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 3 mei
2018 om 19.30u
De punten werden aangenomen met algemeenheid van stemmen met uitzondering van punt 11 die
werd aangenomen met 11 stemmen voor (fracties WIT en CD&V) tegen 7 tegenstemmen (fracties
Liberaal 2012, N-VA,SP.a).

OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuring verslag openbare zitting van 29 maart 2018
2. Huldiging en overhandiging getuigschriften Laureaat van de Arbeid
Aan Mahieu Luc, Willem Elsschotstraat 13, 8480 Ichtegem werd het gouden ereteken in de sector
Politie- en Civiele Veiligheidsdiensten toegekend.
Aan Geselle Steven, Zuster Clarastraat 95, 8480 Ichtegem werd het bronzen ereteken in de sector
Politie- en Civiele Veiligheidsdiensten toegekend.
Aan Lefevre Chantal, Dr. Bruwierlaan 108, 8480 Ichtegem werd het label De globale kwaliteit
waarborgen - gouden ereteken in de sector O.C.M.W. toegekend.
Deze laureaten krijgen de gelegenheid het brevet te komen afhalen in de openbare zitting van de
gemeenteraad.
3. Goedkeuren agenda algemene vergadering WVI op 24 mei 2018
De gemeente werd bij aangetekende brief opgeroepen om deel te nemen aan de zitting van de
algemene vergadering van WVI op 24 mei 2018 om 18.30 uur te Langemark-Poelkapelle. Onze
gemeente dient de agenda van gestelde vergadering goed te keuren en bepaalt tevens het mandaat
van de gemeentelijk vertegenwoordiger.
4. Advies dienstjaarrekening 2017 van Kerkfabriek O.L.V. Hemelvaart Edewalle
De gemeenteraad dient deze rekening te adviseren. Deze rekening sluit met een batig exploitatiesaldo
van 8.743,14 euro.
Het aandeel van het Ichtegemse bestuur (10%) bedroeg 1.259,88 euro in de exploitatie-uitgaven en 0
euro in de investeringstoelagen.

5. Goedkeuren wijziging AR houdende RPR gemeente Ichtegem
Volgende wijzigingen aan het arbeidsreglement houdende RPR van de gemeente Ichtegem worden
voorgesteld
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6. Openverklaring functie algemeen directeur
Onder voorbehoud van aanvaarding van het ontslag van Katja Verhelst wordt de functie van
algemeen directeur bij de gemeente Ichtegem vacant per 1 mei 2018.
De functie van algemeen directeur bij de gemeente Ichtegem, decretale graad, voltijds, statutair wordt
open verklaard via bevorderingsprocedure met een proefperiode van 12 maanden, volgens de
bestaande rechtspositieregeling.
De functiebeschrijving van algemeen directeur dient te worden goedgekeurd.
7. Goedkeuring nieuwe missie en visie gemeentelijk basisonderwijs afd. Eernegem-Ichtegem
De gemeenteraad dient de missie en visie voorgelegd door de gemeentelijke basisschool afd.
Eernegem en Ichtegem, goed te keuren met navolgende tekst:
Missie:
Wij zijn een open en warme school waar elk kind welkom is en kansen krijgt om zich maximaal te
ontplooien, zijn talenten te ontdekken en de wereld te verkennen.
en
Visie:
Om dat te bereiken:
-werken we aan haalbare en waardevolle doelen
-streven we ervaringsgericht en actief leren na
-creëren we een veilig en stimulerend leerklimaat en geven we positieve feedback
-hebben we aandacht voor het welbevinden van iedereen
- stimuleren we creativiteit en probleemoplossende vaardigheden
-gaan we flexibel om met de organisatie van het onderwijsleerproces en de aanpak ervan
-zetten we waarden centraal in onze werking: beleefdheid, respect en zorg voor zichzelf, de andere en
de omgeving

Deze missie en visie wordt opgenomen in het schoolreglement en wordt bij elke inschrijving van een
leerling, ter beschikking gesteld (digitaal op de website of op vraag op papier) aan de ouders, die
ondertekenen voor akkoord.
8. Goedkeuring aanvullend reglement cameratoezicht op het openbaar domein
Verplaatsbare camera’s zijn de perfecte oplossing voor veel problemen waar steden en gemeenten
mee geconfronteerd worden.
Ze worden ingezet tegen fietsdiefstallen, sluikstorten, zwerfvuil en / of bij belangrijke grote
evenementen.
De camera zal afhankelijk van zijn doel geplaatst worden in de drie deelgemeenten.
9. Onderhoud brandblusapparaten, haspels en noodverlichting voor de jaren 2019 t.e.m. 2023.
Goedkeuren bestek
In 2014 werd de opdracht “periodieke keuring van brandblusapparaten en haspels” toegekend aan de
firma Brumatex, dit voor een periode van 5 jaar. Eind 2018 loopt deze opdracht af.
Er dient een nieuwe prijsvraag opgestart te worden om het onderhoud/keuring van de
brandblusapparaten en de haspels te laten uitvoeren door een erkende firma.
Buiten de verplichting om blusmiddelen te voorzien en te keuren is een werkgever ook verplicht om te
zorgen voor de aanwezigheid van vluchtwegen en nooduitgangen. Periodieke controle onderhoud en
keuring van noodverlichting is daarom een noodzaak. Een periodieke controle van noodverlichting
dient jaarlijks te worden uitgevoerd volgens de geldende norm.
Er wordt voorgesteld om de opdracht op te delen in 2 percelen:
-

perceel 1: onderhoud blusapparaten en haspels, raming: 23.834,65 euro excl. btw of
28.839,93 euro incl. 21% btw;

-

perceel 2: onderhoud noodverlichting, raming 21.027,50 euro excl. btw of 25.443,28 euro
incl. 21% btw.

De totale raming voor deze opdracht bedraagt 44.862,15 excl. btw of 54.283,21 euro incl. 21% btw.
voor de jaren 2019 t.e.m. 2023.
De raad dient zijn goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. TD/2018.21 en de raming voor de
opdracht “onderhoud brandblusapparaten, haspels en noodverlichting”, opgesteld door de technische
dienst. De lastenvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen
in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van
werken, leveringen en diensten.
Er wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.

De uitgave voor deze opdracht zullen voorzien worden in het exploitatiebudget van 2019 t.e.m. 2023,
budgetsleutel 011904/6103011.
10. Aanbrengen wegmarkering 2018 t.e.m. 2021. Goedkeuren bestek
Jaarlijks dienen alle wegmarkeringen opnieuw geschilderd te worden in functie van de
verkeersveiligheid.
Er wordt voorgesteld om een raamovereenkomst af te sluiten die enerzijds bestaat uit het jaarlijks
aanbrengen van de wegmarkeringen en anderzijds het uitvoeren van extra wegmarkeringen op vraag
van het bestuur, dit in hoofdzaak ingevolge adviezen van de verkeerscommissie.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 66.115,70 euro excl. btw of 80.000 euro incl. 21%
btw. voor de jaren 2018 t.e.m. 2021.
De raad dient zijn goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. TD/2018.26 en de raming voor de
opdracht “Aanbrengen wegmarkering 2018 t.e.m. 2021”, opgesteld door de technische dienst. De
lastenvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten.
Er wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
De uitgave voor deze opdracht is niet voorzien in het exploitatiebudget van 2018, deze zal bij de
eerstvolgende budgetwijziging voorzien worden, budgetsleutel 020000/6132034. De uitgave voor deze
opdracht zal voorzien worden in het exploitatiebudget van 2019, 2020 en 2021, budgetsleutel
020000/6132034.
11. Goedkeuring kosteloze grondafstand vanwege Roger Vierstraete ten bate van de gemeente
(kapel Aartrijkestraat)
De gemeenteraad dient zijn goedkeuring te geven aan de ontwerpakte van kosteloze grondafstand
van navolgend onroerend goed tussen Dhr. Roger Vierstraete en de gemeente Ichtegem (de
verkrijgers). Dit behelst een kapel met aanhorigheden op en met grond gelegen Aartrijkestraat+53,
met een opp. van 30 ca gemeente Ichtegem 2 Sie D 87G P0000.
Er dient machtiging te worden verleend om dit besluit tot uitvoer te brengen en – zo nodig – de
passende akte en bijhorende stukken te onderschrijven tegenover Vlaams commissaris Peter Gallein,
Vlaamse Overheid, Afdeling Vastgoedtransacties.

12. Binnenschilderwerken GBS De Mozaïek. Goedkeuren bestek
Het binnenschilderwerk van GBS De Mozaïek is nodig aan een opfrisbeurt toe.
Er wordt voorgesteld om deze schilderwerken op te delen in 2 fasen:
-

Fase 1, 2018: schilderen klassen, gang en turnzaal gelijkvloers.

-

Fase 2, 2019: schilderen klassen, gang eerste verdiep en eetzaal gelijkvloers.

Er wordt voorgesteld om fase 1 van deze opdracht op te delen in 2 percelen:
-

Perceel 1: schilderen muren en plafonds, raming: 47.100,00 euro excl. btw of 49.926,00
euro incl. 6% btw;

-

Perceel 2: schilderen binnenschrijnwerk, raming 9.069,00 euro excl. btw of 9.613,14 euro
incl. 6% btw.

De totale raming voor deze opdracht bedraagt 56.169,00 euro excl. btw of 59.539,14 euro incl. 6%
btw.
De raad dient zijn goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. TD/2018.25 en de raming voor de
opdracht “Binnenschilderwerken GBS De Mozaïek”, 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.
Er wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Voor de uitgave van de opdracht “Binnenschilderwerken GBS De Mozaïek” is er 40.000 euro voorzien
in het budget 2018, investeringsenveloppe 2018/05 subproject 2018/05/03, budgetsleutel
2210007/080000.
Er wordt voorgesteld om bij de eerstvolgende budgetwijziging deze uitgave te verhogen met
19.539,14 euro incl. 6% btw en in het totaal 59.539,14 euro incl. 6% btw te voorzien in het
investeringsbudget van 2018, investeringsenveloppe 2018/05, subproject 2018/05/03, budgetsleutel
2210007/080000.

13. Renovatiewerken Schipleedstraat. Goedkeuren bestek
Langs de Schipleedstraat stonden er in het verleden grote populieren. De wortels van deze bomen
zorgden ervoor dat de baan omhoog werd geduwd. Daardoor zijn de betonplaten op verschillende
plaatsen beginnen barsten of verzakken, dit samen zorgt ervoor dat de Schipleedstraat in zeer slechte
staat is. Er is een draagkrachtprobleem en een veiligheidsprobleem voor de fietsers omwille van grote
barsten en oneffenheden.
De populieren werden reeds gerooid maar de betonweg dient nog gerenoveerd te worden.
Om de kostprijs van het uitbreken en wegvoeren van de betonnen weg te kunnen besparen wordt er
gezocht naar een oplossing waarbij de bestaande betonnen weg als fundering kan gebruikt worden.
Er werd een bestek op gemaakt die de volgende fasen doorloopt:

-

Fase 1: Breken van betonplaten in stukken van 1 à 2 m²

-

Fase 2: Grondig reinigen en verwijderen doorgroei in voegen van betonverharding

-

Fase 3: Uitvlakking met asfalt type onderlaag volgens SB 250 versie 3.1.

-

Fase 4: Leveren, plaatsen- en inslemmen van stalen wapeningsnetten type 1, volgens
typebestek 250 versie 3.1.

-

Fase 5: Aanbrengen van toplaag volgens APT-C- SB 250 versie 3.1.

-

Fase 6: Begin en einde uit frezen en aanpassen van opritten en 2 kruisende straten.

De totale raming voor deze opdracht bedraagt 209.809,70 euro excl. btw of 253.869,74 euro incl. 21%
btw.
De raad dient zijn goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. TD/2018.24 en de raming voor de
opdracht “Renovatiewerken Schipleedstraat”, 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.
Er wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
Voor de uitgave voor deze opdracht is er 150.000 euro voorzien in het budget van 2018,
investeringsenveloppe 2017/04, subproject 2017/04/03, budgetsleutel 020000/2240007.
Er wordt voorgesteld om bij de eerstvolgende budgetwijziging deze uitgave te verhogen met
103.869,74 euro incl. 21% btw en in het totaal 253.869,74 euro incl. 21% btw te voorzien in het
investeringsbudget van 2018, investeringsenveloppe 2017/04, subproject 2017/04/03, budgetsleutel
2240007/020000.

14. Varia en vragen

