BESLUITENLIJST SCHEPENCOLLEGE IN ZITTING VAN 4 NOVEMBER 2020
Aanwezig: MM.

Dewaele C., Burgemeester-Voorzitter;
Ketels P., Fonteyne B. (op digitale wijze), 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 opvolgnota met betrekking tot de mogelijkheden op de site [***].
Er wordt hiervoor een afspraak gemaakt met betrokkenen.

2.

Kennisname van het voorstel van afsprakennota overgemaakt op 03.11.2020 door de
[***] met betrekking tot de ondersteuning op vlak van intergemeentelijke handhaving
omgeving.
Beslist zich aan te sluiten bij het voorstel en de [***] hiervan op de hoogte te brengen.

3.

Kennisname van de reacties naar aanleiding van het standpunt ingenomen door het
college in zitting van 28.10.2020 naar aanleiding van de vraag tot verbouwen van
Stationsstraat 12.
1) Mail d.d. 29.10.2020 van de heer [***]
2) Mail d.d. 30.10.2020 van mevrouw [***].
Meegedeeld.

4.

Kennisname van de aangevraagde stedenbouwkundige uittreksels die zullen afgeleverd
worden aan de aanvragers:
Aanvrager
Aard goed
ligging
eigenaar
[***]
vijver
Stationsstraat
[***]
[***]
appartement Winkelsestraat 24/9
[***]
De stedenbouwkundige uittreksels zullen worden afgeleverd.

5.

Kennisname aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4554 van [***] tot het bouwen van
een handelsruimte met woongelegenheid, gelegen in Lendelede, Izegemsestraat 112,
sectie B 412 C 2. BPA 8 Spoelewielen d.d. 18.01.2002.
Beslist een openbaar onderzoek op te starten.
Beslist de aanvraag voor advies over te maken aan Agentschap Wegen en Verkeer,
HVZ Fluvia en Fluvius.

6.

Aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4537 van [***], tot het plaatsen van een
carport, gelegen in Lendelede, Winkelsestraat 51, sectie C 117 V2. BPA 7 A
Langemunte d.d. 23.05.1985.
Kennisname einde openbaar onderzoek. Er werden geen bezwaren ingediend..
Beslist de aanvraag te weigeren.

7.

Aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4535 van [***] tot het bouwen van 8
wooneenheden met ondergrondse garage, gelegen in Lendelede, Heulsestraat 132/134,
sectie D 424 V2, L3 .
Kennisname einde openbaar onderzoek. Er werden geen bezwaren ingediend.
De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

8.

Aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4539 van [***] tot het plaatsen houten afsluiting,
gelegen in Lendelede, Rodemont 27, sectie C 1076 A. BPA 7 A Langemunte d.d.
23.05.1985.
Kennisname einde openbaar onderzoek. Er werden geen bezwaren ingediend.
De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

9.

Aanvraag tot omgevingsvergunning 2020/4553 van [***] tot het wijzigen van de
bestemming: handelsruimte wordt woongelegenheid, gelegen in Lendelede, Louis De
Beerplein 1, sectie C 1075 A. VK 100/1 d.d. 24.02.2016.
De vergunning wordt verleend.

De Algemeen Directeur Christophe Vandecasteele verlaat de zitting in toepassing van art. 27
van het Decreet over het Lokaal Bestuur.
Marc Vermeulen vervoegt de zitting als Algemeen Directeur wnd.
FINANCIEN:
10. Aankoop dienstvoertuig als bedrijfswagen en overname oude Volkswagen
bedrijfswagen. Er werden 4 offertes ingediend, nl. door :
a) Devos-Capoen Roeselare voor een Renault Megane Grandtour voor een bedrag
van € 28.335,29, BTW incl. (€ 29.545,29 – € 1.210 overname);
b) Nico Vanderheeren Kuurne voor een Skoda New Octavia Combi voor een bedrag
van € 33.167,84 BTW incl. (€ 34.667,84 € - € 1.500 overname);
c) Top Motors Wevelgem voor een Volkswagen Passat Variant voor een bedrag van
€ 39.196,26 BTW incl. (€ 41.196, 26 - € 2.000 overname);
d) Dejonckheere NV Roeselare voor een BMW 330 e Touring voor een bedrag van
45.924,51 €, BTW incl. (€ 46.924,51 - € 1.000 overname);
Kennisname van de offertes. De offertes zullen nu worden nagezien en in een volgende
zitting van het College zal een voorstel van gunning worden voorgelegd.
De Heer Marc Vermeulen verlaat de zitting en de Algemeen Directeur Christophe
Vandecasteele vervoegt opnieuw de zitting.
OVERIGE PUNTEN:
BEGRAAFPLAATSEN:
11. Begraafplaats St. Katharina:
Aanvraag van [***] tot het bekomen van een vergunning op het niet-uniform urnenveld
op de gemeentelijke begraafplaats St. Katharina, voor een termijn van 30 jaar en tegen
de concessieprijs van 375 euro om te dienen als begraafplaats voor [***].
Goedgekeurd.
12. Begraafplaats Centrum:
Aanvraag tot het bekomen van een nieuwe termijn voor een bestaande grafconcessie op
de gemeentelijke begraafplaats Centrum op naam van [***] voor een periode van 10 jaar
en tegen de som van 125,00 euro.
Het aanvraagformulier werd ondertekend door [***] op 30.10.2020.
Goedgekeurd.
13. Begraafplaats St. Katharina:
Aanvraag tot het bekomen van een nieuwe termijn voor een bestaande grafconcessie op
de gemeentelijke begraafplaats St. Katharina op naam van [***] voor een periode van 20
jaar en tegen de som van 250,00 euro.
Het aanvraagformulier werd ondertekend door [***] op 12.10.2020.
Goedgekeurd.

BURGERZAKEN:
14. Mail d.d. 03.11.2020 van [***] (onze ref. 2020/2782).
Betreft: Vormsel 2021 – aanvraag lijst jongeren geboren in het jaar 2009.
Voorstel om –in het kader van de GDPR-wetgeving en naar analogie met andere
vergelijkbare vragen – te vragen dat zij de type-brief bezorgen en de gemeente deze
dan verstuurt naar de betrokken jongeren.
Goedgekeurd.
POLITIE/ VERKEER EN MOBILITEIT:
15. Mail d.d. 30.10.2020 van Vervoerregio Kortrijk (onze ref. 2020/2765)..
Betreft: Communicatie & participatie regionaal mobiliteitsplan – Oproep lokale
infokanalen.
Voor de burgerparticipatie organiseert men een bevraging van 1 december 2020 tot
31 januari 2021.
Vraag om de tekst in bijlage via de gemeentelijke digitale kanalen te verspreiden.
Goedgekeurd.
16. Mail d.d. 30.10.2020 van [***].
Betreft: Melding snelheidsprobleem en sluikverkeer in Trienhoekstraat (Izegem),
Terrynstraat en Orsestraat.
Dit werd reeds doorgegeven aan de Politie.
De anonieme snelheidsmeter wordt naar aanleiding van deze melding in de Terrynstraat
en de Orsestraat geplaatst.
17. Werkgroep fiets- en circulatieplan centrum: verslag van de vergadering d.d. 27.10.2020.
Er wordt beslist om in eerste instantie in te zetten op de invoering van de fietsstraten, de
wijziging van de voorrangsregeling en de aanpassing van de uitrit
Burg. R. Vandemaeleplein richting Heulsestraat.
18. Politiebesluit van de Burgemeester d.d. 29.10.2020 inzake lokale aanvullende
maatregelen in functie van de bestrijding van het Covid-19 virus.
(mondmaskerplicht op alle openbare speelpleinen en nog toegankelijke sportterreinen).
Dit werd ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website vanaf 29
oktober 2020.
ONDERWIJS:
19. a) Mail d.d. 29.10.2020 van Art’Iz – [***] (onze ref. 2020/2745).
Betreft: Art-Iz regelingen corona en herfstvakantie.
b) Mail d.d. 02.11.2020 van Art’Iz - [***] (onze ref. 2020/2785).
Betreft: aanpassing Art-Iz regelingen corona en herfstvakantie.
De verschillende betrokkenen werden hiervan op de hoogte gesteld.
LOKALE ECONOMIE:
20. Mail d.d. 29.10.2020 van [***].
Betreft: Vraag indien de winterterrassen enkel voor deze winter worden toegestaan of
ook in de komende jaren zullen toegestaan worden.
Het College is akkoord om tot einde van de legislatuur winterrassen toe te laten.
De winterrassen mogen telkens geplaatst worden voor de periode van 15 november tot
15 februari (zijnde te periode waar zomerterrassen niet toegelaten zijn).

De belasting op terrassen is enkel verschuldigd per dienstjaar dus geen extra aanslag
voor winterterras indien reeds voor het zomerterras de verschuldigde belasting werd
betaald. Wel is het zo dat de winterterrassen apart moeten aangevraagd en vergund
worden en deze niet kunnen voorzien worden op de tijdelijke uitbreidingen die werden
toegestaan voor zomerterrassen in het kader van de corona-maatregelen.
PATRIMONIUM:
21. Mail [***] - technische dienst, d.d. 29.10.20, betreffende huren hoogtewerker bij Rentalift
voor het snoeien voor een periode van zeker 3 weken.
Voor het snoeien is er voor 3 weken een hoogtewerker nodig. De prijzen bij Rentalift
bedragen voor een hoogtewerker van 18 meter 910,00 euro huur voor een week plus
54,60 euro voor de verzekering. Vanaf 20 dagen komt dit neer op 690,00 euro per week
plus 41,40 euro verzekering. Prijzen zijn BTW inbegrepen.
Goedgekeurd.
OPENBARE WERKEN:
22. Mail d.d. 30.10.2020 van Intercommunale Leiedal – [***] (onze ref. 2020/2764).
Betreft: Aanpassing kruispunt Heulsestraat – Langemuntelaan.
Offerte APK Wegenbouw voor een bedrag van 17.118,08 euro, BTW verlegd of
€ 20.712,88 incl. 21% BTW.
Goedgekeurd. De uitvoering dient te gebeuren in onderling overleg met de schepen van
openbare werken.
23. Mail d.d. 30.10.2020 van Fluvius – [***] (onze ref. 2020/2755).
Betreft: Werken Kuurnsestraat (tussen Heulsestraat en Dahliastraat) i.k.v. project
Bergkapel:
a) Offerte ondergronds brengen elektriciteits- en kabeldistributienet voor een bedrag
van 9.961,53 euro, BTW incl. te financieren via de trekkingsrechten;
b) Offerte openbare verlichting t.b.v. 4.575 euro, BTW incl. (niet meer van toepassing
daar gemeente is ingestapt in project OV 2.0.);
c) Offerte grondwerken voor de werken vermeld onder a) t.b.v. 2.054,18 euro, BTW
incl., deze werken kunnen niet gefinancierd worden via trekkingsrechten en zijn dus
volledig ten laste van de gemeente.
De verschillende offertes worden goedgekeurd.
24. Mail d.d. 29.10.2020 van Ivan Vuylsteke Wegenbouw [***] (onze ref. 2020/2743).
Betreft: Rioleringswerken Ingelmunstersestraat, e.a.
Vraag om een signalisatievergunning te bekomen voor fase 5 Wilgenlaan van
16.11.2020 tem 28.02.2021.
De beslissing hieromtrent wordt verdaagd tot duidelijk is hoe het verdere verloop van de
planning is.
25. Mail d.d. 30.10.2020 van Casteleyn en Zonen (onze ref. 2020/2748).
Betreft: Werken Winkelsestraat. Invloed van COVID-19 virus op de opdracht.
Vraag om de uitvoeringstermijn te verlengen met minstens 3 weken (mogelijks 5 weken).
Er wordt hieromtrent een overleg voorzien met de aannemer.
SPORT:
26. Mail d.d. 29.10.2020 van ABB – [***] (onze ref. AGL 2020/8).
Betreft: AGB : 1° aanpassing meerjarenplan 2020-2021.
Er zijn geen formele opmerkingen.
Meegedeeld.

27. Mail d.d. 30.10.2020 van Sport Vlaanderen Sportpromotie (onze ref. 2020/2757).
Betreft: Engagementsverklaring 10.000 stappen.
Vraag sportfunctionaris om hierop in te tekenen.
Goedgekeurd.
FINANCIEN:
28. Mail d.d. 03.11.2020 van [***].
Betreft: Voorstel aanpassing retributie identiteitsbewijzen ingevolge tariefaanpassing
Federale Overheid.
De voorgestelde aanpassingen worden goedgekeurd en de nieuwe tarieven worden
voorgelegd ter goedkeuring van de gemeenteraad van 17.12.2020.
29. Mail d.d. 03.11.2020 van financieel directeur [***] (onze ref. 2020/2278).
De ramingen van de Personen Belasting en de Onroerende Voorheffing zijn binnen.
a) Voor de PB zijn er 2 ramingen en dit voor een totaal van € 87.868:
- Een herraming 2020: + € 69.240 t.o.v. de oorspronkelijke raming.
- Raming 2021: € + 18.446 t.o.v. de raming ingeschreven in het MJP.
Bij deze ramingen wordt er verwezen naar de mogelijke negatieve invloed van de
coronapandemie waarbij de grootste impact voelbaar zal zijn in 2022.
De financieel directeur stelt voor om de grotere ontvangsten die nu voorzien worden
voor 2020 en 2021 in mindering te brengen van de verwachte ontvangsten in het
meerjarenplan van 2022 (voor € 50.000) en 2023 (voor € 35.000). Op deze manier wordt
de mogelijke corona-impact op de PB mee in rekening gebracht. Voor de jaren 2024 en
2025 zou de oorspronkelijke raming behouden blijven.
Goedgekeurd
b) Raming OV 2021 is € 34.817,86 meer dan in het oorspronkelijk MJP ingeschreven.
Dit wordt zo ingeschreven in (de aanpassing van) het meerjarenplan 2020-2025.
Goedgekeurd
MILIEU:
30. BRIEFWISSELING
a) Mail Statiegeldalliantie, d.d. 29.10.2020, betreffende Statiegeld, Yes we can! –
Lancering nieuwe Statiegeldalliantie campagne (ref. I_2020_2772).
De milieudienst stelt voor de gepersonaliseerde poster aan te vragen zodat we
kunnen deelnemen aan de communicatiecampagne.
Goedgekeurd.
b) Schrijven VIVES, d.d. 22.10.2020, betreffende Techniek Academie (ref.
I_2020_2773) Afrekening Techniekacademie 2020. Voor een junior en tiener sessie,
samen € 1.850 incl. BTW. De milieuambtenaar heeft dit gecontroleerd en dit mag
uitbetaald worden.
Goedgekeurd.
c) Mail Leiedal, d.d. 30.10.2020, betreffende Productieve landschappen (ref.
I_2020_2774). Leiedal heeft een analyse gedaan van de open ruimte in Zuid-WestVlaanderen. Het document ‘productieve landschappen, een verkenning’ is
gefinaliseerd en kan zinvolle insteken aanleveren voor het lokale beleid van de open
ruimte.
Meegedeeld.

d) Mail Infrabureau Demey, d.d. 02.11.2020, betreffende herontwikkeling site Nelca (ref.
I_2020_2775).
Voor 31 december zullen de afgestorven en ontbrekende planten op de site Nelca
heraangeplant worden. Die vraag is doorgegeven aan Olivier Construct door
Infrabureau Demey, de gemeente kreeg dit ter kennisgeving.
Meegedeeld.
e) Bestek 295 (Mina-werkers): dinsdag 03.11.2020 om 10.30 uur was de uiterlijke datum
om een offerte in te dienen. Er is voor dit bestek slechts 1 offerte ingediend; namelijk
door WAAK SW vzw. Deze offerte wordt door de milieuambtenaar beoordeeld tegen
de volgende zitting van het schepencollege.
Meegedeeld.
f) Bestek 296 (Groenonderhoud): dinsdag 03.11.2020 om 10.30 uur was de uiterlijke
datum om een offerte in te dienen. Er is voor dit bestek slechts 1 offerte ingediend;
namelijk door WAAK SW vzw. Deze offerte wordt door de milieuambtenaar
beoordeeld tegen de volgende zitting van het schepencollege.
Meegedeeld.
SOCIALE ZAKEN:
31. Mail d.d. 03.11.2020 van Watafrik – [***] (onze ref. 2020/2784).
Betreft: Bloemenactie in het kader van de Warmste Week.
Meegedeeld.
32. Mail d.d. 04.11.2020 van WZC Aksent – [***]
Betreft: Vraag naar ondersteuning in het WZC.
Het College van Burgemeester en Schepenen van 04.11.2020 is bereid om opnieuw
2 personeelsleden ter beschikking te stellen voor het onderhoud van de niet covid
gerelateerde delen van het WZC en dit beperkt tot 16u per persoon per week.
Dit kan reeds vanaf maandag 09.11.2020 starten en dient in onderling overleg met de
personeelsleden zelf afgesproken te worden.
WONEN:
33. Schrijven d.d. 29.10.2020 van Mijn Huis (onze ref. 2020/2747).
Betreft: Beslissing van de raad van bestuur om onderhandelingen te starten met Help
Elkander Waregem om samen te werken / te fusioneren in het kader van de hervorming
van de werkingsgebieden van de woonmaatschappijen.
Meegedeeld.
GEMEENTERAAD:
34. Het College van Burgemeester en Schepenen verzoekt de Voorzitter van de
gemeenteraad om volgende punten op de dagorde van de gemeenteraad van 19
november 2020 te willen plaatsen:
OPENBARE VEILIGHEID:
1. Bekrachtiging Politieverordeningen van de Burgemeester:
a) Politiebesluit d.d. 20.10.2020 houdende organisatie van de zittingen van de lokale
bestuursorganen;
b) Politiebesluit d.d. 29.10.2020 inzake lokale aanvullende maatregelen in functie van
de bestrijding van de Covid-19 crisis.

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF LENDELEDE:
2.

AGL : Goedkeuren aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025.

KERKFABRIEKEN:
3.

Kerkfabriek H. Familie: Aktename van het budget 2021.

JEUGD:
4.

Kennisname van het besluit van de jeugdraad houdende toekenning van de
subsidies voor het jeugdwerk voor het dienstjaar 2020.

MILIEU:
5.

Goedkeuren van de regionale ruimtelijke energiestrategie en SECAP (Sustainable
Energy en Climate Action Plan).

INTERCOMMUNALES:
6.

TMVS dv : Buitengewone Algemene Vergadering op 8 december 2020: Bespreking
van de agenda en bepalen van het standpunt dat door de vertegenwoordiger van de
gemeente dient te worden ingenomen : Voorstel tot goedkeuren van alle punten van
deze vergadering.

7.

Fluvius OV : Buitengewone Algemene Vergadering op 9 december 2020 met
goedkeuring van statutenwijziging: Bespreking van de agenda en bepalen van het
standpunt dat door de vertegenwoordiger van de gemeente dient te worden
ingenomen : Voorstel tot goedkeuren van alle punten van deze vergadering.

8.

Fluvius West : Buitengewone Algemene Vergadering op 10 december 2020 met
goedkeuring van statutenwijziging : Bespreking van de agenda en bepalen van het
standpunt dat door de vertegenwoordiger van de gemeente dient te worden
ingenomen : Voorstel tot goedkeuren van alle punten van deze vergadering.

9.

Intercommunale Leiedal : Buitengewone Algemene Vergadering op 10 december
2020: Bespreking van de agenda en bepalen van het standpunt dat door de
vertegenwoordiger van de gemeente dient te worden ingenomen : Voorstel tot
goedkeuren van alle punten van deze vergadering.

10. I.V.I.O. : Buitengewone Algemene Vergadering op 14 december 2020: Bespreking
van de agenda en bepalen van het standpunt dat door de vertegenwoordiger van de
gemeente dient te worden ingenomen : Voorstel tot goedkeuren van alle punten van
deze vergadering.
11. Psilon : Buitengewone Algemene Vergadering op 15 december 2020: Bespreking
van de agenda en bepalen van het standpunt dat door de vertegenwoordiger van de
gemeente dient te worden ingenomen : Voorstel tot goedkeuren van alle punten van
deze vergadering.
ALGEMEEN:
12. Goedkeuren van het verslag van de voorgaande zitting d.d. 22.10.2020.
13. Mondelinge vragen en mededelingen.

ALGEMEEN:
35. Mail d.d. 28.10.2020 van VVSG – [***] (onze ref. 2020/2744).
Betreft: Project ‘Lokaal Signaal’.
Meegedeeld.
36. Mail d.d. 30.10.2020 van viavictor– [***] (onze ref. 2020/2759).
Betreft: Campagne zoekt gemeente.
Meegedeeld.
37. De mandatenlijsten van 2020 worden van nr. 258 tot nr. 264 goedgekeurd.
38. De bestelbons van 2020 worden van nr.1038 tot nr. 1051 goedgekeurd.
39. Het proces-verbaal d.d. 28.10.2020 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

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

De Burgemeester-Voorzitter,

Vandecasteele C.

Dewaele C.

