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 4
oktober 2018 om 19.30u
De agendapunten werden met algemeenheid van stemmen aangenomen met uitzondering van punt 7
die werd aangenomen met 12 stemmen voor (W.I.T. en CD&V) tegen 8 onthoudingen (Sp.a, Liberaal
2012 en N-VA)

OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuring verslag openbare zitting van 6 september 2018
2. Vaststellen van de werkingsbijdrage van de gemeente Ichtegem in de Hulpverleningszone 1
West-Vlaanderen voor het dienstjaar 2019
Bij gemeenteraadsbesluit van 2 oktober 2014 werd ingestapt in de Hulpverleningszone WestVlaanderen 1 vanaf 1 januari 2015 en werd de financiële verdeelsleutel en de daaraan verbonden
modaliteiten goedgekeurd. Daarbij werd o.a. het procentueel aandeel van de gemeente Ichtegem in
het te financieren saldo van de begroting voor de periode 2015 – 2025 van de Hulpverleningszone 1
West-Vlaanderen vastgelegd.
Op basis van het gemeentelijk aandeel van 1,741 % en op basis van de begroting 2019 van de
Hulpverleningszone waaruit blijkt dat het te financieren saldo 29.495.499 euro bedraagt, komt het
gemeentelijk aandeel 2018 neer op 513.635 euro.
Teneinde de Zoneraad toe te laten de begroting 2019 op de eerstkomende Zoneraad van 29 oktober
2018 te kunnen vaststellen, is het noodzakelijk dat de gemeenteraad zich voorafgaandelijk uitspreekt
over de gemeentelijke dotatie 2019 ten bedrage van 513.635 euro.
Voor het jaar 2019 is de toelage van de gemeente Ichtegem in de Hulpverleningszone WestVlaanderen 1 vastgesteld op 513.635 euro. Dit bedrag wordt vastgelegd in het exploitatiebudget van
de gemeente voor het jaar 2019 op budgetsleutel 041000/6494041.
3. Aanvullend reglement 1 parkeerplaats elektrisch voertuig Ichtegem
Sinds 13 april 2016 hebben de Vlaamse distributienetbeheerders een nieuwe openbare
dienstverplichting toevertrouwd gekregen, nl. de uitrol van elektrische laadinfrastructuur.
Deze laadpunten worden geplaatst in het kader van de uitrol van een basisinfrastructuur ( 5000
laadpunten ) en de uitrol van een systeem van ‘paal volgt wagen’.
Het college heeft beslist om naast de 2 parkeerplaatsen in de deelgemeente Eernegem ook 1
parkeerplaats toe te wijzen in de deelgemeente Ichtegem. De parkeerplaats voor elektrische
voertuigen zal zich bevinden in de omgeving van de Markt Ichtegem meer bepaald aan de rechterkant
van de kerk.

4. Vaststelling gewijzigd gebruikersreglement socio-culturele infrastructuren
Aangezien door de renovatie van het sportcomplex Keiberg in Ichtegem het bestaande complex werd
uitgebreid met een extra polyvalente ruimte die zowel voor sportief- als voor socio-cultureel gebruik ter
beschikking zal worden gesteld, dient het bestaande reglement te worden aangevuld. De ruimte, die
plaats biedt aan een kleine 200 personen, wordt ingeschaald in dezelfde categorie als de zaal De Ster
en de Foyer Klokkenput, onder dezelfde verhuurvoorwaarden.
5. Vaststelling prijzentabel socio-culturele infrastructuren
Door de toevoeging van de polyvalente ruimte van de Keiberg aan het reglement verhuring socioculturele infrastructuren is het nodig dit item ook aan de prijzentabel toe te voegen.
6. Goedkeuring raming aankoop nieuwe server-hardware administratieve diensten gemeente
en OCMW
De huidige server-hardware gebruikt door de administratieve diensten van het gemeentebestuur,
OCMW en bibliotheek is aan vervanging toe. De garantie op zowat alle componenten is vervallen, de
hardware is niet voldoende performant en de opslagcapaciteit is ontoereikend.
Op basis van de bestaande configuratie heeft de dienst ICT een voorstel voor nieuwe configuratie
uitgewerkt en een prijsraming hiervoor opgesteld. Deze raming wordt in deze beslissing toegelicht.
Ook worden de technische vereisten voor de nieuwe omgeving bepaald.
7. Voorlopige vaststelling van het ontwerp gemeentelijk RUP " 's Gravendriesschewijk"
(Eernegem) - RO_22A
Met de gemeenteraadsbeslissing van 22 november 2012 betreffende de princiepsbeslissing en
kennisname van het bestek tot aanstelling van een ontwerper werd de start gegeven tot opmaak van
een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “‘s Gravendriesschelaan”. De opmaak dient om de
verouderde voorschriften op te frissen en aan te passen aan de hedendaagse normen inzake wonen
en bouwen. Daarnaast omvat het plangebied een aantal potentiezones tot woonverdichting.
Het voorontwerp werd in plenaire vergadering behandeld op 12 december 2017. Vanuit de
adviserende instanties en overheden werden overwegend detailopmerkingen gemaakt. De gecoro
heeft het dossier in zitting van 27 november 2017 voorwaardelijk gunstig geadviseerd. Uit de merscreening bleek dat er tevens géén negatieve gevolgen op het milieu zullen zijn, zodat er een
ontheffing tot opmaak van plan-MER werd bekomen (dd. 3/07/2017). Met de voorlopige aanvaarding
wordt de start gegeven van de formele procedure. Het ontwerp van gemeentelijk RUP “‘s
Gravendriesschewijk” (Eernegem) omvat een plan bestaande toestand, een bestemmingsplan, een
toelichtingsnota (met adviezen en verslagen) en stedenbouwkundige voorschriften. De volgende stap
is de organisatie van het openbaar onderzoek.

8. Voorlopige vaststelling van het ontwerp gemeentelijk RUP "Veldwegel" (Eernegem)
Met de gemeenteraadsbeslissing van 3 november 2011 betreffende de princiepsbeslissing en
kennisname van het bestek tot aanstelling van een ontwerper werd de start gegeven tot opmaak van
een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Veldwegel”. De opmaak van het voorliggende RUP kadert
binnen de uitvoering van de bepalingen van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Ichtegem
(GRS). De opmaak van GRUP werd als actie “NS1” ingeschreven als ‘het gefaseerd aansnijden van
de woonuitbreidingsgebied “Eernegem centrum – oost”.
Het voorontwerp werd in plenaire vergadering behandeld op 12 december 2017. Vanuit de
adviserende instanties en overheden werden een aantal opmerkingen gemaakt. Bij de opmaak van
het ontwerp werden die opmerkingen meegenomen en gaven aanleiding tot een aanpassing van de
tekst, dan wel tot een gemotiveerde weerlegging. De gecoro heeft het dossier in zitting van 27
november 2017 voorwaardelijk gunstig geadviseerd. Uit de mer-screening bleek dat er tevens géén
negatieve gevolgen op het milieu zullen zijn, zodat er een ontheffing tot opmaak van plan-MER werd
bekomen (dd. 13/10/2017). Met de voorlopige aanvaarding wordt de start gegeven van de formele
procedure. Het ontwerp van gemeentelijk RUP “Veldwegel” (Eernegem) omvat een plan bestaande
toestand, een bestemmingsplan, een toelichtingsnota (met adviezen en verslagen) en
stedenbouwkundige voorschriften. De volgende stap is de organisatie van het openbaar onderzoek.
9. Varia en vragen

BESLOTEN ZITTING
10. Goedkeuring verslag besloten zitting van 6 september 2018
11. Aanwijzen vaststeller GAS ambtenaar
Volgens artikel 21§1 van het KB 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties
kunnen de inbreuken die uitsluitend het voorwerp uitmaken van administratieve sancties worden
vastgesteld door o.a. gemeenteambtenaren die voldoen aan de door de Koning vastgelegde
minimumvoorwaarden, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad inzake de selectie,
aanwerving, opleiding en bevoegdheid, en die daartoe door de gemeenteraad worden aangewezen.
12. Varia en vragen

