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Raad van bestuur – 10 februari 2017

C

Formeel te beslissen punten

1

Leiedal als organisatie

1.1

Financiën/boekhouding: afschrijvingen
Samenvatting
Volgens de vennootschapswetgeving is het verplicht voor grote verenigingen om investeringen pro
rata te gaan afschrijven. Aangezien Leiedal onder de vennootschapsbelasting valt sinds 2015 moet
dit ook zo worden toegepast.
De raad van bestuur beslist:
de waarderingsregels zo te gaan aanpassen dat er vanaf boekjaar 2016 degressief wordt
afgeschreven.

1.2

Leiedal archief/klassement: procedure tot aankoop rolarchief - toewijzing
Samenvatting
De raad besliste op 23 december 2016 om over te gaan tot de aankoop van verrijdbare
archiefkasten voor het centraal klassement en het archief van Leiedal, middels een
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
De raad van bestuur beslist:
om het leveren en plaatsen van verrijdbare archiefkasten voor het centraal klassement en het
archief van Leiedal toe te wijzen aan de firma BRUYNZEEL STORAGE SYSTEMS n.v., Esplanade
Heizel, Box 50 in 1020 Brussel.

▪

▪

▪

▪

▪

2

1.3

Leiedal: vergadering raad van bestuur Leiedal op 23/05/2017 om 16.00 uur in Waregem
De raad van bestuur beslist:
om op 23/05/2017 een aanvullende raad van bestuur te houden om 16.00 uur in Waregem.
Aansluitend de raad gaat de Algemene Vergadering door.

2

Ondernemen en Ontwikkeling

2.1

Harelbeke/Kortrijk/Zwevegem Evolis: vestigingsaanvraag
Samenvatting
De firma’s M. uit M. en S. uit Z. wensen zich op Evolis te vestigen en hebben hiervoor een aanvraag
ingediend. Beide aanvragen werden op 1 februari door het selectiecomité geëvalueerd. De evaluatie
en beoordeling van beide dossiers wordt ter goedkeuring aan de raad van bestuur voorgelegd.
De raad van bestuur beslist:

2.2



de aanvraag van M. uit M. niet te weerhouden;



de aanvraag van D. uit Z. te weerhouden.

Wevelgem – Wevelgem-Zuid: overdracht openbaar domein – kosteloze grondafstand
Samenvatting
De raad van bestuur heeft op 24 juni 2016 ingestemd met de definitieve oplevering van de werken
voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Wevelgem-Zuid. Conform de overeenkomsten met
Kortrijk en Wevelgem kan nu worden overgegaan tot de kosteloze grondafstand van de
infrastructuur om ingelijfd te worden in het openbaar domein.
De raad van bestuur beslist:
in te stemmen met de kosteloze grondafstand van de infrastructuur aan Kortrijk en Wevelgem en
geeft opdracht aan de Dienst Vastgoedtransacties om de aktes te verlijden.

2.3

Urbact Int-Herit: aanstelling First Level Controller
Samenvatting
Leiedal is partner in het URBACT-project “INTHERIT”. Om de financiele claims van Leiedal
gedurende dit project te laten verifiëren en valideren, dient een externe auditor aangesteld te
worden, de zogenaamde “First Level Controller” (FLC). Conform de procedure die opgelegd wordt
door het Vlaams Agentschap voor Ondernemen en Innovatie voor de aanstelling van een FLC,
beoordeelde Leiedal de door het Agentschap geselecteerde kandidaten en maakte een ranking op.
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De raad van bestuur beslist:
“Vandelanotte Bedrijfsrevisoren” te verzoeken om op te treden als FLC voor URBACT INTHERIT. Bij
onmogelijkheid, wordt de volgende kandidaat-dienstverlener aangezocht, in volgorde van de
ranking.

2.4

Vervreemdingen

2.4.1

Wevelgem – Wevelgem-Zuid: verkoop
Samenvatting
De raad van bestuur wordt om toelating verzocht tot de verkoop door bvba E. van een aan haar
toebehorend onroerend goed, gelegen te Wevelgem, in het bedrijventerrein Wevelgem-Zuid, aan nv
D.
De raad van bestuur beslist:


toelating te verlenen tot de verkoop zoals hiervoor aangegeven en de voorwaarden daartoe vast
te stellen,



het recht van voorkoop niet uit te oefenen.

3

Ruimte en leefomgeving

3.1

Ontwikkeling en bovenlokale toepassing van een data-viewer voor ruimtelijke
comparatieve analyses
Samenvatting
Ruimte Vlaanderen heeft een opdracht gelanceerd om in het kader van de operationalisering van
het BRV een bovenlokale toepassing van een dataviewer voor ruimtelijke comparatieve analyses te
ontwikkelen. Op voorstel van VITO is Leiedal geselecteerd als 1 van de 3 testcases in Vlaanderen.
De raad van bestuur beslist:
deel te nemen aan de studie van Ruimte Vlaanderen met betrekking tot de ontwikkeling en
bovenlokale toepassing van een dataviewer voor ruimtelijk comparatieve analyses.
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4

E-Government

4.1

Interreg VB Noordzee ‘CoRA’: aanpassing budget en stand van zaken
Samenvatting
Leiedal wenst als leadpartner deel te nemen aan het Europese Interreg VB NSR project CORA
(COnnecting Remote Areas). Het projectbudget werd net voor indiening gewijzigd.
De raad van bestuur beslist:
Akkoord te gaan met het gewijzigde projectbudget en de bijhorende matchfunding.

D

Varia
1.

Volgende vergadering: vrijdag 24 februari 2017

Filip Meuris

Koen Byttebier

secretaris

voorzitter
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