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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 18 FEBRUARI 2020
nam volgende besluiten.

Openbare zitting

Riolerings- en wegeniswerken in de Kachtemse- en Vijfwegenstraat. Bestek. Wijze van gunnen.
Goedkeuring.
In het kader van de opdracht “Riolerings- en wegeniswerken in de Kachtemse- en Vijfwegenstraat” werd
een bestek opgesteld door de ontwerper, DEMEY STUDIEBUREAU BVBA, Beversesteenweg 314 te 8800
Roeselare
Het project of delen ervan werden reeds verschillende malen besproken op de commissie openbare
werken en mobiliteit.
Op de laatste bespreking in de commissie openbare werken en mobiliteit werd de vraag gesteld om een
suggestiestrook aan te brengen voor de fietsers die uit de Kachtemsestraat de Leo Bekaertlaan willen
oprijden. Dit zorgt echter voor een gevaarlijke situatie.
Tijdens of na de uitvoering zal gekeken worden om een deel van de groenzone in te nemen als fietspad en
dit beter te laten aansluiten op het besaande fietspad in de Leo Bekaettlaan.
Op het asfalt kan dan met een gekleurde markering een accentuering voor de fietsers aangebracht
worden, vergelijkbaar met de markering die aangebracht wordt waar het fietspad de Egaalstraat dwarst.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd 3.467.283,55 euro excl BTW, waarvan € 1.461.209,75 excl.
btw of € 1.768.063,80 md. 21 % btw (€ 306.854,05 Btw medecontractant) ten laste van de stad.
Rekening houdend met het sleufherstel betaald door Fluvius aan de stad, wordt de netto uitgave voor deze
opdracht geraamd op € 1.083.483,52 excl. btw of € 1.390.337,57 md. btw (€306.854,05 Btw
medecontractant)
De procedure voor de gunning loopt via de wijze van de openbare procedure.
Dit is een gezamenlijke opdracht waarbij Fluvius de procedure zal voeren en in naam van Stadsbestuur
Izegem bij de gunning van de opdracht zal optreden.
Beslissing: Goedkeuring

met 25 stemmen voor en 2 onthoudingen

2. Patrimonium. Verlenging recht van erfpacht TC De Schakel.
Stad Izegem en Tennisclub De Schakel wensen het recht van opstal voor het clublokaal gelegen Heilig
Hartstraat, sie D nr. 1051 B2 te verlengen voor 30 jaar (bijkomende periode start 30 maart 2023).
Beslissing: Algemeen goedgekeurd

3. Voorlopige vaststelling RUP Decof.
Procedure
Het voorontwerp RUP werd op 2 oktober 2019 voor advies voorgelegd aan de betrokken adviesinstanties
zoals bepaald in bijlage 1 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende het geïntegreerde
planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke
veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen.

Op 19 november 2019 werd de scopingnota en de ontvangen adviezen overgemaakt aan de dienst voor
milieueffectrapportage. Op 28 januari 2020 werd door deze dienst bepaald dat geen plan-MER opgesteld
moet worden voor het voorliggende RUP.

Naar aanleiding van de ontvangen adviezen werd de scopingnota, het grafisch plan en de
stedenbouwkundige voorschriften aangepast.

Inhoud RUP Decof

Het RUP moet het bedrijf toelaten zich op de site te kunnen herorganiseren zodat de nodige ruimte voor



productie, stockage en kantoor efficiënter ingericht kan worden.

Het RUP Decof bestaat uit:

1. Een grafisch plan met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften;
2. Een toelichting bij het RUP (scopingnota);
3. Een plan met de weergave van de feitelijke en juridische toestand;
Beslissing: Algemeen goedgekeurd

4. Voorlopige straatnaamgeving Site Blauwpoorte: Patrick Sercudreef. Goedkeuring.
Volgens de procedure goedgekeurd in Het College van Burgemeester en Schepenen dd. 20/06/2011
betreffende de naamgeving en huisnummering waarbij de werkwijze conform de procedure gebundeld
door de WSG werd goedgekeurd vragen wij hierbij de goedkeuring voor de voorlopige straatnaamgeving.

Het betreft de site” Blauwpoorte gelegen tussen de Kasteelstraat en de Dirk Martenslaan (voorheen
serres Scheldeman). Volgens de procedure is het wenselijk advies te vragen aan de Cultuurraad. Deze
heeft op hun vergadering van 20 november 2019 een advies geformuleerd.

Het voorstel van de cultuurraad gaat uit naar Marie Josephine de Pélichystraat

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 06/01/2020 de naam Patrick Sercudreef
“naar voor geschoven.

De cultuurraad heeft van deze beslissing akte genomen.

De familie van Patrick Sercu werd gecontacteerd en vindt het een eer dat een straat naar hem vernoemd
wordt.

De nieuwe weg start ter hoogte van het politiebureel en loopt door over de parking van de brandweer naar
de nieuw aan te leggen site (volgens plan in bijlage).

Voorstel: Voorlopige goedkeuring: Patrick Sercudreef met opstart van de procedure tot definitieve
naamgeving.
Beslissing: Algemeen goedgekeurd

5. Aanvaarding schenking archief van Verbindingsspoor Der Vaartkaai. Goedkeuring.
Op 15 februari 1922 werd de samenwerkende vennootschap opgericht om een spoorverbinding tot stand
te brengen en uit te baten vanaf het toenmalige lzegemse goederenstation tot aan de industrieterreinen en
de handelskaai van het kanaal.
Deze spoorverbinding was zeer belangrijk voor de uitbouw van het historische industrieterrein langs het
kanaal. In de loop van de jaren wijzigden de vennoten, doordat bedrijven.zich herlokaliseerden en er
nieuwe bedrijven kwamen op het industrieterrein ‘Zuidkaai’.
De hoge kostprijs voor het onderhoud en de instandhouding van de spoorverbinding met daarnaast de
zware concurrentie van het vrachtwagenvervoer zorgden ervoor dat het aantal goederentreinen dat gebruik
maakte van de spoorlijn sterk daalde.
In 2001 was er een laatste spooractiviteit en ook de NMBS zag nog weinig graten in nieuwe investeringen.
In 2005 besliste het toenmalige schepencollege om de machtiging voor het plaatsen van een spoor langs
het kanaal Roeselare-Leie op te zeggen. Intussen is de spoorverbinding opgebroken en ook de
vennootschap is intussen helemaal ontbonden en vereffend.
Het archief van de spoorverbinding bevond zich bij vereffenaar Vandemoortele Lipids nv, dat tot de
vereffening van de coöperatieve vennootschap de maatschappelijke zetel bleef.

Belang van dit archief:
Het archief van Verbindingsspoor Der Vaartkaai is een meerwaarde voor het stadsarchief, aangezien het
gaat om de geschiedenis van een belangrijke economische verkeersader in Izegem. Het archief bevat
onder andere de notulen van vergaderingen, statuten, plannen van de spoorverbinding en de
onderaansluitingen, overzichten van de aandeelhouders van de vennootschap en nog heel wat andere
documenten.
Dit alles geeft een mooi overzicht van de geschiedenis van deze economische verkeersader.

Het komt de gemeenteraad toe de schenking van dit archief te aanvaarden.



Beslissing: Algemeen goedgekeurd

6. Collectieaanwinsten museum Eperon dOr 2019. Goedkeuring.
Het verzamelbeleid volgens vastgestelde criteria maakt deel uit van de basisfuncties van een museum.
De criteria zijn opgenomen in het beleidsplan van het museum.
De genoemde objecten in bijgevoegde aanwinstenlijst 2019, geschonken door diverse personen,
beantwoorden
aan deze criteria.
Beslissing: Algemeen goedgekeurd

7. Reglement op de betoelaging voor verenigingen lid van de Noord-Zuidraad. Wijziging. Goedkeuring.
Het huidige reglement op betoelaging voor verenigingen die lid zijn van de Noord-Zuidraad dateert van 23
december 2013.
Projecten van lzegemnaars met lokale verankering zijn een meerwaarde voor Izegem, haar burgers en de
mensen in het zuiden. Daarom verschuift het budget van 11.11.11 naar de projecten van Izegemnaars in
het zuiden.

In het budget is 17.162 euro voorzien voor subsidies ontwikkelingssamenwerking. Op dit moment gaat
4. 40%naarll.11.11;
5. 30% naar de projecten van de leden;
6. 20% naar werking van de leden;
7. 10% naar de projecten van de niet-leden.

Volgens de nieuwe verdeling
8. 20% gaat naar 11.11.11;
9. 40% naar de projecten van de leden;
10. 20% naar werking van de leden;
11. 20% naar de projecten van de niet-leden.

Beslissing: Algemeen goedgekeurd

8. Samenwerkingsovereenkomst Sociaal Tolken en Vertalen. Goedkeuring en ondertekening.
De vernieuwde kaderovereenkomst voor het gebruik van sociaal tolken en vertalen wordt ter goedkeuring
voorgelegd aan de gemeenteraad in de zitting van 18 februari 2020.

De voornaamste wijzigingen betreffen volgende zaken:

1. Wijziging tarieven (meer info kaderovereenkomst p.4 punt 8.2 en 8.3)
2. Wijzigingen aanvraagmodaliteit
3. Wijziging facturatie: maandelijks overzicht in portaal, afrekening per kwartaal — beter direct zicht

als gebruiker

Details hierover kunnen teruggevonden worden in de kaderovereenkomst en het addendum zelf, alsook in
de bijgevoegde bij lagen.

Het voorstel is om de nieuwe kaderovereenkomst sociaal tolken en vertalen goed te keuren en jaarlijks het
gebruik, verbruik en besteedde budget te evalueren met de betrokken diensten.
Beslissing: Goedkeuring

met 24 stemmen voor en 3 stemmen tegen

9. Prijssubsidiereglement AGIZ 2020 t.e.m. 2025. Goedkeuring.
AGIZ heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd voor de periode 2020 tot en met 2025. Op basis van deze
ramingen heeft het AGIZ vastgesteld dat de inkomsten voor het museum Eperon d’Or te weinig zijn om
economisch rendabel te zijn.

Om hieraan tegemoet te komen, wordt voorgesteld een prijssubsidie toe te passen op de voorziene
toegangsprijzen exclusief BTW. Hierdoor wordt een prijsverhoging voor de bezoeker vermeden en kan
AGIZ break even draaien. Voor de jaren 2020 tot en met 2025 werd aan de hand van een simulatie
berekend dat de prijssubsidiefactor 1 moet bedragen.
Beslissing: Algemeen goedgekeurd



10. Kermissen. Ontwerp van nieuw reglement. Goedkeuring.
Het Izegemse kermisreglement dateert van 201 1 en dient aangepast aan veranderde omstandigheden en
hogere wetgeving.
Het is van toepassing op de kermissen die door het stadsbestuur worden georganiseerd. Op vandaag zijn
dat de Septemberkermis en de kermis nav. Kachtem Ommegang.

Toepasselijke hogere wetgeving : Wet van 25juni 1993 betreffende de uitoefening en organisatie van
ambulante en kermisactiviteiten en Decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van de artikelen 8 en 10 van
de Wet van 25 juni 1993. Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de
Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in de kermisgastronomie.
Beslissing: Algemeen goedgekeurd

11. PV van de zitting van 21.01.2020. Goedkeuring.

Beslissing: Algemeen goedgekeurd

Gesloten zitting

12. Aanstelling vaste vervangers algemeen directeur.
Na het ontslag van de adjunct algemeen directeur sedert 1/1/2020 moet de vaste vervanging van de
algemeen directeur bij afwezigheid opnieuw geregeld worden.
Beslissing: Algemeen goedgekeurd

13. Aanstellen van 2 gemeentelijke omgevingsambtenaren
De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om onder het stadspersoneel de gemeentelijke
omgevingsambtenaren aan te wijzen. Aan de raad wordt voorgesteld 2 medewerkers van de dienst
stedenbouw aan te wijzen als gemeentelijk omgevingsambtenaar. Hierdoor kunnen zij met volheid van
bevoegdheid dossiers mbt omgevingsvergunningen behandelen en hun adviezen schrijven.
Beslissing: Algemeen goedgekeurd
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