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 gemeentehuis in Ichtegem op donderdag 26 januari 2017
om 19.30 uur.
aanwezig:

David Van Moerkercke: waarnemend voorzitter;
Karl Bonny: burgemeester;
Jan Bekaert, Koen Pattyn, Celesta Muylle, Dirk Laleman, Rik Dewanckele:
schepenen;
Willy Hosten: OCMW-voorzitter;
Gilbert Bolle, Carlos Vierstraete, Raf Vlamynck, Erna Crombez, Lieven Cobbaert,
Françoise Mattheus, Tina Ledaine, Robin Vandervennet, Ann Deseintebein, Koen
Denduyver, Luc Provoost, Patrick Raecke, Hendrik D'Hulster: raadsleden;
Katja Verhelst: secretaris

verontschuldigd:

Antoon Calus: voorzitter;
Oscar Deprez, Mieke Decuypere: raadsleden

afwezig:

Ann Deseintebein: raadslid afwezig voor 1, 2, 3, 4

Alle punten werden met algemeen van stemmen goedgekeurd uitgezonderd punt 10, dit punt
werd verdaagd.

OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuren verslag openbare zitting van 15 december 2016
2. Brandbeveiliging - Definitieve afrekening bijdrage kosten jaarrekeningen 2011 en 2012
De gemeenteraad dient gunstig advies te verlenen nopens de definitieve berekeningen van de
gemeente in de brandbeveiliging voor de jaarrekeningen van 2011 en 2012:
Jaarrekening 2011: 305.910,79 euro
Jaarrekening 2012: 301.266,36 euro
3. Kennisname klachtenregister gemeente 2016
Cfr artikel 197 en 198 §1 van het gemeentedecreet dient de gemeente een systeem van
klachtenbehandeling te organiseren.
Klachten kunnen bijdragen tot een voortdurende verbetering van de organisatie en de werking van de
diensten.

Jaarlijks wordt een rapport opgemaakt van de klachten voor het college en de gemeenteraad. Het
managementteam volgt dit rapport op en geeft voorstellen tot bijsturen van de werking van de
organisatie.
4. Aanvullend reglement betreffende het invoeren van een zonale tonnagebeperking 7,5 ton in
de Maas N32-R34-N33-N363 gemeentegrens Ichtegem langs de Kortemarkstraat, de
Ruidenbergstraat en de Veldemolenstraat in samenwerking met de gemeenten Kortemark en
Torhout
De gemeenten Kortemark, Ichtegem en Torhout hebben een gezamenlijk initiatief genomen rond de
problematiek zwaar vervoer voor de maas ten noorden van de N35 (afgebakend door de
gewestwegen N363 – N33 – R34 – N32 en N35).
De gemeenten Kortemark, Torhout en Ichtegem hebben gezamenlijk gekozen om te werken met een
zonale tonnagebeperking over de gemeentegrenzen heen.
Er werd gekozen voor een zonale tonnagebeperking via een zonebord ( ZC21) van 7,5 ton
uitgezonderd plaatselijke bediening en uitgezonderd landbouwverkeer.

Raadslid A. Deseintebein vervoegt de zitting

5. Goedkeuring Bijzonder Nood- en Interventie Plan wateroverlast
Wateroverlast kan zich voor doen op verschillende manieren. Zo kunnen we na langdurige regen en /
of bij kortstondige hevige regen overlast hebben ten gevolge van het feit dat de neergekomen
neerslag niet snel genoeg afgevoerd kan worden. Dit kan te wijten zijn aan verstoppingen,
onvoldoende afvoercapaciteit, uitgevallen technische installaties zoals bvb. pompstations, …
Wateroverlast kan zich ook voordoen ten gevolge van problemen met de riolering ( breuken in de
riolering die afvoer verhinderen ), … waardoor de stroomopwaarts die breuken gelegen panden niet
meer kunnen afvoeren en plots problemen beginnen te krijgen met vertraagde afvoer bij bvb. Het
doorspoelen van het toilet.
In de afgelopen decennia hebben we op onze gemeente reeds regelmatig met tal van deze problemen
kennis gemaakt en hebben we tevens op basis van de op die momenten gedane vaststellingen
gezocht naar – daar waar mogelijk – oplossingen om dergelijke problemen in de toekomst te
voorkomen.

6. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Kortemark en Ichtegem,
voor het aankopen en laten plaatsen van verkeersborden allerhande in uitvoering van de
invoering tonnagebeperking Noord en Zuid
Er werd akkoord gegaan met het voorstel van het gemeentebestuur Kortemark om een zonale
tonnagebeperking in te voeren.
De nodige verkeersborden dienen geplaatst te worden. De gemeente wenst via een samengevoegde
opdracht met de buurgemeenten over te gaan tot het laten plaatsen van de nodige borden.
Iedere gemeente staat in voor betaling van haar respectievelijke aandeel. De nodige
overheidsopdracht wordt door de gemeente Ichtegem en Kortemark georganiseerd.
7. Wegen-, riolerings- en omgevingswerken 'Sint-Annawijk' - gemeentelijk aandeel.
Goedkeuring ontwerpdossier, kostenraming, gunningswijze en opdrachtgevend bestuur
Op de site Sint-Anna in Eernegem werden door Vivendo aanleunflats gebouwd.
Er werd vroeger een grondruil doorgevoerd waardoor er een herschikking is van het openbaar
domein.
Op het openbaar domein worden er wegen-, riolerings- en omgevingswerken voorzien. Deze werken
zijn in hoofdzaak ten laste van de VMSW (Vlaamse Overheid) en Vivendo.
Het gemeentebestuur dient financieel tussen te komen in de aanleg van de parking tussen het project
van Vivendo en de Westkerkestraat en in de aanleg van het wandel- en fietspad aan de kant van de
Eikenlaan.
Het aandeel van de gemeente wordt geraamd op 25.586,39 euro (incl. btw).
Na de openbare aanbesteding dient de gemeente zich akkoord te verklaren met de gunning van de
werken door de VMSW aan de voordeligste inschrijver.
Het krediet voor deze uitgave is voorzien op het investeringsbudget 2017.
8. Wegen- en rioleringswerken Keibergstraat . Goedkeuring ontwerpdossier, kostenraming,
gunningswijze en opdrachtgevend bestuur
Infrax voorziet rioleringswerken in de Keibergstraat en in de Sportlaan waarbij er een gescheiden
rioleringsstelsel aangelegd wordt en het oppervlaktewater maximaal afgekoppeld wordt.
Het gemeentebestuur zal van de gelegenheid gebruik maken om in de Keibergstraat de
weginfrastructuur volledig te vernieuwen. Tevens wordt de parking van het sportcentrum volledig her
ingericht. In de Sportlaan blijven de wegenwerken beperkt tot het herstel van de bestaande toestand.
Het gemeentebestuur van Ichtegem is opdrachtgevend bestuur voor dit project.

Infrax bekostigt bij de aanleg van riolering in gemeentewegen het sleufherstel. Er wordt dus een
(theoretisch berekend) bedrag van de werken aan de rijweg door Infrax gefinancierd. Het theoretisch
sleufherstel bedraagt 289.928,21 euro.
De uitgave voor deze opdracht wordt als volgt geraamd :
o Gemeente Ichtegem :

589.921,83 euro (excl. btw) of 713.805,41 euro (incl. btw)

o Infrax :

1.321.483,30 euro
(vrijgesteld van btw, incl. 289.928,21 euro sleufherstel)

o Totaal excl. btw :

1.911.405,13 euro

o btw (ten laste van gemeenten): 123.883,58 euro (enkel op aandeel gemeente)
o Totaal incl. btw :

2.035.288,71 euro

De opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare aanbesteding.
Het ontwerpdossier dient nog aan de Raad van Bestuur van Infrax te worden voorgelegd en kan niet
gegund worden vóór er een geldige stedenbouwkundige vergunning is. De stedenbouwkundige
vergunning wordt aangevraagd van zodra de archeologienota opgemaakt is. Deze nota wordt
opgemaakt door een door Infrax aangeduid archeologiebureau.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien op het investeringsbudget 2017.
9. Vervanging gasboiler sanitair warm water kleedkamers VC Ichtegem. Goedkeuring
gunningswijze, lastvoorwaarden en raming
In de kleedkamers van de voetbalvereniging VC Ichtegem op het sportcentrum in Ichtegem, is de
boiler van het sanitair warm water lek. De boiler is nog steeds in gebruik maar moet op korte termijn
vervangen worden om een volledige uitval te vermijden.
Voor onderhoud van HVAC-installaties werkt het gemeentebestuur sinds 1 januari 2015 samen met
Eandis.
Eandis heeft, op vraag van het gemeentebestuur, een offerte opgemaakt voor het vervangen van
deze boiler. De kostprijs bedraagt 30.114,59 euro excl. btw.
Er wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Het krediet voor deze uitgave is voorzien op het investeringsbudget 2017.

Dit punt werd verdaagd.
10. Retributie op de aanvraag tot afgifte van documenten uitgaande van de dienst 'wonen en
omgeving' voor de periode van 23 februari 2017 - 31 december 2019

