
 

De voorzitter van de OCMW-raad van Ichtegem verzoekt voor de eerste maal de OCMW-raad in 

zitting te vergaderen in de raadzaal van Huis Dekeyser, Koekelarestraat 2 in Ichtegem op maandag 5 

februari 2018 om 17.30u 

Alle punten werden aangenomen met algemeenheid van stemmen. 

OPENBARE ZITTING  

secretariaat OCMW 

 

1. Goedkeuren verslag vorige zitting 

De raad neemt kennis van de notulen van de vorige openbare zitting en keurt deze notulen goed.  

2. VVSG studiedag : aan de slag met het decreet lokaal bestuur - 21 maart 

Door VVSG wordt een studiedag ingericht: ‘aan de slag met het decreet lokaal bestuur’ die doorgaat 

op woensdag 21 maart 2018 in De Spil te Roeselare. 

 3. Reprografieregeling 2018  

Midden december 2017 werd gemeente en OCMW Ichtegem aangeschreven door Reprobel in 

verband met de wijziging van de reprografieregeling (kopiëren van beschermde auteursrechtelijke 

werken). 

In het verleden sloten we met gemeente en OCMW een overeenkomst met Reprobel. 

Deze overeenkomsten werden onderhandeld door de VVSG. De bedoeling was om de lokale besturen 

toe te laten hun wettelijke verplichtingen op een eenvoudige en pragmatische manier te regelen. Op 

die manier werden en worden we vrijgesteld om jaarlijks een aangifte te doen van het reële volume 

van het aantal fotokopieën uit beschermd werk. 

In de nieuwe regeling wordt een paginavergoeding – vergoeding die we moeten betalen voor 

fotokopieën van auteursrechtelijk beschermde werken – vastgesteld op 0,0554 euro. 

 4. Oproep deelname gastvrije gemeente 2018 

De campagne ‘Gastvrije gemeente’ is terug, reeds de vijfde editie. Deze campagne gaat op zoek naar 

initiatieven voor vluchtelingen en asielzoekers die tonen dat Vlaanderen en Brussel gastvrij zijn. 

 

 financiën OCMW 

 

5. Rekeningen en mandaten 

De raad neemt kennis van de notulen van de besloten zitting van 8 januari 2018 en keurt de notulen 

goed.  

VERSLAG OCMW-RAAD 



dienst klachtenbeheer 

 

6. Kennisname klachtenregister OCMW 2017 

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 de OCMW-raad. Het managementteam 

volgt dit rapport op en geeft voorstellen tot bijsturen van de werking van de organisatie. 

Sociale dienst 

 

7. Jaarverslag dienst schuldbemiddeling 2017 

OCMW Ichtegem (sociale dienst) is een erkende dienst voor schuldbemiddeling. 

Elke erkende dienst moet jaarlijks een jaarverslag indienen en een basisregistratie van het aantal 

dossiers budget- en schuldhulpverlening bijhouden.  

 Wonen en werken 

 

8. Gunning sanitair renovatie badkamer zonnevreugd 2018-2019 

In het kader van de opdracht “renovatie badkamer Zonnevreugd” werd een bestek en het inlichting 

blad opgemaakt. 

Deze gunning is opgemaakt voor de periode januari 2018 tot en met 31 december 2019. 

De raming van het sanitair materiaal met de technische kenmerken vastgelegd in bovenvermeld 

bestek, werd vastgelegd op 2.480 euro excl btw, zijnde 3.000,80 euro incl btw. 

 9. Gunning betegeling badkamer zonnevreugd 2018-2019 

In het kader van de opdracht “opstart prijsvraag renovatie badkamer zonnevreugd” werd een bestek 

en het inlichting blad opgemaakt. 

Deze gunning is opgemaakt voor de periode januari 2018 tot en met 31 december 2019. 

De raming van de vloer- en muurtegels met de technische kenmerken vastgelegd in bovenvermeld 

bestek, werd vastgelegd op 1.240 euro excl btw, zijnde 1.500,40 euro incl btw, op jaarbasis. 

 10. Onderhoud hydranten: opstart activiteit 

Teneinde de veiligheid van de inwoners te garanderen moeten alle hydranten op de gemeente 2 

jaarlijks gecontroleerd worden, zodat de brandweer bij eventuele brand direct gebruik kan maken van 

de dichts bij zijnde hydrant. 

Het onderhoud houdt in: vrijmaken van de hydrant, deksel losmaken, hydrant testen, uitkuisen van de 

pot, markering in orde brengen, paaltjes vervangen, markering op de straat voorzien, inbrengen van 

de hydrant in het GIS systeem, opmerkingen en mankementen doorgeven aan De Watergroep. 

De gemeente Ichtegem telt ±1.200 hydranten. 
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V. Varia en vragen 

  


