
VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 JANUARI 2018 
 
PERSONEEL: 
 
1. Intrekken artikel 279, eerste lid van de wijziging rechtspositieregeling goedgekeurd bij de 
gemeenteraadsbeslissing d.d. 26.10.2017. 
In dit artikel was voorzien dat alle personeelsleden die een functie van niveau A en B uitoefenen 
uitgesloten zijn van het recht op halftijds zorgkrediet. Een voltijds zorgkrediet of een vermindering 
naar 4/5 prestaties is wel toegelaten. De hogere overheid heeft dit artikel geschorst omdat je moet 
specifiëren en motiveren welke functies specifiek worden uitgesloten. Een algemene uitsluiting van 
een bepaald niveau kan niet. Dit artikel zal dus moeten aangepast worden maar omdat dit niet kan 
binnen de wettelijk voorziene termijn van 60 dagen. De nieuwe regeling zal in één van de volgende 
raden aan bod komen. 
 
VERKEER/MOBILITEIT: 
 
2. Vaststellen aanvullend verkeersreglement inzake het inrichten van twee parkeerplaatsen 
voor elektrische voertuigen op het Burgemeester Vandemaeleplein. 
Om het Burg.R.Vandemaeleplein werden een laadpunt voorzien voor elektrische voertuigen. De 2 
aanpalende parkeerplaatsen worden dan ook voorbehouden voor voertuigen die gebruik willen 
maken van die laadpunten. Dit gebeurt door een aanvullend verkeersreglement en de nodige 
signalisatie van die parkeerplaatsen. 
Ook bij de inrichting van de site Nelca zal een dergelijk laadpunt voorzien worden. 
 
3. Save-charter: Goedkeuren van de eindevaluatie van het tweede actieplan 
verkeersveiligheid. 
In samenwerking met de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) hebben wij in 2015 een 
eerste actieplan opgemaakt en hiervoor ontvingen wij in het voorjaar van 2016 een eerste save-
charter omdat wij de diverse punten in dit actieplan voldoende hadden verwezenlijkt. Er werd 
onmiddellijk een tweede actieplan opgestart en dit werd nu positief geëvalueerd door het OVK. 
Na de goedkeuring van deze eindevaluatie door de gemeenteraad zal het tweede save-charter 
gehaald worden. 
 
KERKFABRIEKEN: 
 
4. Kerkfabriek Heilige Familie: Goedkeuring van de budgetwijziging 2017. 
Deze budgetwijziging wordt goedgekeurd met volgend resultaat : 
Exploitatieresultaat 2017 : + 0 euro. 
Algemeen Investeringsresultaat 2017 : 0 euro. 
Het aandeel van de gemeente Lendelede in de gemeentelijke toelage voor 2017 blijft ongewijzigd 
op 3.040,62 euro. 
 
FINANCIEN: 
 
5. Plaatsen palen voor een wandelnetwerk op het grondgebied van de gemeente: 
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze (onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking) – raming 30.000 € (B.T.W. inclusief). 
Er liggen diverse wandelroutes op het grondgebied van de Gemeente Lendelde zoals de 
“kapellekeswandeling, de Oosthoekwandeling, ….. maar de brochures hiervan zijn aan 
vernieuwing toe. 
De gemeente vond het opportuun om bij deze vernieuwing één gemeenschappelijke kaart uit te 
brengen die de verschillende wandelingen incorporeert maar die ook de mogelijkheid biedt om zelf 
een wandelroute uit te stippelen aan de hand van diverse schakelpunten. 
Hiervoor ontvangt de gemeente vanwege “Stadlandschap Leie en Schelde” zowel administratieve 
als financiële ondersteuning voor de uitwerking van deze wandelkaart. 
In functie van dit wandelnetwerk moeten alle bestaande verwijzingen vervangen worden door 
nieuwe bewegwijzering aan nieuwe palen en nu wordt de prijsvraag hiervoor goedgekeurd. 
 
 
 
 
 
 



O.C.M.W.: 
 
6. O.C.M.W. : Kennisname aanpassing meerjarenplan 2014-2020. 
Dit meerjarenplan werd aangepast en vertoont nu volgend resultaat : 
2014:  54.817 euro;  2018:  149.816 euro; 
2015:  -48.535 euro; 2019:  147.128 euro; 
2016: 271.897 euro; 2020: 147.842 euro; 
en waarbij  de autofinancieringsmarge in 2019 een positief resultaat van 2.312 euro vertoont en de 
som van de autofinancieringsmarges voor de hele duur van de financiële nota groter of gelijk is 
dan nul. 
 
7. O.C.M.W. : Kennisname budget 2018. 
Dit budget sluit met volgend resultaat :  
I. Resultaat van het exploitatiebudget:  130.615 euro 
II. Resultaat van het investeringsbudget:  -50.000 euro 
III. Andere:   -144.162 euro 
IV. Budgettaire resultaat van het boekjaar (I+II+III): -63.547 euro 
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar: 213.363 euro 
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V): 149.816 euro 
VII. Bestemde gelden: 0 euro 
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII): 149.816 euro 
en een autofinancieringsmarge van -13.547 euro. 
 
WONEN: 
 
8. Woonwijs: Goedkeuren jaarverslag en jaarrekening werkingsjaar 6. 
Dit jaarverslag, alsook de jaarrekening van het werkingsjaar 6 worden goedgekeurd. 
 
INTERCOMMUNALES: 
 
9. Verzoek aan de buitengewone algemene vergadering om overeenkomstig artikel 7 van de 
statuten van de vereniging W.I.V. de dienstverlenende vereniging onder de rechtsvorm van 
een CVBA “West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem” in het kort 
“W.I.V.” met zetel te 8500 Kortrijk, Stadhuis, Grote Markt 54, vervroegd te ontbinden. 
De cvba West-Vlaamse Intercommunale West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-
Bissegem zal ontbonden worden en de uitbating van de luchthaven wordt overgedragen aan de 
N.V. “Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem”. 
De gemeente heeft in de cvba 16 aandelen en moet dus mee deze overdracht goedkeuren. 
 
10. W.I.V. : Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 28.03.2018 : 
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. 
Deze vergadering heeft als belangrijkste punt de ontbinding van de cvba (zie vorig punt) en de 
overdracht van alle middelen,…. Aan de nieuwe naamloze vennootschap waarvan de gemeente 
niet langer deel zal uitmaken. 
De Heer Bernard Fonteyne wordt aangeduid als vertegenwoordiger en de Heer Nik Messely als 
plaatsvervanger om op deze vergadering de gemeente te vertegenwoordigen. 
 
ALGEMEEN: 
 
11. Goedkeuren van het verslag van de voorgaande zitting d.d. 21.12.2017. 
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 21.12.2017 wordt goedgekeurd. 
 
12. Mondelinge vragen en mededelingen. 
 


