Provincie West-Vlaanderen

Arrondissement Kortrijk
GEMEENTE LENDELEDE

BESLUITENLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 APRIL 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., Debrabandere G.,
Vanoverbeke B., Mostaert D., Vandenbroucke M., Vansteenkiste K., Devreese V.,
Desmet T., Raadsleden;
Vandecasteele C., Algemeen Directeur.

Verontschuldigd:
Viaene J., Raadslid (voor de punten 1 en 2).
Bonte F., Raadslid (volledige zitting).
In toepassing van het Politiebesluit van de Burgemeester d.d. 22.03.2021 houdende organisatie
van de zittingen van de lokale bestuursorganen, dat heden ter bekrachtiging wordt voorgelegd
aan de gemeenteraad, 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.
OPENBARE VEILIGHEID:
1.

Bekrachtigen politiebesluit d.d. 22.03.2021 van de Burgemeester houdende organisatie van
de zittingen van de lokale bestuursorganen.

BESLUIT, eenparig :
Enig artikel :
Het Politiebesluit d.d. 22.03.2021 van de Burgemeester houdende organisatie van de
zittingen van de lokale bestuursorganen genomen in toepassing van artikel 134 § 1
en 135 § 2 van de Nieuwe gemeentewet te bekrachtigen.
FINANCIEN:
2.

Verlenen vrijstelling van de standgelden voor frituren en andere verkoopsstanden voor het
aanslagjaar 2021 (compensatie Covid-19).

BESLUIT, eenparig :
Artikel 1 : Voor het aanslagjaar 2021 wordt een vrijstelling van de standgelden voor frituren en
andere verkoopsstanden toegestaan aan alle standhouders als compensatie voor de
Covid-19 maatregelen.
Artikel 2 : Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissing.
Artikel 3 : Afschrift van onderhavige beslissing voor verder gevolg aan de financieel directeur te
bezorgen.
Het raadslid Jan Viaene vervoegt de zitting.

KERKFABRIEKEN:
3.

Kerkfabriek Heilige Familie : Advies Jaarrekening 2020.

BESLUIT, eenparig :
Artikel 1 : Voormelde rekening van de kerkfabriek van de parochie Heilige Familie over het
dienstjaar 2020 wordt gunstig geadviseerd.
Artikel 2 : Deze rekening zal voor goedkeuring aan de bevoegde overheid worden toegestuurd.
Artikel 3 : Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de
provinciegouverneur.
4.

Kerkfabriek Sint-Katharina : Advies Jaarrekening 2020.

BESLUIT, eenparig :
Artikel 1 : Voormelde rekening van de kerkfabriek van de parochie Sint-Katharina over het
dienstjaar 2020 wordt gunstig geadviseerd.
Artikel 2 : Deze rekening zal voor goedkeuring aan de bevoegde overheid worden toegestuurd.
Artikel 3 : Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de
provinciegouverneur.
WONEN:
5.

Woonwijs : Goedkeuren jaarverslag en jaarrekening werkingsjaar 10.

BESLUIT, eenparig :
Artikel 1 : De gemeenteraad keurt het jaarverslag en de jaarrekening van werkingsjaar 10 van
Woonwijs goed.
Artikel 2 : De werking van Woonwijs wordt positief geëvalueerd.
Artikel 3 : Afschrift van onderhavige beslissing voor verder gevolg aan IGS Woonwijs,
Marktstraat 29, 8530 Harelbeke, toe te sturen.
INTERCOMMUNALES:
6.

I.V.I.O. : Gewone Algemene Vergadering op 17 mei 2021 : 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.

BESLUIT, eenparig :
Artikel 1 : Zijn goedkeuring te verlenen aan de agenda met volgende agendapunten van de
algemene vergadering van 17 mei 2021:
1. Goedkeuring verslag van de raad van bestuur over het dienstjaar 2020.
2. Kennisname verslag van de heer Commissarisrevisor.
3. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2020.
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en commissaris revisor voor het boekjaar
2020.
5. Varia.

Artikel 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene
vergadering van 17 mei 2021 zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing
genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de
algemene vergadering van 17 mei 2021 goedkeuren.
Artikel 3 : Deze beslissing, samen met de ondertekende volmacht, over te maken aan I.V.I.O.,
Lodewijk de Raetlaan 12, 8870 Izegem.
7.

Intercommunale Leiedal : Algemene Vergadering op 25 mei 2021: 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.

BESLUIT, eenparig :
Artikel 1 : Bevestigt de gemeenteraadsbeslissingen van 14.02.2019 waarbij Mevrouw Carine
Dewaele en Mevrouw Rita Lammertyn respectievelijk werden aangeduid als
vertegenwoordiger en plaatsvervanger namens het gemeentebestuur op de
Algemene Vergadering van 25.05.2021.
Artikel 2 : De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de agendapunten voor de Algemene
Vergadering van 25.05.2021.
Artikel 3 : De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene
Vergadering zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig
gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de Algemene Vergadering
van 25.05.2021 goedkeuren.
Artikel 4 : De vertegenwoordiger van de gemeente zoals bepaald in Artikel 1 zal in lijn met de
maatregelen in het kader van de verspreiding van COVID-19 deelnemen aan de
vergadering.
Artikel 5 : Afschrift van onderhavige beslissing, samen met de volmacht, voor verder gevolg aan
de Intercommunale Leiedal, Pres. Kennedypark 10, 8500 Kortrijk, toe te sturen.
8.

Fluvius Opdrachthoudende Vereniging : Algemene Vergadering tevens jaarvergadering
op 26 mei 2021 : 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.

BESLUIT, eenparig :
Artikel 1 : Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering tevens
jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging d.d. 26 mei 2021 met als
agendapunten:
1. Kennisneming van het jaarverslag, het verslag van de Raad van Bestuur en het
verslag van de Commissaris.
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2020.
3. Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris.
4. Statutaire benoemingen.
5. Statutaire mededelingen.
Artikel 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de digitale algemene
vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 26
mei 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden),
op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.
Artikel 3 : Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan
Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, ter attentie van het secretariaat (in pdfversie), uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

SAMENWERKINGSVERBANDEN :
9.

Toerisme Leiestreek : Aanduiden vertegenwoordiger voor de (Buitengewone) Algemene
Vergaderingen voor de rest van de legislatuur.

BESLUIT :
Artikel 1 : De Heer Daan Mostaert aan te duiden als vertegenwoordiger namens het
gemeentebestuur in de Algemene Vergaderingen van Toerisme Leiestreek voor de
rest van de legislatuur ter vervanging van Mevrouw Sofie Jonckheere.
Artikel 2 : Afschrift van deze beslissing over te maken aan Toerisme Leistreek vzw,
Provinciehuis Zuid-West-Vlaanderen, Universiteitslaan 2, 8500 Kortrijk.
10. Buurthuis ‘t Senter vzw : Aanduiden van een eerste vertegenwoordiger voor de rest van de
legislatuur.
BESLUIT :
Artikel 1 : Mevrouw Tine Desmet aan te duiden als eerste vertegenwoordiger namens het
gemeentebestuur in Buurthuis ’t Senter voor de rest van de legislatuur ter vervanging
van Mevrouw Sofie Jonckheere.
Artikel 2 : Afschrift van onderhavige beslissing voor verder gevolg aan Buurthuis ’t Senter vzw,
Sint Katrienplein 14, 8520 Kuurne, toe te sturen.
11. Projectvereniging Zuidwest : Aanduiden lid met raadgevende stem van de Raad van Bestuur
voor de rest van de legislatuur.
BESLUIT :
Artikel 1 : De Heer Francis Bonte aan te duiden als bestuurder met raadgevende stem namens
het gemeentebestuur in Projectvereniging Zuidwest voor de rest van de legislatuur ter
vervanging van Mevrouw Kimberly Tanghe.
Artikel 2 : Afschrift van deze beslissing over te maken aan Projectvereniging Zuidwest, Pres.
Kennedypark 10, 8500 Kortrijk.
12. Vervoerregio Kortrijk : Aanduiden nieuwe ambtelijke vertegenwoordiger voor de
werkgroepen.
BESLUIT :
Artikel 1 : De Heer Bruce Deveughele aan te stellen als de ambtelijke vertegenwoordiger van
de gemeente in de vervoerregio Kortrijk ter vervanging van de Heer Marc Vermeulen.
De ambtelijke vertegenwoordiger is gemachtigd de vergaderingen van werkgroepen
bij te wonen.
Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit te bezorgen aan het secretariaat van de vervoerregio
Kortrijk (vervoerregio.kortrijk@vlaanderen.be).
ALGEMEEN:
13. Goedkeuren van de notulen van de voorgaande zitting d.d. 25.03.2021.
De notulen van de voorgaande zitting d.d. 25.03.2021 worden eenparig goedgekeurd.

14. Mondelinge vragen en mededelingen.
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