
 

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 29 maart 2018 

om 19.30u 

Alle punten werden aangenomen met algemeenheid van stemmen. Uitgezonderd agendapunt 12, 

“beslissing tot aansluiting statiegeldalliantie Bond Beter Leefmilieu”: 

WIT en CD&V stemmen voor; 

Liberaal 2012 SP.A en NVA onthouden zich. 
 

OPENBARE ZITTING  

1. Goedkeuring verslag openbare zitting van 1 maart 2018 

2. Buitengewone algemene vergadering WVI 24 mei 2018 

De gemeente Ichtegem wordt uitgenodigd tot deelname aan de buitengewone algemene vergadering 

van de WVI op donderdag 24 mei 2018. 

3. Kennisname goedkeuring vorming eerstelijnszone 

In de gemeenteraad van 21 december 2017 werd beslist formeel het akkoord aan te gaan van de 

engagementsverklaring voor de uitbouw van een eerstelijnszone. 

Aan de gemeenteraad wordt ter kennis gebracht dat de aanvraag voor de vorming van een 

eerstelijnszone met de (voorlopige naam) “Houtland en Polder” door het Agentschap Zorg & 

Gezondheid werd goedgekeurd bij schrijven van 6 maart 2018. 

4. Vaststelling en toekenning gemeentelijke werkingsbijdrage 2018 aan Politiezone Kouter 

De gewone werkingsbijdrage voor het dienstjaar 2018 van de Gemeente Ichtegem ten bedrage van 

1.043.165,00 euro, zoals ingeschreven in de Politiebegroting 2018 en zoals die werd vastgesteld door 

de Politieraad in zitting van 7 februari 2018, wordt vastgesteld en toegekend aan de Politiezone 

Kouter 5452 (Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Oudenburg, Torhout). Het voorziene krediet in het 

Gemeentebudget 2018 zoals dit werd vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van 21 december 

2017 op budgetsleutel 040000/6494011 bedroeg eveneens 1.043.165,00 euro, en is dus in 

overeenstemming met de werkingsbijdrage zoals die heden wordt vastgesteld en toegekend aan de 

politiezone. 

5. Kennisname aanstelling van rechtswege algemeen directeur 

Op 25 februari 2018, 10 dagen na de publicatie van het decreet lokaal bestuur in het Belgisch 

Staatsblad, treden reeds een aantal overgangsbepalingen van het nieuwe decreet lokaal bestuur in 

werking. Onder andere de overgangsbepalingen inzake de ambtelijke organisatie, waaronder de 

regeling voor algemeen directeur, financieel directeur en hun waarnemers.  

AGENDA MET TOELICHTING 



Artikel 581 van het nieuwe decreet bepaalt dat “Als het ambt van gemeentesecretaris en het ambt van 

secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient door 

dezelfde persoon worden uitgeoefend, hetzij door zowel een aanstelling van de gemeenteraad als 

door een aanstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn, hetzij met toepassing van artikel 76, 

§3, 1°, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 of artikel 75, §3, 1°, van het decreet van 19 

december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 

wordt die persoon met behoud van zijn dienstverband van rechtswege aangesteld als algemeen 

directeur bij de gemeente.” 

Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet dat de functiehouder die thans reeds zowel de gemeente als het 

OCMW bedient, hetzij via een dubbele aanstelling hetzij via een beheersovereenkomst, van 

rechtswege algemeen directeur wordt, wat binnen gemeente en OCMW Ichtegem dus het geval is.  

Er kan hierbij geen aanstellingsbesluit genomen worden, enkel een kennisname van de van 

rechtswege aanstelling.  

Artikel 588 DLB voorziet dat de salarisschaal van de algemeen directeur gelijk is aan de salarisschaal 

van de gemeentesecretaris verhoogd met 30% en dat het aan de gemeenteraad toekomt om deze 

salarisschaal vast te stellen. 

6. Kennisname aanstelling van rechtswege financieel directeur 

Op 25 februari 2018, 10 dagen na de publicatie van het decreet lokaal bestuur in het Belgisch 

Staatsblad, treden reeds een aantal overgangsbepalingen van het nieuwe decreet lokaal bestuur in 

werking. Onder andere de overgangsbepalingen inzake de ambtelijke organisatie, waaronder de 

regeling voor algemeen directeur, financieel directeur en hun waarnemers.  

Artikel 581 van het nieuwe decreet bepaalt dat “Als het ambt van financieel beheerder van de gemeente 

en het ambt van financieel beheerder van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de 

gemeente bedient door dezelfde persoon worden uitgeoefend, hetzij door zowel een aanstelling van de 

gemeenteraad als door een aanstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn, hetzij met toepassing 

van artikel 76, § 3, 2°, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 of artikel 75, § 3, 2°, van het decreet 

van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 

wordt deze persoon met behoud van zijn dienstverband van rechtswege aangesteld als financieel 

directeur bij de gemeente.” 

Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet dat de functiehouder die thans reeds zowel de gemeente als het 

OCMW bedient, hetzij via een dubbele aanstelling hetzij via een beheersovereenkomst, van rechtswege 

financieel directeur wordt, wat binnen gemeente en OCMW Ichtegem dus het geval is.  

Er kan hierbij geen aanstellingsbesluit genomen worden, enkel een kennisname van de van rechtswege 

aanstelling.  



Artikel 588 DLB voorziet dat de salarisschaal van de financieel directeur gelijk is aan de salarisschaal 

van de financieel beheerder van de gemeente verhoogd met 30% en dat het aan de gemeenteraad 

toekomt om deze salarisschaal vast te stellen. 

7. Aanstelling waarnemend algemeen directeur 

Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de functies van gemeente- en OCMW-secretaris vanaf 25 

februari 2018 worden vervangen door de functie van algemeen directeur.  

Om periodes van afwezigheid op te vangen dient er een waarnemend algemeen directeur aangesteld 

te worden. Er wordt voorgesteld om de opgestelde regeling met betrekking tot de waarneming aan te 

passen conform de nieuwe regelgeving.  

Er wordt voorgesteld om Dimitri Decock, beleidscoördinator gemeente Ichtegem, aan te stellen als 

waarnemend algemeen directeur bij afwezigheid of verhindering van de algemeen directeur. 

Er wordt voorgesteld om Kristien Rosseel, afdelingshoofd sociaal huis en samenleven OCMW 

Ichtegem, aan te stellen als waarnemend algemeen directeur bij afwezigheid of verhindering van de 

algemeen directeur en waarnemend algemeen directeur (Dimitri Decock). 

8. Goedkeuring kader organisatiebeheersing 2016 - 2019 en verbeteractieplan 2018-2019 

Het gemeente- en OCMW-decreet bepalen dat de secretaris verantwoordelijk is voor 

organisatiebeheersing of interne controle. De secretaris werkt, in overleg met het managementteam, 

een kader uit om de organisatie te beheersen. De raad dient dit kader voor organisatiebeheersing 

goed te keuren. De secretaris rapporteert vervolgens jaarlijks over de opvolging ervan aan de raad.  

In het najaar van 2016 startte de gemeente en het OCMW Ichtegem een traject op in samenwerking 

met de school voor bestuursrecht om tot een gedragen organisatiebeheersysteem te komen. In dit 

traject werden volgende stappen genomen: 

o Zelfevaluatievragenlijst voor college, MAT-leden, diensthoofden en medewerkers 

o Analyse van de resultaten 

o Bepalen van de prioriteiten, aangegeven vanuit de zelfevaluatie 

o Gespreks- en verbetertafels met medewerkers 

o Opmaak van de rapportage en het verbeteractieplan 

Het sluitstuk van het doorlopen traject is de goedkeuring door de gemeenteraad van het kader voor 

organisatiebeheersing, dat vastgesteld werd door de secretaris wnd., in overleg met het 

managementteam op 8 februari 2018 en ter kennis werd gegeven aan het college op 20 februari 2018. 

 

 



9. Aansluiting bij een openbaar ondersteuningsnetwerk schooljaar 2018-2019 

De gemeenteraad dient de beslissing van het college van burgemeester en schepenen om het 

schoolbestuur aan te sluiten bij het openbaar ondersteuningsnetwerk Gent-West-Vlaanderen voor het 

schooljaar 2018-2019, te bekrachtigen. 

10. Aankoop van CNG bestelwagen met kipper. Goedkeuren bestek 

De gemeente Ichtegem wenst een CNG bestelwagen kipper met open laadbak aan te kopen die zal 

worden ingezet voor de dagdagelijkse onderhoudswerkzaamheden aan de gebouwen en de openbare 

ruimte van de gemeente.  

Op het budget van 2018 is een krediet voor de vervanging van de Hyundai SMQ-917 (in dienst 2004 – 

93 850 km) van de technische dienst van Ichtegem voorzien. Dit voertuig is dringend aan vervanging 

toe (roest, kosten aan de zetels, …). Er wordt voorgesteld om het voertuig te vervangen door een 

duurzaam voertuig op CNG. 

De raad dient zijn goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. TD/2018.14 en de raming voor de 

opdracht “Aankoop van een CNG bestelwagen met kipper”, 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 35.000 euro excl. btw of 42.350 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 2018, investeringsenveloppe 2014/04 

subproject 2018/04/02, budgetsleutel 2430000/020000. 

11. Asfalteren landelijke wegen 2018. Goedkeuren bestek 

Op regelmatige basis moeten er een aantal landelijke wegen die in slechte staat zijn (scheurvorming, 

oneffenheden, verzakkingen) opnieuw geasfalteerd worden ten behoeve van het comfort en de 

veiligheid van de bewoners en de gebruikers. 

Op het schepencollege d.d. 20 maart 2018 werd beslist om volgende landelijke wegen op te nemen in 

het programma van 2018 voor de te asfalteren landelijke wegen: 

- Hogebos 

- Blindenstraat 

- Boomgaardstraat 

- Leugenboomstraat (stuk tegen de grens Koekelare) 

- Biezestraat 

- Zijstraat Kriekestraat (richting Vandewiele en Devisser) 

- Oscar Willemstraat 



- ’s Gravendriesschelaan 

- Korenstraat  

 

Er wordt voorgesteld om deze opdracht op te delen in 2 percelen: 

- Perceel 1: Hogebos, Blindenstraat, Boomgaartstraat, Leugenboomstraat, Biezestraat, 

Kriekestraat en Korenstraat, raming: 102.030,00 euro excl. btw of 123.456,30 euro incl. 

21% btw; 

- Perceel 2: s Gravendriesschelaan, Oscar Willemstraat, raming 47.910,00 euro excl. btw of 

57.971,10 euro incl. 21% btw. 

 

De raming voor deze opdracht bedraagt 149.940,00 euro excl. btw of 181.427,40 euro incl. btw. 

 

De raad dient zijn goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. TD/2018.20 en de raming voor de 

opdracht “Asfalteren landelijke wegen 2018”, 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.  

Er wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. 

Voor de uitgave voor deze opdracht is er 175.000 euro voorzien in het budget van 2018, 

investeringsenveloppe 2014/01 subproject 2014/01/17, budgetsleutel 2240007/020000.. 

12. Beslissing tot aansluiting statiegeldalliantie Bond Beter Leefmilieu 

Er werd een statiegeldalliantie opgericht, een coalitie die vanuit Bond Beter Leefmilieu sterk wordt 

ondersteund. 

Door de ondertekening ijvert het gemeentebestuur voor de invoering van statiegeld op eenmalige 

drankverpakkingen, PET-flessen en blikjes. Volgens Ovam vertegenwoordigen deze verpakkingen tot 

40% van het totale volume aan zwerfafval. Via statiegeld willen we dit aantal fors terugdringen. 

De milieuraad van 14 maart 2018 verleent een unaniem gunstig advies tot het toetreden tot de 

statiegeldalliantie. 

13. Varia en vragen 

BESLOTEN ZITTING  

14. Goedkeuring verslag besloten zitting van 1 maart 2018 

15. Bekrachtiging dadingsovereenkomst secretaris 

16. Varia en vragen 


