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BESLUITENLIJST
Toepassing bij art. 28 van het decreet van 28.4.1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van
het administratief toezicht op de gemeenten

De GEMEENTERAAD van IZEGEM, in vergadering bijeen op DINSDAG 19 MEI 2020 nam volgende besluiten.

Openbare zitting
1.

Briefing aanpak coronacrisis
Door de burgemeester wordt een briefing gegeven van de huidige toestand van de coronamaatregelen.
Beslissing:

2.

AV Efin bv op 01.09.2020 te Torhout:
1. Goedkeuren agenda
2. Vaststellen mandaat vertegenwoordiger
Efin bv houdt haar algemene vergadering op 01 .09.2020 te Torhout.
Hiertoe dient de agenda te worden goedgekeurd, en het mandaat van de vertegenwoordiger (Diederik
Pattyn, aangesteld voor de duur van de hele bestuursperiode) te worden vastgesteld.
Beslissing:

3.

Algemeen goedgekeurd

AV Midwest op 23.06.2020 te Roeselare:
1. Goedkeuren agenda
2. Vaststellen mandaat vertegenwoordiger
DVV Midwest houdt haar algemene vergadering op 23.06.2020.
Volgens de bepalin9en van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking dient de gemeenteraad hiervoor de vertegenwoordiger aan te stellen, zijn mandaat vast te
stellen en de agenda goed te keuren.
Beslissing:

4.

Aktename

Algemeen goedgekeurd

Vernieuwen mobiliteitsplan. Deelpian fietsbeleid. Goedkeuring.
De actualisering van het mobiliteitsplan wordt aan de hand van deelpiannen uitgewerkt.
Volgende 3 thema’s worden afzonderlijk behandeld:
1.
Fietsen
2.
Bereikbaarheid
Parkeren
3.
Het eerste plan, het fietsbeleidsplan, is dus een eerste deel van de actualisering. Voor de opmaak van dit
plan werd er gebruik gemaakt van:
•
Het fietscoachingstraject van de VSV
•
De aangebrachte netwerken en knelpunten van de leden van de Commissie Openbare Werken en
Mobiliteit
•
Advies van de Provincie West Vlaanderen
—

Het plan bestaat uit 2 delen:
1.
De beleidsnota
Deze bevat 6 hoofdstukken die het volledige fietsbeleid omvatten.
Het accent ligt hier hoofdzakelijk op het vastleggen van een fietsnetwerk. Dit dient als basis om
knelpunten meer systematisch aan te pakken en dit kan ook duidelijk gecommuniceerd worden
naar de (potentiële) gebruikers.
Ook fietsparkeren en het aanpakken van fietsstallingen komt uitgebreid aanbod, naast een aantal
maatregelen die de lzegemnaar er moet toe aanzetten om zich meer met de fiets te verplaatsen.
2.

Actietabel

Hierin zijn de concrete maatregelen opgesomd om die uit de beleidsnota voortvloeien, samen met
de knelpunten die aangegeven werden door de leden van Commissie Openbare Werken en
Mobiliteit. Deze werden gebundeld in 4 groepen acties:
1 fietsinfrastructuur
2 fietscomfort
3 fietsaanmoediging
4 algemene acties
Deze opsplitsing werd gemaakt aan de hand van de 3 pijlers binnen de beleidsvisie.
Aanvullend werd een knelpuntenkaart aangemaakt die de locatie van infrastructurele maatregelen
weergeeft. Aan de hand van deze kaart wordt duidelijk wat de verdere aanpak van deze
knelpunten kan zijn (per traject/per prioriteit/opportuniteiten).
Een aantal van deze opgenomen punten zijn reeds in uitvoering of reeds uitgevoerd omdat deze al
in bestaande projecten vervat zaten (vb. Kortrijksestraat fietspadmarkering en
fietssuggestiestroken Dirk Martenslaan).
Naar aanleiding van de exitmaatregelen betreffende de coronacrisis zouden volgende zaken versneld
uitgevoerd kunnen worden:
•
Invoeren van de fietszone in het centrum.
•
Invoeren van een fietsstraat in de Meensestraat/Papestraat om aansluiting te geven met deze
fietszone.
•
Invoeren van een fietsstraat in de Hondsmertjesstraat tussen Pater Ver Eeckestraat en
Hogestraat.
Deze maatregelen zijn ten gunste van de fietsers. Er is meer ruimte om de 1 ,5m afstand tussen de fietsers
mogelijk te maken, alsook moeten autobestuurders meer rekening houden met de aanwezigheid van
fietsers.
Beslissing:

5.

Verlenging jaarabonnementen zwembad en badges piste n.a.v. corona maatregelen.
Verlenging jaarabonnementen zwembad en badges piste n.a.v. corona maatregelen.
-

-

N.a.v. de Coronacrisis is de stedelijke sportaccommodatie gesloten vanaf vrijdag 13 maart 2020. Het
voorstel wordt gedaan om de jaarabonnementen van het zwembad te verlengen met het aantal dagen
dat het zwembad gesloten is.
Sinds 28 april 2020 is de piste voor iedereen toegankelijk. Personen die een badge hebben gekocht om
een jaar de piste te kunnen gebruiken, worden op die manier benadeeld. Daarom wordt voorgesteld
om de badges te verlengen met het aantal dagen dat de piste voor iedereen toegankelijk is.

Beslissing:

6.

Goedkeuring
met 26 stemmen voor en 3 stemmen tegen
amendement 1 goedgekeurd met 24 stemmen voor en 5 stemmen tegen
amendement 2 goedgekeurd met 25 stemmen voor en 4 stemmen tegen

Algemeen goedgekeurd

Retributie voor het individueel bezoldigd personenvervoer. Goedkeuring.
Met de nieuwe regelgeving, die ingaat vanaf 01/O1/2O2O wil de Vlaamse Regering alle vormen van
individueel bezoldigd personenvervoer binnen eenzelfde kader behandelen en moeten de ingezette
wagens zero-emissie hebben tegen 2030.
In het nieuwe systeem moet:
• de exploitant zijn vergunning aanvragen in de stad waar de exploitatiezetel is gevestigd. Alle
voorwaarden met betrekking tot möraliteit, beroepsbekwaamheid, solvabiliteit, talenkennis, wagens,
retributie om in aanmerking te komen voor een vergunning worden bepaald door Vlaanderen.
Binnen de vergunning individueel bezoldigd personenvervoer zijn 4 categorieën gevat: de
straattaxi, de standplaatstaxi, de ceremoniewagen en de 0V-taxi;
• de bestuurder een bestuurderspas aanvragen in de stad waar hij gedomicilieerd is. Alle
voorwaarden met betrekking tot moraliteit, beroepsbekwaamheid, talenkennis, retributie om in
aanmerking te komen voor een bestuurderspas worden bepaald door Vlaanderen;
• de exploitant die een machtiging voor een standplaats aanvraagt in een stad, beschikken over een
vergunning. Als hij beschikt over een vergunning is het aan de stad om de regels te bepalen voor de
toekenning van de machtiging.
De retributie voor de vergunning en de bestuurderspas werden bepaald door de Vlaamse Regering maar

worden geïnd door de steden/gemeenten waar de vergunning/bestuurderspas wordt aangevraagd.
De retributie voor de machtiging wordt bepaald door de stad waar de exploitant zijn aanvraag doet.
Al deze retributies en een retributie wanneer voor een tweede maal in hetzelfde jaar een tariefwijziging
wordt aangevraagd aan de stad zijn opgenomen in het bijgevoegde retributiereglement.
De vergunningen die opgemaakt werden binnen het vorige decreet kunnen de termijn van hun vergunning
(max. 5 jaar) binnen de regels van het oude decreet en het belastingreglement verderzetten. Bij
hernieuwing is het nieuwe decreet van toepassing alsook het nieuwe retributiereglement.
Beslissing:

7.

Jaarrekening diensijaar 2019. Vaststelling.
De jaarrekening 2019 sluit af met een positief resultaat op kasbasis van 8.256.544 EUR en een positieve
autofinancieringsmarge van 3.257.933 EUR. De volledige jaarrekening bevindt zich in cobra.
Beslissing:

8.

Algemeen goedgekeurd

Op vraag van raadslid B. Clarys d.d. 14.05.2020: Deontologische code voor lokale mandatarissen.
Goedkeuring.
Beslissing:

82.

Goedkeuring
met 20 stemmen vpor en 9 onthoudingen
Amendement 1: met 10 stemmen voor, 17 stemmen tegen en 2 onthoudingen (niet goedgekeurd)
Amendement 2: met 8 stemmen voor, 19 stemmen tegen en 2 onthoudingen (niet goedgekeurd)
Amendement 3: met 8 stemmen voor, 19 stemmen tegen en 2 onthoudingen (niet goedgekeurd)
Amendement 4: met 8 stemmen voor, 19 stemmen tegen en 2 onthoudingen (niet goedgekeurd)
Amendement 5: met 8 stemmen voor, 19 stemmen tegen en 2 onthoudingen (niet goedgekeurd)
Amendement 6: met 6 stemmen voor, 21 stemmen tegen en 2 onthoudingen (niet goedgekeurd)
Amendement 7: met 6 stemmen voor, 21 stemmen tegen en 2 onthoudingen (niet goedgekeurd)

PV van de zitting van 30.04.2020. Goedkeuring.
Beslissing:

Bi.

Goedkeuring
met 28 stemmen voor en 1 onthouding

Tussentijdse evaluatie Izegembon.
Na de invoering van de Izegembon begin mei volgt nu een tussentijdse evaluatie.
Beslissing:

9.

Algemeen goedgekeurd

Te hernemen
na fractieleidersoverleg

Op vraag van raadslid B. Clarys d.d. 14.05.2020: Tevredenheidsmeting personeel. Goedkeuring.
Be lissing:

Ingetrokken

Namens de gemeenteraad,
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De voorzitter,
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