
 

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 6 september 

2018 om 19.30u 

De punten 1 t.e.m. 7 en 10 t.e.m. 14 werden goedgekeurd. 

De punten 8 en 9 werden verdaagd.

OPENBARE ZITTING  

1. Goedkeuring verslag openbare zitting van 5 juli 2018 

2. Akteneming besluit OCMW-raad 9 juli 2018 tot vaststelling Jaarrekening OCMW 2017 

De integrale rekening ligt ter inzage van de raadsleden. Deze rekening werd eenparig behandeld en 

vastgesteld door het O.C.M.W. op 9 juli 2018. 

3. Goedkeuring bestek Pensioenverzekering mandatarissen gemeente en OCMW Ichtegem 

De gemeenteraad dient zijn goedkeuring te verlenen aan het bestek FD/2018.02 en de raming voor de 

overheidsopdracht Diensten ‘Pensioenverzekering mandatarissen gemeente en OCMW Ichtegem’, 

opgesteld door de financieel directeur. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 

bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De 

gemeente Ichtegem zal optreden als opdrachtgevend bestuur voor deze overheidsopdracht. 

Het aandeel in deze opdracht voor de gemeente wordt geraamd op een éénmalige kost in 2018 van 

2.500.000 euro en een jaarlijks terugkerende uitgave van 100.000 euro vanaf 2019 (tevens vanaf 

2020 jaarlijks geïndexeerd met 2%), terwijl het aandeel van het OCMW wordt geraamd op een 

éénmalige kost in 2018 van 400.000 euro en een jaarlijks terugkerende uitgave van 20.000 euro vanaf 

2019 (tevens vanaf 2020 jaarlijks geïndexeerd met 2%). 

Betreffende overheidsopdracht zal worden gegund bij wijze van de openbare procedure. 

Deze overheidsopdracht zal Europees bekend gemaakt worden. 

In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur mee 

verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht. 

Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen. 

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees 

niveau. 

De uitgaven voor deze overheidsopdracht zullen voorzien worden, enerzijds in het gemeentebudget 

op budgetsleutel 6240002/010000, anderzijds in het OCMW-budget op budgetsleutel 624002/01000. 

AGENDA MET TOELICHTING 



4. Verhoging percentage tweede pensioenpijler voor contractuelen 

Het percentage wat betreft de tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden wordt 

verhoogd van 2 % naar 2,25 % van het pensioengevend jaarloon.  

5. Bekrachtiging besluit van de burgemeester genomen bij hoogdringendheid n.a.v. 

verordening openbare orde wedstrijden WK voetbal 

Het besluit van de burgemeester van 5 juli 2018 houdende verordening m.b.t. de openbare orde n.a.v. 

wedstrijden WK voetbal op: 

-maandag 2 juli om 20 uur op de markt Eernegem 

-vrijdag 6 juli om 20 uur op de markt Eernegem 

-dinsdag 10 juli om 20 uur op de markt Eernegem 

-14 juli om 16 uur op de markt Eernegem 

-15 juli finale WK voetbal deelgemeente Ichtegem 

Dit besluit dient door de gemeenteraad worden bekrachtigd. 

6. Goedkeuring wijziging verordening van de gemeente Ichtegem betreffende de gemeentelijke 

administratieve sancties n.a.v. gewijzigde wetgeving 

Begin augustus werden een beperkt aantal wijzigingen aan de GAS-wet  aangebracht voor wat betreft 

de verkeersinbreuken. 

Het Koninklijk Besluit van 19 juli 2018 verhoogt de bedragen van de sancties voor inbreuken op 

stilstaan en parkeren en op inbreuken op de borden C3 en F103, vastgesteld met automatisch 

werkende toestellen.  

o Voor inbreuken van de eerste categorie wordt het bedrag verhoogd van 55 euro naar 58 euro 

o Voor een inbreuk van de tweede categorie krijgt men voortaan  

een sanctie van 116 euro in plaats van 110 euro. 

Deze bedragen werden verhoogd om de sancties van de GAS-wet in overeenstemming te brengen 

met de huidige tarieven voor onmiddellijke inningen inzake verkeersinbreuken. Daar gelden deze 

hogere bedragen reeds vanaf 1 mei 2017. 

7. Tijdelijke politieverordening te Ichtegem ter vrijwaring van de openbare orde, het leefmilieu  

en de veiligheid en vlotheid van het verkeer voor en tijdens de Provincie- en 

gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 

Het is aangewezen om passende maatregelen te treffen om te voorkomen dat tijdens de campagne, 

naar aanleiding van de Provincie- en gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, de openbare 

orde wordt verstoord, het leefmilieu wordt vervuild en/of het verkeer wordt belemmerd of onveilig 

gemaakt. 

 



8. Vaststelling gewijzigd gebruikersreglement socio-culturele infrastructuren 

Dit punt werd verdaagd. 

9. Vaststelling prijzentabel socio-culturele infrastructuren 

Dit punt werd verdaagd. 

10. Aanpassing huishoudelijk reglement sportraad gemeente Ichtegem 

Aan het huishoudelijk reglement van de sportraad van de gemeente Ichtegem, goedgekeurd door de 

gemeenteraad van 6 februari 2014 dienen enkele aanpassingen, aanvullingen en uitbreidingen te 

gebeuren. Dit werd voor advies voorgelegd aan de sportraad op 20 juni 2018 en behandeld op het 

college van 3 juli 2018. 

Art. 6: Rechten en plichten van de leden 

1. het bijwonen van de algemene vergaderingen van de sportraad. Indien dit onmogelijk is, is het lid 

gehouden zich te laten vervangen door een vaste plaatsvervanger (bij voorkeur van het ander 

geslacht) en aangeduid door zijn/haar organisatie; deskundigen kunnen geen 

plaatsvervanger aanduiden; 

Art. 7: Einde mandaat 

a) Door het opnemen van een politiek mandaat of het niet meer voldoen aan de andere 

voorwaarden van artikel 3. Leden die niet beantwoorden aan de voorwaarden, dienen dit 

spontaan te melden aan de sportdienst. 

Art. 8: Werking van de algemene vergadering 

a) De algemene vergadering van de sportraad komt ten minste eenmaal per jaar samen, doch nooit 

in de maanden juli en augustus. Ze wordt samengeroepen door de voorzitter en de secretaris, die 

ervoor zorgen dat de uitnodiging geschiedt ten minste vijftien dagen voor de bijeenkomst.  

Art. 10: Bevoegdheid van het dagelijks bestuur 

a) De leden van het dagelijks bestuur kunnen zelf geen plaatsvervangers aanduiden. Bij ontslag of 

het niet meer voldoen aan de voorwaarden van artikel 3, worden zij vervangen door de eerste 

opvolger die het mandaat aanvaardt. De sportdienst houdt de lijst van de opvolgers bij; bij 

opvolgers met gelijk aantal stemmen, wordt de oudste opvolger als eerste opvolger 

aangeduid. 

 

11. Stookplaatsrenovatie De Kouter en De Ster. Goedkeuren bestek, raming en 

lastenvoorwaarden 



In het college van 3 april 2018 werd beslist om studiebureau ING. G. Minne aan te stellen als 

ontwerper technieken voor het vernieuwen van de stookplaats in De Kouter en de stookplaats in De 

Ster. De opdracht wordt opgedeeld in 2 percelen, meerbepaald De Ster en De Kouter. De totale 

raming van de opdracht bedraagt 126.792 euro excl. btw of 153.418,32 euro incl. 21% btw. Er wordt 

voorgesteld om de opdracht te gunnen bij wijze van een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure 

met voorafgaande bekendmaking. Dit vraagt tevens een bijsturing van het investeringsbudget 2018. 

12. Definitieve vaststelling van het ontwerp voor "het (gedeeltelijk)verleggen van het tracé van 

Buurtweg/Chemin 18" (Ichtegem/Eernegem) 

Op 7 juni 2018 keurde de gemeenteraad het ontwerp van rooilijnplan voor de gedeeltelijke verlegging 

van het tracé van Buurtweg/Chemin 18 voorlopig goed. In de daaropvolgende periode van openbaar 

onderzoek (van 29 juni 2018 tot en met 28 juli 2018) werden géén bezwaren/opmerkingen ontvangen. 

Het dossier werd, zoals voorgeschreven in het uitvoeringsbesluit, overgemaakt aan de provincie, doch 

tot op heden werd géén advies ontvangen. De GECORO (dd. 21/06/2018) en verkeerscommissie (dd. 

5/07/2018) hebben en positief advies verstrekt. Uiterlijk zestig dagen na het einde van het openbaar 

onderzoek beraadslaagt de gemeenteraad definitief en stelt desgevallend het gemeentelijk 

rooilijnplan, houdende de gedeeltelijke verlegging van het tracé van Buurtweg/Chemin 18 definitief 

vast. 

13. Aanvaarding van het wegtracé - wegeniswerken in de verkaveling "zijstraat 

Akkerbeekstraat" te Eernegem - Van Huele Invest 

Er wordt een verkaveling (omgevingsvergunning) aangevraagd voor achtergelegen restpercelen, 

gelegen langsheen de Akkerbeekstraat te Ichtegem/Eernegem. Het betreft een verkaveling voor 8 

loten voor open en halfopen ééngezinswoningen. Er dient nieuwe wegenis aangelegd ter ontsluiting 

van de loten 3 t.e.m. 8.  De gemeenteraad dient de nieuwe rooilijn te aanvaarden. 

14. Aanvaarding van het wegtracé - wegeniswerken in de verkaveling "Oude Heirweg" te 

Ichtegem - Groep Huyzentruyt NV 

Er wordt een verkaveling (omgevingsvergunning) aangevraagd voor binnengebied, gelegen nabij de 

Oude Heirweg te Ichtegem. Het betreft een verkaveling voor 20 loten voor open, gesloten en halfopen 

ééngezinswoningen. Er dient nieuwe wegenis aangelegd ter ontsluiting van de loten 1 t.e.m. 20.  De 

gemeenteraad dient de nieuwe rooilijn te aanvaarden. 

 

 

15. Varia en vragen 

BESLOTEN ZITTING  

16. Goedkeuring verslag besloten zitting van 5 juli 2018 

17. Varia en vragen 


