STAD

izegem
BESLUITEN LIJST
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 21 JANUARI 2020
nam volgende besluiten.

Openbare zitting
1.

Vervanging vertegenwoordiger Vlaams Belang in stedelijke economische raad, cel bedrijven en cel
kleinhandel. Goedkeuring.
Bij mail van 20.12.2019 vraagt Vlaams Belang om hun vertegenwoordiger in de cel bedrijven en
kleinhandel van de stedelijke economische raad te willen vervangen.
Beslissing:

2.

Politiezone RIHO Vaststelling gemeentelijk aandeel 2020 en budget 2020
In het stadsbudget zal de gemeentelijke exploitatietoelage aan de politiezone RIHO, zijnde 3.655.090 euro
worden ingeschreven, alsook de investeringstoelage 65.775 euro
-

Beslissing:
3.

Algemeen goedgekeurd
Filip Buyse ipv Christiaan De Forche

Algemeen goedgekeurd

Voorstelling klimaatplan. Goedkeuring.
Er werd in de Gemeenteraad van november een toelichting gegeven bij het ontwerp van klimaatplan.
De analyse van het deel mitigatie werd toegelicht door het externe adviesbureau ZES (Zero Emission
Solutions), die ook instond voor de opmaak van deze plannen voor zowat gans Oost-Vlaanderen.
De acties werden toegelicht door Dhr. Burgemeester.
Aan het secretariaat van het Burgemeestersconvenant werd uitstel van indiening gevraagd en bekomen
om de verdere bespreking in de gemeenteraad van januari te kunnen doen.
Beslissing:

4.

Goedkeuring
met 27 stemmen voor en 2 onthoudingen

Groenonderhoud wijken. Lastenboek. Wijze van gunnen. Goedkeuring.
Vanaf 2020 werd er budget ter beschikking gesteld voor het onderhoud van het groen in de wijken. Het
lastenboek in bijlage beschrijft deze werken. Het gaat over het onderhoud van het gras en het scheren van
de hagen met inbegrip van het proper zetten van de afboording. Binnen deze opdracht wordt gevraagd
aan de aannemer om 10% van zijn opdracht via onderaanneming te organiseren. Deze onderaannemer
dient een aannemer te zijn die onder het statuut van de sociale economie valt.
Het totale budget voor deze opdracht bedraagt 300.000 €, vandaar dat deze opdracht via een open
aanbesteding dient op de markt gezet te worden.
Er wordt gewerkt met een beeldbestek en de aannemer zal ook op die manier gecontroleerd worden.
Beslissing:

5.

Algemeen goedgekeurd

Onderhoud KWS 2020. Bestek, wijze van gunning. Goedkeuring.
Door de dienst openbare werken werd in 2018 een bestek met raming opgemaakt voor het onderhoud van
asfaltverhardingen op het openbaar domein op diverse plaatsen van de stad.
Deze werken werden gegund aan de firma De Vriese uit Lichtervelde.
Met dit budget wordt de slijtiaag van de asfalt (is de bovenste 4 cm) afgefreesd en heraangelegd.
Op vraag van het bestuur en mits akkoord van de aannemer kan volgens art.26 § 1 -2 b de opdracht
herhaald worden gedurende een periode van 3 jaar na het gunnen. Dit akkoord werd 06 januari 2020
ontvangen.

De volgende straten zijn uitgevoerd met het saldo van het budget van 2018 en het budget van 2019
•
Rhodesstraat
•
Smallestraat
•
Vredesstraat
•
Vaartstraat
•
Oude leperstraat
•
Nachtegaaistraat
Op het programma met het saldo van 2019 (+1- 37.778,72 euro) en het budget voor 2020 staan voorlopig:
Dirk Martenslaan (tussen Kasteelstraat tot net voor kruispunt Brugstraat) met resterend
1.
budget van 2018 en deel van 2019 inclusief de vernieuwing van de markeringen /
suggestiestroken
Buitenstraat voor start werken Kachtemsestraat met recycling in situ
2.
3.
deel Wezestraat met breuksteen onder met recycling in situ
4.
deel van de Veidstraat tussen Reperstraat en Haaipanderstraat indien mogelijk door
aanwezige gasleiding
Naast deze opgesomde werken kunnen er ook nog andere zaken gebeuren na evaluatie en bij
hoogdringendheid.
In de begroting 2020 werd het budget van 250.000 EUR voorzien ter financiering van de werken.
Beslissing:
6.

Algemeen goedgekeurd

Meerjarenplan AGIZ 2020-2025. Goedkeuring.
het artikel 242 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat de
gemeenteraad zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de door de raad van bestuur
vastgestelde meerjarenplannen van de autonome gemeentebedrijven.
in het meerjarenplan 2020-2025 van de stad zijn de nodige kredieten ingeschreven voor de betaling van
de prijssubsidies aan AGIZ
-

-

Beslissing:
7.

Algemeen goedgekeurd

Retributie op het gebruik van zwembad- en sportaccommodatie. Goedkeuring.
In de gemeenteraad van 10 december 2019 werden alle retributiereglementen die in de tijd beperkt waren
verlengd tot 31 december 2025. Het is aangewezen de geldigheidsduur van het retributiereglement voor
het gebruik van sport- en zwembadinfrastructuur eveneens te verlengen tot 31 december 2025 De
huidige tarieven blijven ongewijzigd.
.

Beslissing:

8.

Retributie op het parkeren van voertuigen. Goedkeuring.
De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen en retributies.
In de gemeenteraad van 10 december 2019 werd het retributiereglement op het parkeren van voertuigen
verlengd. Naast de verlenging bevatte het nieuw reglement ook de wijziging van het tarief “lang parkeren”
van 12,5 euro per halve dag naar 25 euro per dag. Om deze wijziging mogelijk te maken moest het
reglement op verschillende plaatsen worden aangepast. Hierbij werd per vergissing de wijziging van artikel
3 over het hoofd gezien. Er wordt voorgesteld het reglement her vast te stellen en de wijziging te laten
ingaan op 22 januari 2020.
Beslissing:

9.

Algemeen goedgekeurd

Retributie op het verhuur van stadsmateriaal en reglement verhuren stadsmateriaal. Goedkeuring.
In de gemeenteraad van 19 maart 2019 werd dit reglement goedgekeurd door de gemeenteraad. Om te
voldoen aan de wettelijke vormvereisten dient het reglement opnieuw goedgekeurd te worden. Het is
aangewezen dit reglement voor het gebruik van stadsmateriaal te beperken in tijd tot 31 december 2025
De huidige tarieven blijven ongewijzigd.

Beslissing:
10.

Goedkeuring
met 27 stemmen voor en 2 onthoudingen

Algemeen goedgekeurd

PV van de zitting van 10.12.2019. Goedkeuring.
Beslissing:

Algemeen goedgekeurd

ii.

Reglement eretitels gemeente-en OCMW-raadsleden. Wijziging. Goedkeuring.
Het reglement inzake huldiging ereraadsleden dateert van 05.03.2007.
Het is aangewezen dit reglement een beetje te actualiseren.
Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraad de eretitels kan toekennen aan raadsleden en
schepenen onder de voorwaarden die hij bepaalt.
De Vlaamse Regering kan de eretitels van de burgemeester toekennen onder de voorwaarden die ze
bepaalt.
Beslissing:

12.

Algemeen goedgekeurd

Toekenning eretitels aan gewezen raadsleden.
Het reglement tot toekenning van eretitels aan uittredende raadsleden en schepenen van 2007 en
gewijzigd in zitting van heden bepaalt dat raadsleden met minstens 15 jaar dienst de titel ereraadslid
mogen dragen. Wie 15 jaar dienst heeft, waarvan tenminste 6 jaar als schepen, krijgt de titel van
ereschepen.
Volgende personen die na de gemeenteraadsverkiezingen van okt 2018 niet meer verkozen werden,
komen hiervoor in aanmerking:
Ereraadslid:
• Maureen Raedt
• Filip Lombaert
•
Piet Seynaeve
•
Noël Vansteeland
•
Frans Vroman
Ereschepen:
• Geert Bourgeois
• Joris Claeys
• Frank Duhamel
• Didier Vandeputte
•
Marc Vanlerberghe
Ereburgemeester: (titel werd aangevraagd bij en toegekend door de Vlaamse Regering)
• Gerda Mylle
Dirk Van Walleghem kreeg vorig jaar op eigen vraag zijn titel als ereschepen al, maar wordt ook nu bij de
hulde betrokken.

Beslissing:
Bi.

Op vraag van raadslid Veerle Renier d.d. 16.01 .2020: Aanvraag indienen voor een begeleid en
gesubsidieerd haalbaarheidsonderzoek voor de volledige herbestemming of de nevenbestemming
van H. Hartkerk.
Beslissing:

B2.

Algemeen goedgekeurd

Ingetrokken

Op vraag van raadslid Balder Clarys d.d. 16.Oi.2020: Spelen is in onze stad geen overlast.
Princiepsbeslissing.

Namens de gemeenteraad,
De

directeur,

De voorzitter,

Dehaudt Dries

Publicatie op de website: 28.01 .2020

