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Raad van bestuur – 10 januari 2020 

B. Formeel te beslissen punten 

1 Leiedal als organisatie 

1.1 Personeel 

1.1.1 Projectdeskundige mobiliteit 

Samenvatting 

De raad van bestuur neemt akte dat de stedenbouwkundige, die op 22/11/2019 door de raad van 

bestuur was aangesteld als projectdeskundige mobiliteit, op 9/01/2020 heeft laten weten te 

verzaken aan zijn aanstelling.  

 

De raad van bestuur beslist: 

Dat in het kader van de lopende procedure voor de aanwerving van een stedenbouwkundig 

ontwerper de wenselijkheid zal worden nagegaan om een van de geslaagde kandidaten aan te 

stellen als projectdeskundige mobiliteit. 

 

1.1.2 Interlokale verweefcoach 

Samenvatting 

Eind april 2019 werd door VLAIO een oproep voor projecten rond verweefcoaching gelanceerd. Met 

deze oproep wil de Vlaamse regering steden en gemeenten ondersteunen bij het voeren van een 

actief verwevingsbeleid. Leiedal diende namens de gemeenten van Zuid-West-Vlaanderen een 

dossier in. Op 17/12/2019 werd het aanvraagdossier door de bevoegde minister goedgekeurd. 

 

De raad van bestuur beslist:  

Om de aanwervingsprocedure voor een verweefcoach op basis van de functieomschrijving 

opgenomen in de projectaanvraag intergemeentelijke verweefcoach op te starten. Het profiel wordt 

goedgekeurd. 

 

http://www.leiedal.be/
mailto:info@leiedal.be
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1.1.3 Tijdsregistratie op Leiedal 

Samenvatting 

Aan de raad wordt het nieuw systeem van glijdende werkuren en de afspraken voor prestaties 

buiten normale uurrooster voorgelegd.  

 

Beslissing van de raad 

De raad van bestuur keurt het nieuwe systeem van glijtijden en prestaties buiten het normale 

uurrooster goed. Het systeem wordt van kracht vanaf 01/01/2020. 

 

2 Publieke projectontwikkeling 

2.1 Ruimte om te wonen: overzicht woonprojecten en verkoopprijzen 2020 

Samenvatting 

Momenteel heeft Leiedal 7 sites voor woningbouw in verkoop namelijk Elleboogstraat (Helkijn), 

Sneppe (Deerlijk), Peperstraat (Heule), Losschaert (Zwevegem), Emdeka (Bellegem), Bergkapel 

(Lendelede) en een sociaal project Ter Schabbe (Anzegem). Daarnaast zijn nog een 3-tal projecten 

in voorbereiding: PPS Nelca (Lendelede), PPS Bergkapel (Lendelede) en De Voerman (Anzegem). 

 

De raad van bestuur beslist:  

De verkoopprijzen van de betrokken woonprojecten te handhaven tot 31/12/2020.  

 

3 Ruimte en leefomgeving 

3.1 Horizon 2020 ‘Reworlding Platforms: Regenerative World-Making’: deelname aan 

onderzoeksproject duurzame bedrijvigheid UHasselt – Stagiair 

Samenvatting 

Leiedal is vanuit het partnerschap (UHasselt, Aalborg university, Malmö university, University of 

Trento, ETH Zürich) rond het projectvoorstel ‘Reworlding Platforms Regenerative World-Making’ in 

kader van een Horizon 2020 project, verzocht om aan het project deel te nemen. 

 

De raad van bestuur beslist: 

Akkoord te gaan om als stageplaats op te treden binnen het Horizon 2020 projectvoorstel 

‘Reworlding Platforms Regenerative World-Making’ en gaat akkoord met de ondertekening van de 

intentieverklaring. 

 

3.2 Interreg VB Noordzeeregio ‘CIRC NSR’ en ‘COM3’: aanduiding First Level Controller 

Samenvatting 

Als (lead) partner van de Interreg VB Noordzeeprojecten ‘Circ NSR’ en ‘COM3’ dient Leiedal een First 

Level Controller aan te duiden die de controle doet van de financiële claims. Het Agentschap 
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Innoveren en Ondernemen heeft in december 2019 vijf dienstverleners geaccrediteerd en de te 

volgen procedure bepaald. 

 

De raad van bestuur beslist: 

Om voor de Interreg VB Noordzeeprojecten ‘CIRC NSR’ en ‘COM3’ beroep te doen op de 

Vandelanotte uit Kortrijk voor het leveren van de diensten van eerstelijnscontrole en dit onder 

aansturing van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. 

 

3.3 Regionale vierde aannemerspool: opstart procedure 

Samenvatting 

In maart 2019 werd een aannemerspool en een architectenpool geselecteerd voor BEN-renovatie in 

het kader van Warmer Wonen en de RenovatieCoach. Deze selectie loopt voor 1 jaar. Leiedal start 

voor 2020 een analoge selectieprocedure op, met bijzondere aandacht voor de laagdrempeligheid 

van de procedure ten behoeve van de kleinere aannemers.  

 

De raad van bestuur beslist: 

Om de selectieprocedure te voeren in functie van het samenstellen van een regionale pool van 

aannemers en architecten met expertise en ambitie op vlak van BEN-renoveren, op basis van de 

voorgestelde randvoorwaarden en selectiecriteria.  

 

 

 

 

 

 

 

Filip Meuris Wout Maddens 

secretaris voorzitter 

 


