BESLUITENLIJST SCHEPENCOLLEGE IN ZITTING VAN 14 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 mail van de HVZ Fluvia d.d. 06.10.2020 en de nota van het
gemeentelijk Omgevingsloket d.d. 07.10.2020 met betrekking tot de vijver gelegen in
Lendelede, Stationsstraat ter hoogte van de westgevel van het bedrijf Vermauts
Boerenbrood, sectie 436D.
Beslist vast te stellen dat de vijver niet bestemd is als blusvoorraad voor het bedrijf
Vermauts Boerenbrood.

2.

Kennisname van de ontwerpaktes voor de kosteloze grondoverdracht van de zijstraat
van de Stationsstraat (Vermauts weide).
De opmerkingen werden doorgestuurd naar de dienst Vastgoedtransacties.

3.

Kennisname van het aangevraagde stedenbouwkundige uittreksel dat zal afgeleverd
worden aan de aanvrager:
aanvrager
Aard goed
ligging
eigenaar
[***]
Garage en grond
Kortrijksestraat 102+
[***]
[***]
Woning
Kortrijksestraat 102
[***]
[***]
Woning
Heulsestraat 156
[***]
[***]
woning
Stationsstraat 12
[***]
[***]
woning
Rijksweg 2
[***]

4.

Kennisname aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4551 van de heer [***], tot het rooien
van bomen (deels regularisatie), gelegen in Lendelede, aan de Rijksweg, sectie B550 C.
Beslist de aanvraag met vraag tot advies over te maken aan AWV en Afdeling Land.

5.

Kennisname aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4546 van [***] tot het aanpassen van
de achterbouw van een woning, gelegen in Lendelede, Izegemsestraat 57, sectie B 213 C2.
Beslist het openbaar onderzoek op te starten.

6.

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. VK 38/1 d.d. 03.08.1977 & BPA 7 A Langemunte d.d.
23.05.1985.
Kennisname einde openbaar onderzoek. Er werd 1 schriftelijk bezwaar ingediend. De
beoordeling van het bezwaar maakt deel uit van de beslissing over de vergunningsaanvraag.
Beslist de omgevingsaanvraag te weigeren.

7.

Aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4533 van [***] tot het uitbreiden van een loods,
aanleggen van een wasplaats/wadi/groenscherm/keermuur en het ophogen van het
terrein + IIOA, nl. lozen van afvalwater, het realiseren van een spuitcabine, gebruik van
een verdeelslang, transformatoren, een compressor, opslaan van mazout (7000 l
ondergronds & 2000 + 2400 l bovengronds) en metaalconstructie, gelegen in Lendelede,
Rozebeeksestraat 34A, sectie C 317 N, R. RUP 10.1 Ventilo d.d. 26.09.2019.
1) Kennisname van het advies van de HVZ Fluvia d.d. 13.10.2020 dat strikt moet
worden nageleefd.
2) Vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

8.

Aktename van de melding omgevingsproject 2020/4543 van mevrouw [***] tot het plaatsen
van een terrasoverkapping, gelegen in Lendelede, Izegemsestraat 55, sectie B 211 P.
De werken mogen worden uitgevoerd zoals gemeld.

9.

Aktename van de melding omgevingsproject 2020/4550 van de heer [***] tot het creëren
van een ondergeschikte wooneenheid in het kader van zorgwonen, gelegen in Lendelede,
Orsestraat 3, sectie A 827F. RUP 2.1 Zonevreemde Woningen d.d. 25.10.2007.
De werken mogen worden uitgevoerd zoals gemeld.

10. Aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4547 (VK 106/2) van de [***] tot het bijstellen
van verkaveling 106/1: creëren bijkomend lot i.f.v. elektriciteitscabine Fluvius, gelegen in
Lendelede, Heulsestraat /Kuurnsestraat, sectie C 1058 B. RUP 11.1 WUG Bergkapel
d.d. 24.03.2016, VK 106/1 d.d. 18.07.2018.
De vergunning wordt verleend.
Schepen Pedro Ketels verlaat de zitting.
PATRIMONIUM:
11. Mail Krial, dd. 29.09.20, betreffende offerte zonne- screens DOC- cultuur&jeugddienst.
(Ref.I_2020_2462) en mail Duchi Decor,dd. 13.10.20 (Ref.I_2020_2588)
De zonne- screens in de cultuur&jeugddienst zijn aan vervanging toe.
De offerte van Krial bedraagt 4.813,20 euro excl. BTW- 5.823,97 euro BTW in.
De offerte van Duchi Decor bedraagt 5.228,10 euro excl. BTW- 6.326 euro BTW in.
Voorstel is om de screens te bestellen bij Krial uit Passendale.
Goedgekeurd om dit te bestellen en het krediet te voorzien in de aanpassing van het
meerjarenplan 2020-2025.
12. Diverse mails van de jeugdverenigingen:
a) Mail [***] - chirojongens, dd. 10.10.20, betreffende sanitaire voorzieningen
(Ref.I_2020_2564)
De 2 toiletten aan het begin van de site (vooraan rechts) werken nog en mogen
gebruikt worden door de chirojongens waardoor er geen discussie meer is met de
chiromeisjes over het gebruik van de toiletten. Er wordt gevraagd worden aan de
jeugdverantwoordelijke om de jongens een sleutel te geven.
Meegedeeld.
b) Mail [***] - chiromeisjes, dd. 12.10.20, betreffende extra ruimte (Ref.I_2020_2590)
Een vraag naar extra ruimtes daar de jeugdbewegingen overgeschakeld zijn naar
code oranje. Daarnaast is er een vraag rond de terugbetaling van de kampgelden.
Het college gaat akkoord dat de gang van het DOC, het afdak en de toiletten in het
DOC gebruikt worden tot het einde van het jaar. Daarna volgt er een evaluatie
hiervan. Voor de praktische afspraken dient er contact opgenomen te worden met de
cultuurdienst. Er wordt verwacht dat na de activiteit van de Chiro de lokalen in
propere staat worden achtergelaten.
Inzake de terugbetaling van de kampgelden, heeft het college eerder beslist om per
ingeschreven lid van het kamp 25,00 euro terug te betalen. Er waren hieraan geen
voorwaarden verbonden.
Schepen Pedro Ketels vervoegt opnieuw de zitting.
c) Mail [***], dd. 7.10.20, betreffende armaturen lokalen chirojongens (Ref.I_2020_2572)
Er zijn een aantal armaturen stuk en verdwenen in de lokalen van de chirojongens in
de Past. De Beirstraat. De vervanging hiervan is afhankelijk van de grootte van de
armatuur: Led armatuur 120cm 55,81 euro stuk + Werk in regie of Led armatuur
150cm 69,03 euro stuk + Werk in regie.
Het schepencollege gaat akkoord om dit te vervangen.

d) Mail [***]- chirojongens, dd. 9.10.20, betreffende rookmelders lokalen (Ref.I_2020_2570)
Naar aanleiding van de rondgang van de jeugdlokalen reageerde [***] op de mail met
de melding dat het niet normaal is dat de rookmelders na een jaar al “piepen”. Hij
stelde voor om met de chiro 12 nieuwe rookmelders te kopen. Er werd hem gevraagd
om hiermee nog af te wachten.
Het college gaat akkoord dat ze deze rookmelders opnieuw aankopen en dit het liefst
met een lithium batterij.
CULTUUR:
13. Mail d.d. 14.10.2020 van de cultuurbeleidscoördinator.
Betreft: voorstel eindejaarsprogrammatie cultuur.
Voorstel om nog 2 optredens te geven voor de prijs van € 550. Voorstel om een
coronaproof kerstconcert in de kerk te geven in de kerk met [***].
Gelet op de stijgende coronabesmettingen en de verwachte strengere regels van het
overlegcomité van 16.10.2020, beslist het college om hiermee nog te wachten.
14. Annulatie voordracht [***] - Geheugen en vergeten van maandag 19 oktober 2020.
Gelet op de stijgende coronabesmettingen en de verwachte strengere regels van het
overlegcomité van 16.10.2020, beslist het college om deze voordracht, waar momenteel
een honderdtal personen voor zijn ingeschreven, te annuleren.
De Gezins- en Welzijnsraad wordt hiervan op de hoogte gebracht.
TOERISME:
15. Mail d.d. 13.10.2020 van Toerisme Leiestreek (onze ref. 2020/2587).
Betreft: Locaties voor picknick inrichting.
Kan de gemeente locaties voorstellen waar Westtoer en de provincie een picknicklocatie
kunnen inrichten?
De site Vermaut wordt voorgesteld.
OVERIGE PUNTEN:
PERSONEEL:
16. Intrekken pensioenaanvraag (onze ref. I-2020-2556)
Mail van mevr. [***] van 09.10.2020 waarbij ze vraagt om de aanvraag voor haar
vervroegd pensioen terug in te trekken en te mogen verder werken tot aan de wettelijke
pensioendatum van 01.08.2024.
De intrekking van het vervroegd pensioen wordt positief geadviseerd door de algemeen
directeur en de bibliothecaris.
Het college gaat akkoord met deze intrekking en het feit dat mevr. [***] zonder
tegenbericht in dienst blijft tot 1.08.2024.
17. Arbeidsongevallen (onze ref I-2020-2560)
Consolidatie arbeidsongeval zonder blijvende arbeidsongeschiktheid en zonder restletsel,
overkomen aan de heer [***] op 30.06.2020. Genezingsattest ingediend op 06.10.2020.
Goedgekeurd
18. Ontwerp collectieve sluiting 2021
De periodes van collectieve sluiting van de diensten in 2021 zal voorgelegd worden aan
de vakorganisaties tijdens het Bijzonder Onderhandelingscomité van 29.10.2020.
- Burgerzaken: op volgende zaterdagen, nl. 15.05.2020 en tijdens de maanden juli en
augustus.
- Bibliotheek: gesloten van 26.07 tem 01.08
- Sportdienst: gesloten van 26.07 tem 15.08 (sporthal wel open volgens bezetting – dan
zaalwachter aanwezig)
- Dienst Vrije Tijd (cultuur, jeugd en feestelijkheden): gesloten van 26.07 tem 15.08.

19. Voorstel organogram en personeelsplan - versie oktober 2020
Naar aanleiding van het openstellen van de vacature voor deskundige publieke ruimte,
goedgekeurd tijdens het college van burgemeester en schepenen van 16.09.2020 werd
het gezamenlijk organogram voor gemeente & OCMW en het personeelsplan bijgewerkt.
Dit zal voorgelegd worden aan de vakorganisaties tijdens het Bijzonder
Onderhandelingscomité van 29.10.2020.
ICT:
20. Mail d.d. 14.10.2020 van Westsys (onze ref. 2020/2609).
Betreft offerte 2 laptops en 2 schermen voor een totale prijs van € 2.818,74 incl. 21% BTW.
Deze laptops zijn in een promo-aanbieding en zullen gebruikt worden door de dienst
grondgebiedzaken, ICT en in het algemeen.
Er is hiervoor voldoende krediet.
Goedgekeurd.
BURGERZAKEN:
21. Mail d.d. 08.10.2020 van FOD Binnenlandse Zaken (onze ref. 2020/2565).
Betreft: inwerkingtreding nieuw KB betreffende de vergoedingen waartoe de prestaties
van het Rijksregister van de natuurlijke personen aanleiding geven.
Transacties die door de gemeenten worden verricht zijn kosteloos.
Meegedeeld.
POLITIE/ VERKEER EN MOBILITEIT:
22. Mail d.d. 08.10.2020 van Vlaamse Stichting Verkeerskunde (onze ref. 2020/2540).
Betreft: fietsveiligheidscampagne voor gemeenten en steden.
Wordt gelanceerd op 22 maart 2021.
Een gratis pakket kant-en-klaar actiemateriaal wordt besteld.
23. Verkeersregeling begraafplaats centrum rond 1 november 2020.
Vraag aan de aannemer om de begraafplaats zo goed mogelijk bereikbaar te maken.
Er zal hieromtrent meer duidelijkheid zijn na de coördinatievergadering van donderdag
22 oktober.
24. Mail d.d. 14.10.2020 van FOD Binnenlandse Zaken (onze ref. 2020/2598).
Betreft: Gouverneursbesluit seizoensarbeid.
Deze bekendmaking is reeds gebeurd.
EVENEMENTEN- CORONA:
25. Mail KWB, dd. 13.10.2020, betreffende evenementenaanvraag. (Ref.I_2020_2603)
De KWB heeft beslist om hun geplande Café Mangé op 16.10.20 niet te laten doorgaan
omwille van de verstrengde Corona- maatregelingen. Alsook al hun binnen activiteiten
worden geschrapt tot eind 2020.
Hierbij stellen zij enkele vragen:
- Kunnen de reserveringen van de zalen op 16/10-13/11-3/12 gratis geannuleerd
worden?
Goedgekeurd
- Ze plannen een bubbel- griezel KWB- avond maar wensen niet in het vaarwater te
komen met de Halloweentocht van Pasar. => deze laatste is ondertussen afgelast.
Geen probleem
- Men vraagt als ze nog recht hebben op handgels en eventueel ook een kleine
voorraad mondmaskers om te geven aan hun vrijwilligers bij activiteiten.
Er werd reeds geantwoord dat er handgels via de sportdienst ter beschikking worden
gesteld. Mondmaskers worden niet ter beschikking gesteld daar er reeds gratis bedeeld
werden door zowel de gemeente als de federale overheid.

ONDERWIJS:
26. Mail d.d. 08.10.2020 van [***] – Art’Iz (onze ref. 2020/2539).
Betreft: aankoop digitale piano.
Deze zou aangekocht worden bij Drums & Co te Gits voor een bedrag van 784,4 euro.
Volgens de financiële dienst is hiervoor nog voldoende krediet.
Goedgekeurd om dit aan te kopen.
CULTUUR:
27. Mail d.d. 13.10.2020 van Unisono (onze ref. 2020/2601).
Betreft: Muziekgebruik in de gemeente.
Voorstel om via één licentie het gebruik van muziek in de gemeente te regelen.
Vragen:
- Kan hierover met hen een afspraak gemaakt worden?
- Kan er een vast aanspreekpunt zijn voor de gemeente?
[***] raden aan een afspraak te maken met deze persoon.
Goedgekeurd om deze afspraak voor te bereiden.
LOKALE ECONOMIE:
28. Schrijven d.d. 01.10.2020 van FOD Economie (onze ref. 2020/2554).
Betreft: sensibiliseringscampagne rond weegschalen voor commercieel gebruik.
Goedgekeurd om dit te verspreiden via de bedrijvengids.
29. Mail d.d. 06.10.2020 van [***] (onze ref. 2020/2579).
Betreft : eindejaarsperiode.
Vraag om tijdens de eindejaarsperiode een verkoop te organiseren in hun garage.
Gelet op het advies van de noodplanningsambtenaar is een garageverkoop niet mogelijk
maar een ophaling op bestelling wel.
Dit wordt zo doorgegeven.
PATRIMONIUM:
30. Mail [***], dd. 12.10.20, betreffende Groepsaankoop CO2-meters - voorrang voor lokale
besturen. (Ref.I_2020_2589)
Lokale besturen krijgen 10 dagen voorrang om deel te nemen aan de groepsaankoop
voor CO2-meters. Er kunnen er max. 10 per bestuur besteld worden.
De kostprijs voor 1 SA1200P- CO2 meter in de groepsaankoop bedraagt 121 euro incl.
BTW, verzendingskosten en bijhorende adapter.
Goedgekeurd voor de aankoop van 5 CO2 meters.
31. Mail Vlampuntadvies, dd. 9.10.20, betreffende offerte Loods Lendelede Risicoanalyse
Branddetectie. (Ref.I_2020_2562)
De offerte voor het opmaken van de risicoanalyse voor de loods door Vlampuntadvies
(werkt samen met Alertis) bedraagt 1.450 euro excl. BTW- zijnde 1.754,50 euro BTW in.
Er wordt nog een 2e prijs gevraagd aan ORA management uit Wevelgem.
32. Mail [***]- Leiedal, dd.12.10.20, betreffende Samenaankoop energie - beslissing RvB
Leiedal. (Ref.I_2020_2591)
De Raad van Bestuur heeft op vrijdag 9 oktober ll. Beslist om het voorstel van de jury te
volgen en om beide contracten niet te gunnen. Het advies van de raad van bestuur is
dat de deelnemende besturen aansluiten voor de levering van aardgas en elektriciteit bij
het raamcontract van het VEB. De RVB van Leiedal heeft echter niet het mandaat om
hierover te beslissen. Om de overgang naar het VEB te faciliteren is er een online
vergadering gepland op dinsdag 20 oktober om 14u.
Meegedeeld.

33. Mail d.d. 13.10.2020 van [***].
Betreft: ontwerp brief horeca uitbaters betreffende de mogelijkheid tot het plaatsen van
winterterrassen mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
Goedgekeurd om deze versturen mits enkele kleine aanpassingen.
Door de vele aanvragen voor het plaatsen van overdekte winterterrassen in de regio
heeft HVZ Fluvia een algemeen advies hieromtrent opgemaakt dat verwerkt werd in
bovenstaande ontwerpbrief.
OPENBARE WERKEN:
34. Mail d.d. 12.10.2020 van [***].
Betreft: verkeersproblemen aan zijn werkplaats.
Geen nut van de getrokken lijn. Moet met schuine strepen gedaan worden.
Er wordt bijkomende arcering geschilderd om dit probleem op te lossen.
35. Mail d.d. 12.10.2020 van Ivan Vuylsteke Wegenbouw (onze ref. 2020/2566).
Betreft: Werkzaamheden Beukenlaan,…
Aangepaste planning van de werkzaamheden onder voorbehoud van weerverlet of
onvoorziene omstandigheden.
Meegedeeld.
36. Mail d.d. 07.10.2020 van [***] (onze ref. 2020/2532).
Betreft: Melding van de gevaarlijke situatie rond Kasteelgoed door de werkzaamheden in
die omgeving.
- Gevaar voor de voetgangers.
- Geen toegang mogelijk voor de hulpdiensten.
De technische dienst is hiervan op de hoogte.
Er wordt hierop geantwoord dat de aangehaalde problemen moeilijk te vermijden zijn
door de aard van de werken en dat de aannemer reeds een grote inspanning heeft
geleverd om deze werken zo snel mogelijk uit te voeren. Inzake communicatie wordt er
nogmaals aan de aannemer gevraagd om de bewoners tijdig te verwittigen.
37. Mail d.d. 11.10.2020 van [***] – Proximus (onze ref. 2020/2549).
Betreft: Aanvraag voor permanente vergunningen voor 2021 voor het uitvoeren van
kleine dringende werken op de openbare weg.
Hiervoor wordt advies gevraagd aan de politie.
38. Mail d.d. 16.07.2020 van Proximus (onze ref. 2020/1919).
Betreft: Aanvraag machtiging tot het signaleren van werken (verkeersbelemmeringen)
op de openbare weg voor werken uit te voeren in de Oudstrijderslaan door de firma NV
Jacops en dit in de periode van 02.11 t.e.m. 06.11.2020.
Goedgekeurd mits voorwaarden.
Er werd hiervoor reeds positief advies gegeven door de politie.
39. Mail d.d. 09.10.2020 van [***] (onze ref. 2020/2545).
Betreft: gescheiden afwatering.
Klacht over foute informatie die hij zou gekregen hebben in de ‘dienst openbare werken’.
Dit wordt nagevraagd bij de betrokken diensten.
40. Mail d.d. 14.10.2020 van Infrabel (onze ref. 2020/2608).
Betreft: Werken Infrabel
Er worden diverse werken voorzien die omleidingen zullen veroorzaken in de gemeente:
Overweg Kwadestraat : van dinsdagochtend 03.11.2020 tot donderdagochtend
04.11.2020;
Overweg Rozebeeksestraat : van donderdagochtend 05.11.2020 tot vrijdagochtend
06.11.2020.
De buurtbewoners en de politie worden hiervan op de hoogte gebracht.

FINANCIEN:
41. Schrijven d.d. 30.09.2020 van FOD Financiën – Patrimoniumdocumentatie (onze ref.
2020/2559).
Betreft: Verdeling van het dode hand-krediet – Compensatie van de gemeentelijke
opcentiemen voor de niet geïnde onroerende voorheffing – Toestand op 01.01.2020.
Deze situatie doet zich niet voor op grondgebied Lendelede.
Schepen Pedro Ketels verlaat de zitting in toepassing van art. 27 van het Decreet over het
Lokaal Bestuur.
42. Schrijven d.d. 07.10.2020 van [***].
Betreft: Premie voor verhardingswerken aan private toegangswegen.
Ter advies aan de financiële dienst.
Schepen Pedro Ketels vervoegt opnieuw de zitting.
43. Schrijven d.d. 10.09.2020 van Instituut Medische Dringende Hulpverlening vzw (onze
ref. 2020/2576).
Betreft: subsidieaanvraag voor het werkjaar 2021 – MUG helikopter.
Vraag om 50 cent per inwoner te storten.
Het huidig bedrag van de toelage blijft behouden en wordt doorgegeven aan de rekendienst.
JEUGD:
44. Mail d.d. 14.10.2020 van de jeugddienst.
Betreft: Dag van de jeugdbeweging op vrijdag 23 oktober 2020.
Inrichting volgens corona regels.
Gebruik gemeentelijk materiaal.
Goedgekeurd.
45. Mail d.d. 14.10.2020 van de jeugddienst.
Betreft: Herfstkampjes.
Praktische afspraken.
Goedgekeurd. Voor de bib voorzien dat deze met de fiets bereikbaar is.
MILIEU:
46. BRIEFWISSELING
a) Mail Vlaamse Regering, Viceminister [***], d.d. 08.10.2020, betreffende
huisdiersticker 2.0 (ref. I_2020_2581).
Het lijkt de milieudienst niet noodzakelijk om nieuwe stickers aan te vragen. We
zullen dan ook eerst verder werken met de huidige stickers.
b) Schrijven Provincie West-Vlaanderen, d.d. 12.10.2020, betreffende groepsaankoop
herbruikbare bekers 2020-2021 (ref. I_2020_2552).
Het is niet opportuun om als bestuur momenteel nog extra bekers aan te kopen. Door
corona hebben we zelfs onze voorraad bekers nog niet kunnen gebruiken. Voorstel
om eerst de huidige voorraad te gebruiken en te evalueren alvorens er extra aan te
kopen.
Goedgekeurd.
c) Mail Departement Omgeving, d.d. 09.10.2020, betreffende meer bos voor Vlaanderen
– boscongres 2020 (ref. I_2020_2582).
De Vlaamse Regering maakt 16 miljoen euro vrij voor lokale besturen die gronden
willen aankopen om te bebossen: een subsidie tot 70%!
Meegedeeld.

d) Mail Leiedal, d.d. 12.10.2020, betreffende definitieve documenten regionale
energiestrategie en SECAP (ref. I_2020_2583).
Het Regionaal energie- en klimaatactieplan (secap) moet goedgekeurd worden door
de gemeenteraad, alsook de folder en de brochure rond de regionale ruimtelijke
energiestrategie. Voorstel om dit te agenderen op de gemeenteraad van 19
november.
Goedgekeurd.
e) Brief Prizma Middenschool, 4de leerjaar, d.d. 08.10.2020, betreffende bedanking 4de
leerjaar (ref. I_2020_2584).
Meegedeeld.
f)

Mail IVIO, d.d. 13.10.2020, betreffende verslag Raad van Bestuur 14.09.2020 (ref.
I_2020_2585).
Verslag is nagelezen, geen specifieke opmerkingen.
Meegedeeld.

SOCIALE ZAKEN:
47. Mail d.d. 07.10.2020 van [***] (onze ref. 2020/2534).
Betreft: Vraag om vrijwilligerswerk voor een mindervalide persoon!.
Gezien de huidige corona-pandemie, vindt het College het niet opportuun om in te gaan
op deze vraag.
CORONA MAATREGELEN:
48. Regeling gemeentediensten naar aanleiding van de gestegen Covid-19 besmettingen.
Er kunnen nog maximaal 2 personen per lokaal aanwezig zijn. Dit wordt opgevangen
met thuiswerk en/of verschuiving van uurroosters. Deze regeling gaat in vanaf 15
oktober 2020. Een gelijkaardige regeling werd uitgewerkt voor de diensten van het
Sociaal Thuis.
Goedgekeurd.
In bijlage het advies van de interne preventie adviseur waaruit blijkt dat het voorzien van
voldoende plexi ervoor zorgt dat de contacten als een laag risico kunnen worden
beschouwd.
49. Mail d.d. 13.10.2020 van [***] – Kohané (onze ref. 2020/2597).
Betreft: Annulatie productie Kohané.
Aan de cultuurdienst werd de mening gevraagd over de alternatieve
sinterklaasvoorstelling.
GEMEENTERAAD:
50. Mail d.d. 13.10.2020 van [***] – Leiedal (onze ref. 2020/2577).
Betreft: Buitengewone algemene vergadering Leiedal op 10 december 2020.
Dit punt zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad in zitting d.d. 19.11.2020.
51. Mail d.d. 13.10.2020 van IVIO (onze ref. 2020/2586).
Betreft: Buitengewone algemene vergadering IVIO op maandag 14 december 2020 om
18u in IVIO.
Dit punt zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad in zitting d.d. 19.11.2020.
ALGEMEEN:
52. De mandatenlijsten van 2020 worden van nr. 234 tot nr. 244 goedgekeurd.
53. De bestelbons van 2020 worden van nr.986 tot nr. 1007. goedgekeurd.

54. Het proces-verbaal d.d. 07.10.2020 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

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

De Burgemeester-Voorzitter,

Vandecasteele C.

Dewaele C.

