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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 APRIL 2020
nam volgende besluiten.

Openbare zitting

1. Oprichting “impulsfonds #izegemhelpt”en fiscale steunmaatregelen ingevolge de COVID-1 9 crisis.
Goedkeuring.

Uitzonderlijke tijden vergen uitzonderlijke maatregelen. Daarom wil het stadsbestuur een impulsfonds
#izegemhelpt van in 1ste instantie 350.000 euro oprichten om op die manier de gevolgen van de COVID-19
crisis voor onze burgers, onze verenigingen, onze lokale economie en het samenleven te verzachten. Met
dit fonds zullen voor ongeveer 200.000 euro lokale economie ondersteunende uitgaven gefinancierd
worden.

Daarnaast heeft de Vlaamse Regering de lokale besturen opgeroepen om hun belastingsreglementen te
herzien en een aantal kleine belastingen/retributies al dan niet tijdelijk te schrappen zodat de burgers en
ondernemers op hun grondgebied geen belastingen of retributies moeten betalen op activiteiten of
situaties waarop zij door de COVID-19 crisis financieel al zwaar inleveren.

Voor de stad Izegem gaat het om 150.000 euro aan belastings- en retributieverminderingen:

- belasting op ambulante activiteiten op openbare markten, pleinen en openbaar domein: opschorting van
het standgeld voor de non-foodkramen vanaf vrijdag 13 maart 2020 en voor de voedingskramen vanaf
zaterdag 21 maart 2020 voor de duur van het verbod op het houden van openbare markten.

- belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde reclamebladen: vrijstelling van de
aanrekening van de belasting voor het 2de kwartaal 2020. Sedert de beslissing om alle non-food
handelszaken te sluiten kregen we reeds diverse aangiftes van stopzetting van de wekelijkse bedeling van
niet-geadresseerd reclamedrukwerk. Een aantal bedrijven konden helaas hun contract voor bedeling niet
stopzetten, waardoor zij geen of nauwelijks return zullen hebben van de bedeling van reclame.

- belasting op reclameaanplakborden: voor aanslagjaar 2020 wordt een tariefvermindering van 25% (=1
kwartaal) toegekend. Het maximumbedrag per bord blijft behouden op 2.500 € per bord. Het betreft een
jaarlijkse belasting, maar door de beslissing om alle non-food handelszaken te sluiten, zullen heel wat
adverteerders gedurende de periode van milde lockdown geen of nauwelijks rendement hebben van hun
aanplakbord.

- belasting op het plaatsen van terrassen, tafels en stoelen op het openbaar domein: opschorting van de
aanrekening van de belasting vanaf 14 maart 2020 en voor de duur van de sluiting van de horeca-zaken.
De opschorting wordt pro rata temporis toegekend voor permanente terrassen en zomerterrassen.

- belasting op de exploitatie van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met
bestuurder: voor aanslagjaar 2020 wordt een tariefvermindering van 50% toegekend. Als gevolg van de
sluiting van de horeca-zaken en het verbod op buitenlands toerisme en niet-essentiële zakenreizen is er
nauwelijks nog vraag naar taxiritten en luchthaventransport. Verwacht wordt dat deze situatie minstens 2
kwartalen zal aanhouden alvorens te herstellen.

- retributie op het parkeren van voertuigen: opschorting van de retributie vanaf 20 maart 2020 voor de
duurtijd van de milde lockdown. De retributie heeft tot doel sturend te werken om de schaarste aan
parkeerplaatsen in bepaalde zones van de stad en op bepaalde tijdstippen te ondervangen. Door de milde
lockdown is er nauwelijks nog sprake aan schaarste aan parkeerplaatsen waardoor de motivatie om een
retributie te heffen komt te vervallen.

Beslissing: Algemeen goedgekeurd
m.u.v. punt 1 b (€ 200.000 voor lokale economie): goedgekeurd met 19 stemmen voor en 10
onthoudingen



2. Algemene vergadering IVIO op 18.05.2020 te Izegem:

1. Goedkeuren agenda
2. Vaststellen mandaat vertegenwoordiger
Bij aangetekend schrijven van 17.03.2020 nodigt IVIO de stad uit naar haar algemene vergadering van
18.05.2020
De vertegenwoordiger, Nick Verschoot, werd aangesteld als vertegenwoordiger voor de duur van deze
bestuursperiode.
De gemeenteraad dient de agenda nog goed te keuren, en het mandaat van de vertegenwoordiger vast te
stellen.

Beslissing: Algemeen goedgekeurd

3. Algemene vergadering tevens jaarvergadering Fluvius 0V op 27.05.2020 te Affligem:

1. Goedkeuren agenda
2. Vaststellen mandaat vertegenwoordiger
Fluvius ov houdt haar jaarvergadering op 27.05.2020 te Affligem.
Volgens de bepalingen van het Vlaams decreet van 6juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking dient de gemeenteraad hiervoor de vertegenwoordiger aan te stellen (Caroline Maertens,
aangesteld voor de duur van deze bestuursperiode), zijn mandaat vast te stellen en de agenda goed te
keuren.

Beslissing: Algemeen goedgekeurd

4. Algemene vergadering tevens jaarvergadering Fluvius West op 1 9.06.2020 te Hooglede:

1. Goedkeuren agenda
2. Vaststellen mandaat vertegenwoordiger
Fluvius West houdt haar algemene vergadering tevens jaarvergadering op 19.06.2020 te Hooglede.
Volgens de bepalingen van het Vlaams decreet van 6juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking dient de gemeenteraad hiervoor de vertegenwoordiger aan te stellen (Caroline Maertens,
aangesteld voor de duur van deze bestuursperiode), zijn mandaat vast te stellen en de agenda goed te
keuren.

Beslissing: Algemeen goedgekeurd

5. Algemene vergadering TMVS dv op 16.06.2020 te Gent:

1. Goedkeuren agenda
2. Vaststellen mandaat vertegenwoordiger
TMVS dv houdt haar algemene vergadering op 16.06.2020.
Stad Izegem is lid van TMVS dv, en dient bijgevolg de agenda van deze algemene vergadering goed te
keuren en het mandaat van de vertegenwoordiger (Lothar Feys, aangesteld in zitting van de gemeenteraad
van 19.02.2019) vast te stellen.

Beslissing: Algemeen goedgekeurd

6. Algemene vergadering TMVW 0V O 19.06.2020 te Gent:

1. Goedkeuren agenda
2. Vaststellen mandaat vertegenwoordiger
TMVW cv houdt haar jaarvergadering op 1 9.06.2020.
Stad Izegem is lid van TMVW 0v, en dient bijgevolg de agenda van deze algemene vergadering goed te
keuren en het mandaat van de vertegenwoordiger (Jan Verbeke, aangesteld in zitting van de
gemeenteraad van 19.02.2019 voor de duur van de hele bestuursperiode) vast te stellen.

Beslissing: Algemeen goedgekeurd



7. Algemene vergadering tevens jaarvergadering Gaselwest op 23.06.2020 te Waregem:
1. Goedkeuren agenda
2. Vaststellen mandaat vertegenwoordiger
Gaselwes houdt haar algemene vergadering, tevens jaarvergadering op 23 juni 2020 te Waregem.
Volgens de bepalingen van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking dient de gemeenteraad hiervoor de vertegenwoordiger aan te stellen ((Tom Verbeke,
aangesteld voor de duur van de bestuursperiode in zitting van de gemeenteraad van 19.02.2019), zijn
mandaat vast te stellen en de agenda goed te keuren.

Beslissing: Algemeen goedgekeurd

8. Algemene Vergadering WVI op 03.06.2020 te Meulebeke:
1. Goedkeuren agenda
2. Vaststellen mandaat vertegenwoordiger
Op 3.6.2020 houdt de WVI haar algemene vergadering te Meulebeke.
Nick Verschoot werd aangesteld als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering voor de duur van
deze bestuursperiode.
De gemeenteraad dient de agenda nog goed te keuren, en het mandaat van de vertegenwoordiger vast te
stellen.

Beslissing: Algemeen goedgekeurd

9. ETIZ AG - meerjarenplan 2020-2025. Herneming. Goedkeuring.
De meerjarenplanning 2020-2025 van ETIZ AG, volgens de nieuwe BBC-regelgeving, werd ter goedkeuring
aan de Gemeenteraad van 10 december 2019 voorgelegd.

Naar aanleiding van een opmerking van het toezicht moest een wijziging doorgevoerd worden aan het
gecumuleerd budgettair resultaat. Hierdoor verbetert het financieel resultaat van ETIZ ten opzichte van het
eerder goedgekeurde meerjarenplan. Het detail van de doorgevoerde wijziging staat beschreven in de
toelichting bij het meerjarenplan — punt6 : grondslagen en assumpties bij de opmaak van het
meerjarenplan.

Er wordt een extra dividenduitkering van 452.925 EUR in 2020 aan de stad voorzien ter financiering van de
geplande kapitaalverhoging publi-T. Voor de rest bouwt dit meerjarenplan grotendeels verder op
bestaande historische gegevens.

Beslissing: Algemeen goedgekeurd

10. Patrimonium. Kosteloze grondafstand, VK Novus Wallemotestraat.
De bverdracht van het perceel grond met een oppervlakte van 1 9a 71 ca gelegen Wallemotestraat,
kadastraal gekend vierde afdeling, sie D, nr. 757 N5 gebeurt om reden van openbaar nut, namelijk om
ingelijfd te worden in het openbaar domein.

Beslissing: Algemeen goedgekeurd

11. Ruimtelijke Ordening. OMV_201 9159908. Wegenis verkaveling Strobbetuinen. Goedkeuring.
De aanvraag tot omgevingsvergunning OMV_201 9159908 tot de realisatie van de verkaveling
Strobbetuinen, ingediend door Ekatov, Vredestraat 53, 8790 Waregem & -LAND, Vredestraat 53, 8790
Waregem
voorziet in de desaffectatie van een deel openbaar domein zoals aangeduid op het plan met de
bestandsnaam VA_VP_B_1 BT en in de kosteloze overdracht van een deel openbaar domein met een
oppervlakte 3 a 65 ca., zoals aangeduid op het plan met de bestandsnaam VA_VP_N_3AVG en
VA_VP_N_2VKv2.

De aanvraag tot omgevingsvergunningsaanvraag betreft een eerste vergunningsaanvraag die uitvoering
geeft aan het masterplan voor de site Baertshof en omgeving. Dit masterplan werd aangenomen in de
gemeenteraad van 19 december 2017 en in een aangepaste versie aangenomen in de gemeenteraad van 2
juli 2019.



Beslissing: Goedkeuring
met 24 stemmen voor en 5 onthoudingen

12. Ruimtelijke Ordening. Opheffen oude verordeningen. Goedkeuring.
Op het grondgebied van Izegem zijn twee verordeningen van toepassing die door veranderende
wetgeving en het goedkeuren van een nieuwe verordening momenteel zonder voorwerp zijn:

1. De gemeentelijke bouwverordening houdende het vergunningsplichtig maken van het inrichten

van cafés, cafetaria’s, restaurants, dancings en dergelijke in bestaande gebouwen.

2. De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening met oog op het versterken van de

woonkwaliteit.

Beide verordeningen heb op vandaag geen nut meet en kunnen opgeheven worden.

Beslissing: Algemeen goedgekeurd

13. Openbare werken. Definitieve straatnaamgeving Site Blauwpoorte: Patrick Sercudreef.

Goedkeuring.
Het gaat over een bestaande en een nieuw stuk straat, waardoor een nieuwe straatnaam essentieel is.
Het betreft de toegangsweg naar de nieuw te ontwikkelen site” Blauwpoorte voorheen site”

Scheldeman
Deze weg start aan het politiekantoor en loopt over de parking van de brandweer naar de nieuw te
ontwikkelen site.
Voorstel: Patrick Sercudreef
De voorlopige straatnaamgeving werd reeds goedgekeurd in de gemeenteraad van 18.02.2020.

Beslissing: Algemeen goedgekeurd

14. Izegemse kerktabrieken. Dienstjaarrekeningen dienstjaar 2019. Advies.
Vooraleer de dienstjaarrekeningen 2019 van de Izegemse kerkfabrieken kunnen goedgekeurd worden door
de hogere overheid, dienen deze eerst door de Gemeenteraad geadviseerd te worden.
De rekeningen, die met alle bijlagen in COBRA zijn toegevoegd, blijven binnen de goedgekeurde
m eerjarenpl an nen.
Bijgevolg wordt voorgesteld om een gunstig advies te verlenen.

Beslissing: Algemeen gunstig advies

15. KaUenbeleidsplan Stad Izegem. Goedkeuring.

Toelichting Kattenbeleidsplan:

Het kattenbeleidsplan werd goedgekeurd door het schepencollege in de zitting van 24 februari 2020. Dit
plan werd opgemaakt om te voldoen aan de verplichtingen van de Vlaamse Regering. De gemeenten
dienen een diervriendelijk plan voor de bestrijding van overlast door zwerfkatten op te stellen en uit te
voeren.

Doelstellingen van het plan:

1. Efficiënte aanpak van de zwerfkattenproblematiek
2. Het welzijn van de zwerfkattenpopulatie verbeteren
3. Overlast bestrijden
4. Zorgen voor de publieke gezondheid
5. Beschermen van inheemse wilde dieren

Inhoud van het plan:

1. Lokaliseren van zwertkatten
2. Sensibiliseren
3. Procedure van het kattenbeleid
4. Monitoring en nazorg



In kader van het kattenbeleidsplan zal worden samengewerkt met Dierenasiel Regio Roeselare. Het
meldpunt om zwerfkatten te melden is de dienst omgeving, afdeling milieu. Vooraleer vangacties worden
georganiseerd zullen bewoners een informatieve brief ontvangen. Er worden voeder- en schuilplaatsen
voorzien op de locaties met een grote zwerfkattenpopulatie. Er zullen vrijwilligers als beheerders met een
voederpas aangesteld worden om deze locaties te onderhouden en voedsel te voorzien. Het voedsel wordt
ter beschikking gesteld door het stadsbestuur.

Het zwerfkattenbeleid en de nieuwe samenwerking met Dierenasiel Regio Roeselare worden
gecommuniceerd in een volgende editie van Izine, alsook op alle communicatiekanalen van Stad Izegem.

Beslissing: Goedkeuring
met 28 stemmen voor en 1 onthouding

16. Samenwerkingsovereenkomst V.Z.W. Dierenasiel regio Roeselare. Goedkeuring.
In kader van de verplichtingen, die de dierenwelzijnswet bepaalt m.b.t. zwerfkatten heeft Stadsbestuur
Izegem een samenwerkingsovereenkomst met een erkend dierenasiel en een dierenarts. Momenteel wordt
er samengewerkt met vzw Hoop voor Zwervertjes en dierenarts Hanssens.

V.Z.W. Dierenasiel regio Roeselare deed een voorstel aan de gemeente- en stadsbesturen voor een
toetreding tot een intergemeentelijke samenwerking.

De samenwerking omvat de asielwerking en de uitvoering van het zwerfkattenbeleid, inclusief de taken van
de dierenarts.

De samenwerking kan ten vroegste van start gaan op 01.05.2020.

Beslissing: Goedkeuring
met 28 stemmen voor en 1 onthouding

17. Batjes 2020. Ontwerp van concessieovereenkomst met Unizo. Goedkeuring.

Voor het eerst zal in 2020 een domeinconcessie aan Unizo worden verleend met het oog op de organisatie
van de Batjes.

Dit moet Unizo onder andere toelaten op een vlotte wijze de standgelden te innen en standhouders die
zich niet aan de richtlijnen houden te weren of van het Batjesparcours te verwijderen.

Daarnaast kan Unizo met de horeca-uitbaters afspraken maken mbt. eventuele uitbreiding van terrassen,
bijkomende schenklocaties, enz

Aan Unizo wordt een toelage gegeven van 3.000 € met het oog op de organisatie, terwijl er bovendien
logistieke ondersteuning door diverse stadsdiensten wordt geboden.

De wederzijdse rechten en plichten van de stad en Unizo worden gedetailleerd bepaald in een
concessieovereenkomst.

Unizo zal voortaan zelf moeten instaan voor de betaling van de vergoedingen van de personen die, in
opvolging van de Civiele Bescherming, de toegangscontrole voor hun rekening nemen.

Nieuw is ook dat het gebruik van wegwerpbekers verboden wordt.

Er wordt voor het verlenen van de domeinconcessie geen vergoeding gevraagd vanwege Unizo.

Beslissing: Ingetrokken wegens niet van toepassing wegens coronacrisis

18. Niet uitbetalen van presentiegeld voor de e-mail gemeenteraad van 17 maart 2020. Goedkeuring.
Omwille van de corona-crisis werd de gemeenteraadszitting van 17/3/2020 vervangen door een procedure
per e-mail over de gereduceerde agenda (enkel de gewone agendapunten waarover consensus was).
Deze vorm van besluitvorming maakt dat er geen echte vergadering was, noch een reële en ook geen
virtuele vergadering. Daarom lijkt het aangewezen om voor deze bijeenkomst geen presentiegeld uit te
betalen.

Beslissing: Ingetrokken wegens geen cosensus



19. PV van de zitting van 1 7.03.2020. Goedkeuring.

Beslissing: Algemeen goedgekeurd

Bi. Op vraag van raadslid G. Leenknecht d.d. 11.03.2020: Voorstel aankoop van gele brooddozen.

Principiële goedkeuring.
Gele brooddoos in koelkast kan levens redden”

65-plussers, alleenstaanden, mensen met een beperking, mensen met chronische medische problemen
verschaffen wij een gele brooddoos om sneller correcte hulp te krijgen bij noodgevallen.
De doos bevat medische info en komt in de koelkast terecht. Hulpverleners kunnen zo sneller weten wat
een patiënt in nood nodig heeft.
We kunnen als Stad die doos gratis aanbieden.
In de doos zit info over aandoeningen, allergieën en medicijnen.
Wie eigenaar is van zo’n gele doos, kan hulpverleners verwittigen door een blauwe sticker— die samen met
de doos geleverd wordt- aan de binnenkant van de voodeur te plakken.
In de doos stoppen we een klein boekje waarin de eigenaar zijn gegevens kan invullen. Ze kunnen er
contactgegevens in steken van mensen die in geval van nood verwittigd worden. Daarnaast kan de
eigenaar er ook aandoeningen, allergieën en een medicatieschema in noteren.
De gele doos wordt bewaard in de koelkast. Reden: iedereen heeft een koelkast in huis en het is een
herkenbare plaats voor hulpverleners. Door de doos in de deur van de koelkast te bewaren, kunnen
hulpverleners heel wat tijd besparen.
Het project komt overgewaaid uit Canada.
Graag uw goedkeuring.

Beslissing: Principiële goedkeuring
met 25 stemmen voor en 3 stemmen tegen

B2. Op vraag van raadslid K. Grymonprez, namens STiP d.d. 12.03.2020: Voorstel verkeersvrije markt op

zomerzondagen met vrij podium en jeugdactiviteiten. Goedkeuring.
Vorig jaar werd al een voorstel gedaan door onze collega’s van groen om gedurende de zomer een
verkeersvrije grote markt te maken en er tal van activiteiten te organiseren voor onder ander de jeugd.
Wij hadden op dat punt geïnterpelleerd om er een miniversie van te maken en enkel op de zomerzondagen
een verkeersvrije markt te maken en er dan activiteiten te organiseren voor de jeugd en kinderen.
De schepen had gezegd dit te onderzoeken met de bewoording dat dit zelfs ook in het programma van zijn
partij staat.
Nu willen wij vanuit STiP terug het voorstel doen voor deze zomer.
De zondagen in juli en augustus wordt de markt verkeersvrij gemaakt. (Uitgezonderd 76 aug). De doorgang
van het verkeer door de straten die naar de markt leiden wordt afgesloten voor wagens.
De markt wordt deze dag autoluw en een veilige speel en activiteitenplaats voor kinderen en jeugd. Op de
markt wordt die dag een vrij podium georganiseerd, waar Izegemse kinderen er hun talenten kwijt kunnen
terwijl mama’s, papa’s oma’s en opa’s op het terras zitten. De terrassen worden op die dag kosteloos
uitgebreid, indien men dat wil. De kinderen kunnen er hun voordrachttalenten, zangtalenten, dans talenten
,dj talenten en andere kwijt.
Voor de organisatie kunnen telkens 2 animatoren instaan cfr de speelpleinwerking. Het stadsbestuur hoeft
enkel te voorzien in het mobiel podium en een geluidsinstallatie. Voor de opmaak van het programma kan
rond de tafel gezeten worden met de kindergemeenteraad, Artiz en de bibliotheek.
Op die dag kan de markt ook nog voorzien worden van andere wegneembare attributen.

Voorstellen tot goedkeuring
Principe van een verkeersvrije markt op de zondagen in de zomer. Organiseren van een vrij
podium voor de kinderen met medewerking van de kindergemeenteraad en de inzet van 2
animatoren op die dag.

Beslissing: Ingetrokken wegens niet meer van toepassing door de coronacrisis

B3. Op vraag van raadslid K. Grymonprez namens STiP d.d. 1 2.03.2020: Voorstel parkeerbeleid en

verkeersveiligheid. Goedkeuring.



Het schilderen van parkeervakken in straten is altijd een gevolg van gesignaleerde en ervaren
verkeersproblematieken.
De mensen gaan er wild parkeren en zorgen voor de nodige hindr voor een veilige verkeerscirculatie.
De stad ziet de ernst van de situatie in, wil deze zaken oplossen en zal de nodige investeringen doen om
daar onder andere parkeervakken te gaan schilderen.
Maar wat de meeste burgers niet weten en beleidsvoerders in het verleden ook niet allemaal, dat is dat
zonder bijhorende aanduidingen deze vakken enkel suggestief zijn en niet afdwingbaar.
Men kan er anders gezegd geen boete krijgen als men er niet in staat, tenzij men het verkeer hindert, wat
een algemene regel is.
Dergelijke signalisatie zorgt voor wrevel tussen bewoners en bezoekers van bepaalde straten en leidt in
sommige gevallen tot burenruzies. Door onwetendheid en onduidelijkheid.
Dat moet een beleidsvoerder te allen tijde vermijden voor zijn inwoners. Daarom is duidelijke communicatie
en eventueel aanpassing van de situatie meer dan noodzakelijk.
Dit punt komt ter agenda nav het antwoord dat ik vorige maand heb gekregen van de schepen. Dat er niet
zou worden opgetreden in de Stuivenbergstraat ondanks de gekende klachten.
Dit kan dus niet en dergelijke voorvallen moeten opgelost worden. Dat is de verantwoordelijkheid van het
beleid.

Voorstellen tot goedkeuring
• Bekendmaken en duidelijk communiceren per brief op adres en in 1-zine dat deze vakken enkel

suggestie vakken zijn. Indien voertuigen er buiten staan en ze hinderen het verkeer niet volgens
de wegcode, dat deze dan ook geen pv kunnen en zullen krijgen.

Of

• Het bestuur zal de nodige voorzieningen aanbrengen (E3 borden met pijlen) zodat deze vakken
wel degelijk verplichte parkeerplaatsen zijn. Wie er buiten staat kan en zal geverbaliseerd worden.
En uiteraard daarover de nodige communicatie verspreiden.

Beslissing: Ingetrokken wegens niet meer van toepassing door de coronacrisis

B4. Op vraag van raadslid N. Staes namens STiP d.d. 12.03.2020: Voorstel ontvangst nieuwe inwoners
met een eerlijk ontbijt. Goedkeuring.

Ook in Izegem worden de nieuwe inwoners uitgenodigd voor een bezoek aan onze stad en een
kennismaking met het Izegemse beleid.

Hiervoor werden reeds verschillende organisaties opgezet; een ontvangst in de Leest met het tonen van
de stadsfilm en daarna het aanbieden van een drankje en hapje of een ontvangst met receptie in
Wallemote/Eperon dOr of een bustour met stops bij de verschillende groene - en culturele plekjes.

Nu het jaarlijkse eerlijk onbijt geschrapt is en we toch graag fairtrade producten en eigen
(bio)streekproducten in de kijker willen blijven zetten, hierbij het voorstel om de ontvangst van de nieuwe
inwoners te koppelen aan een (h)eerlijk ontbijt.
In heel wat gemeenten wordt dit gedaan en dat blijkt heel succesvol te zijn.

Voorstel vanuit STIP om dit ook in Izegem toe te passen.
Kan het stadsbestuur hiermee akkoord gaan en wanneer mogen we de volgende ontvangst nieuwe
inwoners in onze agenda vastieggen ?

Stemming tot goedkeuring:
• Nieuwe inwoners jaarlijks ontvangen en trakteren op een h(eerlijk ontbijt).

Beslissing: Aktename

85. Op vraag van raadslid B. Clarys, d.d. 17.03.2020: Aanwerven coördinator proefwonen. Goedkeuring.
Op 4 maart 1.1. vond de Algemene Vergadering van de Woondienst plaats. Hierop stond het punt
“Proefwonen Midden West-Vlaanderen: evaluatie van een innoverend experiment” op de agenda.

Die evaluatie was over het algemeen positief. Maar de werking vergt, zoals kan verwacht worden bij een
experiment, bijsturing. Naast een traject met focusgroepen om die bijsturingen te doen, kwam ook heel



duidelijk naar voor dat er nood is aan een halftijdse coördinator voor dit project. Nu er geen subsidies meer
zijn voor dit experiment, wordt dit niet meer opgenomen binnen de Woondienst. Nochtans is dit de
verbindende figuur die dé waarborg is voor een optimale samenwerking tussen de verschillende actoren
op vlak van wonen en welzijn. En dus ook de waarborg voor een kwalitatieve verderzetting van het project.

Daarnaast werd de jaarrekening 2019 goedgekeurd. Op de algemene werking werd een winst geboekt van
€ 176.208,36, op het onderdeel lokaal woonbeleid € 56.989,53. Er is een reserve van meet dan 1 miljoen
euro opgebouwd binnen de Woondienst.

Voorstel

Stad Izegem neemt het voortouw om binnen de Woondienst een coördinator voor het project
“Proefwonen” aan te werven in afwachting van (mogelijke) subsidies.
De geschatte kostprijs voor een halftijdse coördinator is € 30.000.

Beslissing: Uitgesteld

B6. Op vraag van raadslid V. Renier, d.d. 72.03.2020: Opstart ven bovenlokaal overleg met de betrokken

gemeenten over het optimaliseren van de fietssnelweg F367. Goedkeuring.

De opmaak van een regionaal mobiliteitsplan is voor ons de ideale gelegenheid om de fietssnelwegen die
op ons grondgebied lopen te optimaliseren.
Een belangrijke fietsas tussen Roeselare en Kortrijk is de F361. Momenteel zit daar veel sluipverkeer op.
Omdat dit de ideale bovenlokale fietsroute is en ingekleurd staat als fietssnelweg, is het logisch dat we op
deze route met de auto te gast zijn en dit niet als sluiproute gebruiken.
Aangezien we als stad maximaal willen inzetten op fietsen deze legislatuur lijkt het ons het ideale moment
om hierin het voortouw te nemen.
We stellen dan ook voor om initiatiefnemer te zijn voor overleg met de betrokken gemeenten van F361
fRoeselare - Kortrijk). We kijken hoe we die route kunnen optimaliseren als belangrijke fietsas tussen
Kortrijk en Roeselare en rapporteren stelselmatig over de voortgang in dit dossier in de gemeenteraad.
Voorstel tot beslissing
Opstart van bovenlokaal overleg met de betrokken gemeenten over het optimaliseren van de fietssnelweg
F361.

Beslissing: Algemeen goedgekeurd

B7. Op vraag van raadslid D. Pattyn d.d. 1 3.03.2020: Voorstel onderzoek en uitwerken ontwikkelen

fietsroute. Goedkeuring.
In het meerjarenplan gaat ook heel wat aandacht naar fietsinfrastructuur-en comfort.
“Meer lzegemnaars op de fiets” is terecht een van de ambities.

Daarom stel ik voor om in Izegem een fietsroute te ontwikkelen want we hebben daartoe
nu al heel wat troeven.
Concreet denk ik aan een route op de diverse landelijke wegen op de grenzen van onze stad. Zowel in het
Zuiden, Westen, Oosten en Noorden beschikken we over heel wat mogelijkheden om een fietsroute te
implementeren. Daarnaast kunnen we ook optionele lussen voorzien naar diverse aantrekkelijke plaatsen in
het centrum, Kachtem, Emelgem, de Bosmolens.

We kunnen een volwaardige fietsroute uitwerken van 30 tot 50 km door de landelijke plekjes en laten de
fietser ook kennismaken met heel wat troeven van onze stad. Denken we aan Wallemote, Rhodesgoed,
Eperon D’Or, Blauwhuis Daarnaast maken we ook gebruik van de verbeteringen en nieuw geplande
acties rond de fietsinfrastructuur in onze stad.

De creatie van een eigen fietsroute geeft alvast deze voordelen:

• Izegem zetten we verder op de kaart als fietsvriendelijke stad
• Een aantrekkelijke uitnodiging voor ‘meer Izegemnaars op de fiets’
• Nieuwe mogelijkheden voor de recreatieve en sportieve fietser, maar ook voor de gezinnen
• Doorsteken naar nabijgelegen fietsroutes zoals Weverijroute, Kapelletjestocht, Veldroute trekken

ook andere fietsers aan
• Opportuniteiten voor Horeca en toerisme



Voorstel tot beslissing

Goedkeuring om dit project verder te onderzoeken en uit te werken

Beslissing: Algemeen goedgekeurd

B8. Op vraag van raadslid]. Hollevoet d.d. 12.03.2020: Voorstel organisatie groepsaankoop

gevelbankjes.
De geveltuintjes kennen we al, die zorgen voor ons bijtjes en een groener straatbeeld.
De gevlbankjes die kunnen zorgen voor onze mensen en een socialer straatbeeld.

Een gevelbankje bestaat uit twee stalen driehoeken die aan de gevel worden bevestigd. Deze kan je
openklappen en met een lichte houten plank installeerje onmiddellijk je gevelbankje. Wil je het liever rustig
dan kan je je bank ook gemakkelijk terug dichtklappen.
Terwijl het vroeger de gewoonte was om “ip de zulle” te zitten met je buren, lijken we nu vaak verder van
elkaar af te staan. Willen we investeren in een warme samenleving, in een buurt waar sociale cohesie
centraal staat en waar we terug zorgen voor elkaar dan kan een gevelbankje de start zijn.

Daarom stellen we graag het volgende voor:
De stad engageert zich om een groepsaankoop “gevelbankjes” te organiseren. En indien nodig te
helpen met de installatie er van bij onze inwoners.

Beslissing: Goedkeuring
Met 26 stemmen voor en 3 stemmen tegen

E9. Op vraag van raadslid B. Clarys d.d. 16.04.2020: elke gemeenteraad aanbieden via livestream op de

website van de stad en op de gepaste kanalen op sociale media.

Beslissing: Ingetrokken wegens antwoord burgemeester dat Izegemse firma een proefproject heeft
uitgewerkt.

BiO. Op vraag van raadslid B. Clarys d.d. 16.04.2020: plaatsen van een webcam aan het recyclagepark in

de Lodewijk de Raetlaan.

Beslissing: Goedkeuring — stad Izegem neemt voortrekkersrol
goedgekeurd met 28 stemmen voor en 1 onthouding

Namens de gemeenteraad,

De voorzitter,

Dehaudt Dries

De alg n directeur,

/ Publicatie op de website: 28.04.2020




