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 29 juni
2017 om 19.30u
Alle punten werden met algemeenheid van stemmen aangenomen.

OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuren verslag openbare zitting van 1 juni 2017
2. Advies dienstjaarrekening 2016 van de Kerkfabrieken Sint-Amandus - Bekegem, SintMedardus - Eernegem en Sint-Michiel - Ichtegem
De gemeenteraad dient advies te verlenen over deze rekening dj. 2016 van de Kerkfabriek SintAmandus – Bekegem, Sint-Medardus – Eernegem en Sint-Michiel – Ichtegem. Tijdens 2016 was er
vanwege het gemeentebestuur een exploitatietoelage van 77.179,62 euro. Tijdens 2016 werden er
geen investeringstoelagen betaald aan de kerkfabrieken.
3. Vaststelling Jaarrekening 2016
Alle vereiste documenten werden in extenso bezorgd aan de raadsleden. Het kan volstaan daarnaar
te verwijzen.
4. Goedkeuren gewijzigde samenwerkingsovereenkomst kostendelende vereniging
informatieveiligheid met de WVI
Omdat de wetgever met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de bescherming van
persoonsgegevens tot een verplichting heeft gemaakt, heeft eenieder die persoonsgegevens verwerkt
de plicht die informatie te beschermen en te beveiligen. Hiertoe heeft de Commissie voor de
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer een aantal richtlijnen omtrent de beveiliging van
persoonsgegevens uitgevaardigd.
Eén daarvan betreft het hebben van een informatieveiligheidsconsulent als gemeente en OCMW.
Deze consulent heeft een adviserende, stimulerende, documenterende en controlerende opdracht
binnen de organisatie en staat onder andere in voor het opmaken van een veiligheidsplan met
deskundige adviezen en mogelijke maatregelen.
In dit kader werd door de WVI een kostendelende vereniging opgericht, waarbij het mogelijk is om een
intergemeentelijke informatieveiligheidsconsulent aan te werven. Voor de werking van de
kostendelende vereniging werd in 2016 een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt met betrekking
tot de werking en aansturing van de kostendelende vereniging. Deze werd goedgekeurd door de
gemeente- en OCMW-raad.

In eerste instantie werden geen geschikte kandidaten gevonden voor de functie, waardoor er een
aantal wijziging zijn doorgevoerd. Daarnaast is er eveneens wijzigende wetgeving die opgenomen
moet worden in de samenwerkingsovereenkomst van de kostendelende vereniging. Deze gewijzigde
samenwerkingsovereenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
5. Toekenning van 24 uur beleidsondersteuning aan de gemeentelijke basisschool, gedurende
het schooljaar 2017-2018
De raad dient in te stemmen met de toekenning van 24 uur beleidsondersteuning aan de
Gemeentelijke Basisschool voor het schooljaar 2017-2018.
6. Goedkeuring mandaat en protocol WO1709 Winvorm Pompentoren
De gemeente krijgt voor het herinrichten van de Pompentoren een subsidie van 75% op een
investeringssom van 200.000 euro van Westtoer terug. Voor het kiezen van een ontwerper wordt
gekozen voor de WINVORM-procedure met wedstrijd. Uit een algemene oproep aan architecten en
studiebureaus worden door WINVORM eerst zes, daarna drie kandidaten geselecteerd voor het
indienen van een uitgewerkt project. Deze drie kandidaten krijgen elk een som van 3.250 euro
exclusief btw voor hun voorbereidend werk. De gemeenteraad geeft in een mandaat WINVORM de
opdracht om deze selectie uit te voeren en legt in een protocol vast wat de modaliteiten van deze
samenwerking zijn. De uiteindelijke keuze van de winnende kandidaat komt toe aan het college op
advies van de in dit protocol samengestelde jury.
7. Nieuwe website gemeente en OCMW - Goedkeuren bestek
De huidige website van gemeente en OCMW is sterk verouderd en niet gebruiksvriendelijk. Dit geldt
zowel voor de burgers als voor de medewerkers die de website beheren. Er is geen duidelijke
navigatie, noch structuur. De webshop en e-loket moeten ook een prominente plaats kunnen krijgen in
de nieuwe website, waardoor een totaalpakket op maat van de burger kan aangeboden worden en dit
alles in de huisstijl van de gemeente, met een aantrekkelijke look en feel.
Daarnaast moet er een gebruiksvriendelijk en flexibel Content Management Systeem (CMS-systeem)
zijn dat de website ondersteunt.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd 30.000,00 euro incl. btw.
De opdracht zal gegund worden bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, na
schriftelijke prijsvraag.
Het krediet voor deze uitgave is voorzien op het budget 2017.
8. Herstel vloer en faiences kleedkamers SK Eernegem. Goedkeuren bestek
De betonnen vloer in de kleedkamers en de douches van de voetbalvereniging SK Eernegem vertoont
barsten, scheuren en oneffenheden. Deze vloer kon niet terug in orde gebracht worden door het
aanbrengen van een epoxy gietvloer, waardoor de eerder gegunde opdracht niet uitgevoerd kon
worden. Hierdoor werd er een nieuw bestek opgemaakt, waarbij er gewerkt wordt met vloertegels. Het

verschil met de vorige opdracht is dat in dit bestek ook de vernieuwing van faiences opgenomen is,
gezien ook dit vernieuwd moet worden.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 40 000,00 euro excl. btw of 48.400,00 euro incl.
btw. Deze opdracht zal gegund worden bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking. Op de meerjarenplanning is reeds krediet voorzien voor renovatiewerken aan de
gebouwen van SK Eernegem. Dit zal bij een eerste budgetwijziging aangepast moeten worden gezien
de uit te voeren werken ruimer zijn dan enkel de vloer zoals initieel voorzien.
9. Goedkeuring van opdracht tot opmaak van gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan
'Stationsput en omgeving'– principebeslissing en kennisname bestek ‘aanstelling ontwerper’
(ref.: RO_28)
De gemeenteraad stemt principieel in met de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
“Stationsput en omgeving” en deze omvat het plangebied, gevormd door:
•

de Groene 62 – de oude spoorwegbedding

•

de Spoorwegstraat – gemeenteweg

•

de (bebouwing van de) Stationsstraat – gewestweg

•

de zuidelijke en westelijke oever van ‘Stationsput’

•

de loop van de Engelbeek

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het bestek met de voorwaarden en de omschrijving van
de opdracht tot aanstelling van een ontwerper. De aanstelling van een ontwerper/studiebureau voor
de opmaak van het gemeentelijk RUP zal gebeuren bij onderhandelingsprocedure zonder
bekendmakingsregels bij aanvang van de procedure, er zullen meerdere ontwerpers/studiebureaus
schriftelijk worden geraadpleegd. De kostprijs voor deze opmaak wordt geraamd op 25.000 euro (incl.
BTW) en zal worden afgenomen van het budgetsleutel 061000/2140007.
10. Toetreding tot GIS-activiteit intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax West
In het kader van haar dagelijkse werking heeft de gemeente steeds meer nood aan GIS-software en –
ondersteuning. Infrax kan deze diensten ter beschikking stellen binnen het kader van een
intergemeentelijke samenwerking via Infra-GIS van Infrax.
11. Varia en vragen

BESLOTEN ZITTING
12. Goedkeuren verslag besloten zitting van 1 juni 2017
13. Varia en vragen

