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 21
december 2017 om 20.00u

OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuren verslag openbare zitting van 9 november 2017
2. Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering beleid en begroting 2018 van de
IVOO op 22 december 2017
De gemeente werd bij aangetekende brief opgeroepen om deel te nemen aan de zitting van de
Buitengewone Algemene Vergadering van de Intercommunale IVOO op 22 december 2017 om 18 uur
in het IVOO te Oostende met agendapunten: 1. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie in
2018 (bijlage 2) – goedkeuring; 2. Begroting 2018 (bijlage 2, 2de deel) – goedkeuring; 3. Mededelingen
en diversen
Onze gemeente dient de agenda van gestelde vergadering goed te keuren en bepaalt tevens het
mandaat van de gemeentelijk vertegenwoordiger.
Werd goedgekeurd met algemeenheid van stemmen

3. Goedkeuring ontwerpakte verkoop onroerend goed Engelstraat +64 aan De Mandel en
verlenen van opdracht aan Afdeling Vastgoedtransacties tot het verlijden van de akte
De gemeenteraad dient zijn goedkeuring te verlenen aan de ontwerpakte van verkoopovereenkomst
tussen de gemeente Ichtegem aan De Mandel van een perceel grond gelegen te Ichtegem,
Engelstraat +64, 1° Afd. Sec B nr. 569W P0000 met een opp. van 47a 16 ca zoals opgemaakt door
Peter Gallein, Commissaris, Vlaamse Overheid, Afdeling Vastgoedtransacties en dit voor de prijs van
393.380 euro. Het perceel zal door De Mandel worden aangewend in het kader van een sociaal
woonproject.
Werd goedgekeurd met 14 stemmen voor (fracties W.I.T., CD&V, Sp.a en N-VA) tegen 3
onthoudingen (fractie Liberaal 2012)

4. Gemeentebelastingen - Vaststelling opcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaar
2018
Voor het aanslagjaar 2018 worden 1.070 opcentiemen geheven op de onroerende voorheffing.
Werd goedgekeurd met 14 stemmen voor (fracties W.I.T., CD&V, Sp.a en N-VA) tegen 3
onthoudingen (fractie Liberaal 2012)

5. Gemeentebelastingen - Aanvullende gemeentebelastingen op de personenbelasting aanslagjaar 2018
De aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting wordt bepaald op 7,7% zoals vorig jaar.
Werd goedgekeurd met 12 stemmen voor (fracties W.I.T. en CD&V) - 4 stemmen tegen (fracties
Liberaal 2012 en Sp.a) en 1 onthouding (fractie N-VA)
6. Kennisname goedkeuring Gouverneur Jaarrekening boekjaar 2016
De jaarrekening 2016, aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 29 juni 2017, werd
overeenkomstig het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikels 172, 173 en 175,
goedgekeurd door de Provinciegouverneur op 8 november 2017, met behoud van de cijfers zoals
oorspronkelijk opgemaakt door de financieel beheerder.
Werd goedgekeurd met 12 stemmen voor (fracties W.I.T. en CD&V) en 5 stemmen tegen
(fracties Liberaal 2012, N-VA en Sp.a)
7. Vaststelling Budgetwijziging nr 1 - 2017
De budgetwijziging nr.1-2017 werd ter vaststelling overgemaakt aan de raadsleden.
Werd goedgekeurd met algemeenheid van stemmen
8. Vaststelling aangepast Meerjarenplan 2014-2019 en Budget 2018
Het integrale gemeentebudget 2018 en de aangepaste meerjarenplanning 2014-2019 werden ter
vaststelling overgemaakt aan de raadsleden.
Werd goedgekeurd met 12 stemmen voor (fracties W.I.T. en CD&V) en 6 stemmen tegen (fracties
Liberaal 2012, SP.a en N-VA)
9. Aangaan engagement vorming eerstelijnszone
Vlaanderen beschikt over een uitgebouwd, toegankelijk, kwaliteitsvol en betaalbaar zorgsysteem,
maar dit aanbod is te gefragmenteerd. Er zijn te veel verschillende en overlappende structuren die
onvoldoende aangepast zijn om de chronische zorgnoden van een ouder wordende populatie op te
vangen. Dit werd bevestigd op de eerstelijnsconferentie van 16 februari 2017.
Een belangrijke opdracht is om gezondheid, zorg en welzijn op de eerste lijn beter te organiseren.
Twee principes zijn hierbij belangrijk: de persoon met een zorgnood neemt een centrale positie in en
we spreken van geïntegreerde zorg om duidelijk te maken dat het zorgaanbod vanuit verschillende
zorgdisciplines of sectoren (gezondheidszorg, welzijn, sociale sector…), wordt aangeboden. Het is
tevens de bedoeling de zorgaanbieders te ondersteunen met vereenvoudigde structuren op maximaal
drie niveaus: de eerstelijnszone, de regionale zone en het Vlaams niveau.
De Vlaamse Overheid roept daarom op de lokale besturen mee uitvoering te geven aan de conclusies
van de eerstelijnsconferentie van 16 februari 2017 met als thema “De reorganisatie van de eerste lijn
in Vlaanderen”. In de eerstelijnszone komt het zwaartepunt te liggen van de ondersteuning van de

praktijk of de dienstverlening en van de intersectorale samenwerking lokale besturen-welzijngezondheid.
De OCMW-raad heeft in zitting van 11 december 2017 het engagement goedgekeurd.
De gemeenteraad wordt verzocht zijn akkoord te geven aan de oprichting van de eerstelijnszone. De
eerstelijnzone voor onze regio zou bestaan uit de gemeenten/steden Gistel – Ichtegem – Oudenburg
– Kortemark – Koekelare – Torhout.
Het voorstel tot oprichting moet voor 31 december 2017 aan het Agentschap Zorg en Gezondheid
worden bezorgd.
Werd goedgekeurd met algemeenheid van stemmen
10. Retributie op het leveren van administratieve prestaties 2018-2019
Bij brief van 12 september 2017 van FOD Binnenlandse Zaken, werd een herziening gedaan van de
tarieven die doorgerekend worden aan de gemeenten voor identiteitskaarten, KIDS-ID’s en
elektronische vreemdelingenkaarten, voor zowel de gewone als de spoedprocedures. De
gemeenteraadsbeslissing wordt aangepast aan de nieuwe tarieven.
Document

Tarief burger oud

Tarief burger nieuw

Gewone procedure:
Identiteitskaart/Vreemdelingenkaart

€ 17,00

€ 17,00

Vreemdelingenkaart met biometrie

€ 20,00

€ 20,00

Kids-ID

€ 6,00

€ 6,00

Identiteitskaart/Vreemdelingenkaart

€ 80,00

€ 85,00

Kids-ID

€ 80,00

€ 85,00

/

€ 85,00

Identiteitskaart/Vreemdelingenkaart

€ 120,00

€ 130,00

Kids-ID

€ 120,00

€ 130,00

Kids-ID vanaf het 2de kind

€ 52,00

€ 55,00

/

€ 130,00

Tarief werd niet
bepaald

€ 100,00

Spoedprocedure: Dringend

Vreemdelingenkaart met biometrie
Spoedprocedure: Zeer dringend

Vreemdelingenkaart met biometrie
Extreme spoedprocedure met
gecentraliseerde levering

Werd goedgekeurd met 13 stemmen voor (fracties W.I.T., CD&V en N-VA) en 5 stemmen tegen
(fracties Liberaal 2012, Sp.a)

11. Goedkeuring mandaat en protocol winvormprocedure jeugdcentrum Bruggestraat
De gemeenteraad dient de voorgestelde mandaat- en protocoltekst goed te keuren. De
gemeenteraad doet beroep op de wedstrijdformule WINVORM voor de gunningsprocedure die bestaat
uit twee onderscheiden gedeelten : een wedstrijdgedeelte, uitgevoerd door de provincie (WINVORM),
en een onderhandelingsprocedure voor het gunningsgedeelte, uitgevoerd door de gemeente zelf.
Voor wat betreft de samenstelling van de jury opteert de gemeenteraad aan te duiden als effectieve
juryleden OCMW voorzitter Willy Hosten, de schepen van jeugd Koen Pattyn, het diensthoofd jeugd
Silke Vandendriessche en de coördinator BKO Stijn Spriet en als waarnemende juryleden de
afdelingshoofden technische dienst Erwin Mares en dienst ontspanning en beleving Antoon Naert..
Erwin Mares wordt aangesteld als leidend ambtenaar. Dit wordt aangevuld met juryleden aangeduid
door de kwaliteitskamer van de provincie.
Werd goedgekeurd met algemeenheid van stemmen

12. Aanstelling Dirk Allary als lid van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
(GECORO) ter vervanging van ontslagnemend lid, dhr. Johan Deprez -vertegenwoordiging
handelaars
Dhr. Johan Deprez zetelde als plaatsvervangend lid voor de maatschappelijke geleding ‘middenstand’,
namens UNIZO Ichtegem, in de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. Dhr. Deprez
heeft per mail te kennen gegeven ontslag te nemen uit de commissie, aangezien hij niet langer
woonachtig is in de gemeente en zijn bedrijf niet langer gevestigd is in de gemeente. Overeenkomstig
het huishoudelijk reglement en de ‘codex’ dient dhr. Deprez, 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. Dhr. Dirk Allary wordt, namens UNIZO Ichtegem, voorgedragen
als plaatsvervangend GECORO-lid voor de maatschappelijke geleding ‘middenstand’. 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. Dhr.
Dirk Allary 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.
Werd goedgekeurd met algemeenheid van stemmen
13. Aanvaarding van het wegtracé - wegeniswerken in de verkaveling "Engelstraat 187" te
Ichtegem
Er wordt een verkaveling aangevraagd voor een omvangrijk terrein, gelegen t.h.v. huisnummer
Engelstraat 187 te Ichtegem. Het betreft een verkaveling voor 10 loten voor open, halfopen en
gesloten ééngezinswoningen. Er dient nieuwe wegenis aangelegd ter ontsluiting van de loten 3 t.e.m.

10. Er wordt een ontsluitingsweg aangelegd met de nodige groenvoorzieningen. De gemeenteraad
dient de nieuwe rooilijn te aanvaarden.
Werd goedgekeurd met algemeenheid van stemmen
14. Besluit tot wijziging van het gemeenteraadsbesluit van 13.09.1990 houdende algemeen
politiereglement van de gemeente Ichtegem. Politieverordening betreffende het ophalen van
huishoudelijke afvalstoffen en het gebruik van het containerpark
Het intercommunaal containerpark IVOO te Oostende werd per 10 oktober 2017 overgenomen door
de Stad Oostende.
Vanaf 1 januari 2018 kunnen de burger en KMO’ers van de gemeente Ichtegem niet meer terecht op
het containerpark te Oostende.
De sluitingsdagen van het containerpark werden aangepast naar de huidige regeling. De federale
brugdagen werden geschrapt uit het reglement.
In de tabel in art. 266.0 werden autobanden en treinbielzen van niet toegelaten naar toegelaten
afvalstof aangepast met hun specifieke aanvoereisen. Er mogen maximaal 4 autobanden per beurt
(per dag) worden aangebracht. En maximaal 1 treinbiels per beurt (per dag) met maximale afmeting
2,5m.
Werd goedgekeurd met algemeenheid van stemmen
15. Goedkeuring Budgetwijziging 2017 OCMW
De gemeenteraad dient de budgetwijziging OCMW goed te keuren, zoals opgemaakt door de
financieel beheerder OCMW en goedgekeurd in de OCMW-raad van 11 december 2017.
De gemeentelijke bijdrage voor 2017 van € 1.303.700 blijft ongewijzigd.
Werd goedgekeurd met algemeenheid van stemmen
16. Goedkeuring aanpassing Meerjarenplan 2014 - 2019 en Budget 2018 OCMW
Dit punt werd gunstig geadviseerd in het college van burgemeester en schepenen van 28 november
2017 en goedgekeurd door de OCMW-raad op 11 december 2017.
De gebudgetteerde gemeentelijke bijdragen aan het OCMW voor de periode 2014 – 2019 worden als
volgt bepaald (ongewijzigd ten opzichte van het goedgekeurde aangepaste meerjarenplan vorig jaar):
Boekjaar

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Bijdrage

1.350.000,00

1.290.242

1.303.700

1.303.700

1.303.700

1.486.700

Werd goedgekeurd met algemeenheid van stemmen

17. Varia en vragen

BESLOTEN ZITTING
18. Goedkeuren verslag besloten zitting van 9 november 2017
19. Varia en vragen

