BESLUITENLIJST SCHEPENCOLLEGE IN ZITTING VAN 30 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 mail van Fluvius met het aanbod tot gezamenlijke aankoop van de
Mobile Mapping 360°-beelden van het openbaar domein.
Beslist Fluvius te melden dat de gemeente Lendelede al over deze beelden beschikt via
een groepsaankoop van de Intercommunale Leiedal.

2.

Kennisname van het aangevraagde stedenbouwkundige uittreksel dat zal afgeleverd
worden aan de aanvrager
aanvrager
Aard goed
Ligging
eigenaar
[***]
woning
Meikapelstraat 32
[***]
[***]
Huis en schrijnwerkerij
Groeningebergstraat 1
[***]
[***]
woning
Rozebeeksestraat 80A
[***]
[***]
grond
Roterijstraat
[***]
[***]
woning
Burg. Dussartlaan 87
[***]
De stedenbouwkundige uittreksels zullen worden afgeleverd.

3.

Kennisname aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4540 van [***] tot het verbouwen
van een woning en bouwen van een carport, gelegen in Lendelede, Oudstrijderslaan 65,
sectie B 182 C3. BPA 4 B Izegemsestraat d.d. 25.06.1998.
Beslist een openbaar onderzoek te organiseren.

4.

Aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4542 van [***], tot het regulariseren van de
herbouw van een veranda, gelegen in Lendelede, Kasteelstraat 27, sectie B 502 B.
De vergunning wordt verleend.

CORONA:
5.

Mail d.d.25.09.2020 van [***] – Rode Kruis Lendelede (onze ref. 2020/2409).
Betreft: gederfde inkomsten Rode Kruis Lendelede 2020. (ongeveer 14.000 euro voor dit
jaar).
Is een compensatie van de corona crisiscel mogelijk?
Gelet op het advies van de corona relance werkgroep van 29.09.2020 wordt er gevraagd
naar de vaste kosten die ze hadden.
De stafmedewerker van het OCMW neemt hiervoor contact op met [***].
OVERIGE PUNTEN:

PERSONEEL:
6.

Spontane sollicitatie (onze ref I-2020-2434)
Mail van [***] d.d. 28.09.2020 waarbij hij spontaan solliciteert naar een functie binnen de
milieudienst van de gemeente.
Momenteel is er geen betrekking vacant.
Deze kandidatuur wordt wel voor 1 jaar bijgehouden in ons sollicitantenbestand,.
Tevens wordt hij op de hoogte gebracht van de vacature voor deskundige publieke
ruimte.

BURGERZAKEN:
7.

Mail d.d. 29.09.2020 van de bevolkingsdienst.
Betreft: opstellen beurtrol 1ste semester 2021.
Mag de dienst sluiten op zaterdag 15 mei 2021 (weekend OLH Hemelvaart)?
Goedgekeurd.

8.

Schrijven d.d. 28.09.2020 van [***].
Betreft: Voorstel om vanaf 1 oktober 2020 de geboortepremie uit te betalen met de
Lendleebon.
In uitvoering van artikel 3 van het gemeentelijk reglement beslist het College om vanaf
1 oktober 2020 de uitbetaling te voorzien in Lendleebons ipv via overschrijving.
Goedgekeurd.

POLITIE/ VERKEER EN MOBILITEIT:
9.

Mail d.d. 28.09.2020 van [***] (onze ref. 2020/2435).
Betreft: onveilige situatie hoek Stationsstraat – Em. Neirynckstraat.
De politie en de technische dienst werden op de hoogte gebracht.
Er wordt gevraagd aan Proximus om dringend het voetpad te herstellen ter hoogte van
de hoek Stationsstraat – Em. Neirynckstraat.
Het parkeren op het voetpad is vanzelfsprekend verboden. Er wordt dan ook gevraagd
aan de technische dienst om plooipaaltjes te plaatsen om dergelijk onverantwoord
parkeergedrag te verhinderen en zo het voetpad te vrijwaren.

10. Mail d.d. 28.09.2020 van Vlaamse Overheid -Departement Mobiliteit & Openbare
Werken (onze ref. 2020/2442).
Betreft: fietssnelweg F361 Roeselare – Kortrijk.
Planning terreinbezoek en bilateraal overleg op vrijdag 20 november 2020 in de
voormiddag.
Dit voorstel is niet haalbaar voor de betrokken leden van het College.
Er wordt voorgesteld om dit te verplaatsen naar woensdag 25 november in de
voormiddag.
11. a) Fiets- en circulatieplan.
Powerpoint van de toelichting hieromtrent door Leiedal.
b) Mail d.d. 30.09.2020 van de Intercommunale Leiedal (onze ref. 2020/2469).
Betreft: fiets- en circulatieplan centrum.
In deze versie ontbreekt het voorstel van de Em. Neirynckstraat.
Er wordt gevraagd aan Leiedal om ons een versie te bezorgen waarin dit voorstel wel
voorzien is zodat dit zo spoedig mogelijk aan de raadsleden kan doorgestuurd worden
zoals afgesproken in de gemeenteraad.
12. Mail d.d. 25.09.2020 van De Lijn (onze ref. 2020/2410).
Betreft: Halte-oefening Lendelede.
Er wordt voorgesteld een fysieke vergadering te houden op 15 oktober 2020 om 10u in
de raadzaal van het gemeentehuis.
13. Mail d.d. 24.09.2020 van [***] (onze ref. 2020/2406).
Betreft: Lidmaatschap vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen.
Lidgeld voor 2021: 150 euro. (indien lidmaatschap start in 2020. Wordt vanaf 01.01.2021
200 euro).
Goedgekeurd. Dit wordt meegenomen met de aanpassing van het meerjarenplan 20202025.

G.A.S. - NOODPLANNING:
14. Mail Dienst Noodplanning gouverneur West-Vlaanderen, d.d. 23.09.2020, betreffende
BE-Ready communicatie acties en extra les corona (ref. I_2020_2455).
BE-Ready bevat een driedelig lessenpakket waarmee leerkrachten van het
basisonderwijs aan de slag kunnen om kinderen spelenderwijs voor te bereiden op een
noodsituatie. Er is een extra les toegevoegd omtrent COVID-19.
Dit bericht werd doorgestuurd naar beide lagere scholen.
PATRIMONIUM
15. Mail [***]- All Door Tec, dd.30.09.20, betreffende prijsopgave krukgarnituur achterdeur
Skalul. (Ref.I_2020_2466)
Vanuit het College werd er geopteerd om een draaislot te plaatsen zodat er geen sleutel
nodig is om de deur te openen. De offerte hiervoor bedraagt 206,00 euro excl. BTW249,26 euro BTW in.
Er is hiervoor nog voldoende budget aanwezig.
Goedgekeurd om dit draaislot aan te kopen.
16. Mail [***]- Leiedal, dd. 25.09.20, betreffende Samenaankoop Energie - advies jury.
(Ref.I_2020_2459- Ref.I_2020_2468)
• De jury adviseert om te kiezen voor het VEB als leverancier voor elektriciteit en
aardgas daar het de economisch meest voordelige keuze.
• Het voorstel van beslissing voor de raad van bestuur van Leiedal is dan ook om:
de opdracht “Leiedal G 59 07 04 elektriciteit” niet te gunnen.
de opdracht “Leiedal G 59 07 04 aardgas” niet te gunnen.
Leiedal sluit voor de belevering van elektriciteit en aardgas voor haar aansluitpunten
een contract met het Vlaams Energiebedrijf.
Leiedal ondersteunt de deelnemende lokale besturen bij de overgang van de huidige
leverancier voor de belevering van elektriciteit en aardgas naar het Vlaams
Energiebedrijf, zoals voorzien in de bilaterale samenwerkingsovereenkomsten m.b.t.
de organisatie van de samenaankoop energie.
Kan het College zich akkoord verklaren met dit voorstel naar de Raad van Bestuur van
Leiedal toe?
Er werd reeds door de algemeen directeur een mail naar [***]- Leiedal gestuurd met de
vraag om deze beslissing eerst juridisch af te toetsen en na te gaan in welke mate dit in
overeenstemming is met de wetgeving op de overheidsopdrachten.
Dit werd ondertussen bevestigd door [***] per mail van 25.09.2020.
ICT:
17. Offerte Vandenabeele – vervanging gsm’s technische dienst
De ploegverantwoordelijke van de technische dienst, [***], heeft aangegeven dat de
GSM-toestellen (2017) van 3 personeelsleden [***] regelmatig haperen en vervangen
zouden moeten worden.
Er is nog voldoende budget beschikbaar.
Goedgekeurd om de 3 GSM toestellen inclusief hoesje en beschermglas aan te kopen
bij Vandenabeele voor de prijs van € 1.087,92 incl. 21% BTW.
CULTUUR:
18. Mail d.d. 28.09.2020 van Streekfonds West-Vlaanderen (onze ref. 2020/2423).
Betreft: projectoproep voor steun aan jonge (podium)kunstenaars in West-Vlaanderen.
Vraag om deze oproep mee te helpen verspreiden.
Goedgekeurd.

OPENBARE WERKEN:
19. Aankoop tweedehands vrachtwagen met containersysteem, laadkraan, container en
overname oude Renault vrachtwagen :
Er wordt prijs gevraagd aan :
Verripa-Driessens, Potaardestraat 1, 8870 Izegem
Gheysen Trucks, Bruggesteenweg 259, 8830 Hooglede.
Braem N.V., Handzaamse Nieuwstraat 7, 8610 Handzame.
Magis Trading, Trienhoekstraat 1,8870 Izegem.
Vansteelandt, Rijksweg 28, 8870 Izegem
De offertes moeten ingediend worden tegen uiterlijk 26 oktober 2020 om 10 uur.
20. Mail d.d. 28.09.2020 van Fluvius (onze ref. 2020/2427).
Betreft: slopen openbare verlichting De Vierschaar.
Kostenraming: 341,27 euro (incl. BTW).
Voorstel om dit te laste te nemen van de gemeente.
Mijn Huis zal dan instaan voor het plaatsen van de nieuwe OV voor het ganse project en
dit overdragen naar het openbaar domein.
Goedgekeurd.
21. Mail d.d. 29.09.2020 van Mijn Huis – [***]
Melding dat uit het klip-aanvraag plan blijkt dat alle nutsleidingen getrokken werden net
naast het wandel- en fietspad.
Er wordt gevraagd aan de aannemer [***] om de leidingen lokaal vrij te graven om zo de
exacte positie te kennen.
22. Mail d.d. 26.09.2020 van Arcadis (onze ref. 2020/2420).
Betreft: Rioleringswerken Ingelmunstersestraat,…
Keuze betoncement of asfalt?
Er wordt hiervoor geïnformeerd en de keuze wordt verdaagd naar het volgende
schepencollege.
In bijlage de mail d.d. 26.09.2020 van Arcadis (onze ref. 2020/2419) met betrekking tot
de nodige verkeersborden.
Er wordt aan hen gevraagd een signalisatieplan op te maken
23. a) Mail d.d. 28.09.2020 van [***] (onze ref. 2020/2451).
Betreft: Werken Ingelmunstersestraat.
Gevaar voor vallen en uitglijden door de werkzaamheden.
Vraag om gravé te gooien om de ondergrond te verharden.
Dit werd voor een bepaalde lengte toegestaan.
b) Mail d.d. 29.09.2020 van [***] (onze ref. 2020/2458).
Betreft: Werken Ingelmunstersestraat.
De werken blokkeren 1 van hun parkeerstroken.
Ondertussen is dit opgelost in samenwerking met de schepen van openbare werken.
24. Mail d.d. 25.09.2020 van Bureau Cnockaert nv (onze ref. 2020/2412).
Betreft: Vernieuwen fietspad Winkelsestraat.
Verslag coördinatievergadering d.d. 17.09.2020.
Meegedeeld.
Het college beslist aan de hand van dit verslag om het bevel van aanvang voor deze
werken te geven op 11 januari 2021.

FINANCIEN:
25. Mail d.d. 29.09.2020 van de sportraad (onze ref. 2020/2450).
Betreft: subsidies sportverenigingen.
Kan in de budgetwijziging van 2020 een éénmalige verhoging van het subsidiebedrag
voor sportverenigingen gebeuren zodat er dit jaar nog een extra uitbetaling kan gedaan
worden voor het seizoen 2019-2020.
De gemeente voorziet zowel voor 2020 als 2021 een uitbetaling van 30 % extra toelage
voor de vrije tijdsverenigingen (cultuur, jeugd en sport) op basis van het gemiddelde van
de toelagen uitbetaald in 2017-2018-2019.
De door u voorgestelde verhoging komt neer op een verdubbeling van de toelagen voor
de sportverenigingen in 2020 wat niet kan verantwoord worden t.o.v. de overige
verenigingen.
26. Mail d.d. 23.09.2020 van [***].
Betreft: AGL – Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur van het AGL vraagt een werkingstoelage van 42.000 euro aan de
gemeente om er voor te zorgen dat er geen verlies is op het einde van 2020.
Goedgekeurd, dit wordt meegenomen in de aanpassing van het meerjarenplan 2020-25.
27. Mail d.d. 25.09.2020 van Agentschap Binnenlands Bestuur – Afdeling Lokale Financiën
(onze ref. 20202433).
Betreft: nazicht ontwerp belastingreglement masten en pylonen.
Aan de hand van deze opmerkingen werd het ontwerp belastingreglement aangepast.
De definitieve versie wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van 22.10.2020.
28. Mail d.d. 28.09.2020 van [***].
Betreft: Aankoop 4 verplaatsbare desinfectiezuilen.
Kostprijs: 963,16 euro (incl.BTW).
Er werden reeds 3 van dergelijke zuilen aangekocht.
Er wordt niet ingegaan op het aanbod van Ethias van 5 gratis zuilen gelet op het
reclamebord die met deze gepaard gaat.
Goedgekeurd.
29. Mail d.d. 25.09.2020 van Heemkundige kring Lethae (onze ref. 2020/2411).
Betreft: werkingssubsidies Lethae. Voorstel om de heemkundige kring niet meer op te
nemen in de lijst van actieve verenigingen maar hen jaarlijks een vaste vergoeding toe
te kennen.
Goedgekeurd om hiervoor een vaste jaarlijkse toelage van € 250 te voorzien conform de
toelage die de laatste 3 jaar uitbetaald werd. Dit wordt meegenomen in de aanpassing
van het meerjarenplan 2020-2025.
30. Mail d.d. 22.09.2020 van Arcadis (onze ref. 2020/2417).
Betreft: Rioleringswerken Ingelmunstersestraat,…Proces-verbaal van vaststelling nr.5
(deel 1 en 2) van de vordering der werken.
Bedrag te betalen door de gemeente: 32.306,73 euro (incl. BTW).
Goedgekeurd.
JEUGD:
31. Mail d.d. 24.09.2020 van de jeugddienst.
Betreft: aanvraag tot terugbetaling kadervorming.
Terugbetaling 50% van het cursusgeld aan 3 jongeren voor een totaalbedrag van 225
euro. Werd reeds doorgestuurd naar de financiële dienst.
Goedgekeurd.

32. Mail d.d. 24.09.2020 van de Chiro meisjes (onze ref. 2020/2407).
Betreft: vragen
- Kunnen de gemeentediensten de 2 gebruikte tenten komen ophalen?
Goedgekeurd.
- Is er een ruimte waar ze een 50-tal sjorpalen kunnen stockeren?
Dit wordt voor verder gevolg doorgegeven aan de jeugdraad.
MILIEU:
33. BRIEFWISSELING
Schrijven IVIO, d.d. 16.09.2020, betreffende ondergrondse glasbollen (ref. I_2020_2395)
In functie van een gelijklopend beleid rond de ondergrondse glasbollen zijn er een aantal
zaken beslist in de Raad van Bestuur:
a. alle aankopen van ondergrondse glasbollen verloopt via IVIO ifv de uniformiteit.
b. Ifv verkavelingen moet de gemeente opleggen dat de verkavelaar instaat voor alle
kosten en plaatsing van de ondergrondse bollen. Na installatie worden deze mee
overgedragen aan de gemeente.
c. als gemeente zelf kiest voor ondergrondse bollen dragen zij alle aankoop- en
installatiekosten.
Meegedeeld.
OMGEVINGSVERGUNNING – IIOA (ingedeelde inrichting of activiteit):
34. Aanvraag tot een omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit
(dossiernummer 4538) van [***], Rozebeeksestraat 59, 8860 Lendelede. De IIOA omvat
de hernieuwing van de grondwaterwinning van 1.500 m³/jaar. Rubriek Vlarem: 53.8.2°
a. Kennisgeving van de aanvraag
b. Het openbaar onderzoek wordt opgestart op 01.10.2020
c. Doorgestuurd voor advies aan de VMM, afdeling grondwater
GEMEENTERAAD:
35. Kennisneming beslissing Fluvius West en overige te verrichten formaliteiten mbt de
inbreng in natura nav de toetreding voor de activiteit openbare verlichting.
Dit punt zal op de dagorde van de gemeenteraad in zitting d.d. 22.10.2020 geplaatst
worden.
36. Kalender 2021 – regeling gemeenteraadszittingen.
Kalender schepencolleges – regeling zittingen eindejaar 2020.
Dit wordt bekeken door de schepenen en opnieuw op de agenda geplaatst volgende
week.
ALGEMEEN:
37. Mail d.d. 23.09.2020 van VVSG (onze ref. 2020/2398).
Betreft: afgevaardigden ledenvergadering VVSG.
Vraag om een effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden.
Er wordt hier niet op ingegaan.
38. Mail d.d. 28.09.2020 van Vlaamse vereniging Dorpsbelangen (onze ref. 2020/2418).
Betreft: Enkele korte vragen omtrent de organisatie van participatie in de gemeente.
Meegedeeld.
39. Verslag van het diensthoofdenoverleg d.d. 06.06.2020.
Maandstaat van de diensten augustus 2020.
40. De mandatenlijsten van 2020 worden van nr. 222 tot nr. 226 goedgekeurd.

41. De bestelbons van 2020 worden van nr.843 tot nr. 953 goedgekeurd.
42. De processen-verbaal d.d. 16.09.2020 en 23.09.2020 worden zonder opmerkingen.

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

De Burgemeester-Voorzitter,

Vandecasteele C.

Dewaele C.

