FME/edw

a 05 2021

V2021-0611 besluitenlijst

11 juni 2021

Raad van bestuur – 11 juni 2021

C.

Formeel te beslissen punten

1

Leiedal als organisatie

1.1

Personeel
Context
Leiedal wenst op korte termijn externe resources in te schakelen ter versterking van het Digidal
team.
De raad van bestuur beslist:
Akkoord te gaan met het opstarten van een aanbestedingsprocedure voor het tijdelijk aanstellen
van een externe full stack Drupal ontwikkelaar.

2

Publieke projectontwikkeling

2.1

Woonproject Lendelede Bergkapel – Aankoopverbintenissen loten 4 en 17
Samenvatting
Op vrijdag 21 mei 2021 werden voor het woonproject Lendelede-Bergkapel 2 nieuwe
aankoopverbintenissen afgesloten, namelijk voor de bouwkavels 4 en 17. Een klein jaar na de
opstart van de verkoop zijn daarmee 5 van onze 17 bouwkavels verkocht.
De raad van bestuur beslist:
de aankoopverbintenissen te bekrachtigen
•

Voor de aankoop van bouwkavel 4, op het woonproject Lendelede-Bergkapel.

•

Voor de aankoop van bouwkavel 17, op het woonproject Lendelede-Bergkapel.

▪

▪

▪

▪

▪

2

2.2

Vorderingsstaten

2.2.1

Zwevegem Losschaert: omgevingswerken – Vorderingsstaat 3
Samenvatting
In het kader van de omgevingswerken voor de aanleg van het openbaar domein op de woonzone
Losschaert in Zwevegem heeft de aannemer, Arbowar uit Waregem, de vorderingsstaat met
nummer 3 ingediend.
De raad van bestuur beslist :
de vorderingsstaat nummer 3 voor de omgevingswerken in de woonzone Losschaert in Zwevegem,
ten gunste van de firma Arbowar uit Waregem, goed te keuren.

2.2.2

Lendelede Woonzone Bergkapel: aanleg publieke ruimte – Vorderingsstaten 17 en 18
Samenvatting
In het kader van de omgevingswerken voor de aanleg van het openbaar domein op de woonzone
Bergkapel in Lendelede heeft de aannemer, APK Wegenbouw uit Geel, de vorderingsstaat met
nummer 17 (nihil) en 18 ingediend.
De raad van bestuur beslist :
de vorderingsstaten met nummers 17 en 18 voor de infrastructuurwerken in de woonzone
Bergkapel in Lendelede, ten gunste van de firma APK Wegenbouw uit Geel, goed te keuren.

2.2.3

Deerlijk De Spijker: infrastructuurwerken - Vorderingsstaat 20
Samenvatting
In het kader van de infrastructuurwerken op het bedrijventerrein De Spijker te Deerlijk diende de nv
APK Wegenbouw de vorderingsstaat 20 in.
De raad van bestuur beslist
om de vorderingsstaat 20 van de infrastructuurwerken op het bedrijventerrein De Spijker te Deerlijk
goed te keuren ten gunste van de nv APK Wegenbouw.

2.3

Vervreemdingen

2.3.1

Kortrijk Kennedpark “Kenpro center”: verkoop
Samenvatting
De raad van bestuur wordt om toelating verzocht tot de verkoop door bv A. , van een aan haar
toebehorend onverdeeld aandeel in volle eigendom in een onroerend goed, gelegen in het
Kennedypark te Kortrijk, “Kenpro-Center I”, aan en in voordeel van bv G. en van bv G, beide laatste
kopend in onverdeeldheid .
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De raad van bestuur beslist:

2.3.2

•

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

•

het recht van voorkoop niet uit te oefenen

Kuurne/Kortrijk Kortrijk-Noord: verkoop
Samenvatting
De raad van bestuur wordt om toelating verzocht tot de verkoop door bv E., van een aan haar
toebehorend onroerend goed, gelegen in het bedrijventerrein “Kortrijk-Noord”, gedeelte op Kuurne,
aan en in voordeel van nv G.
De raad van bestuur beslist:
•

Akkoord te gaan met de voorgestelde verkoop en de voorwaarden daartoe vast te stellen

•

Het recht van voorkoop niet uit te oefenen

3

Ruimte en leefomgeving

3.1

Oproep energieconsulentenprojecten: renovatiecoaches
Samenvatting
Het Vlaams Energie en Klimaat Agentschap (VEKA) lanceert een subsidie-oproep
energieconsulenten, waarbinnen W13 en Leiedal een dossier voor renovatiecoaches wensen in te
dienen. De focus ligt op een aantal specifieke doelgroepen, flankerend aan het SUPRA dossier zijnde
kwetsbare doelgroepen en appartementen.
De raad van bestuur beslist :
Om samen met W13 een subsidiedossier in te dienen binnen de oproep energieconsulenten van
VEKA voor 1 vte RenovatieCoach voor 3 jaar vanaf 1 januari 2022.

Filip Meuris

Wout Maddens

secretaris

voorzitter
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