
 

De voorzitter van de gemeenteraad van Ichtegem verzoekt voor de eerste maal de gemeenteraad in 

zitting te vergaderen in de raadzaal van het gemeentehuis in Ichtegem op donderdag 8 november 

2018 om 19.30u 

Alle punten werden met algemeenheid van stemmen goedgekeurd uitgezonderd punt 13 werd 

aangenomen met 12 stemmen voor tegen 7 onthoudingen. 

OPENBARE ZITTING  

1. Goedkeuring verslag openbare zitting van 4 oktober 2018 

2. Goedkeuren agenda buitengewone algemene vergadering Infrax West op 3 december 2018-

Vaststellen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiging 

De gemeente werd bij aangetekende brief opgeroepen om deel te nemen aan de zitting van de 

buitengewone algemene vergadering van Infrax West op 3 december 2018 om 18 uur in het Infrax-

gebouw, Noordlaan 9 te Torhout. Onze gemeente dient de agenda van gestelde vergadering goed te 

keuren en bepaalt tevens het mandaat van de gemeentelijk vertegenwoordiger. 

3. Gaselwest - Goedkeuring agenda algemene vergadering in buitengewone zitting, partiële 

splitsing door overneming en vaststelling mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger-17 

december 2018 

De gemeente werd bij aangetekende brief van 8 oktober 2018 opgeroepen om deel te nemen aan de 

zitting van de buitengewone algemene vergadering op 17 december 2018 van Gaselwest om 18 uur in 

het exploitatiegebouw, President Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk. 

De gemeenteraad dient zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel tot partiële splitsing door 

overneming van de activiteiten elektriciteits- en gasdistributie op het grondgebied van de gemeenten 

Celles, Comines-Warneton, Ellezelles en Mont-de-l’Enclus van de opdrachthoudende vereniging 

Gaselwest door ORES Assets CVBA zoals opgenomen in de agenda. 

Onze gemeente dient de agenda van gestelde vergadering goed te keuren en het mandaat van de 

gemeentelijk vertegenwoordiger te bepalen. 

4. Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering IVOO op 18 december 2018-beleid 

en begroting 2019. Bepalen mandaat vertegenwoordiging 

De gemeente werd bij aangetekende brief van 19 oktober 2018 opgeroepen om deel te nemen aan de 

zitting van de Buitengewone Algemene Vergadering van de Intercommunale IVOO op 18 december 

2018 om 18 uur in de vergaderzaal op de gelijkvloerse verdieping, Klokhofstraat 2 te Oostende met 

agendapunten:  

AGENDA MET TOELICHTING 



Onze gemeente dient de agenda van gestelde vergadering goed te keuren en bepaalt tevens het 

mandaat van de gemeentelijk vertegenwoordiger. 

 

5. Goedkeuren agenda buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 19 december 2018 

en bepalen mandaat vertegenwoordiging 

De gemeente werd bij aangetekende brief van 25 oktober 2018 opgeroepen om deel te nemen aan de 

zitting van de buitengewone algemene jaarvergadering TMVS dv op 19 december 2018 om 15.00 uur 

te Groot-Bijgaarden. 

Onze gemeente dient de agenda van gestelde vergadering goed te keuren en bepaalt tevens het 

mandaat van de gemeentelijk vertegenwoordiger. 

6. Goedkeuren agenda buitengewone algemene vergadering WVI op 20 december 2018 en 

bepalen mandaat vertegenwoordiging 

De gemeente werd bij aangetekende brieven opgeroepen om deel te nemen aan de zitting van de 

buitengewone algemene vergaderingen van WVI op 20 december 2018 om 18.30 uur en 19.00 uur te 

Wingene.  

Onze gemeente dient de agenda van gestelde vergaderingen goed te keuren en bepaalt tevens het 

mandaat van de gemeentelijk vertegenwoordiger. 

7. Akteneming budgetwijziging 2018 van kerkfabriek Sint-Jozef en Karel de Goede-Wijnendale 

Bij kerkfabriek Sint-Jozef Wijnendale is het renovatie- en/of restauratieproject aan hun kerkgebouw 

nog niet afgesloten. 

Binnen het jaar 2018 was er geen enkel investeringsbudget, doch voor het correct boekhoudkundig 

afhandelen van het overschot binnen de investeringsontvangsten en investeringsuitgaven over 2017, 

is een verschuiving naar 2018 van de toenmalige budgetten noodzakelijk. 

Tevens werd het investeringsresultaat verminderd door een vermindering van de exploitatietoelage 

met 30.000 euro wat het Ichtegemse aandeel over 2018 terugbrengt van 12.487,79 euro naar 

5.287,79 euro is een vermindering met 7.200 euro. 

8. Akteneming budget 2019 van de kerkfabriek St.-Jozef en Karel de Goede-Wijnendale 

De raad dient akte te nemen van het budget 2019 van de Kerkfabriek Sint Jozef–Wijnendale. De 

gewone exploitatietoelage bedraagt 55.455,98 euro, waarvan 24 % ten laste van het 

gemeentebestuur Ichtegem (of 13.309,44 euro). Er isn geen investeringstoelage voorzien voor 2019. 

 

9. Akteneming budget 2019 van de kerkfabriek O.L.V. Hemelvaart-Edewalle 



De raad dient akte te nemen van het budget 2019 van de Kerkfabriek O.L.V. – Edewalle. De gewone 

exploitatietoelage bedraagt 9.764,64 euro, waarvan 10 % ten laste van het gemeentebestuur 

Ichtegem (of 976,46 euro). Er is geen investeringstoelage voorzien voor 2019. 

 

 

10. Akteneming budget 2019 kerkfabrieken Sint-Amandus Bekegem, Sint-Medardus Eernegem 

en Sint-Michiel Ichtegem 

Zoals het gemeentebestuur dienen ook de kerkbesturen telkenjare een budget op te maken voor het 

toekomstige jaar. 

De tekorten vastgesteld op die jaarlijkse budgetten moeten na advies van de bisschop bijgepast 

worden door het gemeentebestuur. 

Via het Centraal Kerkbestuur vragen de kerkfabrieken dit in de vorm van de exploitatietoelage voor de 

dagelijkse werking en als investeringstoelagen voor belangrijke werken en restauraties. 

Voor 2019 komt dit neer op € 0,00 voor Bekegem, € 59.956,96 voor Eernegem en € 40.652,88 voor 

Ichtegem als exploitatietoelagen. Er worden geen investeringstoelagen voorzien vanwege het 

gemeentebestuur. 

11. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst GAS-bemiddeling Oostende - Ichtegem 

In de recente GAS-wet van 23 juni 2014 krijgt de lokale bemiddeling een prominente plaats en 

omschrijft men het als alternatief voor de administratieve geldboete.  

De bemiddeling biedt de overtreder van de inbreuk de mogelijkheid om, via tussenkomst van een 

bemiddelaar, de veroorzaakte schade te herstellen of schadeloos te stellen of het conflict te doen 

bedaren. Het stadsbestuur van OOSTENDE sloot voor het gerechtelijk arrondissement Brugge een 

overeenkomst af met de dienst grootstedenbeleid van de federale overheid voor de aanwerving van 

een bemiddelingsambtenaar in het kader van de GAS.  

Deze bemiddelaar moet ervoor zorgen dat de bemiddelingsprocedure kan worden uitgevoerd in alle 

gemeenten van het gerechtelijk arrondissement Brugge.  

De gemeente ICHTEGEM kan zodoende genieten van de lokale bemiddeling die door 

Grootstedenbeleid deels wordt gesubsidieerd.  

12. Goedkeuring aanpassing reglement retributies socio-culturele infrastructuren 

De gemeenteraad dient zijn goedkeuring te geven aan de toevoeging van onderstaande artikels in het 

bestaande retributiereglement dat de tarieven voor het gebruik van gemeentelijke zalen regelt: 

-Het ter beschikking stellen van een toegangskaart of sleutel, zowel voor structureel als voor 

occasioneel gebruik is onderhevig aan een waarborg van 20 euro per kaart of sleutel.  Deze zal 

worden gevraagd telkens een gebruiker een kaart of sleutel afhaalt.  Indien de kaart verloren raakt of 

niet wordt teruggebracht, zal deze 20 euro worden ingehouden en wordt deze beschouwd als 

vergoeding voor materiaal en werk voor het aanmaken van een nieuwe sleutelkaart of sleutel. 

-Gebruikers die op reguliere basis (wekelijks) gebruik maken van sportaccommodaties kunnen een 



vaste kaart of sleutel aanvragen via de dienst sport.  Deze kaart of sleutel geeft hen enkel toegang tot 

de lokalen die zij voor deze periode hebben afgehuurd.  Structurele wijzigingen worden aan de dienst 

sport gemeld en zullen eventueel in de kaart worden gewijzigd.  Zij zullen eenmalig gevraagd worden 

om 20 euro per kaart of sleutel als waarborg te storten. De wijze waarop de nodige gegevens ter 

beschikking van de dienst sport worden gesteld, wordt door de betrokken dienst verder administratief 

uitgewerkt (aanvraagformulier, ontvangstbewijs, …). 

-Gebruikers die op occasionele basis gebruik maken van de accommodaties kunnen hun sleutelkaart 

ophalen in het Ichtegemse of Eernegemse gemeenteloket (naargelang de locatie van de 

infrastructuur) na het correct vastleggen van de ruimte en in afspraak met de uitleendienst (dienst 

cultuur).  Zij zullen gevraagd worden 20 euro in contanten als waarborg achter te laten bij het loket en 

krijgen dit terug bij het afgeven van de sleutel of kaart. 

-Alle scholen van de verschillende netten op de gemeente worden ingeschaald in de 0% categorie. 

13. Goedkeuring verrekening perceel 1 en 2 asfalteren landelijke wegen 2018 

De gemeenteraad dient zijn goedkeuring te verlenen aan de verrekening van de opdracht “Asfalteren 

landelijke wegen 2018: 

-perceel 1” voor het totaalbedrag in meer van 50.728,49 euro excl. btw of 61.381,47 euro incl. 21% 

btw. 

-Perceel 2” voor het totaalbedrag in meer van 23.349,68 euro excl. btw of 28.253,11 euro incl. 21% 

btw. 

Voor de uitgave van deze opdracht is er 175.000 euro voorzien in het investeringsbudget van 2018, 

investeringsenveloppe 2014/01 subproject 2014/01/17, budgetsleutel 2240007/020000. 

Bij de eerstvolgende budgetwijziging zal het krediet voor deze opdracht verhoogd worden met 

85.266,36 euro en in het totaal 260.266,36 euro voorzien worden. 

14. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst van samengevoegde opdrachten van diensten 

Vlaams Gewest-gemeente Ichtegem betreffende de herinrichting van de doortocht N363 

Diksmuidebaan 

Het Vlaams Gewest voorziet in de ontwerpstudie voor de herinrichting van de doortocht N363 

Diksmuidebaan te Ichtegem van kilometerpunt 1,00 tot 2,20, terwijl de gemeente de ontwerpstudie 

voor de herinrichting van de voetpaden en groenvoorzieningen voor zijn rekening zou nemen. 

Het Vlaams Gewest, in gezamenlijke naam, zou als aanbestedende overheid fungeren bij de gunning 

en de uitvoering. De aanbestedende overheid stelt een leidend ambtenaar aan.  

De kosten voor de studie en de veiligheidscoördinator-ontwerp worden als volgt verdeeld: “deels voor 

rekening van het Vlaams Gewest en deels voor rekening van de gemeente, telkens a rato van het 

aandeel van elk van de partijen in de werken”. 

De samenwerkingsovereenkomst voor samengevoegde opdrachten en diensten wordt ter 

goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 

15. Varia en vragen 



BESLOTEN ZITTING  

16. Goedkeuring verslag besloten zitting van 4 oktober 2018 

17. Varia en vragen 


