
 

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 7 juni 2018 om 

19.30u 

Alle punten werden aangenomen met algemeenheid van stemmen, uitgezonderd: 

 agendapunt 2: CD&V, W.I.T, NVA en SP.A stemmen voor; liberaal 2012stemt tegen 

 agendapunt 3: CD&V, W.I.T, NVA en SP.A stemmen voor; liberaal 2012stemt tegen 

 

OPENBARE ZITTING  

1. Goedkeuring verslag openbare zitting van 3 mei 2018 

2. Goedkeuren agenda, verzoek tot verschuiven einddatum Gaselwest naar 1 april 2019, 

voorstel tot verlenging van 1 april t.e.m. 29 maart 2037, statutenwijzigingen en vaststelling van 

het mandaat voor de algemene vergadering van 25 juni 2018 vaststelling mandaat 

vertegenwoordiging 

De gemeente werd bij aangetekende brief opgeroepen om deel te nemen aan de zitting van de 

algemene vergadering Gaselwest-Eandis op 25 juni 2018 om 11 uur in het Businessgebouw van KSV 

Roeselare. Onze gemeente dient de agenda van gestelde vergadering goed te keuren en bepaalt 

tevens het mandaat van de gemeentelijk vertegenwoordiger. 

Overeenkomstig art. 39 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking dient de 

goedkeuring van de gemeenteraad – de verschuiving van de einddatum, de verlenging van de 

tijdsduur en de statutenwijziging expliciet geformuleerd te worden. 

3. Goedkeuren agenda, verzoek tot verschuiven einddatum Infrax West naar 1 april 2019, 

voorstel tot verlenging van 1 april t.e.m. 29 maart 2037, statutenwijzigingen en vaststelling van 

het mandaat voor de algemene vergadering van 26 juni 2018 

De gemeente werd bij aangetekende brief opgeroepen om deel te nemen aan de zitting van de 

algemene vergadering van Infrax van 26 juni 2018 om 18 uur in Domein Vossenberg te Hooglede. 

Onze gemeente dient de agenda van gestelde vergadering goed te keuren en bepaalt tevens het 

mandaat van de gemeentelijk vertegenwoordiger. 

Overeenkomstig art. 39 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking dient de 

goedkeuring van de gemeenteraad – de verschuiving van de einddatum, de verlenging van de 

tijdsduur en de statutenwijziging expliciet geformuleerd te worden. 

4. Goedkeuring agenda algemene vergadering IVOO op 19 juni 2018 

De gemeente werd bij aangetekend schrijven van 20 april 2018 opgeroepen om deel te nemen aan de 

zitting van de gewone algemene vergadering van IVOO op 19 juni 2018 om 18.00 uur in de raadszaal 

van het stadhuis te Gistel. 

AGENDA MET TOELICHTING 



De agenda van gestelde vergadering dient te worden goedgekeurd en bepaalt tevens het mandaat 

van de gemeentelijk vertegenwoordiger. 

5. Voorlegging jaaractieplannen 2018 Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1-Advies 

Op de zoneraad van de hulpverleningszone 1 van woensdag 25 april 2018 werden de 

jaaractieplannen Risicobeheersing, Operaties (opgesplitst in Operaties en VTO), Uitrusting en 

Bedrijfsvoering 2018 voorlopig vastgesteld. Het jaaractieplan 2018 dient voor advies aan de 

gemeenteraad te worden voorgelegd, vooraleer definitieve goedkeuring door de zoneraad kan volgen. 

6. Goedkeuren agenda bijzondere algemene vergadering Zefier cvba van 28 juni 2018 

Eind december 2017 beslisten de algemene vergaderingen van de Vlaamse financieringsverenigingen 

Figga, Finea, Fingem, Finilek en Finiwo tot volledige opsplitsing van hun activiteiten. Alle participaties 

in milieuvriendelijke energieprojecten zouden worden overgedragen aan de nieuwe holding Zefier 

CVBA. Deze splitsing is in werking getreden per 1 april 2018. 

De gemeente werd bij brief van 3 mei 2018 opgeroepen om deel te nemen aan de zitting van de 

bijzondere algemene vergadering van cvba Zefier op 28 juni 2018 om 12u30 in De ‘Montil te Affligem. 

Onze gemeente dient de agenda van gestelde vergadering goed te keuren. 

De vertegenwoordiging wordt bij apart besluit aangesteld. 

7. Goedkeuren agenda algemene jaarvergadering TMVS dv van 20 juni 2018 en bepalen 

mandaat vertegenwoordiging 

De gemeente werd bij aangetekende brief van 7 mei 2018 opgeroepen om deel te nemen aan de 

zitting van de algemene jaarvergadering TMVS dv op 20 juni 2018 om 17.00 uur in Flanders Expo te 

Gent. 

Onze gemeente dient de agenda van gestelde vergadering goed te keuren en bepaalt tevens het 

mandaat van de gemeentelijk vertegenwoordiger. 

8. Advies dienstjaarrekening 2017 van de Kerkfabrieken Sint-Amandus - Bekegem, Sint-

Medardus - Eernegem en Sint-Michiel - Ichtegem 

De gemeenteraad dient advies te verlenen over deze rekening dj. 2017 van de Kerkfabriek Sint-

Amandus – Bekegem, Sint-Medardus – Eernegem en Sint-Michiel – Ichtegem. Tijdens 2017 was er 

vanwege het gemeentebestuur een exploitatietoelage van 79.224,25 euro. Tijdens 2017 werden er 

geen investeringstoelagen betaald aan de kerkfabrieken. 

9. Toekenning van 24 uur beleidsondersteuning aan de gemeentelijke basisschool, gedurende 

het schooljaar 2018-2019 

Aan de raad wordt de goedkeuring gevraagd voor de toekenning van 24 uur beleidsondersteuning aan 

de Gemeentelijke Basisschool voor het schooljaar 2018-2019. 

 

 



 

 

10. Goedkeuring aanvullend reglement invoering zone 30 / uur Ichtegem 

Eén van de actiepunten in het goedgekeurd mobiliteitsplan betrof de categorisering van de lokale 

wegen en het zwaar vervoer en de invoering van snelheidszones.  

 

Er werd in de GBC beslist om in gans de gemeente drie snelheidszones te hanteren:  

-  zone 30 in woonzones en al dan niet variabele zone 30 in schoolomgevingen 

-  zone 50 in de bebouwde kom 

-  zone 70 in de rest van de gemeente 

11. Projectvereniging Polderrand: Kennisname jaarverslag, financieel verslag en verslag van 

de accountant 2017 

In navolging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden en art. 11 van de statuten van de projectvereniging heeft de Raad van 

Bestuur van Polderrand het jaarverslag 2017, het financieel verslag 2017 en het verslag van de 

accountant overgemaakt ter kennisgeving. 

12. Kennisname jaar- en financieel verslag 2017 en begroting 2018: Ginter 

De gemeenteraad wordt in kennis gesteld van het voortgangsrapport 2017-2018, de financiële 

afrekening 2017 en de begroting 2018 van Ginter. 

13. Kennisname Mivos jaarverslag-rekening 2017 en Mivos jaarprogramamma-begroting 2018 

Het decreet van 6 juli 2001 aangaande het samenwerkingsverband (interlokale vereniging), waarin 

opgelegd wordt dat de rekening en het jaarverslag jaarlijks voorgelegd moeten worden aan de 

gemeenteraad van de deelnemende gemeenten, zijnde Diksmuide, Gistel, Hooglede, Koekelare, 

Kortemark, Lichtervelde, Oudenburg en Ichtegem 

14. Leveren en plaatsen van grafkelders. Goedkeuren bestek 

Op de begraafplaats in Ichtegem dienen er 16 niet bruikbare grafkelders van 2 personen 

weggenomen te worden. De grafkelders, met opening langs boven, zijn niet bruikbaar. Indien een 

tweede kist in de grafkelder dient gelegd te worden zou het grafzerk afgehaald moeten worden. 

Bovendien zijn de grafkelders zo dicht tegen elkaar geplaatst dat de zerken elkaar zouden raken 

waardoor afhalen van een zerk, zonder breuk, haast onmogelijk is. 

De beslissing om grafkelders met een opening langs boven te plaatsen werd destijds gemaakt, door 

het studiebureau, om zo goed mogelijk met de ruimte om te gaan. 

Er wordt voorgesteld om de 16 grafkelders te vervangen door 2-persoonsgrafkelders met opening 

langs voorzijde. 



Gezien de graafwerken op de begraafplaats is het aangewezen om tijdens de uitvoering van deze 

werken het aantal grafkelders uit te breiden tot het leveren en plaatsen van 52 grafkelders van 2 

personen en 5 grafkelders van 3 personen. 

Momenteel zijn er nog 27 grafkelders van 2 personen en 1 grafkelder van 3 personen ter beschikking 

op de begraafplaats van Ichtegem. Volgens de dienst burgerzaken zijn er grote twijfels in hoeverre dit 

voldoende is om een periode van een klein jaar te overbruggen (nieuwe begroting). 

De totale raming voor deze opdracht bedraagt 43.264,00 euro excl. btw of 52.349,44 euro incl. 21% 

btw.  

De raad dient zijn goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. TD/2018.28 en de raming voor de 

opdracht “Leveren en plaatsen grafkelders, begraafplaats Ichtegem”, 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. 

Voor de uitgaven van deze opdracht is er 8.000 euro voorzien in het exploitatiebudget van 2018, 

budgetsleutel 099000/615032. 

Er wordt voorgesteld om bij de eerstvolgende budgetwijziging deze uitgave te verhogen met 

44.349,44 euro incl. 21% btw en in het totaal 52.349,44 euro incl. 21% btw te voorzien in het 

exploitatiebudget van 2018, budgetsleutel 099000/615032. 

15. Voorlopige vaststelling van het ontwerp voor "het (gedeeltelijk)verleggen van het tracé van 

Buurtweg/Chemin 18" (Ichtegem/Eernegem) 

De gemeente ontving een aanvraag tot gedeeltelijke verlegging van een buurtweg/Chemin 18, 

gelegen tussen De Molenstraat en de Oude Oostendeweg. Deze gedeeltelijke verlegging kadert 

binnen een ontwerp van verkavelingsplan voor de (on)bebouwde percelen tussen en langsheen de 

Molenstraat en de Oude Oostendeweg. De verbinding tussen de Molenstraat en de Oude 

Oostendeweg blijft evenwel gegarandeerd. De aanvraag beoogt het wijzigen van het tracé en 

geenszins een afschaffing van de buurtweg. Gezien het smal wegprofiel van de Molenstraat en de 

Oude Oostendeweg wordt tevens voorgesteld om te streven naar een circulatie met 

éénrichtingsverkeer. De werkgroep trage wegen heeft dit nieuwe tracé voorwaardelijk gunstig 

geadviseerd. Het is ook de bedoeling om tijdens de verdere procedure andere gemeentelijke 

adviesinstanties (gecoro, verkeerscommissie) te betrekken. 

Na de voorlopige aanvaarding van het tracé start er een officiële procedure met een openbaar 

onderzoek en dient het ontwerp overgemaakt aan de deputatie. 

16. Goedkeuring rekening en jaarverslag Woonpunt jaar 8 

IGS Woonpunt i.v. heeft het achtste werkingsjaar achter de rug. Volgens de overeenkomst met 

statutaire draagkracht ter oprichting van de interlokale vereniging Woonpunt, dient de rekening en het 



jaarverslag binnen de 6 maanden na het afsluiten van het werkingsjaar (d.w.z. vóór 1/08/2018) 

worden voorgelegd aan de gemeenteraad voor goedkeuring. 

17. Goedkeuring - overeenkomst met statutaire draagkracht Woonpunt i.v. 

Vanaf 1 februari 2019 treedt gemeente Jabbeke toe tot de interlokale vereniging Woonpunt, zoals 

goedgekeurd door de gemeenteraad op 1 juni 2017. Het Decreet Lokaal Bestuur vervangt vanaf 1 

januari 2019 het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. De 

belangrijkste wijziging op basis van het Decreet Lokaal Bestuur is dat de gemeente slechts één i.p.v. 

minstens één mandataris kan afvaardigen voor het beheerscomité. In functie van de toetreding van 

gemeente Jabbeke en het Decreet Lokaal Bestuur wordt de overeenkomst met statutaire draagkracht 

van Woonpunt i.v. gewijzigd met ingang vanaf 1 februari 2019. 

18. Goedkeuring - subsidiedossier Wonen in Gistel, Ichtegem, Jabbeke en Oudenburg 

(Woonpunt i.v.) - 1/02/2019-31/12/2019 

Op 8 juli 2016 keurde de Vlaamse regering een nieuw subsidiebesluit goed. Tegen 31 juli 2018 moet 

een nieuw subsidiedossier voor het project ‘Wonen in Gistel, Ichtegem, Jabbeke en Oudenburg’, 

uitgevoerd door Woonpunt i.v., ingediend worden bij het agentschap Wonen-Vlaanderen. De 

subsidieperiode gaat in op 1 februari 2019 en eindigt op 31 december 2019. 

Gemeente Jabbeke wordt deelgenoot van Woonpunt i.v. Dit werd in 2017 door de gemeenteraden van 

Gistel, Ichtegem, Oudenburg en Jabbeke goedgekeurd.  

Het aanvraagdossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraden van Gistel, Ichtegem, 

Jabbeke en Oudenburg en ter kennisgeving aan de OCMW-raden en aan de Raad van Bestuur van 

Woondienst JOGI. 

De subsidie bestaat uit een basissubsidie en een aanvullende subsidie. Met de goedkeuring van deze 

subsidieaanvraag engageert de gemeente zich om alle basisactiviteiten zoals opgenomen in het 

subsidiebesluit uit te voeren. De basissubsidie wordt berekend op basis van kenmerken van het 

werkingsgebied en bedraagt 70.000 euro op jaarbasis. De aanvullende subsidie is een percentage 

van de basissubsidie. Het percentage is afhankelijk van het aantal uitgevoerde aanvullende 

activiteiten. Er worden 6 activiteiten bij doelstelling 2 (werken aan de kwaliteit van het 

woningpatrimonium en de woonomgeving) (waarvan 1 activiteit in 2 gemeenten) uitgevoerd. Dit staat 

gelijk aan 18,25% subsidie. Bij doelstelling 3 (informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met 

woonvragen) worden 5 activiteiten uitgevoerd (10% subsidie).  

19. Varia en vragen 

 

 

 



 

BESLOTEN ZITTING  

20. Goedkeuring verslag besloten zitting van 3 mei 2018 

21. Aanduiding volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager voor de bijzondere 

algemene vergadering Zefier cvba van 28 juni 2018 

Conform artikel 28 van de statuten van Zefier kan de gemeente een volmachtdrager op de bijzondere 

algemene vergadering die doorgaat op 28 juni 2018 om 12.30 uur in De Montil te Affligem, 

afvaardigen.  

22. Varia en vragen 


