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 02 april 2015
om 19.30u
*Er is 1 raadslid verontschuldigd voor de volledige zitting.
*1 raadslid is verontschuldigd tot punt 2 en 1 raadslid tot punt 5

OPENBARE ZITTING
*De punten 1 en 2 werden aangenomen met algemeenheid van stemmen.
1. Goedkeuren verslag openbare zitting van 5 maart 2015
2. Goedkeuren agenda van de buitengewone algemene vergadering van Infrax van 2 juni 2015
De gemeente werd bij aangetekende brief opgeroepen om deel te nemen aan de zitting van de
buitengewone algemene vergadering van Infrax van 2 juni 2015 om 18 uur. Onze gemeente dient de
agenda van gestelde vergadering goed te keuren en bepaalt tevens het mandaat van de gemeentelijk
vertegenwoordiger.
*Punt 3 werd aangenomen met 16 stemmen voor en 5 onthoudingen (fractie Liberaal 2012)
3. Goedkeuring en toekenning gemeentelijke dotatie 2015 aan Politiezone Kouter
De gewone werkingsbijdrage van de Gemeente Ichtegem aan de Politiezone Kouter ten bedrage van
1.014.440,00 euro, zoals ingeschreven in de Politiebegroting 2015 en vastgesteld door de Politieraad
in zitting van 11 maart 2015, wordt goedgekeurd en toegekend aan de Politiezone Kouter 5452
(Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Oudenburg, Torhout). Het voorziene krediet in het Gemeentebudget 2015
zoals dit werd vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van 18 december 2014 op budgetsleutel
040000/6494011 ten bedrage van 1.085.450,00 euro, zal in de eerste budgetwijziging worden
verminderd met 71.010,00 euro tot het bedrag van 1.014.440,00 euro.
*Punt 4 werd aangenomen met algemeenheid van stemmen
4. Opheffen subsidiereglement 01-03-2012 inzake promotie van de gemeente via TV-beelden
Het subsidiereglement beloonde erkende verenigingen die door middel van hun gewone werking TVaandacht kregen en waarin duidelijk een verwijzing naar de gemeente werd gemaakt met een toelage
van 75 euro per volle minuut beeld met een maximum van 2.500 euro.
Door de specifieke eisen gekoppeld aan het reglement kwam in de periode 2012-2014 telkens slechts
1 vereniging in aanmerking voor de subsidie. In deze periode is er door geen enkele andere
vereniging een beroep gedaan op het reglement.

*Punt 5 werd aangenomen met 16 stemmen voor en 8 stemmen tegen (fracties Sp.a en Liberaal
2012)
5. Aanpassing reglement retributie inname openbaar domein en uitlenen
parkeerverbodsborden
In de gemeenteraad dd. 19 december 2013 werd het reglement goedgekeurd ivm retributie inname
openbaar domein en uitlenen parkeerverbodsborden.
Na evaluatie door de dienst veiligheid – mobiliteit en de uitleendienst werd het reglement aangepast.
*De punten 6 t/m 11 werden aangenomen met algemeenheid van stemmen
6. Vernieuwing schrijnwerk gebouwen voetbalvereniging Eernegem. Goedkeuring
lastvoorwaarden, raming en gunningswijze
Het buitenschrijnwerk van de kantine en de kleedkamers van de voetbalvereniging op het
sportcentrum in Eernegem is in slechte staat. Door de vele kieren, het verouderd glas en de
verouderde draagstructuur is de isolatiewaarde beperkt.
Bij het vernieuwen van de verwarmingsinstallatie in de kantine werd rekening gehouden met
isolerende beglazing.
De vernieuwing van het schrijnwerk zal zowel een esthetische als een functionele meerwaarde zijn
voor de gebouwen op de site.
De uitgave voor deze opdracht wordt indicatief geraamd op 30.000,00 euro incl. 21% btw.
Er wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Het krediet voor deze uitgave is voorzien op het budget 2015 (investeringen), budgetsleutel
074000/6640011.
7. Vaststelling van het schoolspecifiek profiel directeur basisonderwijs
Het opstellen van een profiel voor de directeur basisonderwijs wordt door de regelgeving inzake
onderwijs niet verplicht gesteld.
OVSG adviseert de gemeentebesturen echter om toch het profiel van de directeur vast te leggen en
het beantwoorden aan dit profiel als aanvullende voorwaarde op te nemen bij de aanwerving.
Het is immers de bedoeling om een geschikt kandidaat te vinden op maat van de noden van de
school.
8. Selectieprocedure directeur basisonderwijs: vaststellen algemeen kader
Het arbeidsreglement van het gemeentebestuur van Ichtegem houdende RPR is van toepassing op
de directeur gemeentelijke basisschool.

De betrekking wordt vanaf 1 september 2015 vacant verklaard.
De specifieke aanwervingsvoorwaarden , proefperiode en selectieprocedure worden vastgesteld.
9. Goedkeuren van het archiefbeheersplan
Daar het archiefbeheersplan zowel geldt voor gemeente als OCMW, werden ook de selectielijsten
voor het OCMW in de bijlagen van het raadsbesluit opgenomen. Het archiefbeheersplan wordt aan de
raad van het OCMW voorgelegd op de eerstvolgende raad van eind april 2015. De beslissing van de
gemeenteraad betreft enkel de diensten van de gemeente en het overkoepelend centraal archief,
waar ook de statische archivalia van het OCMW – zoals o.a. de archieven van de voormalige COO’s een plaats zullen krijgen. Het OCMW deponeert haar statisch archief in het centraal archief van de
gemeente, maar blijft er ten eeuwigen dage eigenaar van. Het dynamisch en semi-dynamisch archief
blijft in het OCMW en hiervoor zal het OCMW ook gebruik maken van het gezamenlijk
archiefbeheersplan.
Het archiefbeheersplan geldt ook voor Woonpunt en Jogi en eventuele andere vergelijkbare
organisaties met als zetel Ichtegem.
10. Goedkeuren archiefleeszaalreglement
Om de consultatie van de archiefbescheiden, die in het centraal archief en aanverwante
archieflocaties worden bewaard, te regelen, dient een leeszaalreglement te worden aangenomen.
Hierin worden de voorwaarden om de inhoud van archiefbescheiden te consulteren, reproduceren of
te gebruiken bepaald. Het reglement omschrijft eveneens de verschuldigde retributies en de te
verwachten medewerking van het archiefpersoneel (en in uitzonderlijk geval van het personeel van de
burgerlijke stand).

BESLOTEN ZITTING
11. Goedkeuren verslag geheime zitting van 5 maart 2015

