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 30 maart 2017
om 19.30 uur.
 Er zijn 3 raadsleden verontschuldigd, 1 raadslid is afwezig.
 Punt 1 werd goedgekeurd
 Punt 2 werd aangenomen met 12 stemmen voor (fracties CD&V en WIT) en 8
onthoudingen (fracties Liberaal 2012, SPA en NVA)
 Punten 3 en 5 werden goedgekeurd met algemeenheid van stemmen
 Punt 4 werd kennis van genomen

OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuren verslag openbare zitting van 23 februari 2017
2. Deelname aan de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS conform art. 27 van
het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Goedkeuring
In het gemeenteraadsbesluit van 6 oktober 2016 werd de beslissing genomen dat de TMVW haar
werking en organisatie diende te conformeren naar het decreet van 6 juli 2001 houdende
intergemeentelijke samenwerking (DIS).
Door deze conformering kon TMVW de activiteit in het kader van de divisie Aanvullende Diensten niet
langer opnemen en de activiteit dient te worden ondergebracht in een nieuwe intergemeentelijke
samenwerking.
De deelname in TMVW is ontstaan uit de behoefte van de gemeente naar samenwerking voor
complexe dossiers. De deelname in TMVW heeft haar meerwaarde aangetoond op operationeel en
financieel vlak, door schaaleffecten, geoptimaliseerde personeelsaanwending en de oordeelkundige
begeleiding van realisatie en beheer van (nieuwe) infrastructuur.
Aan de gemeenteraad wordt dan ook gevraagd om hun goedkeuring te verlenen aan het voorstel tot
oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS volgens de modaliteiten vastgelegd in de
oprichtingsbundel.
3. Vaststelling en toekenning gemeentelijke werkingsbijdrage 2017 aan Politiezone Kouter
De gewone werkingsbijdrage voor het dienstjaar 2017 van de Gemeente Ichtegem ten bedrage van
997.810,00 euro, zoals ingeschreven in de Politiebegroting 2017 en zoals die werd vastgesteld door
de Politieraad in zitting van 22 maart 2017, wordt vastgesteld en toegekend aan de Politiezone Kouter

5452 (Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Oudenburg, Torhout). Het voorziene krediet in het Gemeentebudget
2017 zoals dit werd vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van 15 december 2016 op
budgetsleutel 040000/6494011 bedroeg eveneens 997.810,00 euro, en is dus in overeenstemming
met de werkingsbijdrage zoals die heden wordt vastgesteld en toegekend aan de politiezone.
4. Kennisname bijgewerkte versie klachtenregister 2016 gemeente
Het college nam kennis van de brief van de heer Rudiger Boens dd. 15 april 2016. De brief werd
besproken op de verkeerscommissie dd. 19 mei 2016. De klachtbrief werd niet geregistreerd in het
klachtenregister van de gemeente
5. Goedkeuring nieuwe code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen
Bij gemeenteraadsbesluit van 6 juni 2002 werd het gemeentelijk reglement mbt de code voor
infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen, goedgekeurd. Na overleg tussen gemeenten,
nutsbedrijven, de VVSG en de Vlaamse Raad voor Netwerkbeheerders werd de code geactualiseerd.
Deze code moet helpen zorgen voor een goed herstel van straten of trottoirs na nutswerken, voor een
betere afstemming van werken en voor een betere communicatie en aandacht voor omwonenden en
(zwakke) weggebruiker. De raad van bestuur van de VVSG en de centrale raad van de VRN (Vlaamse
raad voor netwerkbeheerders) keurden deze tekst goed in zitting van 3 februari 2016 en 2 maart 2016.
Aan de gemeenten wordt gevraagd deze code goed te keuren omdat er met deze geactualiseerde
code stappen vooruit zullen gezet worden en omdat het gebruik van deze code voor zoveel mogelijk
partners de uitvoering op het terrein ten goede zal komen.

