
VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 29 JUNI 2017 
 
PATRIMONIUM: 
 
1. Aangaan van een dading tot toekenning van een wandelpad tussen Daniël Callewaert-
Dewulf Rita en bvba Thobis, enerzijds, en de gemeente Lendelede, anderzijds. 
Er was al enige tijd een procedure lopende i.v.m. een wandelpad tussen de Hulstemolenstraat en 
de Manpadstraat. Nu is er een akkoord om een alternatief tracé te voorzien waarbij een nieuw 
wandelpad wordt aangelegd tussen de Hulstemolenstraat en de Manpadstraat die voor alle 
partijen aanvaardbaar is. 
 
2. Goedkeuren van de akte van erfdienstbaarheid tot verlegging van een wandel- en 
mountainbikepad tussen de consoorten Delbeke, enerzijds en de gemeente Lendelede 
anderzijds. 
Hier werd een overeenkomst bereikt om een bestaand wandel- en mountainbikepad te verleggen 
dat een verbinding vormt tussen de Kortrijksestraat en de Rodemont. 
 
3. Goedkeuren van de akte van kosteloze overdracht van de omgeving D’ Oude Pastorie. 
Het OCMW heeft in de Izegemsestraat 16 zorgappartementen gerealiseerd in D’Oude Pastorie.  
Nu wordt, zoals gebruikelijk bij dergelijke projecten, de gronden die openbaar domein (wegenis, 
openbaar groen,…) kosteloos overgedragen aan de gemeente. 
 
4. Definitief vaststellen van de straatnamen voor de wegenis in de site Nelca. 
In de site Nelca worden volgende straatnamen goedgekeurd : 
- Lang Wegeling voor de trage verbindingsweg tussen de Stationsstraat en de 

Rozebeeksestraat. 
- Nelcastraat voor de doodlopende straat in het centrum van deze zone. 
- Duifhuizelaan voor de nieuwe verbindingsweg tussen de Stationsstraat en de 

Rozebeeksestraat. 
- Bostoensweg voor de trage verbindingsweg tussen het Lang Wegeling en de Emiel 

Neyrinckstraat. 
 
OPENBARE WERKEN: 
 
5. Infrastructuurwerken op het bedrijventerrein Nelca : Goedkeuren ontwerpdossier met 
raming ten belope van 3.314.929,12 €, incl. BTW, waarvan 407.605,38 €, incl. BTW, ten laste 
van de gemeente Lendelede en gunningswijze (open aanbesteding). 
Dit ontwerpdossier omvat de infrastructuurwerken op het bedrijventerrein Nelca, zijnde zowel de 
nieuwe wegenis, riolering,… als de heraanleg van het deel van de Stationsstraat die in die zone 
inbegrepen is. 
De kosten worden geraamd op 3.314.929,12 €, B.T.W. Inclusief, waarvan 407.605;38 € ten laste 
zijn van de gemeente. 
 
FINANCIEN: 
 
6. Beslissen tot waarborg van de lening van 120.000 euro die door het AGL wordt 
aangegaan bij ING België NV. 
Het AGL zal een lening aangaan voor diverse investeringen en de gemeente beslist deze lening te 
waarborgen waardoor betere voorwaarden bekomen worden. 
 
7. Akkoord te gaan met de Intergemeentelijke samenaankoop elektriciteit en aardgas voor 
het gemeentelijk patrimonium, het OCMW, het Autonoom Gemeentebedrijf Lendelede, de 
kerkfabriek Sint-Blasius en de Politiezone Vlas in samenwerking met Leiedal voor de 
periode 2018-2021. 
De bestaande gunning voor intergemeentelijke samenaankoop elektriciteit en aardgas vervalt eind 
2017. De Intercommunale Leiedal organiseert opnieuw deze proceduren en de gemeente wenst 
hieraan opnieuw deel te nemen en zou dit meteen ook opnieuw doen voor diverse andere 
plaatselijke overheden binnen onze gemeente.  
 
 
 
 



 
CULTUUR: 
 
8. Goedkeuren van het voorstel van de culturele raad tot het verdelen van de gemeentelijke 
toelagen voor de culturele verenigingen voor het dienstjaar 2017 (werkjaar 2016). 
Het voorstel van de culturele raad tot het verdelen van deze toelagen op basis van het bestaande 
subsidiereglement wordt goedgekeurd. 
 
SPORT: 
 
9. Goedkeuren van het voorstel van de sportraad tot het verdelen van de gemeentelijke 
toelagen voor de sportverenigingen voor het dienstjaar 2017 (werkjaar 2016). 
De sportraad heeft, op basis van hun subsidiereglement ook de verdeling van de toelagen aan de 
sportverenigingen voorgesteld en dit voorstel wordt eveneens goedgekeurd. 
 
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF LENDELEDE: 
 
10. AGL : Kennisname van het jaarrapport over het dienstjaar 2016 bevattende de 
jaarrekening, het jaarverslag, het evaluatierapport en de resultaten van de externe controle. 
Er wordt kennis genomen van dit jaarrapport. 
 
11. AGL : Goedkeuren Jaarrekening 2016. 
Deze jaarrekening 2016 wordt goedgekeurd met volgend resultaat :  
 
A) De jaarrekening opgemaakt volgens het wetboek van vennootschappen sluit met volgend 
resultaat : 
a) Een balans na winstverdeling met een totaal van activa en passiva van 4.539.429,09 euro. 
b) Een resultatenrekening met een te bestemmen winst van 544,87 euro. 
 
B) De jaarrekening opgemaakt volgens de regels van de BBC sluit met volgend resultaat : 
 
I. Resultaat van het exploitatiebudget:  33.415,00 euro 
II. Resultaat van het investeringsbudget:  - 5.889,92 euro 
III. Andere: - 24.349,51 euro 
IV. Budgettaire resultaat van het boekjaar (I+II+III):  3.175,57 euro 
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar:  32.475,86 euro 
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V):  35.651,43 euro 
VII. Bestemde gelden:  0 euro 
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII):  35.651,43 euro 
en de autofinancieringsmarge van 9.065,49 euro; 
 
12. Kwijting van de bestuurders van het AGL na goedkeuring van de jaarrekening over het 
dienstjaar 2016. 
Er wordt kwijting verleend aan de bestuurders van het AGL. 
 
O.C.M.W.: 
 
13. O.C.M.W. : Kennisgeving jaarrekening 2016. 
Er wordt kennis genomen van deze jaarrekening die sluit met volgend resultaat : 
- Een budgettair resultaat van het boekjaar van 320.431,11 euro; 
- Een gecumuleerd budgettair resultaat van de vorige boekjaren van - 48.534,52 euro; 
- Een positief resultaat op kasbasis van 271.896,59 euro; 
- Een balanstotaal van 5.312.152,70 euro; 
- Een totaal van liquide middelen en geldbeleggingen van 112.678,94 euro 
- Een autofinancieringsmarge van - 15.898,80 euro. 
 
 
 
 
 
 
 



SOCIALE ZAKEN: 
 
14. OCMW-vereniging W13 : Kennisgeving jaarrekening 2016. 
Ook van de rekening van de OCMW-vereniging W13 wordt kennis genomen. 
Deze jaarrekening 2016 vertoont volgend resultaat : 

I. Resultaat van het exploitatiebudget:  126.440 euro 
II. Resultaat van het investeringsbudget:  - 12.664 euro 
III. Andere:  0 euro 
IV. Budgettaire resultaat van het boekjaar (I+II+III): 113.776 euro 
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar: 144.971 euro 
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V): 258.747 euro 
VII. Bestemde gelden:  0 euro 
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII): 258.747 euro 
 
en de autofinancieringsmarge van 126.440 euro. 
 

SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN: 
 
15. Bekrachtigen van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 
14.06.2017 houdende de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij cvba: 
Bepalen van het mandaat van onze vertegenwoordiger voor de Buitengewone Algemene 
Vergadering d.d. 29.06.2017. 
De raad bekrachtigt de beslissing van het College waarbij onze vertegenwoordiger gemachtigd 
werd om op deze Buitengewone Algemene Vergadering een fusie met De Goedkope Woning goed 
te keuren. Na de goedkeuring van de fusie zal een nieuwe Sociale Huisvestingsmaatschappij 
worden opgericht onder de naam Wonen Regio Kortrijk. 
 
16. Bekrachtigen van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 
14.06.2017 houdende De Goedkope Woning cvba : 
a) Aanstellen van een vertegenwoordiger voor de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 

29.06.2017; 
b) Bepalen van het mandaat van onze vertegenwoordiger voor de Bijzondere Algemene 

Vergadering d.d. 29.06.2017; 
c) Voordragen van een vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van Wonen 

Regio Kortrijk voor de rest van de legislatuur; 
d) Ondersteunen van de voordracht van een kandidaat-bestuurder voor Wonen Regio 

Kortrijk door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Lendelede. 
Ook deze beslissing wordt bekrachtigd. Onze vertegenwoordiger zal alle punten op de agenda van 
deze vergadering goedkeuren. Mevrouw Rita Lammertyn zal onze gemeente vertegenwoordigen 
op alle vergaderingen van Wonen Regio Kortrijk tot het einde van de legislatuur. Tevens wordt de 
voordracht van Mevrouw Claudine Rogiers ondersteund. 
 
ALGEMEEN: 
 
17. Goedkeuren van het verslag van de voorgaande zitting d.d. 18.05.2017. 
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 18.05.2017 wordt goedgekeurd. 
 
18. Mondelinge vragen en mededelingen. 
 


