
VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 23 NOVEMBER 2017 
 
OPENBARE WERKEN: 
 
1. Vervangen tijdelijke signalisatie evenementen : Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) – raming 34.485 € 
(B.T.W. inclusief). 
De bestaande tijdelijke signalisatie evenementen moet vernieuwd worden daar deze niet langer 
voldoet aan de normen. Er zal nu een prijsvraag gedaan worden voor de totaliteit maar de 
bestelling zelf zal over de periode 2018-2020 gespreid worden naargelang de beschikbare 
budgetten. 
 
2. Aankoop signalisatie 2018-2021 : Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) – raming 35.000  € (B.T.W. inclusief). 
Wij streven ernaar om steeds meer voor alle opdrachten die zich geregeld herhalen een 
aankoopprocedure te plannen gespreid over verschillende jaren. Wij moeten ook geregeld 
signalisatie vervangen, vernieuwen, bijplaatsen,… en dit gebeurde tot op heden telkens via de 
opmaak van een bestelbon voor één of enkele verkeersborden. 
Bij nazicht over de laatste drie jaar bleek dat toch telkens tussen 7.500 en 10.000 euro werd 
uitgegeven aan aankoop signalisatie waardoor wij ook voor deze gewone signalisatie een 
prijsvraag doen waarbij voor de standaard signalisatie een eenheidsprijs wordt gevraagd. 
 
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF LENDELEDE : 
 
3. AGL : Goedkeuren aanpassing meerjarenplan nr. 3 voor de periode 2015-2020. 
Dit meerjarenplan wordt aangepast en vertoont nu volgend resultaat op kasbasis :  
2015:  32.475,86 euro; 2018:  40.351,43 euro; 
2016:  35.651,43 euro;  2019:  41.756,43 euro; 
2017:  158.741,43 euro; 2020: 43.066,43 euro; 
en waarbij  de autofinancieringsmarge in 2019 een positief resultaat van 1.405 euro vertoont. 
 
4. AGL : Goedkeuren budgetwijziging 2017. 
Deze budgetwijziging wordt goedgekeurd met volgend resultaat :  
I. Resultaat van het exploitatiebudget:  27.765 euro 
II. Resultaat van het investeringsbudget:  1.275 euro 
III. Andere: 94.050 euro 
IV. Budgettaire resultaat van het boekjaar (I+II+III): 123.090 euro 
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar: 35.651,43 euro 
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V): 158.741,43 euro 
VII. Bestemde gelden: 0 euro 
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII): 158.741,43 euro 
en een autofinancieringsmarge van 1.815 euro. 
 
5. AGL : Goedkeuren budget 2018. 
Dit budget wordt goedgekeurd met volgend resultaat : 
I. Resultaat van het exploitatiebudget:  31.360 euro 
II. Resultaat van het investeringsbudget: - 120.000 euro 
III. Andere: - 29.750 euro 
IV. Budgettaire resultaat van het boekjaar (I+II+III): - 118.390 euro 
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar: 158.741,43 euro 
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V): 40.351,43 euro 
VII. Bestemde gelden: 0 euro 
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII): 40.351,43 euro 
en een autofinancieringsmarge van 1.610 euro. 
 
6. AGL : Aanpassen gebruikerstarieven sportaccommodatie m.i.v. 1 januari 2018. 
Deze aanpassing is enkel de aanpassing van de prijssubsidie van de gemeente die wordt 
verhoogd naar 88 % (vroeger 87,5 %) inclusief BTW en exclusief de energietoeslag verlichting. 
Deze lichte stijging is nodig om de bijkomende kosten van de recente aangegane lening te kunnen 
dragen. 
Hierdoor kunnen de tarieven die de gebruikers zelf betalen ongewijzigd blijven. 
 



 
FINANCIEN: 
 
7. Hervaststellen van de inhoud van het begrip dagelijks bestuur. 
Het begrip dagelijks bestuur bepaalt welke overheidsopdrachten mogen gegund worden door het 
College zonder voorafgaande goedkeuring van het bestek,… door de gemeenteraad. 
Ingevolge een recent KB kunnen de bedragen van deze opdrachten verhoogd worden, alsook kan 
voorzien worden contracten voor meerdere jaren af te sluiten. 
Het College krijgt een delegatie om opdrachten toe te wijzen tot een bedrag van 20.000 euro voor 
investeringsbudgetten en tot 120.000 euro voor exploitatiebudgetten zonder het bestek,… 
voorafgaand voor te leggen aan de gemeenteraad. 
Tevens wordt de mogelijkheid voorzien om contracten voor meerdere jaren af te sluiten daar dit 
vaak tot betere prijzen leidt. 
 
ADVIESRADEN: 
 
8. Algemene vergadering PWA: Wijzigen afvaardiging van Jong-Lendelede. 
De Heer Michel Vandekerckhove wordt aangesteld als nieuwe afgevaardigde voor de Algemene 
Vergadering PWA ingevolge het ontslag van Mevrouw Caroline Dequeker uit de fractie Jong-
Lendelede. 
 
9. Beheersorgaan Gemeentelijk Gemeenschapscentrum Lendelede : Wijzigen afvaardiging 
van Jong-Lendelede. 
Hier wordt Mevrouw Mia Vanderhaeghen aangesteld als vervangster van Mevrouw Caroline 
Dequeker. 
 
INTERCOMMUNALES/SAMENWERKINGSVERBANDEN: 
 
10. Infrax West : Aanduiden van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem. 
In Infrax-West is voorzien dat de oppositie van de diverse gemeenteraden om beurt deel uitmaken 
van de raad van bestuur met raadgevende stem. Tot het einde van de legislatuur mag een raadslid 
van de gemeente Lendelede één van deze mandaten opnemen. De Heer Francis Bonte wordt 
hiervoor aangeduid. 
 
11. Infrax West : Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 04.12.2017: 
Toevoegen van een bijkomend punt aan de agenda en bepalen van het standpunt dat door 
de vertegenwoordiger van de gemeente dient te worden ingenomen : Voorstel tot 
goedkeuren van dit bijkomend punt van deze vergadering. 
Er werd aan de agenda van deze vergadering nog een punt toegevoegd, nl. de uittreding van 
Infrax West uit Inter-Regies. Onze vertegenwoordiger wordt gemachtigd dit punt goed te keuren. 
 
12. CVBA Inter-Regies : Beslissen tot uittreding. 
De gemeente maakt zelf ook deel uit van Inter-Regies en zal samen met Infrax West eveneens 
uittreden uit deze cvba. 
Er is momenteel een fusie op til tussen Infrax cvba en Eandis System Operator cvba waardoor de 
deelname aan Inter-Regies voor de Vlaamse partners geen meerwaarde meer betekent. 
 
13. Opdrachthoudende vereniging Infrax-West: toetreden tot de activiteit warmte. 
Infrax West plant in samenwerking met Eandis de oprichting van een apart filiaal, zijnde 
Warmte@Vlaanderen waar de warmte-expertise en assets zullen gebundeld worden en naar de 
toekomst ook diverse warmte-ontwikkelingen wenst te realiseren. 
Wij vinden het als gemeente belangrijk om daaraan deel te nemen daar dergelijke netten een 
bijdrage kunnen leveren tot de vermindering van de CO2-uitstoot. Momenteel is er in Lendelede 
nog geen concreet project voorzien maar door deze toetreding zullen wij bij een eventuele 
opportuniteit sneller en beter kunnen beslissen om hieraan deel te nemen. 
 
14. I.V.I.O. : Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 11.12.2017 : 
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. 
Alle punten van deze agenda mogen door onze vertegenwoordiger goedgekeurd worden. 
 



15. W.I.V. : Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 20.12.2017 : 
a) 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. 

b) Aanduiden van een vertegenwoordiger voor deze vergadering. 
c) Aanduiden van een plaatsvervanger voor deze vergadering. 
Alle punten op deze vergadering mogen goedgekeurd worden. De Heer Bernard Fonteyne wordt 
aangesteld als afgevaardigde en de Heer Nik Messely als zijn plaatsvervanger. 
 
ALGEMEEN: 
 
16. Goedkeuren van het verslag van de voorgaande zitting d.d. 26.10.2017. 
Het verslag van de voorgaande zitting wordt goedgekeurd. 
 
17. Mondelinge vragen en mededelingen. 
 


