winkelsestraat.
Aannemer THV Vereecke – Lamote bvba.
Aanvang van de werken op 02.09.2020 voor een vermoedelijke duur van 3 werkdagen.
Meegedeeld.
e) Schrijven d.d. 18.08.2020 van Fluvius (onze ref. 2020/2116).
Betreft: Elektriciteit kabeltelevisie openbare verlichting Winkelsestraat.
Aannemer Casteleyn & Zonen.
Aanvang van de werken op 24.08.2020 voor een vermoedelijke duur van 61 werkdagen.
Niet Goedgekeurd. Het spreekt voor zich dat er hieromtrent eerst een vergadering dient
te gebeuren met de politie en de schepen van openbare werken en dit in functie van de
verkeersafwikkeling.
Bovendien dient dit afgestemd te worden op de aanleg van het fietspad in de
Winkelsestraat waarvoor de gunning nog dient te gebeuren.
f) Mail d.d. 16.08.2020 van [***] (onze ref. 2020/2100).
Betreft: Melding van een kapotte zitbank die in de omgeving van zijn woning
gedeponeerd werd.
Deze melding werd doorgegeven naar de technische dienst die ervoor zou zorgen dat
deze bank weggehaald zou worden.
g) Mail d.d. 06.08.2020 van [***] (onze ref. 2020/2052).
Betreft: Dichtgroeien vijver achter Roggeveld.
Kan hier iets aan gedaan worden?
De betrokken diensten werden verwittigd.
21. Mail d.d. 11.08.2020 van [***] (onze ref. 2020/2078).
Betreft: onderhoud wandelpaden.
Herhaling van haar vraag om steenslag aan te vullen in het Vlasfabriekpad.
De dienst openbare werken heeft dit nagezien en zij zijn van oordeel dat dit nog niet is
aangewezen. Zij blijven dit opvolgen en zullen dit aanvullen wanneer nodig.
22. Mail d.d. 11.08.2020 van [***] (onze ref. 2020/2077).
Betreft: Trillingen in hun woning (Kasteelgoed) als gevolg van de werken in de
Ingelmunstersestraat.
Kan er nagegaan worden of dit geen schade berokkent aan hun woning?
[***] (Fluvius) heeft dit doorgegeven aan de aannemer met de vraag om die mensen te
contacteren.
23. Mail d.d. 14.08.2020 van Arcadis (onze ref. 2020/2095).
Betreft: Werken Beukenlaan, Ingelmunstersestraat,…
Technische fiches schanskorven - voorgestelde materialen door aannemer Vuylsteke.
Goedgekeurd.
24. Mail d.d. 13.08.2020 van [***], Bosmolenstraat (onze ref. 2020/2091).
Betreft: Zijbermen Woestijnestraat.
De aarde hiervoor gebruikt is vervuild met een giftige plant.
Dit werd gemeld aan Bureau Cnockaert.
Het probleem doet zich voor zowel op grondgebied Izegem, Ledegem als Lendelede.

Mail d.d. 13.08.2020 van Studiebureau aan aannemer met de vraag om dit onmiddellijk
terug af te graven conform SB 250. 3-4.2.
Ondertussen blijkt dat dit zich ook voordoet in de Sint Antoniusstraat en de Groenstraat.
LANDBOUW:
25. Mail d.d. 06.08.2020 van [***] (onze ref. 2020/2050).
Betreft: Politiebesluit ivm seizoensarbeid ikv Corona.
In bijlage het Covid – Registratieformulier seizoensarbeid.
De brieven hieromtrent werden verstuurd naar de landbouwers en de ontvangen
reacties werden reeds doorgemaild naar de provincie.
Meegedeeld.
FINANCIEN:
26. Mail d.d. 17.08.2020 van de cultuurbeleidscoördinator.
Betreft: Gevolgen annulaties kermisoptredens.
Voorstel en financiële implicaties voor de gemeente: 3 van de 4 boekingen zouden voor
volgend jaar kunnen vastgelegd worden waarbij het reeds betaalde voorschot geldig
blijft.
Er is een verlies van 583 euro (voorschot betaald voor Mama’s Jasje die nog geen
afspraken voor volgend jaar vastlegt).
Goedgekeurd.
27. Mail d.d. 17.08.2020 van de dienst burgerzaken en bevolking.
Betreft: vraag tot aankoop:
*BOCA PRINTER voor het drukken van de LENDLEEBON
*Voorgedrukte bonnen met onze layout
*Scanner om de barcode op de bon te kunnen inscannen
*Enveloppen om de bon in te verpakken
*Raamstickers
De totale kostprijs incl. BTW bedraagt 6.143,86 euro.
Installatie (kost) Westsys zal in de loop van september plaatsvinden.
Foldertje of publicatie in ’t Gazetje van Lendelede (kost) tweede helft september.
Goedgekeurd.
28. Schrijven d.d. 06.08.2020 van [***] (onze ref. 2020/2049).
Betreft: Premie voor verhardingswerken aan private toegangswegen.
In bijlage: de bestelbon van Asfalt De Braeve voor het bedrag van 12.747,18 euro + 6%
BTW.
Het aanvraagformulier zal doorgegeven worden aan de financiële dienst.
29. Mail d.d. 07.08.2020 van Artsen zonder grenzen (onze ref. 2020/2061).
Betreft Libanon: Beiroet verwoest door 2 explosies.
Vraag om financiële steun.
Dit wordt voor verder gevolg doorgegeven aan de Noord-Zuidraad.
PATRIMONIUM:
30. Mail Decor Center, dd. 12.08.20, betreffende offerte schilderwerken secretariaat en
personeelsdienst . (Ref.I_2020_3560)
De offerte voor beide burelen samen bedraagt 2.368,14 euro excl. BTW- 2.864,44 euro
BTW inbegrepen. De schilderwerken kunnen in oktober uitgevoerd worden.
Er wordt nagevraagd bij de financiële dienst hoeveel budget er nog beschikbaar is.

MILIEU:
31. Schrijven d.d. 17.07.2020 van Leiedal (onze ref. I_2020_1939).
Betreft: Vervolgstappen deelwagens in kader van het lokaal klimaatproject deelmobiliteit.
Oproep om deel te nemen aan dit project.
Meegedeeld.
32. Mail d.d. 21.07.2020 van [***] (onze ref. I_2020_1946).
Betreft: Patrijzenbos
Is er een mogelijkheid om een vuilbak voor hondenpoepzakjes te plaatsen in het
Patrijzenbos?
Dit wordt voor verder gevolg doorgegeven aan de milieudienst met de vraag om te
bekijken om daar een vuilbak te plaatsen.
OMGEVINGSVERGUNNING – IIOA (ingedeelde inrichting of activiteit):
33. Aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4511 van [***] tot het uitbreiden van een loods,
regulariseren van een hoevewinkel, verbouwen van een garage tot bureau, aanleggen
van een terras, uitbreiden van een verharding en een parking, plaatsen van een
elektrische cabine, verplaatsen van de overbrugging van de beek, verbreden van de
bedding van de beek en aanleggen van een rietveld, gelegen in Lendelede, Rijksweg,
sectie C nummer 0621C en 0621D
Kennisname van het einde van het openbaar onderzoek.
Er werden geen bezwaren ingediend.
Beslist gunstig advies mits voorwaarden te verlenen.
GEMEENTERAAD:
34. Verlenen vrijstelling van de standgelden voor frituren en andere verkoopsstanden voor
het aanslagjaar 2020 (compensatie Covid-19).
Dit punt zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad d.d.24.09.2020.
In bijlage de mail van de financieel directeur met de standopgave van de standgelden
2019 en 2020.
35. Vaststellen van het reglement voor de invoering en het gebruik van de Lendleebon.
Dit punt zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad d.d.24.09.2020.
ALGEMEEN:
36. De mandatenlijsten van 2020 worden van nr. 189 tot nr. 193 goedgekeurd.
37. Het proces-verbaal d.d. 05.08.2020 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

Dit proces-verbaal d.d. 19 augustus 2020 wordt goedgekeurd door het College van
Burgemeester en Schepenen in zitting van 2 september 2020.
NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
De Algemeen Directeur,

De Burgemeester-Voorzitter,

Vandecasteele C.

Dewaele C.

