AGENDA MET TOELICHTING

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 1 februari 2018
om 19.30u

Alle punten werden aangenomen met algemeenheid van stemmen uitgezonderd
agendapunt 5 (CD&V en W.I.T stemmen voor; liberaal 2012, NVA en SP.A onthouden
zich)

OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuring verslag openbare zitting van 21 december 2017
2. Goedkeuren wijziging arbeidsreglement houdende RPR gemeente Ichtegem

Volgende wijzigingen worden voorgesteld:
o

stageverlof schrappen: dit wordt op heden vrij frequent gebruikt, waardoor het bestuur
niet snel genoeg kan reageren om vervanging te regelen. Bovendien komt dit in de
meeste besturen niet meer voor.
-> Wijziging hoofdstuk 7.10.2

o

verlof voor deeltijdse prestaties en loopbaanonderbreking schrappen: van rechtswege
vervangen door onbetaald verlof en zorgkrediet
-> Wijziging hoofdstuk 7.7 + 7.11

o

Aanpassen gegevens vakbondsafvaardiging, preventieadviseur,
vertrouwenspersonen: deze gegevens zijn niet up-to-date
-> Wijziging bijlage 10

o

Aanpassen aanwervingsvoorwaarden bibliotheek assistent: schrappen van ‘houder
zijn van een akte van bekwaamheid tot het houden van een openbare bibliotheek’
-> Wijziging hoofdstuk 14.1 bijlage 1 – (O. Bibliotheekassistent)

o

Aanpassen bedrag maaltijdcheques: de tussenkomst van het bestuur bedraagt 6,91
euro (i.p.v. 6,41 euro) vanaf 01/01/2018
-> Wijziging hoofdstuk 8.5.1

3. Kennisname klachtenregister gemeente 2017
Cfr artikel 197 en 198 §1 van het gemeentedecreet dient de gemeente een systeem van
klachtenbehandeling te organiseren.
Klachten kunnen bijdragen tot een voortdurende verbetering van de organisatie en de werking van de
diensten.
Jaarlijks wordt een rapport opgemaakt van de klachten voor het college en de gemeenteraad. Het
managementteam volgt dit rapport op en geeft voorstellen tot bijsturen van de werking van de
organisatie.
4. Aankoop van hoogwerker op bestelwagen. Goedkeuren bestek
De gemeente Ichtegem wenst een hoogwerker op een bestelwagen aan te kopen die zal worden
ingezet voor de dagdagelijkse onderhoudswerkzaamheden aan de gebouwen en de openbare ruimte
van de gemeente.
Op deze manier zal de gemeente op een minder regelmatige basis een hoogwerker dienen te huren
en kunnen er een aantal werken onmiddellijk uitgevoerd worden terwijl ze op vandaag vaak blijven
liggen tot er voldoende werk is om een hoogwerker voor een aantal dagen te huren.

De hoogwerker zal voornamelijk worden ingezet voor snoeiwerkzaamheden en onderhoud aan de
daken van de verschillende gebouwen.

Er wordt geopteerd voor de aankoop van een tweedehands hoogwerker op een bestelwagen van
maximaal 5 jaar oud met een maximum van 50.000 km (en 3.000 werkuren) of een nieuw model.
De raad dient zijn goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. TD/2018.06 en de raming voor de
opdracht “Aankoop hoogwerker op bestelwagen”, opgesteld door de technische dienst. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten.
De raming voor deze aankoop bedraagt 75.000,00 euro excl. btw of 90.750 euro incl. 21% btw.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2018, investeringsenveloppe 2014/04
subproject 2018/04/06, budgetsleutel 2430000/068000.

5. Definitieve vaststelling van het gemeentelijk RUP "Brugse Heirbaan" (Ichtegem)
Op 2 mei 2013 werd, in uitvoering van een actie binnen de bindende bepalingen van het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan, het startsein gegeven tot opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan “Brugse Heirbaan” (Ichtegem). Het betreft een beperkte invulling van een taakstelling
inzake de behoefte aan wonen, zoals voorzien in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, en een
update van de stedenbouwkundige vergunningen en bepalingen. Het voorontwerp werd in plenaire
vergadering behandeld op 25 juni 2015. Vanuit de adviserende instanties en overheden werden géén
fundamentele bezwaren of opmerkingen gemaakt, doch werden een aantal aanpassingen gedaan
ingevolge bekommernissen.
De GECORO heeft het dossier in zitting 11 juni 2015 gunstig geadviseerd, met de opmerking dat het
niet de bedoeling kan zijn om de werking van de Chiro te belemmeren. Uit de mer-screening bleek dat
er tevens géén negatieve gevolgen op het milieu zullen zijn, zodat er een ontheffing tot opmaak van
plan-MER werd bekomen (dd. 21/04/2017). Het plan werd op 1 juni 2017 voorlopig vastgesteld door
de gemeenteraad. Het openbaar onderzoek liep van 1 augustus 2017 tot en met 29 september 2017.
Er werden 2 bezwaarschriften en/of opmerkingen ontvangen. Zowel de provincie als Ruimte
Vlaanderen hebben een (voorwaardelijk) gunstig advies verstrekt. Op basis van deze gegevens
verleende de gecoro op 17 oktober 2017 een voorwaardelijk gunstig advies. Er worden 2 tekstuele
aanpassingen vooropgesteld en er dient rekening gehouden met de opmerkingen vanwege de
provincie.
Na definitieve vaststelling dient het plan, het advies van de GECORO en het gemeenteraadsbesluit
overgemaakt aan de deputatie en de Vlaamse Regering. Zij beschikken over een termijn van 30
dagen om over te gaan tot een schorsing van deze beslissing. Indien er géén gebruik gemaakt wordt
van het schorsingsrecht, dan dient een uittreksel van het gemeenteraadsbesluit gepubliceerd te
worden in het Belgisch Staatsblad.
6. Varia en vragen

BESLOTEN ZITTING
7. Goedkeuring verslag besloten zitting van 21 december 2017
8. Varia en vragen

