Provincie West-Vlaanderen

Arrondissement Kortrijk
GEMEENTE LENDELEDE

NOTULEN 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.
De raad, in gesloten zitting,
Gelet op artikel 133 van de Nieuwe gemeentewet waarbij de Burgemeester als verantwoordelijke
overheid inzake de bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente wordt beschouwd;
Gelet op artikel 134 § 1 en 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet kan de Burgemeester
politieverordeningen nemen in plaats van de gemeenteraad in uitzonderlijke, hoogdringende
omstandigheden;
Overwegende dat deze besluiten door de gemeenteraad dienen bekrachtigd te worden;
Overwegende dat blijkt dat de besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen ingevolge
COVID-19 nog steeds een grote impact hebben waardoor het noodzakelijk blijkt om bepaalde
regels te bevestigen;
Gelet op het besluit van de Burgemeester van 20 november 2020 houdende organisatie van de
zittingen van de lokale bestuursorganen, bekrachtigd bij gemeenteraadsbesluit van 17 december
2020;
Overwegende dat dit besluit diende vervangen te worden daar de gemeenteraadszitting van
25 maart 2021 niet kon doorgaan in GC Den Tap wegens werken;
Overwegende dat de Burgemeester meteen ook de regeling heeft voorzien voor de komende
raden tot eind juni 2021 waarbij ook rekening werd gehouden met maatregelen indien de raad in
die maanden misschien om andere redenen geen gebruik zou kunnen maken van GC Den Tap;

Gelet op het besluit van de Burgemeester van 22 maart 2021 houdende organisatie van de
zittingen van de lokale bestuursorganen dat ingegaan is op 22 maart 2021 en eindigt op 30 juni
2021;
Overwegende dat hierbij volgende regeling werd voorzien :
a) De zittingen van het College van Burgemeester en Schepenen, het Vast Bureau en het
Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst zijn gesloten zittingen en blijven doorgaan mits
strikte naleving van de veiligheidsmaatregelen in het kader van COVID-19.
b) De gemeente- en OCMW-raadszittingen van 25 maart 2021 gaat door in zaal Lindelei. De
zittingen van april 2021, mei 2021 en van juni 2021 zullen bij voorkeur georganiseerd worden
in GC Den Tap. In de grote zaal van GC Den Tap kan dit perfect georganiseerd worden met
respect voor de regels van social distancy waardoor er voldaan kan worden aan de
preventieve maatregelen.
Indien deze zaal niet beschikbaar is, zal de Voorzitter van de Gemeenteraad beslissen waar
deze worden georganiseerd waarbij dezelfde veiligheidsmaatregelen dienen in acht
genomen te worden.
Omwille van de openbare veiligheid zullen deze vergaderingen achter gesloten deuren
plaatsvinden en wordt opnieuw een live-stream voorzien voor pers en publiek.
Gelet op de motivatie van de Burgemeester;
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).
De raad, in gesloten zitting,
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 20.12.2001 houdende wijziging van het standgeld
voor frituren en andere verkoopsstanden;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 24.09.2020 houdende verlenen vrijstelling van de
standgelden voor frituren en andere verkoopsstanden voor het aanslagjaar 2020 (compensatie
Covid-19);
Overwegende dat de marktkramers en foorreizigers reeds belangrijke verliezen hebben geleden
door de corona-crisis daar zij in 2020 hun activiteiten niet hebben kunnen uitoefenen en ook voor
2021 de situatie nog heel onzeker is;
Overwegende dat het dan ook aangewezen lijkt om ook voor het aanslagjaar 2021 een vrijstelling
van de standgelden toe te staan;
Overwegende dat tot op heden nog geen dergelijke belastingen werden geïnd voor het
aanslagjaar 2021;
Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
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.
De raad, in gesloten zitting,
Gelet op de omzendbrief BB 2007-01 aangaande de boekhouding van de besturen van de
eredienst;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten;
Gezien de rekening over het dienstjaar 2020 van de kerkfabriek van de parochie Heilige Familie,
opgemaakt door de Schatbewaarder en afgesloten door de Raad van voornoemde kerkfabriek in
zitting van 27 januari 2021 met volgende balans:
- Exploitatieresultaat 2020 : 38.606,14 euro.
- Investeringsresultaat 2020 : 8.700,00 euro.
- Globaal resultaat 2020 : 47.306,14 euro.
Gelet op de indiening van de jaarrekening 2020 door kerkfabriek Heilige Familie via de
webapplicatie religiosoft;
Na bespreking;
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.
De raad, in gesloten zitting,
Gelet op de omzendbrief BB 2007-01 aangaande de boekhouding van de besturen van de
eredienst;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten;

Gezien de rekening over het dienstjaar 2020 van de kerkfabriek van de parochie Sint-Katharina,
opgemaakt door de Schatbewaarder en afgesloten door de Raad van voornoemde kerkfabriek in
zitting van 23 februari 2021 met volgende balans :
- Exploitatieresultaat 2020: 19.301,65 euro
- Investeringsresultaat 2020:
0,00 euro
- Globaal resultaat 2020:
19.301,65 euro
Gelet op de indiening van de jaarrekening 2020 door kerkfabriek Sint-Katharina via de
webapplicatie religiosoft;
Na bespreking;
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.
De raad, in gesloten zitting,
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 april 2010 tot participatie in de Interlokale
Vereniging Wonen Deerlijk-Harelbeke-Kuurne-Lendelede, later omgevormd tot
“Interlokale Vereniging Woonwijs”;
Gelet op de subsidies toegekend door de Vlaamse Overheid op 19.12.2019 voor de periode
januari 2020 – december 2025. Deze subsidies werden toegekend op basis van een
subsidiedossier, waarin de acties en doelstellingen voor bovenvermelde periode werden
opgenomen. Jaarlijks moet de uitvoering van deze acties via een stuurgroepvergadering worden
aangetoond;
Overwegende dat de overeenkomst met statutaire draagkracht het volgende bepaalt:
“De rekening van de interlokale vereniging wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en ter kennisname aan de andere deelnemers.
Dit moet gebeuren uiterlijk binnen de zes maanden na de afsluiting van het werkjaar …
… Samen met de rekening wordt aan de deelnemers ook een jaarverslag ter beschikking
gesteld. Dit jaarverslag wordt samen met de rekening aan de gemeenteraden ter goedkeuring
voorgelegd. Ter gelegenheid van de behandeling van het jaarverslag geven de
vertegenwoordigers van de gemeente in de interlokale vereniging toelichting aan de raad.
Het jaarverslag wordt gelijktijdig met de jaarrekening ter beschikking gesteld van de andere
deelnemers, ter bespreking.
De jaarlijkse evaluatie door de gemeenteraden gebeurt ter gelegenheid van de bespreking van
het jaarverslag.”
Overwegende dat het subsidiedossier van Woonwijs 3 beleidsprioriteiten omvat telkens met de
‘verplichte acties’ en optioneel gekozen ‘aanvullende acties’ :

Beleidsprioriteit 1: De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van
de woonnoden:
• kerncijfers over de woningmarkt periodiek op het lokaal
woonoverleg (LWO) bespreken;
• het ruimtelijk beleid betrekken bij het LWO;
• voorzien in een aanbod van nood- of doorgangswoningen op lokaal of
bovenlokaal niveau;
• een gecoördineerd lokaal sociaal woonbeleid voeren;
• de woningmarkt in het werkingsgebied van het project in kaart brengen,
• leegstaande gebouwen en woningen opsporen, registreren en aanpakken.
Aanvullende acties
• AA1_1: een ruimtelijk beleid voeren op basis van een visie om het beschikbare
aanbod aan panden op het grondgebied te activeren voor wonen (alle
woonwijsgemeenten);
• AA1_2: de woonprogrammatie afstemmen op de woonbehoefte, zowel op het niveau
van de gemeente als op het niveau van het project en zijn randgemeenten (D, H,K,L);
• AA1_3: inspelend op de maatschappelijke noden een instrument uitwerken en
toepassen dat alternatieve woonvormen mogelijk maakt (H, K);
• AA1_6: de verplichting om de huurprijs en de gemeenschappelijke lasten van private
huurwoningen bekend te maken opvolgen en inbreuken op die verplichting beboeten
(Kuurne)
Beleidsprioriteit 2: De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de
woonomgeving:
• kerncijfers over de bewaking van de kwaliteit van het woningpatrimonium periodiek op het
LWO bespreken;
• een gecoördineerd lokaal woningkwaliteitsbeleid voeren;
• gemeentelijke woningkwaliteitsreglementen op het LWO bespreken;
• een strategie uitwerken over de toepassing van de gemeentelijke instrumenten voor de
bewaking van de kwaliteit van het woningpatrimonium;
• gemeentelijke woningkwaliteitsreglementen op het LWO bespreken;
• het Vlaams Loket Woningkwaliteit (VLOK) gebruiken;
• opvolgen verzoeken van huurders om een woning ongeschikt of onbewoonbaar te
verklaren.
Aanvullende acties:
• AA2_1: op eigen initiatief conformiteitsonderzoeken uitvoeren en gratis
conformiteitsattesten afgeven (Deerlijk, Harelbeke ,Kuurne, Lendelede);
• AA2_2: een verordening vaststellen en toepassen waarbij het conformiteitsattest
verplicht wordt gesteld in bepaalde situaties (Deerlijk, Harelbeke ,Kuurne,
Lendelede);
• AA2_3: een verordening vaststellen en toepassen waarbij de geldigheidsduur van het
conformiteitsattest beperkt wordt, en woningen met dergelijke conformiteitsattesten
opvolgen;
• AA2_7: een afsprakenkader met de minister en het sociaal verhuurkantoor dat actief is
in de gemeente aanvragen en, als het afsprakenkader wordt gesloten,
conformiteitsonderzoeken uitvoeren met het oog op de inhuurneming van woningen en
kamers door het sociaal verhuurkantoor;
• AA2_8: de lokale partners via structurele samenwerking betrekken bij het lokale
woningkwaliteitsbeleid (Deerlijk, Harelbeke ,Kuurne, Lendelede);
Beleidsprioriteit 3: De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over
wonen:
• kerncijfers over Vlaamse, provinciale en gemeentelijke woonpremies minstens eenmaal
per jaar op het LWO bespreken;
• informatie over de gemeentelijke woonpremies beschikbaar stellen via
www.premiezoeker.be;
• in elke gemeente een laagdrempelig woonloket aanbieden waar inwoners terechtkunnen
met hun vragen over wonen;

•
•
•
•

gestructureerde basisinformatie aanbieden aan elke inwoner, zowel individueel als via
infomomenten;
inwoners ondersteunen bij premies, inschrijvingen sociale huurwoningen, administratieve
procedures ongeschikt- en/of onbewoonbaarheden, …
meldpunten installeren voor problematische situaties op het vlak van wonen, waar
minstens meldingen van discriminatie op de private huurmarkt gedaan kunnen worden;
een partnerschap aangaan met het energiehuis dat actief is in de gemeente.

Aanvullende acties:
• AA3_2: sociaal en/of technisch begeleiden op maat van kwetsbare inwoners;
Overwegende dat op de stuurgroepvergadering van 25.02.2021 de cijfergegevens, acties en
doelstellingen van werkjaar 10 uitvoerig aan bod kwamen. Daarnaast werden ook de financiën
van het voorbije werkjaar besproken. Deze maken integraal deel uit van het stuurgroepverslag.
Al deze documenten vormen het jaarverslag van het voorbije werkjaar;
Overwegende dat aan de gemeenteraad van heden de rapportering van het werkingsjaar 10 (=
kalenderjaar 2020) wordt voorgelegd;
Overwegende dat uit het jaarverslag blijkt dat de beoogde resultaten grotendeels zijn behaald;
Overwegende dat er naast de verderzetting van de dagelijkse werking (woonloket, continuering
woonoverleg en overleg met de raad voor maatschappelijk welzijn, opvolging woningkwaliteit,
opvolging leegstand, …) tijdens het werkingsjaar ook andere acties rond wonen werden
uitgevoerd, zoals opgenomen in de strategische meerjarenplanning;
Overwegende de uitgebreide rapportering over de verschillende beleidsprioriteiten en activiteiten
van het werkingsjaar 10 in bijlage;
Overwegende dat wat betreft het financieel verslag voor werkingsjaar 10, de totale uitgave
219.150 euro bedroeg waarvan de subsidie van Wonen Vlaanderen 151.979 euro bedraagt. Het
saldo voor de gemeenten van woonwijs bedraagt 67.170 euro.
Hiervan staat :
de gemeente Deerlijk in voor 9.435 euro (verdeelsleutel volgens huishoudens).
de stad Harelbeke in voor 23.008 euro (verdeelsleutel volgens huishoudens).
de gemeente Kuurne in voor 10.691 euro (verdeelsleutel volgens huishoudens).
de gemeente Lendelede in voor 4.578 euro (verdeelsleutel volgens huishoudens).
De gemeente Zwevegem in voor 19.458 euro (verdeelsleutel volgens huishoudens).
Overwegende dat de saldo’s van het werkjaar 10 (net als de voorschotten) zullen samengeteld
worden en pas na goedkeuring van de jaar- en financiële verslagen door de betrokken
gemeenten en door Wonen Vlaanderen met de gemeenten verrekend worden. Bij goedkeuring
bedragen de saldo’s van het werkjaar 10 voor Deerlijk – 3.952 euro, Harelbeke – 9.576 euro,
Kuurne – 4.455 euro, Lendelede – 1.910 euro en Zwevegem – 8.123 euro;
Overwegende dat zoals overeengekomen in de samenwerkingsovereenkomst de jaarlijkse
evaluatie door de gemeenteraad gebeurt ter gelegenheid van de bespreking van het jaarverslag;
Gelet op volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-

het decreet lokaal bestuur (DLB) inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken de
artikelen 392 t.e.m. 395;
het besluit van de Vlaamse regering houdende de subsidiëring van projecten ter
ondersteuning van het lokaal woonbeleid d.d. 16.11.2018;

Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
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.
De raad, in gesloten zitting,
Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 19 maart
2021 om deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering van I.V.I.O. van 17 mei
2021;
Gelet op artikel 454 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 houdende de
dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen van 14.02.2019 waarbij de Heer Rudy Rommens werd
aangeduid als vertegenwoordiger en de Heer Bernard Fonteyne als plaatsvervanger voor alle
algemene vergaderingen van IVIO in de legislatuur 2019-2024;
Gelet op het schrijven van I.V.I.O. van 19 maart 2021 met uitnodiging tot de algemene
vergadering van 17 mei 2021 om 18.00 uur, met alle bijhorende stukken en met volgende
agenda:
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;
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken;
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.
De raad, in gesloten zitting,
Gelet op het aangetekend schrijven van 09.04.2021 van de Intercommunale Leiedal, waarbij de
agenda en bijlagen van de Algemene Vergadering van 25.05.2021 werd toegestuurd;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen van 14.02.2019 waarbij Mevrouw Carine Dewaele werd
aangeduid als vertegenwoordiger en Mevrouw Rita Lammertyn als plaatsvervanger voor alle
algemene vergaderingen van de Intercommunale Leiedal in de legislatuur 2019-2024;
Overwegende dat de gemeente Lendelede 1.170 aandelen – reeks A – bezit die 1.170 stemmen
vertegenwoordigen;
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.
De raad, in gesloten zitting,
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij Fluvius Opdrachthoudende Vereniging;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen van 14.02.2019 waarbij de Heer Bernard Fonteyne werd
aangeduid als vertegenwoordiger en Mevrouw Carine Dewaele als plaatsvervanger voor alle
algemene vergaderingen van Fluvius ov in de legislatuur 2019-2024;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 22 maart 2021 werd
opgeroepen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van
Fluvius Opdrachthoudende Vereniging die op 26 mei 2021 wordt gehouden met als agenda:
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.
Gelet op het feit dat de Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering statutair en decretaal
tijdig bijeengeroepen moet worden en rekening houdend met de meest actuele kennis over de
coronasituatie en de daarmee gepaard gaande regels van de overheid, ziet Fluvius
Opdrachthoudende Vereniging zich verplicht om deze vergadering op digitale wijze te
organiseren;
Gelet op de beraadslagingen;
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur; waarbij bepaald wordt
dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor
elke algemene 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.
De raad, in gesloten zitting,
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 14.02.2019 houdende aanstelling van Mevrouw Sofie
Jonckheere als vertegenwoordiger voor de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen van
Toerisme Leiestreek voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur;
Overwegende dat ingevolge het ontslag van Mevrouw Sofie Jonckheere als gemeenteraadslid
een vervanger dient aangeduid te worden voor dit mandaat;
Gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting voor de aanduiding van een
vertegenwoordiger voor de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen van Toerisme Leiestreek.
16 raadsleden nemen deel aan de geheime stemming. 16 stembriefjes worden uit de stembus
gehaald en voor geldig aangenomen.
De stemming geeft volgende uitslag :
10 stemmen voor Daan Mostaert en 6 stemmen voor Francis Bonte.

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.
De raad, in gesloten zitting,
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 25.04.2019 houdende aanstelling van Mevrouw Sofie
Jonckheere als eerste vertegenwoordiger voor Buurthuis ’t Senter vzw voor de volledige duurtijd
van de gemeentelijke legislatuur;
Overwegende dat ingevolge het ontslag van Mevrouw Sofie Jonckheere als gemeenteraadslid
een vervanger dient aangeduid te worden voor dit mandaat;
Gelet op artikel 5 en 13 van de statuten dat bepaalt dat deze vertegenwoordigers gekozen
worden twee gemeenteraadsleden dienen te zijn;
Gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting voor de aanduiding van een eerste
vertegenwoordiger voor Buurthuis ’t Senter vzw.
16 raadsleden nemen deel aan de geheime stemming. 16 stembriefjes worden uit de stembus
gehaald en voor geldig aangenomen.
De stemming geeft volgende uitslag :
10 stemmen voor Tine Desmet en 6 stemmen voor Francis Bonte.
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.
De raad, in gesloten zitting,
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 14.03.2019 houdende aanstelling van Mevrouw
Kimberly Tanghe als voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur;
Overwegende dat ingevolge het ontslag van Mevrouw Kimberly Tanghe als gemeenteraadslid
een vervanger dient aangeduid te worden voor dit mandaat;
Overwegende dat deze persoon verkozen moet zijn op een lijst waarvan geen enkele verkozene
deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van
het BCSD;
Gelet op de voordracht van de Heer Francis Bonte namens de gezamenlijk oppositie - fracties;

Overwegende dat de Heer Francis Bonte voldoet aan de voorwaarden om een kandidaat met
raadgevende stem te mogen voordragen;
Gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting voor de aanduiding van een lid met
raadgevende stem voor de Raad van Bestuur van de Projectvereniging Zuidwest.
16 raadsleden nemen deel aan de geheime stemming. 16 stembriefjes worden uit de stembus
gehaald en voor geldig aangenomen. De stemming geeft volgende uitslag :
16 ja-stemmen voor de aanstelling van de Heer Francis Bonte.
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.
De raad, in gesloten zitting,
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 14.02.2019 houdende aanstelling van de Heer Marc
vermeulen als ambtelijke vertegenwoordiger voor de werkgroepen van de Vervoerregio Kortrijk;
Gelet op de indiensttreding op 29.03.2021 van de Heer Bruce Deveughele als voltijds deskundige
publieke ruimte waarbij één van zijn hoofdtaken mobiliteit betreft:
Overwegende dat de Vervoerregio Kortrijk volgende taken heeft: het uittekenen van het
mobiliteitsbeleid voor de regio; dat zij daar onder andere een belangrijke rol krijgen in de
gelaagde organisatie van het openbaar vervoer, de synchromodaliteit en de combimobiliteit, het
prioriteren, opvolgen en evalueren van maatregelen inzake verkeersveiligheid alsook
doorstroming, het bepalen van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, met uitzondering
van fietssnelwegen, het advies geven aan de gewestelijke overheden bij de opmaak van het
Geïntegreerd Investeringsprogramma en het prioriteren, opvolgen en evalueren van regionale
mobiliteitsprogramma’s en -projecten die van strategisch belang zijn op het niveau van de
vervoerregio;
Overwegende dat het dan ook vanzelfsprekend is dat de Heer Bruce Deveughele als ambtelijke
vertegenwoordiger de diverse werkgroepen kan opvolgen en op die manier ook de gemeentelijke
vertegenwoordigers in de Vervoerregio Kortrijk kan adviseren;
Overwegende dat de huidige ambtelijke vertegenwoordiger Marc Vermeulen zelf heeft
voorgesteld om de Heer Bruce Deveughele als zijn vervanger aan te stellen;
Gelet op de voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen van de Heer Bruce
Deveughele als ambtelijke vertegenwoordiger daar hij alle dossiers ivm mobiliteit zal opvolgen;
Gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting voor de aanduiding van de Heer Bruce
Deveughele als ambtelijke vertegenwoordiger.
16 raadsleden nemen deel aan de geheime stemming. 16 stembriefjes worden uit de stembus
gehaald en voor geldig aangenomen. De stemming geeft volgende uitslag :
16 ja-stemmen voor de aanduiding van de Heer Bruce Deveughele als ambtelijke
vertegenwoordiger.

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.
1. Mondelinge mededeling van burgemeester Carine Dewaele aangaande stavaza in de corona.
Burgemeester Carine Dewaele geeft een update omtrent Covid-19. Op datum van gisteren
waren er volgens de Zorgatlas 13 positieve gevallen. De leeftijd schommelt tussen 4 en 65
jaar. Zo komt Lendelede aan een incidentie van 224,6.
2. Mondelinge mededeling van schepen Rita Lammertyn omtrent de MMC en het
vaccinatiecentrum.
Schepen Rita Lammertyn geeft een stand van zaken omtrent de Minder Mobielen Centrale. In
de maand maart waren er 166 ritten met de MMC waarvan 14 ritten van gebruikers enkel voor
vaccinatie. Tijdens de week van 29 maart waren er 13 ritten waarvan 4 gebruikers als
vaccinatielid en 9 reguliere gebruikers. Er waren 2 aanvragen voor rolstoel gebonden
personen. Er werd aangepast vervoer gevraagd aan Comforte, maar dat was een hele
rompslomp: dienstencheques bestellen, priktijden verplaatsen,… Onze thuisverantwoordelijke
belde en regelde het, in samenspraak met de aanvragers, via de huisarts. De aanvragers
kwamen in aanmerking voor thuisvaccinatie.
In de week van 6 april waren er 11 ritten waarvan 4 gebruikers als vaccinatielid en 7 reguliere
gebruikers. In de week van 13 april waren er maar 4 ritten. In de week van 19 april zijn er
maar 2 ritten naar het vaccinatiecentrum. De vraag mindert, maar komt terug voor de tweede
vaccinatie.
Tevens wordt een stand van zaken over de vaccinaties gegeven. Samengeteld met de vaccins
gegeven in de woonzorgcentra en het ziekenhuis komen we met de 4 besturen Ingelmunster,
Ledegem, Izegem en Lendelede tegen halfweg april aan ruim 13.000 eerste prikken. Dit komt
ongeveer neer op 30% van de volledige populatie +18-jarigen, al meer dan 42% van het doel
om meer dan 70% van deze populatie te vaccineren.
Voor Lendelede zijn er reeds 1.104 personen gevaccineerd. Dit komt neer op 19,10%. Dit
betreft de cijfers van begin deze week. Er zijn 85 personen gevaccineerd in de
leeftijdscategorie 20 – 29 jaar. Dit betreft onder andere zorgpersoneel. Begin juni begint de
vaccinatie voor de brede bevolking. Er zijn heel weinig personen die hun vaccin weigeren.

3. Mondelinge vraag van raadslid Marnic Vandenbroucke aangaande de verzamelpunten voor
het afval tijdens de werken in de Ingelmunstersestraat.
Raadslid Marnic Vandenbroucke kreeg van enkele bewoners de opmerking dat er na de
ophaling soms wat afval achterblijft en kon dit tevens zelf vaststellen. Hij erkent de reeds grote
inspanning die het gemeentepersoneel hierin levert en richt zich hierbij tot raadslid Nico
Parmentier. Het probleem doet zich vooral aan het verzamelpunt Rozebeeksestraat –
Ingelmunstersestraat. Hij zal de foto doorsturen naar het raadslid Nico Parmentier.

Na de mondelinge vragen en mededelingen wordt deze zitting in toepassing van art. 5 van het
Huishoudelijk Reglement geschorst om eerst de agenda van de gesloten OCMW-raadszitting te
behandelen.
Na de OCMW-raadszitting wordt de zitting van de gemeenteraad in besloten zitting heropend.
De live-stream wordt afgesloten en de beide technici, Rik Duvillier en Elvire Vanysacker verlaten
de zitting. In de besloten zitting wordt een antwoord geformuleerd op de mondelinge vraag die
het raadslid Marnic Vandenbroucke in de gemeenteraadszitting van 25 maart 2021 stelde over
de visie van het bestuur op de ruimtelijke ordening.

De notulen werden goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 mei 2021.
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