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Raad van bestuur – 11 oktober 2019

C

Formeel te beslissen punten

1

Leiedal als organisatie

1.1

Personeel
Het punt over het profiel van een sitemanager wordt uitgesteld naar een volgende vergadering.

1.2

Beleidsplan Leiedal 2020-2025
Bespreking door de raad
De raad neemt akte dat aan de tekst van 27/09/2019 op drie punten een wijziging werd
aangebracht.
De raad van bestuur beslist:


De bovenvermelde wijzigingen goed te keuren.



Het ontwerp van Beleidsplan en Begroting 2020-2025 in zijn totaliteit goed te keuren en het
document voor te leggen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 10/11/2019.

1.3

Jaaractieplan en begroting 2020
Samenvatting
De raad bespreekt het ontwerp van Jaaractieplan en begroting 2020 en neemt akte van de
schriftelijke feedback die werd ontvangen.
De raad van bestuur beslist:
Om het ontwerp van Jaaractieplan en Begroting 2020 goed te keuren en het document voor te
leggen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 10/11/2019.

▪

▪

▪

▪

▪
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1.4

Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2020
Samenvatting
Artikel 14 §1 van de statuten van Leiedal bepaalt dat de gemeentelijke vennoten jaarlijks een
bijdrage betalen voor de algemene werkingskosten van Leiedal.
De raad van bestuur beslist:
om aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 10 december 2019 voor te leggen om de
bijdrage per inwoner voor 2020 vast te stellen op 2,73 euro per inwoner.

1.5

Agenda Buitengewone Algemene Vergadering 10/12/2019
Tijdstip en locatie: dinsdag 10 december 2019 om 17.00 uur in de kantoren van Leiedal
1.

Statutenwijziging
Aanpassing aan de artikels 32 en 50 (beide in uitvoering van het Decreet over het Lokaal
Bestuur) en de Bijlage 2 (volgorde van de gemeentelijke vennoten voor het aanduiden van
bestuurders zonder stemrecht).

2.

Beleidsplan 2020-2025
In uitvoering van Artikel 33 van de statuten legt de vergadering het beleidsplan en begroting
voor de beleidsperiode 2020-2025 vast.

3.

Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2020
In uitvoering van Artikel 14 van de statuten van Leiedal stelt de vergadering de bijdrage van de
gemeenten vast voor het begrotingsjaar 2020.

4.

Jaaractieplan en Begroting 2020
In uitvoering van Artikel 45 van de statuten keurt de vergadering het Jaaractieplan en Begroting
voor 2020 goed.

5.

Benoeming bestuurders met stemrecht
In uitvoering van Artikel 17 en 23 van de statuten benoemt de vergadering nieuwe bestuurders
op voordracht de betrokken gemeenteraden.

6.

Benoeming deskundigen (Artikel 18 statuten)
In uitvoering van Artikel 18 van de statuten benoemt de vergadering twee deskundigen
voorgedragen door de stad Kortrijk.

7.

Varia

Aansluitend op Buitengewone Algemene Vergadering gaat in Leiedal vanaf 18.15 uur ‘De
Samenkomst’ door (onthaal 17.45 uur).
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2

Ondernemen en Ontwikkeling

2.1

Zwevegem woonzone Losschaert: aanleg publieke ruimte – lot 2 (omgevingswerken):
gunning
Samenvatting
De raad besliste op 30 augustus 2019 om de omgevingswerken op de woonzone Losschaert in
Zwevegem op te starten. De opening van de biedingen ging door op 23 september 2019. De
gunning van de werken wordt aan de raad voorgelegd.
De raad van bestuur beslist:
om de omgevingswerken op de woonzone Losschaert in Zwevegem te gunnen aan de firma nv
ARBOWAR, Driesstraat 80 in 8790 Waregem.

2.2

Vorderingsstaten

2.2.1

Deerlijk De Spijker: infrastructuurwerken – vorderingsstaten 11 en 12
Samenvatting
In het kader van de infrastructuurwerken op het bedrijventerrein De Spijker te Deerlijk diende de nv
APK Wegenbouw de vorderingsstaten 11 en 12 in.
De raad van bestuur beslist:
om de vorderingsstaten 11 en 12 van de infrastructuurwerken op het bedrijventerrein De Spijker te
Deerlijk goed te keuren ten gunste van de nv APK Wegenbouw.

2.2.2

Kortrijk Bellegem Emdeka: aanpassing bufferbekken - afrekening
Samenvatting
In de raad van bestuur van 28 juni 2019 werden de werken voor de aanpassing van het
bufferbekken in de kmo-zone Emdeka te Bellegem toegewezen aan Tuin- & Waterrealisaties Buyse
uit Lichtervelde.
Recent werden de werken opgeleverd en diende de firma Tuin- & Waterrealisaties Buyse hun
afrekening in.
De raad van bestuur beslist:
om de afrekening voor de aanpassing van het bufferbekken in het bedrijventerrein Emdeka te
Bellegem goed te keuren ten gunste van de Tuin- & Waterrealisaties Buyse uit Lichtervelde.
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2.2.3

Kortrijk Marke Torkonjestraat: infrastructuurwerken – vorderingsstaat 3
Samenvatting
In het kader van de infrastructuurwerken op het bedrijventerrein Torkonjestraat te Marke diende de
nv Olivier Construct de vorderingsstaat 3 in.
De raad van bestuur beslist:
om de vorderingsstaat 3 van de infrastructuurwerken op het bedrijventerrein Torkonjestraat te
Marke goed te keuren ten gunste van de nv Olivier Construct.

2.3

Vervreemdingen

2.3.1

Zwevegem Esserstraat: verkoop door Benny Baekelandt aan slijperij John Merlier
Samenvatting
De raad van bestuur wordt om toelating verzocht tot de verkoop door dhr. B. van een hem
toebehorend onroerend goed, gelegen te Zwevegem, in het bedrijventerrein “Esserstraat”, aan en in
voordeel van bvba S.
De raad van bestuur beslist:


Toelating te verlenen tot de verkoop en de voorwaarden daartoe vast te stellen



Het recht van voorkoop niet uit te oefenen

3

Ruimte en leefomgeving

3.1

Erfgoed – samenwerking met Kaunas (Litouwen) in het kader van modernistische
architectuur
Samenvatting
Intercommunale Leiedal wenst in te gaan op een projectvoorstel van de stad Kaunas (Litouwen)
rond de waarde en ontsluiting van modernistische architectuur in de regio. De bedoeling is om het
erfgoed van het modernisme in de schijnwerpers te plaatsen door hierrond nieuwe betekenissen en
discoursen op te zetten.
De raad van bestuur beslist:
om deel te nemen aan het project Modernism 360/365 binnen de projectoproep Creative Europe
waarbij Kaunas optreedt als lead partner. Leiedal draagt 20.000 euro eigen middelen bij als
cofinanciering van het project.
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3.2

Interreg VB Noordzeeproject ‘CIRC – NSR’
Samenvatting
Leiedal werd via haar Europees netwerk uitgenodigd als partner voor het project “Circ NSR” binnen
het Interreg Vb-programma North Sea Region. Het doel van het project is om circulaire economie in
regionale economieën te promoten, met een focus op bedrijventerreinen. Het projectvoorstel is in te
dienen tegen 11 oktober 2019. Leiedal wenst in dit project in te zetten op verdichting op
bedrijventerreinen, met als case “De Stapel” op Evolis. Op de raad van bestuur van 27 september
werd beslist deel te nemen aan het project.
De raad van bestuur beslist:
deel te nemen met het herziene bedrag van €77.317 per jaar (50 % match funding) voor drie jaar.

4

e-Government

4.1

Interreg VB Noordzeeproject ‘Spirit’
Samenvatting
Leiedal wil als partner deelnemen aan het Interreg VB NSR project, SPIRIT genaamd. Het project wil
tegemoetkomen aan de uitdagingen die gepaard gaan met het bouwen van een degelijke ICTinfrastructuur voor publieke dienstverlening. Het project wil informatie-uitwisseling tussen
stakeholders bevorderen en de aankoopprocedure voor ICT vereenvoudigen door transnationaal en
lokaal efficiënte aanbestedingen te ontwikkelen.
De raad van bestuur beslist:
om deel te nemen aan het EU Interreg VB project ‘SPIRIT’ en engageert zich tot een cofinanciering
van 135.000 euro.

4.2

Vlaamse oproep Slim in de stad: deelname Leiedal aan ‘Digital SAVE’
Samenvatting
Elke gemeente of stad wordt geconfronteerd met dezelfde uitdagingen rond veiligheid en mobiliteit
en zien deze als een beleidsprioriteit. Sinds een aantal jaren wordt ingezet op het gebruik van
camera’s om diverse inbreuken (mobiliteit, criminaliteit, …) terug te dringen. Dit cameraschild wordt
ook stelselmatig verder uitgebreid.
Om dit op een meer objectieve en systematische manier aan te pakken, wil Kortrijk samen met een
aantal partners, een projectvoorstel “Slim in de Stad” indienen. In het voorstel wordt een model op
basis van Artificiële intelligentie ontwikkeld, die het inzetten van deze camera’s kan optimaliseren
en daarnaast objectieve analyses ontwikkeld.
In dit project wil Kortrijk samenwerken met Leiedal, als partner, om de toegepaste principes,
methodes en het uiteindelijke model uit te breiden en/of reproduceerbaar te maken naar de
volledige regio en andere gemeenten, steden en/of regio’s.
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De raad van bestuur beslist:
Positief te staan tegenover dit project en de deelname van Leiedal als partner in het projectvoorstel
Slim in de Stad, Digital Save Kortrijk, goed te keuren.

Filip Meuris

Wout Maddens

secretaris

voorzitter
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