BESLUITENLIJST SCHEPENCOLLEGE IN ZITTING VAN 07 OKTOBER 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 vraag van de vraag van de heer [***], voor de BVBA Top Biz,
Diksmuidestraat 1, 8900 Ieper tot het uitbaten van een nachtwinkel in Lendelede,
Dorpsplein 25.
Beslist de aanvrager ervan op de hoogte te brengen dat er geen toelating wordt
gegeven voor het uitbaten van een nachtwinkel.

2.

Kennisname van de offerte van Arcadis met betrekking tot de opmaak van de
rooilijnplannen van de Harelbeeksestraat, Veldbosstraat, Woestynestraat, SintAntoniusstraat en Groenstraat.
Goedgekeurd voor een bedrag van 16.418,80 euro.
Dit wordt meegenomen in de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025.

3.

Kennisname van het ontwerp van gemeenteraadsbesluit in het kader van kortparkeren
voor centrumwinkels.
Dit wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van 22 oktober 2020.

4.

Kennisname van het aangevraagde stedenbouwkundige uittreksel dat zal afgeleverd
worden aan de aanvrager:
aanvrager
Aard goed
ligging
eigenaar
[***]
Grond
Terrynstraat
[***]
[***]
Weg
Heulsestraat
[***]
De stedenbouwkundige uittreksels zullen worden afgeleverd.

5.

Kennisname aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4541 van [***], Pieter
Meerssemanstraat 7, 8860 Lendelede tot het uitbreiden van een woning & plaatsen van
een zwembad, gelegen in Lendelede, Pieter Meerssemanstraat 7, sectie B 534 L. VK
77/2 d.d. 01.08.2007, lot 5.
Beslist de aanvraag met vraag tot advies over te maken aan Agentschap Wegen en
Verkeer.

6.

Aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4532 van [***], Klaphullestraat 6, 8755
Ruiselede tot het slopen van hoofd- en bijgebouwen, gelegen in Lendelede,
Winkelsestraat 119/121 Winkelsestraat, sectie D 80 D2, E2.
De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

FINANCIEN:
De algemeen directeur [***] verlaat de zitting in toepassing van art. 27 van het
Gemeentedecreet. [***] vervoegt de zitting om hem te vervangen.

7.

Aankoop dienstvoertuig als bedrijfswagen voor de algemeen directeur en overname
oude Volkswagen bedrijfswagen. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te
nodigen firma’s.

De algemeen directeur [***] vervoegt opnieuw de zitting en de heer [***] verlaat de zitting.
PATRIMONIUM:
8.

Mail [***]- chirojongens , dd. 4.10.20, betreffende gebroken lavabo in het toilet
(Ref.I_2020_2501).
De gemeente zal dit laten herstellen.

OPENBARE WERKEN:
9.

Mail [***] dd. 30.09.20 (onze ref. 2020/2472).
Betreft: voorstel grondwerken & betonplaat achter de technische loods in de
Spoelewielenlaan – raming € 70.000
Rekening houdende met de BTW van 21%, het ereloon van de architect en mogelijke
herzieningen en/of meerwerken dient hiervoor € 100.000 voorzien te worden in plaats
van oorspronkelijk € 50.000.
Daar dit toch niet meer in 2020 kan uitgevoerd worden, beslist het schepencollege dit
project tijdelijk on hold te zetten en mee te nemen in de aanpassing van het
meerjarenplan 2020 -2025 voor mogelijke uitvoering in 2021.
OVERIGE PUNTEN:

PERSONEEL:
10. Arbeidsongevallen (onze ref I-2020-2490)
Consolidatie arbeidsongeval zonder blijvende arbeidsongeschiktheid en zonder
restletsel, overkomen aan de heer [***] op 30.03.2020.
Genezingsattest ingediend op 01.10.2020.
11. Ontwerp Arbeidsreglement
Bijgevoegd ontwerp van het geïntegreerd arbeidsreglement voor gemeente- en OCMWpersoneel zal voorgelegd worden aan de vakorganisaties tijdens het Bijzonder
Onderhandelingscomité van 29.10.2020.
Op basis van de beslissingen genomen tijdens het BOC van 04.06.2020 betreffende het
aanstellen van een tijdelijke interne preventieadviseur ter vervanging van [***] en het
schrappen van de functie van vertrouwenspersoon werden de artikels 50, 52 en 55 en
bijlage 7 aangepast.
Goedgekeurd.
BURGERZAKEN:
12. Schrijven d.d. 02.10.2020 van [***].
Betreft: Ambtshalve schrapping van [***], Izegemsestraat 18A te Lendelede.
Goedgekeurd.
POLITIE/ VERKEER EN MOBILITEIT:
13. Mail d.d. 02.10.2020 van De Lijn (onze ref. 2020/2498).
Betreft: Help uw inwoners het vlot en veilig te houden op tram en bus.
Dit wordt doorgestuurd ter publicatie op de website.

14. Mail d.d. 05.10.2020 van [***] (onze ref. 2020/2504).
Betreft: koers 11 oktober 2020.
Kunnen zij een attest krijgen dat deze wielerwedstrijd niet kan doorgaan wegens de
coronacrisis en wegeniswerken zodat ze de door hen betaalde inrichtingsvergunning
kunnen recupereren?
Er wordt hiervoor een attest opgemaakt door de ambtenaar van economie.
15. Mail d.d. 05.10.2020 van [***] – Leiedal (onze ref. 2020/2509).
Betreft: Fiets- en circulatieplan centrum – definitieve versie.
Deze definitieve versie wordt doorgestuurd naar de gemeenteraadsleden.
Er wordt hieromtrent een werkgroep opgericht, bestaande uit een delegatie van het
College en 2 gemeenteraadsleden per fractie. Daar [***] reeds van bij het begin dit
dossier mee opvolgt, wordt hij als secretaris aangeduid met de algemeen directeur als
plaatsvervanger.
De algemeen directeur vraagt aan alle fractievoorzitters om hiervoor
2 gemeenteraadsleden voor te dragen tegen uiterlijk dinsdag 20 oktober.
Een eerste bijeenkomst van deze werkgroep wordt voorzien op 27.10 om 19u in de
raadszaal van het gemeentehuis.
KERMISSEN & STANDPLAATSEN:
16. Mondelinge vraag van [***] – Café De Kroone (onze ref. 2020/2518).
Betreft: terrasuitbreiding De Kroone.
Het gaat om een uitbreiding voor elke winter, dus niet corona gerelateerd.
Aan de hand van dit schrijven beslist het schepencollege de mogelijkheid te bieden aan
de diverse cafés om, indien gewenst, over te gaan van een zomerterras naar een
winterterras mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
De ambtenaar van economie werkt dit verder uit en dit wordt opnieuw voorgelegd aan
het schepencollege.
PATRIMONIUM
17. Mail EFIN, dd. 05.10.2020, betreffende EFIN-SUNFIN: brief ivm Regionaal Zonnedelen
(Ref.I_2020_2506)
EFIN laat weten dat het niet meer mogelijk is om door SUNFIN nog dit jaar alles rond te
krijgen voor de installatie van de zonnepanelen, de keuring en aanmelding bij Fluvius
voor de geselecteerde gemeentegebouwen. Dit betekent dat de voorstellen dat SUNFIN
vanaf heden voorlegt dit zonder het voordeel van de terugdraaiende teller is.
Meegedeeld.
18. Mail d.d. 07.10.2020 van [***].
Betreft: Verwarming DOC – interventie Groep Staelens.
Regeling, buitenvoeler en codeerstekker dienen vervangen te worden.
Kostprijs 1.850 euro (excl. BTW en werk).
Goedgekeurd om dit uit voeren.
CULTUUR:
19. Mail d.d. 01.10.2020 van Provincie West-Vlaanderen – Dienst Griffie & Fiscaliteit-Archief
(onze ref. 2020/2480).
Betreft: Reizende tentoonstelling van het WAP : Duizend bommen en granaten!
Oorlogsschade in West-Vlaanderen tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog.
Uit te lenen voor het bedrag van 100 euro.
Meegedeeld.

BIBLIOTHEEK:
20. Mail d.d. 06.10.2020 van de bibliothecaris.
Betreft: diverse vragen
a) Uren [***].
Goedgekeurd voor 6u bijkomend tot op het einde van het jaar.
b) Letters bib op de ramen deels verwijderen zodat dit beter leesbaar is.
Goedgekeurd.
c) Aanpassing uurrooster personeel.
Dit werd reeds goedgekeurd door de algemeen directeur om dit uit te voeren met
ingang van 19 oktober 2020.
SPORT:
21. Schrijven d.d. 06.10.2020 van [***] – KVLV Lendelede en de Lustige Vogelliefhebbers
Lendelede (onze ref. 2020/2524).
Betreft: Jaarlijkse ruil- en verkoopbeurs op 11 november 2020.
a) Schriftelijke toelating.
Toelating wordt verleend mits strikte naleving van de corona-maatregelen.
b) Aanstellen veearts om controle uit te voeren.
Veearts [***] wordt hiervoor aangesteld.
OPENBARE WERKEN:
22. Mail d.d. 02.10.2020 van Leiedal (onze ref. 2020/2500).
Betreft: aanpassing kruispunt Heulsestraat – Langemuntelaan.
Het college van burgemeester en schepenen is akkoord met dit definitief ontwerp.
23. Mail d.d. 05.10.2020 van Gerhanko CV (onze ref. 2020/2508).
Betreft: Uithuiszetting op dinsdag 13 oktober 2020.
Verzoek tot het ophalen van goederen.
Het bericht werd doorgegeven aan de technische dienst en het OCMW.
24. Mail d.d. 26.09.2020 van Arcadis (onze ref. 2020/2420).
Betreft: Rioleringswerken Ingelmunstersestraat,…
Probleem kruispunt met Kasteelgoed.
Keuze betoncement of asfalt?
Er wordt beslist het advies van het studiebureau te volgen; namelijk:
• Het kruispunt Kasteelgoed/ Ingelmunstersestraat gewoon in klassieke asfalt te leggen
zonder accentuering, enkel bebording voorrang van rechts (we zitten hier toch in
zone 30). Dit is te verantwoorden omdat dit kruispunt minder belast zal worden.
• De andere kruispunten Beukenlaan, Wilgenlaan / Ingelmunstersestraat in
cementbeton aanhouden om zo de éénduidigheid met Rozebeekstraat te behouden.
De kruispunten in cementbeton geven duidelijker aan dit dat kruispunten zijn waar
meer belasting op zit. Deze afwerking blijft bovendien ook duurzamer.
Dit wordt zo meegedeeld op de vergadering van morgen.
25. Mail d.d. 30.09.2020 van [***] (onze ref. 2020/2479).
Betreft: Melding van vervuilde fietspaden in de Winkelsestraat.
Vraag om deze schoon te vegen.
De technische dienst is hiervan op de hoogte.

26. Bestek: Groenonderhoud door doelgroepwerknemers 2021-2023. Voor het jaar 2021,
2022 en 2023. Aantal uren: 2.600 uren/jaar. Volgende sociale tewerkstellingsbedrijven
zullen aangeschreven worden: Waak vzw, Constructief vzw, Mariasteen vzw, Optima T
en Weerwerk. Uiterlijke datum indienen offertes: 3 november om 10.30 uur.
Goedgekeurd.
27. Mail d.d. 23.09.2020 van [***] (onze ref. 2020/2478).
Betreft: enkele vragen.
- Praktijk toevoegen in de tab kinesisten op de website van Lendelede.
- Kort parkeren aan haar kinesistenpraktijk.
- Dit wordt voor verder gevolg doorgegeven aan omgevingsambtenaar [***].
FINANCIEN:
28. Mail d.d. 05.10.2020 van De Groote Wegmarkeringen (onze ref. 2020/2510).
Betreft: Vorderingsstaat 20-09013.01 voor een bedrag van 12.524,16 euro.
Akkoord voor facturatie.
Goedgekeurd voor uitbetaling.
29. Mail d.d. 06.10.2020 van Arcadis (onze ref. 2020/2521).
Betreft: Rioleringswerken Beukenlaan, Wilgenlaan,…
Ontwerp voorstel vorderingsstaat 6. De gemeente heeft hierop geen opmerkingen.
MILIEU:
30. BRIEFWISSELING
a) Mail Leiedal, d.d. 05.10.2020, betreffende uitnodiging werkgroep energieplanning –
30 oktober (ref. I_2020_2513).
De gemeente zal zich verontschuldigen voor dit overleg.
De Burgemeester verlaat de zitting in toepassing van art. 27 van het Decreet over het Lokaal
Bestuur en Schepen Pedro Ketels wordt waarnemend Burgemeester-Voorzitter.
b) Mail Fluvius, d.d. 29.09.2020, betreffende openbaar onderzoek herziening
zoneringsplan (ref. I_2020_2514). De stroomgebiedbeheerplannen en ook de
zoneringsplannen liggen momenteel in openbaar onderzoek, nog tot en met 14 maart
2021. Ook voor Lendelede zijn er wijzigingen aan het zoneringsplan: heel wat
woningen krijgen nu een IBA toegewezen in plaats van riolering. Fluvius zal ons
typebrieven en een lijst van alle gewijzigde punten/adressen bezorgen zodat we die
mensen kunnen aanschrijven.
Goedgekeurd.
De Burgemeester vervoegt opnieuw de zitting.
c) Mail d.d. 06.10.2020 van Boerenbond vzw (onze ref. 2020/2520).
Brief n.a.v. het boscongres op 5 oktober 2020.
Vraag om bij de uitrol van het bosuitbreidingsplan de belangen van de
landbouwsector in acht te nemen.
Meegedeeld.
31. Bestek: Uitvoeren van milieu- en natuurtaken door doelgroepwerknemers. Voor het jaar
2021, met mogelijke verlenging voor 2022 en 2023. Aantal uren: 1.200 uren/jaar.
Volgende sociale tewerkstellingsbedrijven zullen aangeschreven worden: Waak vzw,
Constructief vzw, Mariasteen vzw, Optima T en Weerwerk.
Uiterlijke datum indienen offertes: 3 november om 10.30 uur.

SOCIALE ZAKEN:
32. Mail d.d. 01.10.2020 van Kom op tegen Kanker (onze ref. 2020/2483).
Betreft: Dag tegen Kanker 15.10.2020.
Wegens coronasituatie aangepast aanbod.
Vraag om hun aanbod mee bekend te maken.
Goedgekeurd.
33. Schrijven d.d. 05.10.2020 van Familiehulp vzw, I-Mens vzw,…(onze ref. 2020/2526).
Betreft: Samenwerking diensten voor gezinszorg.
Dit wordt ter bespreking doorgestuurd naar W13.
CORONA MAATREGELEN:
34. Mail d.d. 05.10.2020 van gouverneur [***] (onze ref. 2020/2511).
Betreft: Politiebesluit 25 september 2020 – wielerwedstrijden.
Politiebesluit houdende de plicht een mondmasker te dragen en het verbod op particulier
gebruik van drones bij wielerwedstrijden.
Vragen:
- Dit besluit te bezorgen aan de organisatoren van de wielerwedstrijden.
- De gouverneur tijdig in te lichten over wielerwedstrijden die over meerdere
gemeenten rijden.
Dit besluit wordt bekend gemaakt en de gevraagde gegevens worden doorgestuurd.
GEMEENTERAAD:
35. Verhoging van diverse toelagen, in het bijzonder de verhoging van de toelagen voor de
verenigingen van de vrije tijdssector met 30 % voor het dienstjaar 2020. – Ontwerp
raadsbeslissing.
Dit punt zal op de dagorde van de gemeenteraad in zitting d.d. 22.10.2020 geplaatst
worden.
36. Mail d.d. 02.10.2020 van de cultuurbeleidscoördinator.
Betreft: subsidies culturele verenigingen voor het dienstjaar 2020 (werkjaar 2019).
Dit punt zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad in zitting d.d.
22.10.2020.
37. Aankoop telefooncentrale (VOIP) met bijhorende telefoontoestellen voor gemeentelijke
dienstgebouwen en Sociaal Huis.
Goedkeuring lastvoorwaarden met raming ten belope van 40.000 euro (BTW inclusief)
en gunningswijze (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking).
Dit wordt voorgelegd aan de gemeenteraad in zitting d.d. 22.10.2020.
38. a) Mail d.d. 30.09.2020 van [***] (onze ref. 2020/2481).
Betreft: Kennisgeving verhindering uitvoering van zijn mandaat als gemeenteraadslid.
b) Uitgaande mail d.d. 01.10.2020 aan [***] (onze ref. U2020/1485).
Betreft: aanstelling tijdelijk vervanger [***].
c) Mail d.d. 07.10.2020 van [***] (onze ref. 2020/2531).
Betreft: Bevestiging aanvaarding mandaat als tijdelijk vervanger [***].
In de gemeenteraad van 22.10.2020 wordt kennis genomen van de verhindering van
raadslid [***] en wordt zijn opvolger [***] aangesteld tot einde verhindering [***].

39. Het College van Burgemeester en Schepenen verzoekt de Voorzitter van de
gemeenteraad om volgende punten op de dagorde van de gemeenteraad van
22 oktober 2022 te willen plaatsen:
MANDATARISSEN:
1. Tijdelijke vervanging van raadslid Daan Mostaert wegens verhindering, onderzoek
en goedkeuring der geloofsbrieven van zijn opvolger en aanstelling van Mevrouw
Tine Desmet als raadslid tot einde verhindering raadslid Daan Mostaert.
OPENBARE VEILIGHEID:
2. Vaststellen van het aanvullend reglement op het wegverkeer over kort parkeren.
CULTUUR:
3. Goedkeuren van het voorstel van de culturele raad tot het verdelen van de
gemeentelijke toelagen voor de culturele verenigingen voor het dienstjaar 2020
(werkjaar 2019).
FINANCIEN:
4. Verhogen van diverse toelagen, in het bijzonder de verhoging van de toelagen voor de
verenigingen van de vrije tijdssector met 30 % voor het dienstjaar 2020.
5. Vaststellen van het belastingreglement op masten en pylonen voor de aanslagjaren
2021-2025.
KERKFABRIEKEN:
6. Kerkfabriek Sint-Katharina: Goedkeuren van de meerjarenplanwijziging 2020 –
2025.
7. Kerkfabriek Sint-Katharina: Aktename van de budgetwijziging 2020.
8. Kerkfabriek Sint-Katharina: Aktename van het budget 2021.
PATRIMONIUM:
9. Kennisname van de beslissing van Fluvius West en overige te verrichten
formaliteiten m.b.t. de inbreng in natura naar aanleiding van de toetreding voor de
activiteit openbare verlichting.
10. Aankoop telefooncentrale (VOIP) met bijhorende telefoontoestellen voor
gemeentelijke dienstgebouwen en Sociaal Huis : Goedkeuring lastvoorwaarden met
raming ten belope van 40.000 euro (B.T.W. inclusief) en gunningswijze
(onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking).
SOCIALE ZAKEN:
11. Goedkeuren van de aangepaste samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente
en Midwest n.a.v. de tewerkstelling van de intergemeentelijke preventiewerker
gezondheid.
ALGEMEEN:
12. Goedkeuren van het verslag van de voorgaande zitting d.d. 24.09.2020.
13. Mondelinge vragen en mededelingen.
ALGEMEEN:
40. Mail d.d. 06.10.2020 van Stad Ieper (onze ref. 2020/2519).
Betreft: ICAN Cities Appeal.
Oproep om vanuit het lokale niveau de steun voor het VN-kernwapenverbod te
vergroten.
Vraag om zoals reeds in de gemeenten van de Westhoek gebeurd is deze Cities Appeal
door de gemeenteraad te laten goedkeuren en tekenen.
Meegedeeld.
41. De mandatenlijsten van 2020 worden van nr. 227 tot nr. 233 goedgekeurd.
42. De bestelbons van 2020 worden van nr.954 tot nr. 985 goedgekeurd.

43. Het proces-verbaal d.d. 30.09.2020 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

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

De Burgemeester-Voorzitter,

Vandecasteele C.

Dewaele C.

