BESLUITENLIJST SCHEPENCOLLEGE IN ZITTING VAN 02 SEPTEMBER 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 offerte opgemaakt door studiebureau [***] voor de opmaak van de
rooilijnplannen van de Harelbeeksestraat, Veldbosstraat, Groenstraat, Woestijnestraat
en Sint-Antoniusstraat.
Er wordt een tweede offerte gevraagd.

2.

Kennisname van het bericht d.d. 01.09.2020 van het Departement Omgeving, Afdeling
Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten, Team MER, Koning Albert IIlaan 20 bus 8, 1000 Brussel waaruit blijkt dat er in het kader van het voorafgaand
onderzoek voor de aanvraag van een planologisch attest voor de [***], Sneppestraat 7,
8860 Lendelede, geen opmaak van een plan-MER nodig is.
Beslist de bevolking ervan op de hoogte te brengen dat de screeningsnota en de
beslissing kunnen geraadpleegd worden op de website van het Team MER en op het
gemeentehuis.

3.

Kennisname van de diverse mails van [***] naar aanleiding van de aanvraag voor het
plaatsen van een carport aan de Burg. G. Dussartlaan 23 C.
Er wordt een voorstel van antwoord opgemaakt.

4.

Kennisname van het aangevraagde stedenbouwkundige uittreksel dat zal afgeleverd
worden aan de aanvrager:
aanvrager
Aard goed
ligging
eigenaar
[***]
Woning
Beukenlaan 18
[***]
Het stedenbouwkundige uittreksel zal worden afgeleverd.

5.

Er werd een procedurefout begaan in het kader van de aanvraag tot omgevingsvergunning
2020/4512 van [***] tot het regulariseren van een reclamepaneel en het gedeeltelijk
heraanleggen van de voortuin, gelegen in Lendelede, Boerderijstraat 4, sectie C 117 R2,
waarvoor een openbaar onderzoek was voorzien van 04.08.2020 tot 02.09.2020.
De gele bekendmakingsaffiche werd pas op 28.08.2020 uitgehangen door de aanvrager.
Beslist in het kader van artikel 13 van het Omgevingsvergunningsdecreet de
administratieve lus toe te passen en het openbaar onderzoek opnieuw op te starten.

6.

Aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4524 van [***], tot het herinrichten van het
dagverzorgingscentrum: individuele flat wordt gemeenschappelijke leefruimte, gelegen
in Lendelede, Izegemsestraat 14, sectie B 452 L.
Kennisname van het gunstig advies van de HVZ Fluvia d.d. 31.08.2020.
Beslist de vergunning te verlenen.

CULTUUR:
7.

Mail d.d. 28.08.2020 van vzw Atelier José Vermeersch (onze ref. 2020/2196).
Betreft: Vrienden atelier Vermeersch.
Er worden drie formules aangeboden om het atelier te ondersteunen.
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist om op te treden als steunend lid
voor € 100 en hiervoor een jaarlijkse toelage te voorzien.

MILIEU:
8.

Afval onder trap DOC: Een bewoner van de Elfde Julilaan laat weten dat er mensen
afval verzamelen/storten onder de voormalige trap van het DOC. Dit was/is een
verzamelpunt voor ‘de missiebond’.
De schepen van ontwikkelingssamenwerking neemt contact op met de verantwoordelijke
van de missiebond [***].

9.

Resultaten enquête Wonderwoudje: Deze zomer heeft BOSplus een enquête
opgemaakt om te polsen naar de wensen van onze inwoners voor de invulling van het
Wonderwoudje in de Stationsstraat. De enquête is 220 keer ingevuld. BOSplus heeft de
antwoorden gebundeld. Binnenkort zal BOSplus ook polsen bij de kinderen van de
lagere school wat zij daar wensen. Een combinatie van alle (doenbare) resultaten zal
dan gegoten worden in een plan. Een onderhoudsvriendelijk terrein met bloemenweide,
water, bomen, stukken groen om je in te verstoppen, wildere begroeiing, rust, … blijken
alvast populair.

10. Inlichtingen voor opstart kleinschalige brouwerij.
Er werd hieromtrent een nota voorbereid door de dienst grondgebiedzaken.
De gevraagde inlichtingen worden in deze zin aan de aanvrager meegedeeld.
GEMEENTERAAD:
11. Op 21 augustus 2020 werden we via de nieuwsbrief van het Crisiscentrum van de
Vlaamse Overheid op de hoogte gesteld dat er vanaf september een nieuw kader geldt
voor vergaderingen van lokale bestuursorganen.
Concreet komt het erop neer dat, in tegenstelling tot het vorige kader, fysiek vergaderen
de regel is waarbij de richtlijnen rond hygiëne en social distancing dienen gerespecteerd
te worden. Hierbij wordt er aanbevolen om, indien mogelijk, opnieuw publiek en pers toe
te laten. Als de gewoonlijke of de nieuwe locatie het gebruikelijke aantal bezoekers met
social distancing toelaat, is een burgemeestersbesluit tot beperking van het aantal
bezoekers niet nodig.
De Voorzitter van de gemeenteraad is samen met de burgemeester en de rest van het
college van oordeel dat dit praktisch haalbaar moet zijn in GC Den Tap en zou vanaf
september opnieuw willen vergaderen met het gewone publiek en pers.
De Burgemeester zal haar besluit van 13 mei 2020 (bekrachtigd door de gemeenteraad
in zitting van 28 mei 2020) dan ook intrekken.
De intrekking van het besluit zal na bekendmaking, aan de raadsleden en de pers
meegedeeld worden en dan ook ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de
gemeenteraad in zitting van 24 september 2020.
OVERIGE PUNTEN:
PERSONEEL:
12. Kalender feestdagen 2021
Op basis van de lijst van feestdagen voor 2021 werd een voorstel uitgewerkt voor 6
compensatiedagen n.a.v. de feestdagen die samenvallen met een zaterdag of zondag.
Na goedkeuring vanuit het college zal dit voorgelegd worden aan de vakorganisaties
tijdens het bijzonder onderhandelingscomité dat gepland staat op donderdag
29.10.2020.
Goedgekeurd.
Schepen Bernard Fonteyne verlaat de zitting in toepassing van art. 27 van het Decreet over
het Lokaal Bestuur.

13. Verlenging contract [***]
a) Mondelinge vraag van de heer [***], vervangend ploegbaas technische dienst, om het
contract van [***] met 1 maand te verlengen tot en met 31.10.2020.
Het contact van bepaalde duur als voltijds technisch beambte (E1-E3) bij de groendienst
van de heer [***] te verlengen voor de periode van 01.10.2020 tot en met 31.10.2020.
b) Vraag vanuit de technische dienst om [***] volgend jaar opnieuw een contract van
bepaalde duur aan te bieden voor de periode van begin maart tot en met eind
september.
Goedgekeurd.
Schepen Bernard Fonteyne vervoegt opnieuw de zitting.
14. Bijeenkomst BOC in hoogdringendheid
De afwezigheid wegens ziekte van de heer [***] werd verlengd tot en met 31.12.2020.
Momenteel zijn er heel veel lopende projecten rond openbare werken en mobiliteit.
De heer [***] neemt tijdens de afwezigheid van [***] de leiding van de werklieden van de
technische dienst over, maar kan dit niet combineren met de opvolging van deze
werken. Daarnaast is er ook een tekort aan een persoon die de mobiliteit opvolgt. Het is
aangewezen dat beide functies door eenzelfde persoon worden ingevuld daar openbare
werken meestal gekoppeld zijn aan signalisatievergunningen en communicatie rond
mobiliteit. Er wordt dan ook voorgesteld om een nieuwe functie voor deskundige
publieke ruimte vacant te verklaren. Wetende dat dit een knelpuntberoep is, zou het
bestuur er goed aan doen om de voorwaarden rond de overname van relevante
beroepservaring vanuit de privé uit te breiden met het oog op het aantrekken van meer
en betere kandidaten. Dit vraagt een aanpassing van de RPR en dient voorgelegd te
worden aan de vakbondsafgevaardigden via een BOC. Hierover werd per mail een
princiepsakkoord ontvangen van de volgende vakbonden: ACV en ACOD.
Vraag vanuit de personeelsdienst om het BOC via een dringende procedure samen te
roepen op donderdag 10.09.2020 om 10u waarbij de termijnen voor kennisgeving
agenda (3 dagen) en onderhandelingsprocedure (10 dagen) kunnen ingekort worden.
Goedgekeurd.
15. Procedure quarantaine: onderscheid tussen werk en niet werk-gerelateerde
situatie
Naar aanleiding van de recente gevallen van personeelsleden die in quarantaine werden
geplaatst naar aanleiding van een corona-test, is er vraag vanuit de personeelsdienst
om de regels hierrond duidelijk op te stellen en te communiceren naar de
personeelsleden.
Na overleg met de algemeen directeur zou er een onderscheid gemaakt worden tussen
een werk) en een niet werk-gerelateerde (terugkeer oranje/rode zone) quarantaine
situatie. De regels worden mondeling toegelicht door de algemeen directeur en mits
akkoord verder uitgewerkt worden.
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met deze toegelichte regels
en dit mag dan ook op deze manier verder uitgewerkt worden.
16. Spontane sollicitatie (onze ref. I-2020-2138)
Mail van [***], inwoner van Lendelede, d.d. 26.08.2020 waarbij zij spontaan solliciteert
naar een functie binnen de groendienst van de gemeente Lendelede.
Momenteel is er geen betrekking vacant.
Deze kandidatuur wordt wel voor 1 jaar bijgehouden in ons sollicitantenbestand.
G.A.S. – NOODPLANNING
17. Mail Federale overheid Binnenlandse zaken, d.d. 20.08.2020, betreffende GAS-verslag
en Corona-GAS-vragenlijst. (ref. I_2020_2230)
De vragen zullen beantwoord worden.

POLITIE/ VERKEER EN MOBILITEIT:
18. Mail d.d. 31.08.2020 van ProNego (onze ref. 2020/2192).
Betreft: Plaatsen beschermende portieken voor werken aan de hoogspanningslijn in de
Meikapelstraat.
Vraag van de gemeente: plaatsen te situeren op een plan.
Vraag van de politie: signalisatieplan in te dienen door de aannemer.
Meegedeeld.
19. Mail d.d. 02.09.2020 van [***] (onze ref. 2020/2235).
Betreft: verslag vergadering stuurgroep verkeer Lendelede.
Hoe werd het project van de Schoolstraat bij de gemeente onthaald? Is er al een
nieuwe vergadering gepland? Er wordt hierop geantwoord dat er door corona nog geen
nieuwe stuurgroep verkeer Lendelede is kunnen doorgegaan.
Inzake het project van de schoolstraat werd er aan de intercommunale Leiedal gevraagd
een fiets- en circulatieplan voor het centrum van de gemeente Lendelede op te maken
waarbij de opportuniteit om in een schoolstraat te voorzien diende meegenomen te
worden. Hiervoor werd er door de intercommunale Leiedal overleg gepleegd met de
vertegenwoordigers van de verschillende scholen in Lendelede.
Intercommunale Leiedal is bezig met de finalisatie van dit fiets- en circulatieplan dat dan
aan de verschillende betrokkenen zal voorgelegd worden.
CULTUUR
20. Mail d.d. 28.08.2020 van Beau-ville (onze ref. 2020/2176).
Betreft: Gezocht: interessante locatie in de gemeente.
Heeft de gemeente locaties (grote plek) om een nieuw muziekfestival of pop-up event te
kunnen ontwikkelen?
Meegedeeld.
GEMEENTELIJK MATERIAAL – ACTIVITEITEN:
21. Mail d.d. 01.092020 van [***] (onze ref. 2020/2234).
Betreft: Communieviering Lendelede op zaterdag 26 september 2020.
Kan de school de installatie van de gemeente gebruiken om de viering te streamen?
Deze vraag wordt doorgespeeld naar de cultuurdienst om na te gaan in welke mate we
hieraan kunnen meehelpen rekening houdende met de technische en financiële
aspecten. Dit wordt ook zo meegedeeld aan de aanvrager.
OPENBARE WERKEN:
22. Mail d.d. 27.08.2020 van [***] (onze ref. 2020/2179).
Betreft: diverse voorstellen openbare werken.
- Herspuiten fietssuggestiestrook Oudstrijderslaan.
- Vernieuwen verkeersplateau Stationsstraat – Sint-Jozefsstraat – Nieuwstraat.
- Bedanking voor het vernieuwen van het wegdek in de Harelbeeksestraat.
Er wordt geantwoord aan betrokkene dat hij bedankt is voor de deze suggesties maar
dat er momenteel hiervoor geen budget voorzien is. Wel is het voorzien om in de
Winkelsestraat een nieuw fietspad aan te leggen en dit vanaf de Kortrijksestraat tot aan
de grens met de gemeente Ledegem.
23. Mail d.d. 27.08.2020 van Bureau Cnockaert nv (onze s 2020/2186).
Betreft: Harelbeeksestraat.
PV plaatsbeschrijving kan volgens het studiebureau ondertekend worden.
Goedgekeurd.
Mail d.d. 21.08.2020 van [***] – De Watergroep (onze ref. 2020/2136).
Melding van 3 gevallen van schade in de Harelbeeksestraat.
Ondertussen werd dit opgelost door de aannemer.

24. Mail d.d. 28.08.2020 van [***] (onze ref. 2020/2189).
Betreft: melding aan de gemeente.
In de Harelbeeksestraat thv huisnummer 16 werden de straatlampen vervangen maar
doven nu ‘s nachts niet meer. Door de felheid van deze lampen is dit storend voor de
bewoners.
Deze melding werd doorgegeven naar Fluvius.
25. Mail d.d. 29.08.2020 van [***] (onze ref. 2020/2195).
Betreft: Onderhoud wandelpaden Lendelede – Vlasfabriekpad.
Meegedeeld.
26. a) Mail d.d. 25.08.2020 van Wegeniswerken Adiel Maes (onze ref. 2020/2137).
Betreft: aanvullingen Woestijnestraat.
Probleem van de giftige planten (doornappel) die zich daar ontwikkelen als gevolg van
uitgevoerde wegeniswerken.
Hoe dient dit probleem aangepakt te worden en door wie?
Kan er een samenkomst gepland worden om dit probleem te bespreken?
Mail d.d. 26.08.2020 van Bureau Cnockaert (onze ref. 2020/2251).
Betreft: aanvullingen Woestijnestraat.
Op de vergadering van 26.08.2020 werden volgende afspraken gemaakt naar aanleiding
van de aanwezigheid van doornappel:
- De aannemer zal de doornappel uittrekken in de aangevulde bermen.
- Voorafgaand aan de voorlopig oplevering wordt gecontroleerd of er nog
doornappel voorkomt en zo ja, worden de planten door de aannemer ook nog
uitgetrokken.
- Tussentijds zal de gemeente Lendelede de bermen maaien van de straten waar
gewerkt werd.
- Voorafgaand aan de definitieve oplevering wordt nog gecontroleerd of er nog
doornappel voorkomt in de bermen en zo ja, worden deze planten door de
aannemer ook nog uitgetrokken. Dit zal worden opgenomen in het PV van
voorlopige oplevering.
b) Mail d.d. 01.09.2020 van [***] (onze ref. 2020/2221).
Betreft: Knolcyperus langs de Woestijnestraat.
Melding van het zeer gevaarlijk woekerend onkruid Knolcyperus dat opgemerkt werd bij
het verwijderen van de bovenvermelde doornappel.
Mail d.d. 02.09.2020 van de algemeen directeur aan Bureau Cnockaert (onze ref. U
2020/1308).
Vraag om samen met Inagro en de aannemer een voorstel uit te werken om dit
probleem aan te pakken.
27. Mail d.d. 25.08.2020 van [***] (onze ref. 2020/2139).
Betreft: Melding aan de gemeente van het feit dat op hun eigendom in de Wilgenlaan
een van de zware werkmachines geparkeerd stond.
Deze klacht werd doorgegeven aan Fluvius en aan de aannemer.
28. Mail d.d. 25.08.2020 van Electro Devosco (onze ref. 2020/2146).
Betreft: boom voor oprit.
De boom die voorzien werd voor hun oprit (Ingelmunstersestraat) zou verplaatst kunnen
worden naar de bomenrij die voor hun voortuin staat.
Ondertussen werd dit opgelost ism de aannemer.
29. Mail d.d. 27.08.2020 van Vuylsteke-Eiffage nv (onze ref. 2020/2159).
Betreft: aanvraag verwijderen OV en verkeersbord in de Vierschaar en Heulsestraat 8.
Fluvius werd verwittigd voor de OV en de schepen van openbare werken werd verwittigd
voor het verplaatsen van het verkeersbord.
Er wordt gekeken om dit bord te verplaatsen.

FINANCIEN:
30. Vernieuwing fietspad Winkelsestraat – Goedkeuring gunning.
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van
21 augustus 2020, opgesteld door de ontwerper, Bureau Cnockaert, Hoogweg 40 te
8940 Wervik.
De opdracht “Vernieuwing fietspad Winkelsestraat” wordt gegund aan de economisch
meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Casteleyn, Steenovenstraat 80 te
8760 Meulebeke, tegen het nagerekende offertebedrag van € 345.918,29 excl. btw of
€ 418.561,13 incl. 21% btw.
Het aandeel van de gemeente Lendelede bedraagt € 253.964,39 excl. BTW of
307.296,91 incl. 21% BTW .
Het aandeel van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, die optreedt in naam
van de nutsmaatschappijen bedraagt 91.953,90 excl. BTW of 111.264,22 incl. 21%
BTW.
31. Mail d.d. 26.08.2020 van Art’Iz (onze ref. 2020/2157).
Betreft: Plexi-wanden.
Vraag om een 6-tal (7 indien ook nodig in Sente) wanden aan te kopen voor de
klaslokalen in Lendelede. Kostprijs: 122,4 euro (incl. BTW) per wand.
Ondertussen werd dit goedgekeurd en reeds geleverd.
PATRIMONIUM:
32. Aangetekend schrijven d.d. 25.08.2020 van [***] (onze ref. 2020/2182).
Betreft: Trajectwijziging wandelpad Hulstemolenstraat – Manpadstraat.
Meegedeeld.
MILIEU:
33. BRIEFWISSELING
a) Mail VMM, d.d. 21.08.2020, betreffende optimalisatieprogramma 2021-2025 (ref.
I_2020_2224 en ref. I_2020_2225).
De prioritaire riolering ‘heirweg zuid – fase 2 aansluiting vuilvracht’ is voorzien voor
het programmajaar 2023-2025.
Meegedeeld.
b) Mail d.d. 26.08.2020 van [***] – Fluvius (onze ref. 2020/2151).
Goedkeuring van VMM voor het dossier Meikapelstraat – Rozebeeksestraat.
In bijlage de ingediende plannen en een raming riolerings- en wegenwerken voor een
kost tlv de gemeente van 341.576,42 euro.
Dit wordt momenteel voorzien voor 2025-26.
c) Schrijven OVAM, d.d. 25.08.2020, betreffende bodemattesten (ref. I_2020_2169 en
2170). De opgevraagde bodemattesten naar aanleiding van het dossier om de
zijstraat van de Stationsstraat om te zetten in openbaar domein.
Deze werden reeds doorgestuurd naar de dienst Vastgoedtransacties.
d) Schrijven Provincie West-Vlaanderen, d.d. 24.08.2020, betreffende uitnodiging
infovergadering milieu (online) op 22 september 2020 (ref. I_2020_2131).
De omgevingsambtenaar zal die infovergadering wellicht online meevolgen.
e) Schrijven Agentschap Natuur en Bos, d.d. 07.07.2020, betreffende lokale communicatie
sensibiliseringscampagne “honden aan de leiband” (ref. I_2020_1911) De milieudienst
stelt voor om posters te plastificeren en uit te hangen op de site Vercamer.
Goedgekeurd.

f) Schrijven Leiedal, d.d. 17.07.2020, betreffende vervolgstappen deelwagens in kader
van het lokaal klimaatproject deelmobiliteit (ref. I_2020_1939).
Naar aanleiding van het projectvoorstel ‘Regionale uitrol deelmobiliteit’ heeft Leiedal
subsidie ontvangen hiervoor. Met dat geld wordt nu een regionaal deelsysteem
uitgewerkt met het gebruik van een elektrische deelwagen met een maximum forfait
per maand. Bij gebruik van de wagen zal het forfait dalen. Maandelijks forfait is,
afhankelijk van de wagen, € 400 of € 450 excl. BTW, een contract voor 2 jaar.
Afhankelijk van hoeveel steden en gemeenten hierop zullen instappen zal Leiedal de
subsidie verdelen over de ‘wagens’, maximaal 75% van het totaalbedrag.
Er wordt bijkomende informatie opgevraagd ivm de praktische uitwerking van dit
voorstel en de werklast die dit voor de gemeente met zich meebrengt.
g) Melding via website, d.d. 21.07.2020, betreffende vuilnisbak in het Patrijzenbos (ref.
I_2020_1946). Opnieuw een vraag om een vuilnisbak te voorzien in het Patrijzenbos
en/of de site Vercamer. Specifiek voor het deponeren van hondenpoep. Het agentschap
Natuur en Bos wil geen vuilnisbakken plaatsen in het bos, ook de omgevingsambtenaar
is daar geen voorstander van. Het plaatsen van een vuilnisbak op de site Vercamer zal
het sluikstorten alleen maar in de hand werken, wat er nu al problematisch is. Voor alle
duidelijkheid: eenmaal de site Vercamer is ontwikkeld, is een openbare vuilnisbak wel op
zijn plaats. Dit wordt zo gecommuniceerd aan de burger.
h) Melding via website, d.d. 27.08.2020, betreffende vuilnisbak ter hoogte van het
kerkhof in Sente (ref. I_2020_2181). Een bewoner laat weten dat de groene
container, aan de ingang van het kerkhof van Sente, altijd propvol zit met restafval.
De container staat nogal uitnodigend opgesteld om afval, die er niet hoort, in te
deponeren en het ontsiert de ingang.
Er wordt samen met de technische dienst bekeken of er hiervoor een oplossing is.
i) Schrijven OVAM, d.d. 20.07.2020, betreffende bodemattest (ref. I_2020_1992).
Een bodemattest van een stuk openbaar domein (Heulsestraat/Kloostertuin), ter
hoogte van [***]. In het attest staat dat er een ‘gemend overwegend historische
verontreiniging’ aanwezig is maar dat er op die grond geen verdere maatregelen
moeten worden uitgevoerd.
j) Schrijven Provincie West-Vlaanderen, d.d. 24.08.2020, betreffende beslissing
toekenning mondmaskerpremie (ref. I_2020_2226).
Tijdens de zitting van 20.08.2020 heeft de deputatie beslist dat gemeente Lendelede
€ 5.071 subsidie ontvangt voor de reeds aangekochte en bedeelde mondmaskers
voor de inwoners.
Meegedeeld.
k) Mail Leiedal, d.d. 16.07.2020, betreffende regionale ruimtelijke energiestrategie &
regionaal energie- en klimaatactieplan (ref. I_2020_2227).
Leiedal brengt ons op de hoogte van de regionale ruimtelijke energiestrategie en het
regionaal energie- en klimaatactieplan i.k.v. de burgemeestersconvenant 2030.
Feedback kan deze week nog bezorgd worden. De gemeenteraadsbeslissingen
zullen voorzien worden in oktober 2020.
Meegedeeld.
l) Mail Leiedal, d.d. 16.07.2020, betreffende productieve landschappen: een verkenning
(ref. I_2020_2228).
Leiedal brengt ons op de hoogte van het document ‘productieve landschappen: een
verkenning’. Feedback kan deze week nog bezorgd worden.
Meegedeeld.

m) Mail Gouverneur van West-Vlaanderen, d.d. 25.08.2020, betreffende campagne
“Modder op de weg” (ref. I_2020_2229).
Een oproep van de gouverneur om opnieuw actief deel te nemen aan de campagne
“modder op de weg”, dit jaar al de 20ste editie. Er zal vanuit de milieudienst een mail
gestuurd worden met aandachtspunten, net zoals voorgaande jaren.
Meegedeeld.
WONEN:
34. Mail vzw Effect, [***], dd. 27.08.20, betreffende Switchcampagne: energiesnoeiers op
stap met klimaatcaravan. Ref.I_2020_2167)
De energiesnoeiers wensen in november- december in oa. Lendelede langs te komen
met de energiecaravan. Bedoeling is om mensen te laten stilstaan bij hun
energieverbruik en potentiële besparingen. Er wordt enkel logistieke ondersteuning
gevraagd zoals elektriciteit en plaatselijk reclame gemaakt te worden.
Goedgekeurd om verder deel te nemen aan de energiecaravan.
CORONA MAATREGELEN:
35. Mail d.d.31.08.2020 van [***] -ibz.fgov. (onze ref. 2020/2191).
Betreft: adviezen gerelateerd aan het onderwijs nav het overleg met de burgemeesters
d.d. 26.08.
Deze richtlijnen werden doorgegeven naar de politie ifv het eventueel toezicht houden
aan de school en naar de cultuurdienst ivm het kunstonderwijs in het DOC.
Meegedeeld.
36. Mail d.d.28.08.2020 van [***] -ibz.fgov. (onze ref. 2020/2190).
Betreft: Versoepeling lokale maatregelen.
In welke gevallen dienen de burgemeesters te overleggen met de gouverneur bij het
versoepelen van lokale maatregelen?
Meegedeeld.
37. Mail d.d. 24.08.2020 van [***] (onze ref. 2020/2141).
Betreft: Vragen omtrent heropstarten werking Okra.
Voorstel van de cultuurbeleidscoördinator: de grote zaal van de Lindelei laten gebruiken
aan een tarief van 5 euro, zolang noodzakelijk voor de coronamaatregelen.
Goedgekeurd.
GEMEENTERAAD:
38. Kennisname van het politiebesluit van de Burgemeester van 31 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 punt zal ter bekrachtiging op de dagorde van de gemeenteraad d.d. 24.09.2020
geplaatst worden.
39. Mail d.d. 25.08.2020 van Agentschap Binnenlands Bestuur (onze ref. 2020/2155).
Betreft: Gemeente: Jaarrekening 2019.
De kennisname van de goedkeuring jaarrekening 2019 door de Gouverneur zal op de
dagorde van de gemeenteraad d.d. 24.09.2020 geplaatst worden.
40. Kerkfabriek Sint-Blasius: Aktename van het budget 2021.
Dit punt zal op de dagorde van de gemeenteraad d.d. 24.09.2020 geplaatst worden.

41. Aankoop tweedehands vrachtwagen met containersysteem, laadkraan, container en
overname oude Renault vrachtwagen : Goedkeuring lastvoorwaarden met raming ten
belope van 120.000 euro (B.T.W. incl.) en gunningswijze (onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking).
Dit punt zal op de dagorde van de gemeenteraad d.d. 24.09.2020 geplaatst worden.
ALGEMEEN:
42. Mail d.d. 01.09.2020 van Kom op tegen Kanker (onze ref. 2020/2200).
Betreft: Plantjesverkoop tot 20 september 2020.
Vraag om de plantjesverkoop in de kijker te zetten via de gemeentelijke
communicatiekanalen.
Goedgekeurd.
43. De mandatenlijsten van 2020 worden van nr. 194 tot nr. 204 goedgekeurd.
44. De bestelbons van 2020 worden van nr. 683 tot nr. 772 goedgekeurd.
45. Het proces-verbaal d.d. 19.08.2020 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
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