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
oktober 2017 om 19.30u

Alle punten werden aangenomen met algemeenheid van stemmen.

OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuren verslag openbare zitting van 7 september 2017

2. Vaststellen van de werkingsbijdrage van de gemeente Ichtegem in de Hulpverleningszone 1
West-Vlaanderen voor het dienstjaar 2018
Bij gemeenteraadsbesluit van 2 oktober 2014 werd ingestapt in de Hulpverleningszone WestVlaanderen 1 vanaf 1 januari 2015 en werd de financiële verdeelsleutel en de daaraan verbonden
modaliteiten goedgekeurd. Daarbij werd o.a. het procentueel aandeel van de gemeente Ichtegem in
het te financieren saldo van de begroting voor de periode 2015 – 2025 van de Hulpverleningszone 1
West-Vlaanderen vastgelegd.
Op basis van het gemeentelijk aandeel van 1,6991 % en op basis van de begroting 2018 van de
Hulpverleningszone waaruit blijkt dat het te financieren saldo 29.495.499 euro bedraagt, komt het
gemeentelijk aandeel 2018 neer op 501.158 euro.
Teneinde de Zoneraad toe te laten de begroting 2018 op de eerstkomende Zoneraad te kunnen
vaststellen, is het noodzakelijk dat de gemeenteraad zich voorafgaandelijk uitspreekt over de
gemeentelijke dotatie 2018 ten bedrage van 501.158 euro.
Voor het jaar 2018 is de toelage van de gemeente Ichtegem in de Hulpverleningszone WestVlaanderen 1 vastgesteld op 501.158 euro. Dit bedrag wordt vastgelegd in het exploitatiebudget van
de gemeente voor het jaar 2018 op budgetsleutel 041000/6494041.

3. Goedkeuring actualisering schoolreglement 2017-2018
Het schoolreglement werd geactualiseerd en zal voorgelegd worden aan de schoolraad van 28
september 2017. De gemeenteraad dient het nieuwe schoolreglement goed te keuren.

4. Goedkeuring aanvullend reglement invoering van een zone met een snelheidsbeperking van
50 km/uur in de gemeente Ichtegem deelgemeente Ichtegem
Het invoeren van een snelheidszone 50 / uur langs aangeduide straten kadert in de visie van het
mobiliteitsplan voor het invoeren van snelheidszones 30 / 50 – 70 in de gemeente.

5. Goedkeuring addendum reglement bibliotheek
De gemeenteraad dient zijn goedkeuring te geven aan navolgende aanpassing van het
dienstreglement van de bibliotheek, goedgekeurd in de gemeenteraad van 5 maart 2015:
-

Gezinslidmaatschap
° Kostprijs: € 10 per jaar (ongeacht het aantal gezinsleden)
° Max. 50 materialen per lidmaatschap
° Een gezinslidmaatschap is niet cumuleerbaar met een individueel lidmaatschap.
Overstappen van een individueel lidmaatschap naar een gezinslidmaatschap kan
alleen op het moment dat het individueel lidmaatschap vrij is van openstaande
schulden of achterstallige materialen.
° Wie een elektronische identiteitskaart heeft, kan deze als lenerspas gebruiken.
Verkies je bij inschrijving gebruik te maken van een lenerspas van de bibliotheek, dan
word je deze gratis aangeboden.
° Ieder gezinslid heeft recht op een eigen pasje. Alle ontleende materialen komen
terecht op het pasje van de persoon die als hoofd gekoppeld wordt aan het
gezinslidmaatschap.
° De lenerspas is noodzakelijk voor het lenen en het reserveren van materialen.
° De lenerspas is bruikbaar voor alle doorgegeven gezinsleden. Ze mag echter niet
doorgegeven worden aan derden.
° Als je je lenerspas verliest, neem je zo snel mogelijk contact op met de bibliotheek
om het gebruik ervan te laten blokkeren.
° Voor het vervangen van een lenerspas van de bibliotheek wordt een bijdrage
aangerekend (zie tarievenlijst).

6. Aankoop bestelwagen technische dienst. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze
De bestelwagen met kast van de technische dienst in Eernegem is verouderd (15 jaar) en is aan
vervanging toe. De onderhouds- en herstellingskosten aan dit voertuig lopen hoog op.
Er wordt geopteerd om een nieuwe bestelwagen met kast groot volume aan te kopen met laadklep.
De raad dient zijn goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 17.004 en de raming voor de
opdracht “Aankoop bestelwagen met kast groot volume”, 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 30.000,00 euro excl. btw of 36. 300 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 2017, investeringsenveloppe 2017/02/01,
budgetsleutel 2430000/011904.

7. Varia en vragen

BESLOTEN ZITTING
8. Goedkeuren verslag besloten zitting van 7 september 2017

9. Varia en vragen

