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 5 juli
2018 om 19.30u

Alle punten werden met algemeenheid van stemmen aangenomen.

OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuring verslag openbare zitting van 7 juni 2018
2. Vaststelling Jaarrekening 2017
Alle vereiste documenten werden in extenso bezorgd aan de raadsleden. Het kan volstaan daarnaar
te verwijzen.
3. Opname lening ter financiering renovatiewerken sporthal Ichtegem – Goedkeuren bestek
De gemeente wenst een lening op te nemen voor de financiering van de renovatiewerken aan de
sporthal Ichtegem voor een max. bedrag van 2.500.000 euro overeenkomstig het bestek. De
gemeenteraad dient zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
4. Advies dienstjaarrekening 2017 van Kerkfabriek Sint-Jozef Wijnendale
De gemeenteraad dient deze rekening te adviseren. Deze rekening sluit met een batig exploitatiesaldo
van 75.599,18 euro. Het aandeel van het Ichtegemse bestuur (24%) bedroeg 14.416,87 euro in de
exploitatie-uitgaven en 0 euro in de investeringstoelagen.
5. Goedkeuring actualisering schoolreglement 2018-2019
Het schoolreglement werd geactualiseerd en werd voorgelegd aan de schoolraad van 11 juni 2018.
De gemeenteraad dient het nieuwe schoolreglement goed te keuren.
6. Goedkeuren verordening van de gemeente Ichtegem betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties en bekrachtiging Protocolakkoord
De handhaving van administratief strafbaar gestelde overtredingen biedt de gemeente de mogelijkheid
sneller te reageren op problemen van lokale aard.
Dit reglement legt de wettelijke verplichtingen en administratieve sancties vast met betrekking tot
overtredingen die administratief strafbaar worden gesteld.
Door de nieuwe Wet op de gemeentelijke administratieve sancties kunnen minderjarigen die de volle
leeftijd van 14 jaar hebben bereikt in aanmerking komen voor het opleggen van een administratieve
sanctie.
Na overleg met de Procureur des Konings worden de minderjarigen uitgesloten.

Door de Nieuwe Wet op de gemeentelijke administratieve sancties kunnen inbreuken op het stilstaan
en parkeren worden opgenomen.
Door de invoering van het GAS – systeem voor het stilstaan en parkeren kan de gemeente een
effectief en efficiënt parkeerbeleid invoeren zodat de doorstroming van het verkeer en de veiligheid en
de leefbaarheid van iedereen ten goede moet komen.
7. Aanstelling sanctionerend GAS-ambtenaar
De gemeenteraad dient een ambtenaar aan te stellen, bevoegd voor het opleggen van een
administratieve geldboete, en die voldoet aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 21
december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van de
ambtenaar belast met de oplegging van een administratieve geldboete en tot inning van de boetes in
uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties dit na advies van de
Procureur des Konings.
8. Bekrachtiging besluit van de burgemeester genomen bij hoogdringendheid n.a.v. de
Kopjesdagen op 23 en 24 juni 2018
-Op zaterdag 23 juni 2018, vanaf 12.30 uur tot 24 uur en op zondag 24 juni 2018, vanaf 10 uur tot 22
uur was er een algemeen verbod voor het gebruik van vuurwerk, Bengaals vuurwerk en pyrotechnisch
materiaal.
-Op zaterdag 23 juni 2018, vanaf 12.30 uur tot 24 uur en op zondag 24 juni 2018, vanaf 10 uur tot 22
uur was er een algemeen verbod voor het gebruik van glazen recipiënten op de zone van het
Marktplein waar het scherm en het podium stonden opgesteld.
-Overtredingen van deze verordening werden bestraft met een gevangenisstraf van één tot zeven
dagen en/of met een politionele geldboete.
-Enkel standhouders met een schriftelijke toelating van het gemeentebestuur werden toegelaten op de
verkeersvrije straten langs het parcours tijdens het weekend.
Het besluit van de burgemeester van 21 juni 2018 houdende maatregelen n.a.v. de Kopjesdagen die
doorgingen op 23 en 24 juni 2018 dient door de gemeenteraad te worden bekrachtigd.
9. Goedkeuren nieuw subsidiereglement jeugdhuizen
Het principe van het nieuwe reglement zou bestaan uit drie delen:


een basissubsidie die laagdrempelig is, algemeen voor alle types jeugdhuizen en de
mogelijkheid biedt voor het instappen van nieuwe jeugdhuizen



een outputsubsidie die gebaseerd is op de realisaties van het jeugdhuis. Deze daagt uit om
“meer te doen”, “nieuwe dingen te doen” en beloont jeugdhuizen die veel doen, denken en
aanwezig zijn.



Een flexibele inspanningssubsidie op basis van een afsprakennota die uitdaagt om na te
denken, aan interne doelstellingen te werken en te vernieuwen.

Om de basissubsidie te ontvangen gelden volgende erkenningscriteria:


Een leidinggevend kader hebben van minimum 4 personen waarvan minimum 2 jonger dan 30
jaar en minimum 2 uit Ichtegem



Jaarlijks een gesprek tussen het leidinggevend kader en de verantwoordelijke van de jeugddienst



Het hebben van een up-to-date gehouden website of facebookpagina



Het jeugdhuis moet minimum 50 dagen per jaar open zijn (gemiddeld 1/week)



Er moeten minimaal 4 activiteiten per jaar zijn

Met de outputsubsidie wordt men beloond voor:


Het aantal openingsdagen 1 PUNT



Het aantal activiteiten 2 PUNTEN



Het aantal kadervormingen per persoon 3 PUNTEN



Het aantal aangeboden vormingen voor de doelgroep 10 PUNTEN



Het aantal activiteiten in de publieke ruimte 20 PUNTEN



Het deelnemen aan de jeugdraad 2 PUNTEN



Het indienen van een jaarplan voor flexibele inspanningssubsidie 10 PUNTEN

De flexibele inspanningssubsidie geeft jeugdhuizen jaarlijks de kans om – in overleg met de
jeugddienst- een aantal prioriteiten, en daaraan gekoppelde inspanningen voor het volgende werkjaar
te bepalen. Het gemeentebestuur kan dan een bijkomende subsidie voorzien om de
jeugdhuisvrijwilligers te stimuleren om deze afspraken in de praktijk te realiseren. Er ligt bij het
bepalen van de subsidie meer focus op de inspanning en het proces dan op de bereikte resultaten.

Het huidige subsidiebedrag voor de jeugdhuizen van 3.750 euro zou verdeeld worden over de
basissubsidie (650 euro per jeugdhuis) en de outputsubsidie (1.800 euro te verdelen naargelang
puntenaantal).
Om de jeugdhuizen te stimuleren zichzelf te blijven verbeteren wordt voorgesteld om het huidige
bedrag met 750 euro te verhogen. Op die manier kan elk jeugdhuis 250 euro extra krijgen als ze een
afsprakennota opmaken voor de flexibele inspanningssubsidie.
10. Aankoop eigendom gelegen Stationsstraat 182. Goedkeuring akte
Er werd opdracht gegeven aan de Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid om een
schatting te maken van de eigendom gelegen Stationsstraat 182 te Eernegem, met het oog op de
aankoop. Er werd een aankoopprijs overeengekomen van 220.000 euro, met de mogelijkheid dat de
huidige eigenares/bewoonster het pand mag blijven gebruiken voor onbepaalde duur tegen een
maandelijkse vergoeding en met mogelijkheid tot beëindiging van de gebruiksovereenkomst. Er werd
een verkoopbelofte en ontwerp-akte opgesteld door de Afdeling Vastgoedtransacties.Het
gemeentebestuur dient geen registratierechten te betalen voor deze aankoop . Het krediet voor deze
aankoop is voorzien op het investeringsbudget 2018. De gemeenteraad dient de ontwerp-akte voor
deze aankoop goed te keuren.
11. Aankoop onkruidbestrijdingsmachines met heet water. Goedkeuren bestek
De gemeente Ichtegem stoot op de beperkingen die werd opgelegt aan het gebruik van chemicaliën
voor onkruidbeheer.

Om de onkruidbestrijding binnen de gemeente aan te pakken wordt er voorgesteld om over te
schakelen naar een duurzame heetwatertechniek. Dankzij het gebruik van kokend water voor het
bestrijden van onkruid, wordt het grondwater niet belast met chemicaliën.
De raad dient zijn goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. TD/2018.35 en de raming voor de
opdracht ‘Aankoop onkruidbestrijdingsmachines met heet water’, opgesteld door de technische dienst.
De lasten voorwaarden 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 uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 88.780,00 euro excl. btw of
107.423,80 euro incl. btw. Er wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen bij wijze van
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Voor de uitgave van de opdracht
‘Aankoop onkruidbestrijdingsmachines met heet water’ is er 146.000 euro voorzien in het budget van
2018, investeringsenveloppe 2017/04 subproject 2017/04/02, budgetsleutel 2300000/098400.
12. Aanvaarding van het wegtracé - wegeniswerken in de verkaveling "G. Debreuckstraat" te
Eernegem - Danneels
Er wordt een verkaveling (omgevingsvergunning) aangevraagd voor resterend terrein, gelegen in het
verlengde van de huidige Gilbert Debreuckstraat te Ichtegem/Eernegem. Het betreft een verkaveling
voor 6 loten voor open en halfopen ééngezinswoningen. Er dient nieuwe wegenis aangelegd ter
ontsluiting van de loten 1 t.e.m. 6. De gemeenteraad dient de nieuwe rooilijn te aanvaarden.
13. Varia en vragen

BESLOTEN ZITTING
14. Goedkeuring verslag besloten zitting van 7 juni 2018
15. Benoeming algemeen directeur - voltijds - statutair - met een proefperiode van 12 maanden
Er wordt overgegaan tot de aanstelling van een algemeen directeur, in statutair verband met een
proefperiode van 12 maanden.
16. Varia en vragen

