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Raad van bestuur – 13 april 2018 

C Formeel te beslissen punten 

1 Leiedal als organisatie 

1.1 Personeel (mondelinge toelichting) 

De raad neemt akte dat de VDAB het begeleidingsprogramma heeft goedgekeurd voor de stage van 

mevrouw Mayleen Chang. 

 

2 Ondernemen en Ontwikkeling 

2.1 Kortrijk: bod op site 

Samenvatting 

In Kortrijk verkoopt de firma V. een site via een onderhandse biedprocedure. De site biedt de 

mogelijkheid om er in de toekomst ruimte om te ondernemen te realiseren. In lijn met de ambities 

van haar beleidsplan wenst Leiedal, gelet op de potenties van de site, deel te nemen aan de 

onderhandse biedprocedure. 

 

De raad van bestuur beslist: 

1. Deel te nemen aan de onderhandse biedprocedure voor de verwerving van de percelen binnen 

de marges van het schattingsverslag; 

2. De noodzakelijkheid van deze verwerving te erkennen om de ontwikkeling van de 

stedenbouwkundige uitrusting van het gewest Kortrijk te verwezenlijken; 

3. Het openbaar nut te erkennen om van de kosteloze registratie te kunnen genieten.  

 

 

http://www.leiedal.be/
mailto:info@leiedal.be


 

 2 

FME/edw  - a 05  - V2018-0413 website.docx  - 16 april 2018  

2.2 Realisatieovereenkomsten in het kader van Kortrijk KMO-zone Torkonjestraat en het 

gemengd project Anzegem De Voerman 

Samenvatting 

Leiedal wenst met de gemeente Anzegem en de stad Kortrijk een aantal afspraken te regelen voor 

respectievelijk het gemengde project De Voerman en de KMO-zone Torkonjestraat. De afspraken 

hebben onder meer betrekking op de coördinatie van de infrastructuurwerken, het 

bedrijventerreinmanagement, de selectie van de bedrijven die er zich wensen te vestigen en de 

solidariteitsbijdrage. Deze en andere afspraken worden in een realisatieovereenkomst vastgelegd. 

 

De raad van bestuur beslist: 

het ontwerp van de realisatieovereenkomsten goed te keuren 

 

2.3 Vorderingsstaten 

2.3.1 Deerlijk: Sint-Anna: sloopwerken van de Sint-Annakerk – vorderingsstaat 1 

Samenvatting 

In het kader van de sloopwerken van de Sint-Annakerk te Deerlijk diende de bvba Vacomet de 

vorderingsstaat 1 in. 

 

De raad van bestuur beslist:  

de vorderingsstaat 1 van de sloopwerken van de Sint-Annakerk te Deerlijk goed te keuren ten 

gunste van de bvba Vacomet. 

 

2.4 Vervreemdingen 

2.4.1 Kuurne/Kortrijk-Noord: schenking  

Samenvatting 

De raad van bestuur wordt om toelating verzocht tot de schenking om niet door mv. C., van de 

blote eigendom met voorbehoud van vruchtgebruik, betrekkelijk een aan haar toebehorend 

onroerend goed gelegen in het bedrijventerrein "Kortrijk-Noord", aan haar beide kinderen, dhr. K.G. 

en D.G.  

 

De raad van bestuur beslist: 

 Toelating te verlenen tot de voormelde schenking om niet en de voorwaarden daartoe vast te 

stellen.  

 Het recht van voorkoop niet uit te oefenen. 
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2.4.3 Deerlijk/Waregem : correctie  

Samenvatting 

In de context van verbetering en regularisatie van de anno 2013 reeds voltrokken ontbinding en 

vereffening van bvba W, wordt de raad van bestuur thans om toelating verzocht tot de overdracht 

van een blijkbaar nog steeds aan bvba W toebehorende resterende fractie van een onroerend goed 

aan bvba V., deze laatste onverdeelde eigenaar van de overige helft.  

 

De raad van bestuur beslist: 

 Toelating te verlenen tot de voormelde overdracht en de voorwaarden daartoe vast te stellen.  

 Het recht van voorkoop niet uit te oefenen. 

 

3 Ruimte en leefomgeving 

3.1 Interreg VA Twee zeeën ‘Biseps’: aanduiden van een dienstverlener voor het financieren, 

plaatsen en garanderen van de goede werking van fotovoltaïsche panelen in eigendom 

van de lokale besturen, private woningen en bedrijven – opstarten procedure 

Samenvatting 

De 13 gemeenten in de regio engageerden zich met het Burgemeestersconvenant om tegen 2020 

20% CO2 te besparen. In dit kader stelt Intercommunale Leiedal een bijzonder bestek op voor de 

aanstelling van een dienstverlener voor het financieren, plaatsen en garanderen van de goede 

werking van fotovoltaïsche panelen (PV) in eigendom van de lokale besturen voor een periode van 

20 jaar.  

 

De raad van bestuur beslist:  

om een procedure op te starten waarbij Leiedal optreedt als opdrachtencentrale voor de aanstelling 

van een dienstverlener voor het financieren, plaatsen en garanderen van de goede werking van 

fotovoltaïsche panelen in eigendom van de lokale besturen, private woningen en bedrijven voor een 

periode van 20 jaar.  

 

4 E-Government 

4.1 Interreg VB Noordzeeregio ‘CORA’: aanstelling First Level Controller 

Samenvatting 

Als (lead) partner van het Interreg VB Noordzeeregioproject ‘CORA’ dient Leiedal een First Level 

Controller aan te stellen voor het valideren van de financiële claims. Daartoe dient een daartoe door 

Vlaanderen geselecteerde auditor te worden geselecteerd via een aanbestedingsprocedure.  

 

De raad van bestuur beslist:  

om de procedure tot aanstelling van een FLC voor het Interreg VB Noordzeeproject ‘CORA’ op te 

starten volgens de procedure die voorgeschreven is door het Agentschap Ondernemen. 
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4.2 ICON ‘Fast’: deelname Leiedal aan het project ‘FAST’ 

Samenvatting 

In het kader van een projectoproep georganiseerd door IMEC en ICON werd het project ‘FAST’ 

goedgekeurd. Leiedal wordt uitgenodigd om deel uit te maken van de gebruikerscommissie van het 

project. 

 

De raad van bestuur beslist:  

dat Leiedal namens de regio deelneemt aan de Gebruikerscommissie van het Vlaamse ICON-project 

‘FAST’. 

 

 

 

D Varia  

 

1. Volgende vergadering: vrijdag 27 april 2018 

 

2. Informatievergadering 19 april 2018 

 

3. Algemene Vergadering 29 mei 2018  

 

 

 

 

 

Filip Meuris Koen Byttebier 

secretaris voorzitter 

 

 

 


