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 07
november 2013 om 19.30u

Er zijn 21 raadsleden aanwezig. 2 raadsleden zijn verontschuldigd.

OPENBARE ZITTING
*De punten 1 t/m 8 werden aangenomen met algemeenheid van stemmen.
1. Goedkeuren verslag openbare zitting van 3 oktober 2013
2. Goedkeuren agenda van de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest van 18
december 2013
De gemeente werd bij aangetekende brief opgeroepen om deel te nemen aan de zitting van de
buitengewone algemene vergadering van Gaselwest van 18 december. Onze gemeente dient de
agenda van gestelde vergadering goed te keuren.
3. Goedkeuren agenda van de buitengewone algemene vergadering van Infrax van 25
november 2013
De gemeente werd bij aangetekende brief opgeroepen om deel te nemen aan de zitting van de
buitengewone algemene vergadering van Infrax van 25 november 2013 om 18 uur. Onze gemeente
dient de agenda van gestelde vergadering goed te keuren en het mandaat van de gemeentelijk
vertegenwoordiger te bepalen.
4. Goedkeuren agenda van de buitengewone algemene vergadering van FIGGA van 18
december 2013. Bepalen mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger
De gemeente werd bij aangetekende brief opgeroepen om deel te nemen aan de zitting van de
buitengewone algemene vergadering van FIGGA van 18 december 2013. Onze gemeente dient de
agenda van gestelde vergadering goed te keuren en het mandaat van de gemeentelijk
vertegenwoordiger te bepalen.
5. Goedkeuren agenda van de buitengewone algemene vergadering van WVI van 18 december
2013
De gemeente werd bij aangetekende brief opgeroepen om deel te nemen aan de zitting van de
buitengewone algemene vergadering van WVI van 18 december 2013 om 19.00 uur. Onze gemeente
dient de agenda van gestelde vergadering goed te keuren en het mandaat van de gemeentelijk
vertegenwoordiger te bepalen.

6. Goedkeuring agenda van de buitengewone algemene vergadering IVOO op 17 december
2013
De gemeente werd bij aangetekende brief opgeroepen om deel te nemen aan de zitting van de
Buitengewone Algemene Vergadering van de Intercommunale IVOO op 17 december met
agendapunten: 1. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie in 2014 (bijlage 2) – goedkeuring;
de

2. Begroting 2014 (bijlage 2, 2 deel en bijlage aan de begroting 2014) – goedkeuring; 3. Uitkering
tussentijds dividend (bijlage 3) – goedkeuring; 4. Benoeming commissaris-revisor en vaststelling van
zijn bezoldiging voor de boekjaren 2014, 2015 en 2016 (bijlage 4); 5.Mededelingen en diversen.
7. Eigendommen - Ruiling gemeente-eigendom met eigendom NV Atsa (kleine percelen
Spoorwegstraat-Stationsstraat). Goedkeuring schattingsverslag en ontwerpakte van ruiling
NV Atsa is van plan een nieuwbouw op te richten langs de Spoorwegstraat te Ichtegem (Eernegem)
op de hoek van de Stationsstraat.
Teneinde dit complex op een stedenbouwkundige verantwoorde manier te kunnen realiseren is een
beperkte ruil nodig tussen de gemeente en de NV Atsa.
Deze ruil heeft voor de gemeente het voordeel dat de grens tussen het openbaar en privaat domein
wordt recht getrokken.
De NV Atsa heeft zich bij brief van 18 juli 2013 akkoord verklaard met dit principe van ruil en heeft ook
haar akkoord verklaard met het feit dat alle kosten van de voorgestelde ruil ten laste zullen worden
genomen door de NV Atsa.
Deze ruil geschiedt zonder vergoeding of opleg van de ene partij naar de andere.
8. Akteneming budgetwijziging 2013 van de kerkfabrieken Sint-Amandus Bekegem en SintMichiel Ichtegem
De kerkfabrieken van Sint-Amandus Bekegem en Sint-Michiel Ichtegem zijn bezig met renovatie- en/of
restauratiewerken aan hun kerkgebouw.
Binnen het budgetjaar 2013 was er budget, doch voor het correct boekhoudkundig afhandelen van
gedane betalingen van vorderingsstaten voor gedane werken in 2013 en de ontvangen subsidies of
investeringstoelagen voor die gedane werken in 2013, is een aanpassing van van de toenmalige
budgetten noodzakelijk.

*Punt 9 en 10 werden aangenomen met 16 stemmen voor en 5 onthoudingen (fractie Liberaal
2012)
9. Goedkeuring meerjarenplan 2014 -2019 Kerkfabriek St.-Jozef en Karel de Goede Wijnendale
De raad dient zijn goedkeuring te verlenen aan het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabrieken St.
Jozef en Karel de Goede-Wijnendale.

10. Goedkeuring meerjarenplan 2014 -2019 Kerkfabriek O.L.V. Hemelvaart - Edewalle
De raad dient zijn goedkeuring te verlenen aan het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek O.L.V. Hemelvaart Edewalle.
*De punten 11 en 12 werden aangenomen met algemeenheid van stemmen.
11. Akteneming budget 2014 van de kerkfabrieken Sint-Amandus Bekegem, Sint-Medardus
Eernegem en Sint-Michiel Ichtegem
Zoals het gemeentebestuur dienen ook de kerkbesturen telkenjare een budget op te maken voor het
toekomstige jaar.
De tekorten vastgesteld op die jaarlijkse budgetten moeten na advies van de bisschop bijgepast
worden door het gemeentebestuur.
Via het Centraal Kerkbestuur vragen de kerkfabrieken dit in de vorm van de exploitatietoelage voor de
dagelijkse werking en als investeringstoelagen voor belangrijke werken en restauraties.
Voor 2014 komt dit neer op € 26.561,74 voor Bekegem, 51.994,85 voor Eernegem en € 0,00 voor
Ichtegem als exploitatietoelagen. Alleen de Bekegemse kerkfabriek vraagt een investeringstoelage
van € 23.400 als gemeentelijk aandeel in hun geplande restauratiewerken aan het Bekegemse
kerkgebouw.

12. Financiële dienst – Kennisname gemeenteraad interne kredietaanpassing 2013 nummer 1
buitengewone dienst
De gemeenteraad dient kennis te krijgen van de doorgevoerde interne kredietaanpassing nummer 1 in
de buitengewone dienst van het dienstjaar 2013. De aanpassingen in de diverse kredietgroepen zijn
de volgende:
Artikel

Krediet volgens oorspronkelijk

Verhoging

Verlaging

Nieuw krediet

budget of vorige wijziging
722/711-60

90.600

6.000

84.600

722/723-60

10.000

10.000

0

722/741-98

17.500

3.500

21.000

722/744-51

76.000

12.500

88.500

*Punt 13 werd aangenomen met 14 stemmen voor en 7 onthoudingen (fracties Liberaal 2012 en
Sp.a)
13. Gemeentebudgetwijzigingen 1 gewone en buitengewone dienst over het dienstjaar 2013 Vaststelling
Er kan hier verwezen worden naar het document (begrotingswijzigingen nr. 1 – gewone en
buitengewone dienst dj. 2013) dat in extenso aan de raadsleden werd bezorgd.
*De punten 14 t/m 18 werden aangenomen met algemeenheid van stemmen.
14. Goedkeuren van de overeenkomst tussen de Belgische staat en de gemeente Ichtegem
betreffende het afgeven van biometrische verblijfstitels aan onderdanen van derde landen en
van biometrische paspoorten aan belgische burgers
Met het oog op de afname van de biometrische gegevens dienen onze diensten in het bezit gesteld te
worden van biometrische hardware (een beeldscanner met softwarelicentie, een scanner voor
vingerafdrukken met softwarelicentie, een sign pad en een kaartlezer), welke gefinancierd wordt door
de Belgische Staat, FOD Binnenlandse Zaken. De gemeente Ichtegem heeft recht op twee
biometrische packs. Daarvoor moet een overeenkomst met de Belgische Staat worden goedgekeurd.
15. Oprichting en statuten van de Ichtegemse Noord - Zuid Raad
In het 101-stappenplan van het gemeentebestuur werd de oprichting van een gemeentelijke raad voor
ontwikkelingssamenwerking opgenomen. Omdat de raad nog een advies zou kunnen geven over het
beleidsplan 2014 – 2019 wordt er dit jaar nog een Noord-Zuid Raad opgericht. De erkenning van
deze raad en zijn statuten staan op de agenda van de gemeenteraad.
16. Aquafinproject 21.926B 'Afkoppeling Akkerbeek'. Goedkeuring verrekening nr. 1
(vernieuwing voetpaden A. Vermeylenstraat, L.P. Boonstraat en Kerkhofstraat)
De raad dient zijn goedkeuring te verlenen aan verrekening nr. 1 van de opdracht ‘Aquafinproject
21.926B, Afkoppeling Akkerbeek’ (vernieuwing voetpaden en boordstenen A. Vermeylenstraat, L.P.
Boonstraat en Kerkhofstraat) voor het totaal bedrag van 42.595,98 euro excl. btw of 51.541,14 euro
incl. btw. Er wordt een termijnverlenging van 25 werkdagen toegestaan. Voor deze verrekening heeft
de ontwerper (bvba Studiebureau Jonckheere uit Brugge) recht op een ereloon, berekend op basis
van het studiecontract tussen de ontwerper en de opdrachtgever (nv Aquafin). Het
verrekeningsbedrag wordt bij de eerste budgetwijziging voorzien op de buitengewone dienst van het
budget 2013, op budgetartikel 421/735-60.
17. Aankoop grasmaaier groendienst. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Er dient goedkeuring te worden verleend aan het bijzonder bestek met nr. 13.911 en de raming voor
de opdracht “Aankoop grasmachine groendienst”, opgesteld door de dienst grondgebiedzaken. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de

algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 35.123,97 euro excl.
btw of 42.500,00 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 766/744-51 (referentie 13/041) van de buitengewone dienst.
18. Goedkeuring gewijzigde overeenkomst met statutaire draagkracht houdende de interlokale
vereniging Woonpunt (Gistel-Ichtegem-Oudenburg)
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking is gewijzigd op 18 januari
2013. Door deze wijziging kunnen de zitpenningen voor de leden van het beheerscomité enkel nog
worden gegeven mits wijziging van het punt 2.5 in de overeenkomst met statutaire draagkracht.
Tezelfdertijd zijn in de overeenkomst met statutaire draagkracht verschillende punten gewijzigd om in
overeenstemming te zijn met de realiteit.

