FME/edw

a 05

V2018-1214 website.docx

14 december 2018

Raad van bestuur – 14 december 2018

C

Formeel te beslissen punten

1

Leiedal als organisatie

1.1

Personeel (mondelinge toelichting)

1.1.1

Profiel aanwerving HR/HB-stafmedewerker
HR-STAFMEDEWERKER
Generalistisch profiel, met ervaring in veranderingsprocessen
Functie


Je vertaalt het HR-beleid vanuit het Managementteam en de Personeelsdelegatie van de Raad
van Bestuur naar concrete doelstellingen en projecten.



Je neemt initiatief om de huidige HR-processen en HR-systemen te professionaliseren en HRtools te implementeren.



Je staat in voor het aanwervingsproces van nieuwe collega’s en via een uitgewerkt
onthaalbeleid sta je garant voor een optimale inwerking en integratie.



Je werkt actief verder op andere HR-projecten, zoals het functionerings- en evaluatiegesprek,
competentiemanagement, opleidingsbeleid, loonbeleid en zorgt dat dit steeds eigentijds en
wendbaar is.



Je kan beroep doen op externe partners om te bouwen aan een mensgericht HR-beleid in een
organisatie waar alle medewerkers samen naar de toekomst kijken.

Profiel


Je bent minstens in het bezit van een bachelor diploma, of bent gelijkwaardig door ervaring, en
je kan terugblikken op minimum 10 jaar werkervaring in een interne HR-rol.



Je hebt een eerder generalistisch profiel en je hebt ervaring met het implementeren van HRtools om de medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen.



Je bent sterk in sociale wetgeving en weet de medewerkers steeds de correcte informatie door
te geven.

▪

▪

▪

▪

▪
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Met jouw jarenlange ervaring kan je leidinggevenden ondersteunen en verder begeleiden in hun
rol als people manager.



Je hebt een analytische geest en dankzij jouw organisatorisch vermogen kan je projecten
gestructureerd aanpakken.

Aanbod


Je staat voor een uitdagende functie en komt terecht in een dynamische werkomgeving met
enthousiaste medewerkers.



Je kan rekenen op een contract voor onbepaalde duur en een salaris in overeenstemming met
je opleiding en ervaring (incl. wettelijk vakantiegeld en dertiende maand).



Jouw pakket wordt aangevuld met extralegale voordelen zoals maaltijdcheques,
groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding voor woon-werkverkeer,
tussenkomst in de kosten van het openbare woon-werkverkeer.



We bieden jou een gunstige verlofregeling om jouw werk en privé optimaal op elkaar af te
stemmen.



Je krijgt de mogelijkheid om opleidingen te volgen en mee te groeien met de organisatie.

Selectieprocedure:


Vóór eind januari 2019:

Een preselectie op basis van uw cv



05/02/2019 in de namiddag:

Een schriftelijke en mondelinge selectieproef



11 of 12/02/2019:

Een assessment



22/02/2019 in de voormiddag:

Een gesprek met de personeelsdelegatie

De raad van bestuur beslist:
Het profiel goed te keuren en de procedure op te starten.

1.2

Nieuwbouw Leiedal: problematiek waterinsijpeling – opstart juridische procedure
Samenvatting
Een aantal jaren terug werden de kantoren van Leiedal uitgebreid met een nieuwbouw met
vergaderzalen. Na de voorlopige oplevering van 20/03/2014 werd een verborgen gebrek van
waterinfiltratie in het dak vastgesteld, ter hoogte van de ingang naar de grote zaal, ter hoogte van
het herentoilet en de keuken. Dit verborgen gebrek kadert binnen de tienjarige aansprakelijkheid
van de architect en aannemer.
Gezien dit probleem tot op heden niet is opgelost en er ondanks de verschillende bijeenkomsten en
interventies geen minnelijke oplossing wordt gevonden, zijn verdere (gerechtelijke) stappen
noodzakelijk.
De raad van bestuur beslist:
om een gerechtelijke procedure op te starten, de aanstelling van een gerechtsdeskundige te
verzoeken en hiervoor een mandaat te geven aan een raadsman van de lijst.
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2

Ondernemen en Ontwikkeling

2.1

Harelbeke: verwerving site voor ruimte om te ondernemen – aanvraag subsidies
Samenvatting
In functie van de economische dynamiek en veerkracht van de regio Kortrijk, wenst Leiedal te
investeren in de aankoop van een leegstaande site. Om de grotendeels leegstaande site te kunnen
ontwikkelen tot een KMO-zone is het wenselijk subsidies voor de verwerving te verkrijgen.
De raad van bestuur beslist


Over te gaan tot de verwerving van de percelen kadastraal gekend onder Harelbeke, vierde
afdeling Bavikhove, nummers A125D3, A125F2, A125F3, A125Y2, A125V2, A147S, A152D,
A154P en A156D binnen de marges van het schattingsverslag of visum;



De noodzakelijkheid van deze verwerving te erkennen om de ontwikkeling van de
stedenbouwkundige uitrusting van het gewest Kortrijk te verwezenlijken;



Er zich toe te verbinden om de aanvraag van subsidiëring van de saneringswerkzaamheden in
te dienen samen met de basisstudie binnen 6 maanden na de betekening van het definitieve
voorstel van subsidiebedrag voor de verwerving.



Subsidies van de verwerving van bovenstaande site aan te vragen.



Er zich toe te verbinden om de aanvraag van subsidiëring van de saneringswerkzaamheden in
te dienen samen met de basisstudie binnen 6 maanden na de betekening van het definitieve
voorstel van subsidiebedrag voor de verwerving.

2.2

Kortrijk Bellegem Emdeka: aankoopverbintenis
Samenvatting
Aan de raad van bestuur wordt de verkoop van een perceel gelegen in het bedrijventerrein Emdeka
te Bellegem aan bvba C. ter goedkeuring voorgelegd.
De raad van bestuur beslist:
de aankoopverbintenis dd. 16 november 2018 voor het perceel nummer 6 gelegen in het
bedrijventerrein Emdeka te Bellegem te bekrachtigen.

2.3

Kortrijk Marke Torkonjestraat: infrastructuurwerken - gunning
Samenvatting
In uitvoering van de beslissing van de raad van bestuur van 22 september 2017 vond op 6/11/2018
de openbare procedure plaats voor de infrastructuurwerken in het bedrijventerrein Torkonjestraat te
Marke. Hierbij werden acht biedingen geopend.
Uit het onderzoek van de inschrijvingen en het verslag i.v.m. de openbare procedure hieromtrent,
blijkt dat het laagste reglementaire aanbod werd ingediend door Olivier Construct uit Izegem.
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De raad van Bestuur beslist :
om met betrekking tot de infrastructuurwerken in het bedrijventerrein Torkonjestraat te Marke de
werken toe te wijzen aan Olivier Construct uit Izegem.

2.4

Kuurne: principe verwerving lot bouwgrond
Samenvatting
Leiedal wenst, met instemming van de gemeente Kuurne, te investeren in de aankoop van een lot
residentiële grond. Deze aankoop maakt het mogelijk een nieuwe woonontwikkeling te realiseren.
De raad van bestuur beslist:


Over te gaan tot verwerving van de percelen kadastraal gekend onder Kuurne, eerste afdeling,
sectie C, nummers 37F7, 37H6, 37F6, 37E6, deelnummer 35P2, binnen de marges van het
schattingsverslag of visum;



De noodzakelijkheid van deze verwerving te erkennen om de ontwikkeling van de
stedenbouwkundige uitrusting van het gewest Kortrijk te verwezenlijken;



2.5

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

Lendelede Bergkapel: opdrachtdocument aanleg publieke ruimte
Samenvatting
Leiedal ontwikkelt in het centrum van Lendelede de woonontwikkeling Bergkapel.
In de zitting van 5 februari 2016 werd - via de formule van de Open Oproep WinVorm - het
ontwerpteam Maarch aangesteld voor de opmaak van het ontwerp van de publieke ruimte.
Het ontwerpdossier voor de infrastructuurwerken tot aanleg van de openbare ruimte wordt aan de
raad ter goedkeuring voorgelegd.
De raad van bestuur beslist :
om het ontwerp voor de infrastructuurwerken op de woonzone Bergkapel in Lendelede goed te
keuren en over te gaan tot openbare procedure op basis van de prijs.

2.6

Lendelede Bergkapel: verkoop aan Mijn Huis
Samenvatting
Leiedal ontwikkelt in het centrum van Lendelede de woonontwikkeling Bergkapel. Naast de verkoop
van individuele kavels aan particuliere bouwheren en de realisatie van twee deelprojecten via een
oproep PPS, wenst Leiedal ook een sociale component in het project te integreren. Een deelzone
langs de Kuurnsestraat wordt voor sociale woningen voorbehouden. Sociale huisvestingsmaatschappij Mijn Huis, actief in Lendelede, krijgt de eerste kans om dit deelproject te realiseren.
De modaliteiten worden in deze nota uiteengezet.
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De raad van bestuur beslist :
om de modaliteiten van het aanbod aan Mijn Huis goed te keuren en dit aanbod aan hen over te
maken.

2.7

Lendelede Nelca en Bergkapel: procedure voor de selectie van een private partner voor de
ontwikkeling van twee woonprojecten
Samenvatting
Leiedal werkt in Lendelede aan twee woonprojecten waarvoor een samenwerking met een of
meerdere private partners gewenst is. Circa 90 wooneenheden komen voor deze publiek-private
samenwerking in aanmerking: circa 50 eenheden op de site Nelca en circa 40 eenheden op de site
Bergkapel. Om een private partner voor elk project of voor beide projecten samen te selecteren,
wenst Leiedal een oproep in twee fases te organiseren: een selectiefase en een beoordelingsfase.
De samenwerking zal de vorm aannemen van een contractuele publiek-private
samenwerkingsovereenkomst. De kenmerken, principes, randvoorwaarden en modaliteiten van de
oproep zijn het voorwerp van deze nota.
De raad van bestuur beslist :
om het opdrachtdocument op basis van de voorgestelde kenmerken, principes, randvoorwaarden en
modaliteiten goed te keuren en hiervoor beroep te doen op een procedure in twee stappen met
bekendmaking.

2.8

Zwevegem De Pluim: omgevingsaanleg – goedkeuring ontwerpdossier en
plaatsingsprocedure
Samenvatting
Leiedal ontwikkelt het bedrijventerrein De Pluim te Zwevegem. Het ontwerpdossier en de
plaatsingsprocedure voor de omgevingsaanleg wordt hierbij ter goedkeuring voorgelegd.
De raad van Bestuur beslist :
om het ontwerp voor de omgevingsaanleg op het bedrijventerrein De Pluim goed te keuren en over
te gaan tot de plaatsing van de opdracht via een openbare procedure.

2.9

Raamovereenkomst schattingen: toewijzing
Situering
In het kader van de projectontwikkeling en meer bepaald bij de aankoop van onroerende goederen,
wenst Leiedal ad hoc en op een flexibele manier een beroep te doen op een schatter-landmeter.
Bespreking door de raad
De raad neemt akte dat Leiedal wenst beroep te doen op schatters die hoofdzakelijk voor de
overheid werken en beroepsobjectiviteit en consistentie aanhouden bij het schatten.
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De raad van bestuur beslist :
Sabbe + C° NV uit Roeselare aan te stellen voor de raamovereenkomst met een schatter-landmeter
voor een periode van twee jaar (eventueel verlengbaar met twee jaar) conform de bepalingen uit
het opdrachtdocument.

2.10

Menen LAR Facilityblock: goedkeuring ontwerp en raming
Samenvatting
Leiedal en stad Menen werken samen aan een transformatieproces van de transportzone LAR, van
een louter transportcentrum naar een modern logistiek bedrijvenpark. Om tot een volwaardige
transformatie te komen en gepast in te spelen op de nieuwe noden op het vlak van dienstverlening,
werd - met de goedkeuring van de raad van bestuur dd. 14/02/2017 - een bouwkundig project ‘LAR
Business Center & Facility Block’ ingediend bij de Europese (EFRO) en Vlaamse (VLAIO) instanties
met het oog op subsidiëring. De gevraagde subsidies zijn inmiddels toegezegd.
Leiedal zal, als copromotor binnen dit project, een Facility Block oprichten ter hoogte van de
centrale parking. Dit Facility Block moet op termijn een rustplaats worden voor lokale en
internationale truckers, waar aan hun noden aangepaste voorzieningen aanwezig zijn.
Bespreking door de raad
De raad neemt akte dat eens de vergunning is afgeleverd, het Facilityblok binnen zes maand zal
klaar zijn.
De raad van bestuur beslist
het ontwerpdossier voor het Facility Block op de LAR, inclusief de raming, opgemaakt door architect
Ignace Gheysens, goed te keuren en de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op te
starten.

2.11

Ruimte om te ondernemen: aanpassing prijzen eerste semester 2019
Samenvatting
Halfjaarlijks worden de verkoopsprijzen van de bedrijventerreinen aangepast, onder meer rekening
houdende met de intrestlasten en de marktprijzen.
De raad van bestuur beslist:
Akkoord te gaan met het voorstel van nieuwe verkoopprijzen.

2.12

Ruimte om te wonen: evaluatie 2018 en aanpassing prijzen 2019
Samenvatting
Het aanbod van ruimte om te wonen van Leiedal omvat momenteel 6 verkoopbare woonprojecten,
namelijk Elleboogstraat (Helkijn), Sneppe (Deerlijk), Peperstraat (Heule), Losschaert (Zwevegem),
Emdeka (Bellegem) en een sociaal project Ter Schabbe (Anzegem).
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Daarnaast zijn een 3-tal projecten in voorbereiding: Bergkapel & Nelca(Lendelede) en De Voerman
(Anzegem).
Op 24 november 2017 besliste de raad van bestuur de verkoopprijzen van de woonzones in verkoop
te handhaven tot 31 december 2018. Deze dienen nu voor 2019 opnieuw bevestigd te worden.
De raad van bestuur beslist :
1.

De verkoopprijzen voor de 6 soc. kavels op Ter Schabbe, Anzegem

2.

De verkoopprijzen van het woonproject ‘Sneppe’ in Deerlijk

3.

De verkoopprijzen van het woonproject ‘Elleboogstraat’ in Helkijn

4.

De verkoopprijzen van het project ‘Losschaert’ in Zwevegem

5.

En de verkoopprijs van het perceel Emdeka-Bellegemstraat

te handhaven tot 31 december 2019.
De verkoopprijzen van de resterende 5 kavels van Peperstraat worden in de loop van 2019
herbekeken. De verkoop wordt voorlopig opgeschort tot er duidelijkheid is omtrent de
gemeenschappelijke carport.

2.13

Realty 2018: evaluatie - Deelname aan beurs ‘We are Real Estate 2019’
Samenvatting
De vastgoedbeurs Realty, die plaatsvond op 16 en 17 mei 2018 in Tour & Taxis Brussel, was toe aan
de tiende editie en werd positief geëvalueerd. In 2019 gaat de vernieuwde beurs door in Knokke. In
2019 wordt Brussel een nieuw vastgoedinitiatief gelanceerd ‘We are Real Estate’.
Bespreking door de raad
De raad ziet deelname aan Realty als (i) een goede manier om op een hoog niveau contacten met
ontwikkelaars te behouden; (ii) als promotie-instrument voor de regio en (iii) als netwerkmoment
met architecten. De raad meent dat ook in tijden van economische groei, moet blijvend worden
geïnvesteerd in nieuwe projecten en initiatieven.
De raad van bestuur beslist:
om in 2019 deel te nemen aan de nieuwe vastgoedbeurs ‘We are Real Estate’, onder voorbehoud
dat (i) ook het SOK/de stad Kortrijk deelneemt; en (ii) de eigen bijdrage maximaal 12.500 euro
bedraagt.

2.14

Vorderingsstaten

2.14.1

Deerlijk De Spijker – Infrastructuurwerken - Vorderingsstaten 1 en 2
Samenvatting
In het kader van de infrastructuurwerken op het bedrijventerrein De Spijker te Deerlijk diende de nv
APK Wegenbouw de vorderingsstaten 1 en 2 in.
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De raad van bestuur beslist :
om de vorderingsstaten 1 en 2 van de infrastructuurwerken op het bedrijventerrein De Spijker te
Deerlijk goed te keuren ten gunste van de nv APK Wegenbouw.

2.14.2

Kuurne/Kortrijk Kortrijk-Noord: omgevingsaanleg in de uitbreiding Vorderingsstaat 5
Samenvatting
In het kader van de omgevingsaanleg op de uitbreiding van het bedrijventerrein Kortrijk-Noord te
Kuurne en Kortrijk diende de nv Krinkels vorderingsstaat 5 in.
De raad van bestuur beslist :
om de vorderingsstaat 5 van de omgevingsaanleg op de uitbreiding van het bedrijventerrein
Kortrijk-Noord te Kuurne en Kortrijk goed te keuren ten gunste van Krinkels nv.

2.14.3

Kuurne site Sabbe: dringende instandhoudingswerken Lot 1 opkuis en dakwerken –
Vorderingsstaat 1
Samenvatting
In het kader van de dringende instandhoudingswerken aan de voormalige vlasroterij Sabbe werden
de werken mbt. lot 1 – algemene opkuis en dakwerken – toegewezen aan de firma bvba. Davy
Beernaert uit Zwevegem. De aannemer heeft de eerste vorderingsstaat ingediend.
De raad van bestuur beslist:
de vorderingsstaat nummer 1 voor de dringende instandhoudingswerken – algemene opkuis en
dakwerken, ten gunste van de bvba. Davy Beernaert uit Zwevegem, goed te keuren.

2.15

Vervreemdingen

2.15.1

Kuurne/Kortrijk Kortrijk-Noord: verkoop
De raad van bestuur wordt om toelating verzocht tot de verkoop door nv P. van een aan hen
toebehorend onroerend goed, gelegen te Kuurne, in het bedrijventerrein "Kortrijk-Noord", aan en in
voordeel van bvba P., in oprichting.
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
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2.15.2

Zwevegem Esserstraat: verkoop
De raad van bestuur wordt om toelating verzocht tot de verkoop door dhr. B. V., mv. M. M. en bvba
V. van een aan hen toebehorend onroerend goed, gelegen te Zwevegem, in het bedrijventerrein
"Esserstraat" te Zwevegem, aan en in voordeel van echtgenoten dhr. K. V. en mv. A. M.
De raad van bestuur beslist:


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



2.15.3

Het recht van voorkoop niet uit te oefenen

Harelbeke Harelbeke-Zuid: uit onverdeeldheid treden en vervolgens herschikking van de
onderlinge verhouding tussen de resterende eigenaars
Samenvatting
De raad van bestuur wordt om toelating verzocht vooreerst tot licitatie en vervolgens tot
herschikking van gerechtigheden rond een onroerend goed, gelegen in het bedrijventerrein
“Harelbeke-Zuid”, thans in onverdeeldheid toebehorend aan nv R., bvba I en bvba R., allen
behorend tot zelfde groep “R”.
De raad van bestuur beslist:


Toelating te verlenen tot de overdracht, gevolgd door de herschikking van onverdeelde
gerechtigheden zoals hiervoor aangegeven, en de voorwaarden daartoe vast te stellen.



2.15.4

Het recht van voorkoop niet uit te oefenen.

Harelbeke Harelbeke-Zuid: fusie door overneming
Samenvatting
De raad van bestuur wordt om toelating verzocht tot de “geruisloze” fusie [i.e. fusie door
overneming] van nv V. door bvba M., met gevolgen voor onroerende goederen, gelegen in het
bedrijventerrein “Harelbeke-Zuid” te Harelbeke.
De raad van bestuur beslist:


Akkoord te gaan met de voorgestelde fusie door overneming en de voorwaarden daartoe vast te
stellen.



2.15.5

Het recht van voorkoop niet uit te oefenen.

Menen Transportcentrum LAR: vestiging van een recht van opstal
Samenvatting
Terugkomend op de eerdere beslissing de dato 14 september 2018 op verzoek van nv Z. [recht van
opstal – onroerende leasing], wordt de raad van bestuur thans bijkomend om toelating verzocht tot
de vestiging van een recht van opstal in zelfde context door de aanpalende eigenaar en tevens
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verbonden onderneming, nv I., op een kleine strook grond langsheen de zijperceelsgrens, aan nv
Z., om dit recht van opstal op haar beurt over te dragen aan nv E., dit in een regularisatiebeweging
als gevolg van het overschrijden van perceelsgrenzen bij de uitvoering van bouwwerken op het
eigendom van nv Z.
De raad van bestuur beslist:
Toelating te verlenen tot de hiervoor vermelde rechtshandelingen en de voorwaarden daartoe vast
te stellen.

2.15.6

Kortrijk/Harelbeke Evolis: vestiging van een recht van opstal
Samenvatting
De raad van bestuur wordt om toelating verzocht tot de vestiging van een recht van opstal in de
context van een “onroerende leasing”-verrichting, tussen nv K. en nv E., betrekkelijk een onroerend
goed gelegen in het bedrijventerrein "Evolis", deel te Kortrijk.
De raad van bestuur beslist:
Toelating te verlenen tot de hiervoor vermelde rechtshandelingen en de voorwaarden daartoe vast
te stellen.

2.15.7

Zwevegem Moen Trekweg: verlenging van een recht van opstal
Samenvatting
De raad van bestuur wordt om toelating verzocht tot de verlenging door de echtg., dhr. D. C. en
mv. K. D., van een gevestigd recht van opstal op hun eigendom in het bedrijventerrein “Trekweg” te
Moen, toegestaan aan en in voordeel van nv T., dit voor een nieuwe duur van 15 jaar.
De raad van bestuur beslist:
Toelating te verlenen tot de vermelde verlenging onder al dezelfde voorwaarden, opgelegd door
Leiedal ter gelegenheid van de initiële vestiging van het recht van opstal, zoals vervat in haar brief
de dato 18 juli 2003.

2.15.8

Kuurne Kortrijk Kortrijk Noord: verkoop
Samenvatting
De raad van bestuur wordt om toelating verzocht tot de verkoop door nv F. van een aan haar
toebehorend onroerend goed, gelegen te Kortrijk, in het bedrijventerrein “Kortrijk-Noord", aan bvba
D.
De raad van bestuur beslist:


toelating te verlenen tot de verkoop zoals hiervoor aangegeven



de voorwaarden daartoe vast te stellen.
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2.15.9

Kuurne Kortrijk Kortrijk Noord: verkoop
Samenvatting
De raad van bestuur wordt om toelating verzocht tot de verkoop door nv F. van een aan haar
toebehorend onroerend goed, gelegen deels te Kortrijk en deels te Kuurne, in het bedrijventerrein
“Kortrijk-Noord", aan bvba V., dhr. R.V. en dhr. B.V.
De raad van bestuur beslist:


toelating te verlenen tot de verkoop zoals hiervoor aangegeven



de voorwaarden daartoe vast te stellen.

2.15.10 Kuurne Kortrijk Kortrijk Noord: verkoop
Samenvatting
De raad van bestuur wordt om toelating verzocht tot de verkoop door nv F. van een aan haar
toebehorend onroerend goed, gelegen te Kortrijk, in het bedrijventerrein “Kortrijk-Noord", aan bvba
E.
De raad beslist om


Toelating te verlenen tot de verkoop zoals hiervoor aangegeven



De voorwaarden daartoe vast te stellen

3

Ruimte en leefomgeving

3.1

IOED: jaaractieplan 2019
Samenvatting
Leiedal sloot in 2015 een samenwerkingsovereenkomst af met de Vlaamse Overheid die de
krijtlijnen vastlegt rond de werking van de erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst
(IOED). Het IOED fungeert sinds 1 januari 2016 als het intergemeentelijk expertisecentrum en
eerstelijnsaanspreekpunt inzake archeologie, bouwkundig erfgoed en landschappen in de regio ZuidWest-Vlaanderen. Elk jaar dient Leiedal een geactualiseerd actieplan indienen bij de Vlaamse
overheid.
Bespreking door de raad
De raad stelt vast dat het leeuwendeel van de middelen voorzien zijn voor lonen. Dit is eigen aan
het opzet van de IOED-financiering daar deze voldoende moet zijn om medewerkers te kunnen
inzetten en waarbij een klein deel van de middelen kan worden ingezet voor projecten.
Van de gemeentes wordt in eerste instantie logistieke ondersteuning gevraagd (bijvoorbeeld kosten
verbonden aan de locatie, materiaal van uitleendiensten, etc.). Er wordt met elke gemeente
bilateraal overleg gepleegd om het programma verder organisatorisch en financieel uit te werken.
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De raad van bestuur beslist:
het in te dienen actieplan 2019 van de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst goed te keuren.

3.2

Modaliteiten ter beschikking stellen van de Klimaatcaravan
Samenvatting
Aanvullend op de nota voor het ter beschikking stellen van de klimaatcaravan aan niet-commerciële
doeleinden, op raad van bestuur van 12 november 2018, werd de verzekering van de caravan
nagekeken.
In functie van een vlotte terbeschikkingstelling aan niet-commerciële doeleinden wordt voorgesteld
aanvullend een afzonderlijke omnium verzekering aan te gaan voor de caravan inclusief een afstand
van verhaal ten voordele van de trekkende derden.
De raad van bestuur beslist:
Het afsprakenkader voor het kostenloos uitlenen van de klimaatcaravan voor niet-commerciële
doeleinden werd goedgekeurd op de raad van bestuur van 12 november 2018. Aanvullend hierop
zal Leiedal de nodige verzekeringen afsluiten om deze ‘derden’ te vrijwaren.

4

E-Government

4.1

Aanstelling van een functionaris gegevensbescherming voor de intercommunale Leiedal
Samenvatting
Op 12 december 2014 heeft Leiedal intern de heer Francis Devriendt als
informatieveiligheidsconsulent aangesteld naar aanleiding van een machtigingsaanvraag bij de
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij.
In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden, alsook
nieuwe Belgische en Vlaamse regelgeving. Naar aanleiding daarvan wordt de aanstelling bevestigd
van Francis Devriendt als functionaris gegevensbescherming (data protection officer) voor de
intercommunale Leiedal.
De raad van bestuur beslist :
om de heer Francis Devriendt aan te stellen als functionaris gegevensbescherming binnen de
intercommunale Leiedal met ingang van heden.

D
1.

Varia
Volgende vergadering 11 januari 2019 in de Improviste (Hippodroom) te Waregem om 10.30u.

Filip Meuris

Koen Byttebier

secretaris

voorzitter
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