Provincie West-Vlaanderen

Arrondissement Kortrijk
GEMEENTE LENDELEDE

BESLUITENLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 FEBRUARI 2021
Aanwezig:

MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter;
Dewaele C., Burgemeester;
Fonteyne B., Rommens R., Schepenen;
Lammertyn R., Voorzitter B.C.S.D., Schepen;
Viaene J., Parmentier N., Gheysens J., Moerkerke E., Bonte F., Debrabandere G.,
Vanoverbeke B., Mostaert D., Jonckheere S., Vandenbroucke M.,
Vansteenkiste K., Devreese V., Raadsleden;
Vandecasteele C., Algemeen Directeur.

In toepassing van het Politiebesluit van de Burgemeester d.d. 20.11.2020 houdende organisatie
van de zittingen van de lokale bestuursorganen, dat bekrachtigd werd door de gemeenteraad in
zitting van 17 december 2020, zal deze vergadering omwille van de openbare veiligheid achter
gesloten deuren plaatsvinden in GC Den Tap.
De raad is akkoord dat communicatieambtenaar Elvire Vanysacker en technicus Rik Duvillier de
zitting bijwonen in functie van de technische ondersteuning.
MANDATARISSEN:
1.

Aktename van het einde van de verhindering van het raadslid Daan Mostaert.

De raad NEEMT AKTE van het feit dat de verhindering van het raadslid Daan Mostaert wegens
verblijf in het buitenland is beëindigd en dat hij vanaf heden opnieuw zijn mandaat als
gemeenteraadslid opneemt.
Dit geeft tot gevolg dat hij hiermee van rechtswege ook zijn mandaat als lid van de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn terug opneemt.
Hierdoor eindigt ook het mandaat van zijn vervanger Tine Desmet.
OPENBARE VEILIGHEID:
2.

Bekrachtigen besluit d.d. 19.01.2021 van de Burgemeester betreffende de controle en
handhaving van de quarantaineverplichting met het oog op de beheersing en bestrijding van
de COVID-19 pandemie.

BESLUIT, eenparig :
Artikel 1 : Het besluit van de Burgemeester d.d. 19.01.2021 van de Burgemeester betreffende
de controle en handhaving van de quarantaineverplichting met het oog op de
beheersing en bestrijding van de COVID-19 pandemie, genomen in toepassing van
artikel 134 § 1 en 135 § 2 van de Nieuwe gemeentewet, te bekrachtigen.
Artikel 2:
3.

Kennis te nemen van het daartoe afgesloten protocol tussen de gemeente Lendelede
en de Administratie Zorg en Gezondheid.

Principieel toestemming verlenen aan de politiezone voor het inzetten van dronetechnologie,
voorzien van een mobiele camera.

BESLUIT, eenparig :
Artikel 1 : De raad beslist principieel toestemming te verlenen aan de politiezone VLAS om
gebruik te maken van dronetechnologie, voorzien van een mobiele camera op het
grondgebied van de gemeente Lendelede en dit onder de voorwaarden hiervoor
vermeld.

Artikel 2 : In uitvoering van artikel 25/4§4 van de WPA wordt een afschrift van deze beslissing
ter kennis gebracht van de Procureur des Konings West-Vlaanderen – Afdeling
Kortrijk, Burg.Nolfstraat 10 A, 8500 Kortrijk.
Een afschrift van dit besluit wordt gelijktijdig overgemaakt aan de Politiezone Vlas –
t.a.v. Mevrouw Annelies Verplaetse, Minister De Taeyelaan 9, 8500 Kortrijk en
digitaal via mail aan annelies.verplaetse@police.belgium.eu.
OPENBARE WERKEN:
4.

Rioleringswerken in zijstraat van de Stationsstraat (kleine netuitbreiding) : Goedkeuren
bestek met raming ten belope van 134.885,07 €, incl. BTW, waarvan 100.217,39 €, incl.
BTW, ten laste van de gemeente Lendelede en gunningswijze (openbare procedure).

BESLUIT, eenparig :
Artikel 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 9658 (dossiernr. Jonckheere) en
R/005034 (dossiernr. Fluvius) en de raming voor de opdracht “Stationsstraat Kleine
Netuitbreiding”, opgesteld door Studiebureau Jonckheere BV, Kon. Astridlaan 134/5,
8200 Brugge. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek
en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
De raming bedraagt € 134.885,07 incl. 21% btw, waarvan € 100.217,39 incl. BTW,
ten laste valt van de gemeente.
Artikel 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Artikel 3 : De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal
niveau.
Artikel 4 : De uitgave voor deze opdracht is voorzien in investeringsbudgetten van 2021, op
budgetcode 2021/ACT-24/0200-00/224007/GEMEENTE/CBS/IP-19.
FINANCIEN:
5.

Wijzigen van het gemeentelijk belastingreglement d.d. 19.12.2019 op woningen, kamers en
gebouwen opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister voor de aanslagjaren 20202025 (uitzondering ingevolge coronamaatregelen).

BESLUIT, eenparig :
Artikel 1 : In artikel 4 van het voormeld besluit van 19 december 2019 wordt volgende paragraaf
toegevoegd :
§ 6. Voor het heffingsjaar 2021 wordt een vrijstelling verleend indien de eigenaar door
redenen buiten zijn wil om en door maatregelen genomen door een hogere overheid
in het kader van de volksgezondheid, geen mogelijkheid krijgt om tijdig zijn recht te
kunnen uitoefenen op de vrijstellingen, benoemd in het gemeenteraadsbesluit d.d.
19.12.2019.
De gemotiveerde vraag tot vrijstelling wordt in dit geval gestaafd met
bewijsdocumenten waaruit blijkt dat de eigenaar wel degelijk de intentie had om tijdig
actie te ondernemen zodat het pand hetzij van het leegstandsregister 2021 zou
worden geschrapt, hetzij in aanmerking was gekomen voor een reguliere vrijstelling.
Artikel 2 : Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 286 en 287 van
het decreet lokaal bestuur (DLB).
Artikel 3 : Dit besluit wordt overeenkomstig artikel 330 van het DLB aan de toezichthoudende
overheid en aan Wonen Vlaanderen voor verder gevolg toegezonden.

6.

Verhogen van de toelagen voor de verenigingen van de vrije tijdssector met 30 % voor het
dienstjaar 2021.

BESLUIT, eenparig :
Artikel 1 : Aan alle vrije tijdsverenigingen opgenomen in de voorgelegde lijst zal voor het
dienstjaar 2021 een extra toelage van 30 % uitbetaald worden gebaseerd op het
gemiddelde van de toelagen uitbetaald in de dienstjaren 2017-2018-2019.
Artikel 2 : Deze extra toelage zal gefinancierd worden met middelen uit de Vlaamse toelage die
de gemeente ontving ter ondersteuning van cultuur, jeugd, sport, media en de lokale
besturen.
Artikel 3 : De financiële dienst wordt belast met de uitvoering van deze beslissing en zal indien
nodig ook de nodige budgetten voorzien in de eerstvolgende aanpassing van het
meerjarenplan 2020-2025.
SPORT:
7.

Goedkeuren van het voorstel van de sportraad tot het verdelen van de gemeentelijke
toelagen voor de sportverenigingen voor het dienstjaar 2021 (werkjaar 2019-2020).

BESLUIT, eenparig, het voorstel van de Sportraad tot het verdelen van de gemeentelijke
toelagen aan sportverenigingen voor het dienstjaar 2021 goed te keuren.
ALGEMEEN:
8.

Goedkeuren van de notulen van de voorgaande zitting d.d. 28.01.2021.

De notulen van de voorgaande zitting d.d. 28.01.2021 worden met 15 ja-stemmen (Ketels P.,
Dewaele C., Fonteyne B., Rommens R., Lammertyn R., Viaene J., Parmentier N., Gheysens J.,
Moerkerke E., Bonte F., Debrabandere G., Vanoverbeke B., Jonckheere S., Vandenbroucke M.,
Devreese V.) en 2 onthoudingen (Mostaert D., Vansteenkiste K.) goedgekeurd.
9.

Mondelinge vragen en mededelingen.
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

De Algemeen Directeur,
Vandecasteele C.

De Voorzitter,
Ketels P.
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