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 administratief centrum in Eernegem op donderdag 1 maart
2018 om 19.30u
Punt 2 werd verdaagd.
De punten 3 t.e.m. 7 werden aangenomen met algemeenheid van stemmen.

OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuring verslag openbare zitting van 1 februari 2018
2. Goedkeuring kader organisatiebeheersing 2016 - 2019 en verbeteractieplan 2018-2019
Het gemeente- en OCMW-decreet bepalen dat de secretaris verantwoordelijk is voor
organisatiebeheersing of interne controle. De secretaris werkt, in overleg met het managementteam,
een kader uit om de organisatie te beheersen. De raad dient dit kader voor organisatiebeheersing
goed te keuren. De secretaris rapporteert vervolgens jaarlijks over de opvolging ervan aan de raad.
In het najaar van 2016 startte de gemeente en het OCMW Ichtegem een traject op in samenwerking
met de school voor bestuursrecht om tot een gedragen organisatiebeheersysteem te komen. In dit
traject werden volgende stappen genomen:
o

Zelfevaluatievragenlijst voor college, MAT-leden, diensthoofden en medewerkers

o

Analyse van de resultaten

o

Bepalen van de prioriteiten, aangegeven vanuit de zelfevaluatie

o

Gespreks- en verbetertafels met medewerkers

o

Opmaak van de rapportage en het verbeteractieplan

Het sluitstuk van het doorlopen traject is de goedkeuring door de gemeenteraad van het kader voor
organisatiebeheersing, dat vastgesteld werd door de secretaris wnd., in overleg met het
managementteam op 8 februari 2018 en ter kennis werd gegeven aan het college op 20 februari 2018.
3. Retributiereglement voor de eenzijdige beëindiging van de wettelijke samenwoning
Indien het gaat over de eenzijdige verklaring van de beëindiging van het wettelijk samenwonen, dan
moet deze beëindiging aan de tegenpartij betekent worden door een gerechtsdeurwaarder. De
ambtenaar van de burgerlijke stand moet dit na de verklaring, binnen de 8 werkdagen, laten
betekenen aan de andere partij door een gerechtsdeurwaarder.
De kosten van de betekening zijn ten laste van de persoon die de verklaring bij de burgerlijke stand
kwam afleggen en dient ook vooraf aan de gemeente betaald te worden.

De kostprijs van de betekening van de gerechtsdeurwaarder is afhankelijk van de stappen die
ondernomen moeten worden. De kostprijs bedraagt 200 euro.
Er dient een retributiereglement opgemaakt te worden.
4. Aanpassing statuten IOED Polderrand
Momenteel wordt voor een lidmaatschap van de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst
Polderrand geen bijdrage gevraagd, zoals in de statuten van deze vereniging werd bepaald. Door een
interpretatie van het Agentschap Onroerend Erfgoed blijken een aantal werkingskosten, ten belope
van ongeveer 10.000 euro, niet met de overheidssubsidie van ca. 85.000 euro te mogen worden
betaald. Daarom wordt aan de vijf deelnemende gemeenten gevraagd dit deficit aan te vullen. Dit
komt neer op een bijdrage van 0.18 euro per inwoner. Hiertoe dienen de statuten te worden
aangepast. Er wordt een marge voorzien waardoor in de statuten een maximale bijdrage van 0.30
euro wordt ingeschreven. De vrijkomende 10.000 euro van de subsidie zal door de IOED worden
ingevuld door het aanstellen van 5 jobstudenten die voor de onderscheiden gemeenten zullen werken
rond onroerend erfgoed.
5. Leveren van verkeersborden en toebehoren. Goedkeuren bestek
De gemeente dient jaarlijks verschillende verkeerssignalisatie te bestellen. Op dit moment gebeurt dit
aan de hand van prijsvragen.
Om het aantal prijsvragen per jaar te beperken, een vaste te prijs te krijgen voor 3 jaar en gezien het
bestuur bij het opstellen van de lastenvoorwaarden voor deze opdracht niet beschikt over de exact
benodigde hoeveelheden wordt er voorgesteld om een raamovereenkomst af te sluiten voor deze
aankopen.
6. Aanstelling mevr. Bernice Casteleyn als lid van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening (GECORO) ter vervanging van ontslagnemend lid, mevr. Christine Van Praet vertegenwoordiging 'werknemers'
Mevr. Christine Van Praet zetelde als plaatsvervangend lid voor de maatschappelijke geleding
‘werknemers’, namens beweging.net Ichtegem, in de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening. Mevr. Christine Van Praet heeft per mail te kennen gegeven ontslag te nemen uit de
commissie wegens gezondheidsredenen.
Overeenkomstig het huishoudelijk reglement en de ‘codex’ dient mevr. Christine Van Praet, als lid van
de GECORO vervangen te worden, teneinde de werking van de GECORO te vrijwaren. UNIZO
Ichtegem werd aangezocht om een plaatsvervanger voor te dragen. Mevr. Bernice Casteleyn wordt,
namens beweging.net Ichtegem, voorgedragen als plaatsvervangend GECORO-lid voor de
maatschappelijke geleding ‘werknemers’. Deze voordracht brengt de regelingen inzake een
evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (vermeld in art. 200 in het
gemeentedecreet) binnen de GECORO niet in het gedrang. Mevr. Bernice Casteleyn wordt benoemd
voor de resterende periode van de legislatuur of totdat er een nieuwe GECORO wordt samengesteld

en kan pas uitgenodigd worden na benoeming in de gemeenteraad en nadat de toezichttermijn,
vermeld in artikel 255, § 1, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, is verstreken.

7. Belastingreglement op ongeschikte en onbewoonbare woningen 2018-2019
Op 6/11/2017 kwam de intergemeentelijke werkgroep samen voor de opmaak van het
belastingreglement voor ongeschikte en onbewoonbare woningen.
Het reglement is opgemaakt op basis van het modelreglement van Wonen-Vlaanderen in
samenwerking met het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB), de Vlaamse Belastingdienst
(Vlabel) en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).
Het reglement is enkel een belastingreglement. De inventarisatie is een Vlaamse bevoegdheid.
Zonder gemeentelijk belastingreglement blijft de Vlaamse heffing van kracht.
Het reglement is aangepast naar analogie met het reglement leegstand.
Het reglement geldt voor de periode 2018-2019.
De basisbelasting wordt vastgesteld als volgt:


Ongeschikte woning: 1.200 euro



Ongeschikte kamer: 600 euro



Onbewoonbare woning: 1.750 euro



Onbewoonbare kamer: 875 euro

De belasting stijgt jaarlijks met dit basisbedrag met een maximum van vijf maal het basisbedrag.
De gemeenteraad dient hieraan zijn goedkeuring te verlenen.
8. Varia en vragen

BESLOTEN ZITTING
9. Goedkeuring verslag besloten zitting van 1 februari 2018
10. Varia en vragen

