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 28 maart 2013
om 19.30u

Er zijn 2 raadsleden verontschuldigd.
Alle punten werden aangenomen met algemeenheid van stemmen, behalve punt 2 dat werd
aangenomen met 13 stemmen voor en 7 stemmen tegen (fracties liberaal 2012 en Spa).

OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuren verslag openbare zitting van 7 maart 2013
2. Vaststellen tarieven elektronische rijbewijzen in kaartmodel
Met ingang van 8 april 2013 wordt de kostprijs van het nieuw Europees rijbewijs in kaartmodel
vastgelegd op € 25, waarvan € 20 voor de FOD Mobiliteit en Vervoer als kostprijs voor de aanmaak
van het rijbewijs in kaartmodel, en € 5 als gemeentelijk retributiebedrag.
3. Goedkeuren agenda algemene en buitengewone algemene vergadering van Infrax West op 4
juni. Bepalen mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger
De gemeente werd bij aangetekende brief opgeroepen om deel te nemen aan de zitting van de
algemene en buitengewone algemene vergadering van Infrax West van 4 juni 2013 om 18 uur. Onze
gemeente dient de agenda’s van gestelde vergaderingen goed te keuren en het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordigers te bepalen.
4. Aanvraag toekenning eretitel van schepen van de gemeente Ichtegem (Clyncke Anne Marie)
Mevr. Clyncke Anne Marie, geboren te Brugge op 15 juni 1952, wonende te Ichtegem, Stokerijstraat 1
B02 komt in aanmerking om de titel van ereschepen van de gemeente Ichtegem aan te vragen. Zij
was raadslid van 02.01.1989 t.e.m. 8.04.1998 en schepen van 9.04.1998 t.e.m. 31.12.2012. Conform
de wetgeving zal de gemeenteraad deze eretitel aanvragen aan de Vlaams Minister, bevoegd voor
Binnenlandse Aangelegenheden.
5. Aanvraag toekenning eretitel van schepen van de gemeente Ichtegem (Deprez Oscar)
Dhr. Oscar Deprez, geboren te Eernegem op 25 maart 1947, wonende te Ichtegem, Korenstraat 34
komt in aanmerking om de titel van ereschepen van de gemeente Ichtegem aan te vragen. Hij was
raadslid van 1.1.1995 t.e.m. 31.12.2000 en schepen van 31.03.1983 tot 31.12.1994 en van 1.1.2001
t.e.m. 31.12.2012. Conform de wetgeving zal de gemeenteraad deze eretitel aanvragen aan de
Vlaams Minister, bevoegd voor Binnenlandse Aangelegenheden.
6. Samenstelling deontologische commissie
De leden van de commissie worden voorgedragen door de verschillende fracties. Dit gebeurt volgens
het systeem D’Hondt. CD&V heeft recht op 3 leden, WIT op 2 leden, Liberaal 2012 op 2 leden, N-va

op 1 lid en sp.a op 1 lid. Fracties die meer dan 1 lid mogen afvaardigen in de commissie, moeten
minimum 1 OCMW-raadslid afvaardigen.
7. Aankoop skatetoestellen voor skatepark Ichtegem - Sportlaan - goedkeuring gunningswijze
en lastvoorwaarden
De raad dient zijn goedkeuring te verlenen aan het bijzonder bestek met nr. DJ 13/002 voor de
opdracht “aankoop skatetoestellen voor skatepark Ichtegem”, opgesteld door de dienst jeugd. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de
algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten. De raming (indicatief) bedraagt 25.000,00 euro incl. 21% btw. Deze opdracht
wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De uitgave voor
deze opdracht is voorzien in het budget van 2013, op artikel 761/744-51 van de buitengewone dienst.
8. Goedkeuring Mivos rekening 2012 en Mivos begroting 2013
Het Mivos jaarverslag + rekening en jaarprogramma + begroting dienen jaarlijks door de
gemeenteraad te worden goedgekeurd.
9. Vervanging kwikdamplampen diverse straten. Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze
Goedkeuring wordt verleend aan het ontwerp en de raming voor de opdracht “Vervanging
kwikdamplampen diverse straten (Kouterstraat, Kasteelwegel en Engelstraat)”, opgesteld door Eandis.
De raming bedraagt 14.724,49 euro excl. btw of 17.816,63 euro incl. 21% btw.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2013, op artikel 426/732-60 van de
buitengewone dienst.
10. Gemeentelijke basisschool Eernegem : Leveren en plaatsen van 2 containerklassen.
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
De raad verleent zijn goedkeuring aan het bijzonder bestek met nr. 13.601 van 8 maart 2013 en de
raming voor de opdracht “Gemeentelijke basisschool, Afdeling Eernegem : Leveren en plaatsen van 2
containerklassen.”, opgesteld door de dienst grondgebiedzaken. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene
aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en
diensten. De raming bedraagt 75.000,00 euro excl. btw of 90.750,00 euro incl. 21% btw.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de algemene offerteaanvraag. Het standaard
publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. De kosten voor de
publicatie in vakbladen is ten laste van het gemeentebestuur. De uitgave voor deze opdracht is
voorzien in het budget van 2013, op artikel 722/744-51 van de buitengewone dienst.
11. Aankoop schoolmeubilair. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
De raad verleent zijn goedkeuring aan het bijzonder bestek met nr. 13.905 en de raming voor de
opdracht “Aankoop schoolmeubilair”, opgesteld door de dienst grondgebiedzaken. De

lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de
algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten. De raming bedraagt 14.462,80 euro excl. btw of 17.500,00 euro incl. 21% btw.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2013, op artikel 722/74198 van de buitengewone dienst.
12. Samenstelling van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO)
De gemeenteraad stemt in om de Gecoro samen te stellen uit 12 leden, meerbepaald 4 deskundigen
waaronder de voorzitter en 8 vertegenwoordigers uit de voornaamste maatschappelijke geledingen.
De gemeenteraad duidt volgende maatschappelijke geledingen aan om leden en plaatsvervangers
voor te dragen: milieu- en natuurvereniging, vereniging van werkgevers of zelfstandigen, vereniging
van handelaars, vereniging van landbouwers, vereniging van werknemers. Het college van
burgemeester en schepenen zorgt voor de oproeping naar kandidaten voor leden-deskundigen alsook
voor vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen.
13. Bekrachting collegebeslissing 12 maart 2013 betreffende de verwezenlijking van het sociaal
woonaanbod – vastlegging procentuele objectieven inzake de sociale last bij bouw- en
verkavelingprojecten
De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepen van 12 maart
2013 om, in afwachting van het behalen van het bindend sociaal objectief, de maximale percentages
te hanteren bij het opleggen van sociale lasten bij bouw- en verkavelingprojecten waarop de normen
ter verwezenlijking van het sociaal objectief van toepassing zijn (cf. GPD) en de opgelegde last dient
ingevuld met sociale huurwoningen.

