
Besluitenlijst van de gemeenteraad van donderdag 4 april 2019 in uitvoering van artikel 285, §1 
van het Decreet over het Lokaal bestuur

dienst secretariaat

1. Goedkeuring verslag openbare zitting van 28 februari 2019

De raad heeft zijn goedkeuring gegeven aan het verslag van de vorige openbare zitting

Algemeen bestuur

2. Vaststellen huishoudelijk reglement gemeenteraad voor deze legislatuur

De gemeenteraad heeft het huishoudelijk reglement vastgelegd voor de legislatuur 2019-2024

3. Vaststellen deontologische code gemeenteraad-college 

De raad heeft de deontologische code vastgelegd voor de gemeenteraad en het college van 

burgemeester en schepenen. De deontologische code omvat het geheel van beginselen, 

gedragsregels, richtlijnen en principes, die de lokale mandatarissen tot leidraad dient bij de uitoefening 

van hun mandaat en bij de dienstverlenende activiteiten ten behoeve van de bevolking. 

4. Goedkeuring instap in de projectaanvraag geïntegreerd breed onthaal

De gemeenteraad heeft zijn goedkeuring gegeven aan het instappen in het projectdossier 

Geïntegreerd Breed Onthaal LSB – 2019 dat door de Dienstverlenende Vereniging Westhoek 

(welzijnsplatform) zal worden ingediend 

dienst financiën

5. Vaststelling en toekenning werkingsbijdrage 2019 aan Politiezone Kouter

De werkingsbijdrage voor het jaar 2019 aan de Politiezone Kouter werd door de gemeenteraad 

vastgesteld en toegekend

dienst burgerzaken

6. Goedkeuring aanpassing retributieregl. adm. prestaties-huwelijk 2019

De raad heeft zijn goedkeuring gegeven aan de aanpassing aan het retributiereglement houdende de 

administratieve prestaties met aanvulling inzake de kosptrijs huwelijksvoltrekkingen- 1.1.2019-
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technische dienst

7. Aankoop CNG bestelwagen met kipper. Goedkeuren bestek

De raad heeft zijn goedkeuring gegeven aan het bestek, de raming en de lastenvoorwaarden tot 

uitvoering van de opdracht 'aankoop CNG bestelwagen met kipper'. De lastenvoorwaarden werden 

vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van 

overheidsopdrachten voor leveringen.

dienst ruimtelijke ordening

8. Aanvaarding van het wegtracé VK "Molenstr. - Oude Oostendeweg" te Ichtegem

De gemeenteraad heeft het rooilijnplan voor het wegstracé ter realisatie van de verkaveling tussen de 

Molenstraat en de Oude Oostendeweg te Ichtegem aanvaard

9. Kennisgeving advies GECORO na openbaar onderzoek RUP "Veldwegel" 

De gemeenteraad heeft kennis genomen van het advies van de GECORO dd. 11/03/2019 m.b.t. de 

adviezen en bezwaren n.a.v. het openbaar onderzoek van RUP Veldwegel 

10. Kennisgeving advies GECORO na openbaar onderzoek RUP " 's Gravendriesschewijk" 

De gemeenteraad heeft kennis genomen van het advies van de GECORO dd. 11/03/2019 m.b.t. de 

adviezen en bezwaren n.a.v. het openbaar onderzoek van RUP 's Gravendriesschewijk 

woonpunt

11. Goedkeuring reglement geldigheidsduur conformiteitsattest

De raad heeft de beperking vastgelegd van de geldigheidsduur van een conformiteitsattest

dienst secretariaat

12. Varia en vragen

De gemeenteraad heeft de varia en vragen in openbare zitting behandeld

burgemeester

Jan Bekaert
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