
VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 OKTOBER 2017 
 
PERSONEEL: 
 
1. Goedkeuren van de wijze waarop de compensatiedagen in 2018 zullen toegekend worden 
aan het personeel. 
Deze regeling moet jaarlijks door de gemeenteraad goedgekeurd worden. Voor 2018 zijn er twee 
compensatiedagen voor feestdagen die tijdens het week-end vallen (zaterdag 21 juli en zondag 11 
november). Eén van deze dagen wordt voorzien op vrijdag 11 mei (aansluitend op O.L.H.-
Hemelvaart) en de tweede dag mag toegevoegd worden aan het individueel verlof (tenzij voor de 
personeelsleden die volgens hun uurrooster normaal op zaterdag 21 juli normaal moeten werken). 
 
2. Voorstel tot aanpassing van de rechtspositieregeling. 
In de rechtspositieregeling worden de belangrijkste regels voor het personeel vastgelegd. Door 
diverse wetswijzigingen (vervanging loopbaanonderbreking door zorgkrediet,…) diende dit 
aangepast te worden. 
 
3. Voorstel tot aanpassing van het arbeidsreglement. 
In het arbeidsreglement staan dan meer de detailregels (bvb. de uurregelingen voor het 
personeel). Ook dit reglement moest omwille van wetswijzigingen aangepast worden. Hiervan 
werd gebruik gemaakt om die uurregelingen aan te passen alsook om bepaalde bijlagen bij te 
sturen. 
 
4. Voorstel tot overstap voor de collectieve hospitalisatieverzekering. 
De gemeente heeft voor het gemeentepersoneel een collectieve hospitalisatieverzekering 
afgesloten via de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Vlaanderen. De GSD-V moet hiervoor 
periodiek een aanbesteding uitschrijven. In het verleden werd die aanbesteding telkens 
toegewezen aan Ethias maar voor de komende periode werd de beste offerte ingediend door AG 
Insurance waardoor de gemeente ook dient over te schakelen naar deze nieuwe maatschappij. 
 
INFORMATICA: 
 
5. Samenwerking Digitale Regio Kortrijk 2017 – 2020 : Goedkeuren afsprakennota 2017-47. 
Dit punt werd verdaagd. 
 
FINANCIEN: 
 
6. Vaststellen van de gemeentelijke budgetwijziging 2017. 
Deze budgetwijziging werd vastgesteld met volgend resultaat :  
I. Exploitatieresultaat:  652.087,00 euro 
II. Investeringsresultaat:  -996.116,28 euro 
III. Resultaat andere: 562.636,00 euro 
IV. Budgettaire resultaat van het boekjaar (I+II+III): 218.606,72 euro 
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar: 2.802.113,95 euro 
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V): 3.020.740,67 euro 
VII. Bestemde gelden: 0,00 euro 
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII): 3.020.740,67 euro 
en een autofinancieringsmarge van 14.723 euro. 
 
7. Aankoop arbeidskledij 2018-2021 : Goedkeuring lastvoorwaarden met raming ten belope 
van 31.666,92 euro (B.T.W. inclusief) en gunningswijze (onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking). 
Er zal een nieuwe prijsvraag gehouden worden voor de jaarlijkse aankoop van arbeidskledij voor 
onze personeelsleden. 
 
HVZ FLUVIA: 
 
8. Budget 2018 HVZ Fluvia : Vaststellen van de gemeentelijke bijdrage voor 2018 aan de 
hulpverleningszone Fluvia. 
De gemeentelijke bijdrage voor de hulpverleningszone Fluvia bedraagt 148.689,59 euro, zijnde 
125.988,59 euro exploitatiebijdrage en 22.701 euro investeringstoelage. 
 



 
MILIEU: 
 
9. Deelname burgercoöperatieve voor hernieuwbare energie. 
De intercommunale Leiedal wenst een regionale burgercoöperatieve voor hernieuwbare energie 
op te richten. 
Enerzijds hebben sommige burgers de middelen en de wil om te investeren in hernieuwbare 
energie, maar de praktische mogelijkheden ontbreken. 
Anderzijds hebben anderen (burgers, gemeentelijke overheden, scholen, bedrijven...) de 
praktische mogelijkheden voor hernieuwbare energie (vb. zonnepanelen), maar niet de middelen 
of de wil om dit te realiseren of dat zij hierin vanuit maatschappelijk engagement ook de 
werknemers, buurt, burgers willen bij betrekken. 
Door de oprichting van een regionale burgercoöperatieve voor hernieuwbare energie wordt de 
koppeling tussen beide mogelijk gemaakt: er worden middelen van burgers bijeen gebracht om te 
investeren in hernieuwbare energieprojecten. 
De gemeente beslist om ook aan deze coöperatieve deel te nemen. 
 
10. Aankoop aandelen in de burgercoöperatieve voor hernieuwbare energie. 
Aansluitend op het vorige punt wordt beslist om als vennoot 2.500 euro aandelen aan te kopen om 
op die wijze te helpen het basiskapitaal voor de oprichting te verzamelen. 
 
11. Afsluiten samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Lendelede en het 
Dierenasiel der Leiestreek vzw. 
Vroeger had de gemeente reeds een dergelijke overeenkomst. Dit werd dan overgenomen door de 
politiezone Vlas maar dit zou opnieuw een gemeentelijke bevoegdheid worden. Vandaar dat er 
een nieuwe samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten met het dierenasiel voor de opvang 
van verlaten, loslopende en gevaarlijke dieren m.i.v. 01.01.2017. 
 
JEUGD: 
 
12. Kennisname van het besluit van de jeugdraad houdende toekenning van de subsidies 
voor het jeugdwerk voor het dienstjaar 2017. 
Er wordt kennis genomen van dit voorstel, opgemaakt op basis van het bestaande 
subsidiereglement en goedgekeurd door de algemene vergadering van de jeugdraad op 
23.09.2017. 
 
SOCIALE ZAKEN: 
 
13. W13: Goedkeuren statutenwijziging. 
In de statuten van W13 (een vereniging opgericht door de 13 OCMW’s van Zuid-West-Vlaanderen) 
wordt nu ook voorzien dat zij als organisator wijk-werken kunnen optreden voor de deelgenoten die 
die opdracht aan hen toewijzen. 
 
14. Participatie aan de organisatie van wijk-werken in de regio Zuid-West-Vlaanderen. 
Vanaf 01/01/2018 wordt het huidige PWA-stelsel vervangen door wijk-werken als voortraject voor 
Tijdelijke Werkervaring (TWE). De PWA-besturen worden vervangen door een organisator wijk-
weren maar dit moet omwille van de gevraagde schaalgrootte intergemeentelijk gebeuren (waarbij 
wel kan geopteerd worden voor lokale antennes zodat de betrokken werklozen nog altijd in de 
eigen gemeente terecht kunnen voor hun vragen,…). Na overleg in de regio werd geopteerd om 
deze nieuwe taak toe te vertrouwen aan W13.  
 
INTERCOMMUNALES: 
 
15. Infrax West : Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 04.12.2017: 
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 vertegenwoordiger van onze gemeente wordt gemachtigd om alle punten op de agenda van 
deze vergadering goed te keuren. 
 
 
 



16. Intercommunale Leiedal : Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 12.12.2017: 
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. 
Ook op deze vergadering dient onze vertegenwoordiger alle punten goed te keuren. 
 
17. Psilon : Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 12.12.2017: 
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. 
Ook hier kan de raad akkoord gaan dat alle punten op de agenda van deze vergadering worden 
goedgekeurd door onze afgevaardigde. 
 
ALGEMEEN: 
 
18. Goedkeuren van het verslag van de voorgaande zitting d.d. 28.09.2017. 
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 28.09.2017 wordt goedgekeurd. 
 
19. Mondelinge vragen en mededelingen. 
 


