DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 13 SEPTEMBER 2018
Provincie
West-Vlaanderen

Aanwezig:

Johan Paret, Voorzitter
Ward Vergote, Burgemeester
Ward Gillis, Mia Wyffels, Geert Vanthuyne, Marleen
Uyttenhove, Bart De Koning, Schepenen
Rita Leenknecht, Sigrid Verhaeghe, Rik Bekaert, Thomas
Manhout, Jürgen Deceuninck, Sherley Beernaert, Noël
Verbrugghe, Andries Sioen, Nessim Ben Driss, Marnik
Vanackere, Nicolas Verlinde, Sofie Beernaert, Filip
Ameel, Gemeenteraadsleden
Kristof Vander Stichele, Algemeen Directeur

Gemeente
MOORSLEDE

Verontschuldigd:

Pol Verhelle, Tweede schepen,
Daisy Decoene, Gemeenteraadslid,

Openbaar
Normaal

01. Schorsing beslissing gemeenteraad 19 april 2018 - kennisname.
De Raad,
Aanleiding
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad, in zitting van 19 april 2018 houdende goedkeuring van de
'nota Project trage wegen – kader voor de realisatie van trage wegen';
Overwegende dat bij Agentschap Binnenlands Bestuur een klacht werd ingediend tegen deze
gemeenteraadsbeslissing;
Overwegende de beslissing van de Gouverneur van West-Vlaanderen op 14 juni 2014 houdende schorsing
in zijn uitvoering van het besluit van de gemeenteraad houdende de 'nota project trage Wegen - kader voor
de realisatie van trage wegen';
Regelgeving
Overeenkomstig artikel 256 van het Gemeentedecreet kan de gemeenteoverheid de geschorste besluiten
intrekken, gemotiveerd rechtvaardigen of aanpassen binnen een termijn van 60 dagen, die ingaat op de
derde dag die volgt op de verzending van het schorsingsbesluit.
De gemeenteoverheid die het geschorste besluit intrekt, stelt de provinciegouverneur daarvan in kennis.
Als de gemeenteoverheid het geschorste besluit gemotiveerd rechtvaardigt of aanpast, beschikt de
Vlaamse Regering over dertig dagen om alsnog tot vernietiging over te gaan. Deze termijn gaat in op de
derde dag die volgt op de dag van de verzending van de rechtvaardigingsbeslissing.
Als binnen de in het eerste lid bedoelde termijn geen besluit aan de Vlaamse Regering wordt verzonden,
wordt het besluit waarvan de uitvoering is geschorst, geacht nooit te hebben bestaan.
Feiten, context en argumentatie
Overwegende dat de termijn waarbinnen de gemeente het geschorste besluit kon gemotiveerd
rechtvaardigen, aanpassen of intrekken verstreken is. Aldus wordt het besluit, waarvan de uitvoering is
geschorst, geacht nooit te hebben bestaan;
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BESLUIT:
De Raad neemt kennis van de beslissing van de Gouverneur.
02. BBC-budgetwijziging nr 1 van 2018 – goedkeuring.
De Raad,
Regelgeving
Gelet op artikel 43, § 2, 3° van het Gemeentedecreet dat stipuleert dat het vaststellen van het budget en de
budgetwijzigingen tot de uitsluitende bevoegdheid van de gemeenteraad behoort;
Gelet op artikel 154, § 2 van het Gemeentedecreet dat stipuleert dat de gemeenteraad de budgetwijziging
vaststelt op basis van de voorgelegde cijfers en de verklarende nota;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (BVR-BBC);
Gelet op artikel 28 en 29 van het BVR-BBC, die de voorwaarden behandelen waaraan een budgetwijziging
moet voldoen;
Feiten, context en argumentatie
Gehoord de Schepen van Financiën;
Overwegende de bemerking vanwege raadslid Sigrid Verhaeghe dat het jammer is dat er een afname is van
reserves bij Infrax;
Schepen Ward Gillis antwoordt dat wanneer je reserves aanlegt, het de bedoeling is om deze te gebruiken;
Overwegende de vraag vanwege raadslid Sigrid Verhaeghe wanneer er gestart wordt met de renovatie van
het oud gemeentehuis;
Schepen Ward Gillis antwoordt dat dit nog niet bepaald is. We zitten nog in planningsfase;
Overwegende de vraag vanwege raadslid Sigrid Verhaeghe of alle werken zijn uitgevoerd in de
tekenacademie;
Schepen Mia Wyffels antwoordt dat nog niet alles is uitgevoerd. Er is wel al gegund voor de centrale
verwarming. De akoestiek zal ook nog verbeterd worden. De toiletten zijn reeds in orde;
Overwegende de vraag vanwege raadslid Sigrid Verhaeghe hoe het zit met de aanleg van de looppiste;
Schepen Ward Gillis antwoordt dat de onderhandelingen lopende zijn. Er worden oplossingen gezocht op
korte en lange termijn;
Overwegende de vraag vanwege raadslid Sigrid Verhaeghe wat met de verkoop van het zwembad, er wordt
uitgegaan van een bedrag van € 180.000;
Schepen Ward Gillis antwoordt dat de beslissing is genomen om dit te verkopen en die middelen te
stoppen in de renovatie van het oud gemeentehuis;
Overwegende de vraag vanwege raadslid Sigrid Verhaeghe wat het budget is voor de nieuwe website;
Schepen Ward Gillis antwoordt € 21.000;
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Na beraadslaging:
Met 10 stemmen voor (Ward Vergote, Ward Gillis, Mia Wyffels, Geert Vanthuyne, Marleen Uyttenhove,
Johan Paret, Nessim Ben Driss, Nicolas Verlinde, Sofie Beernaert, Filip Ameel), 9 onthoudingen (Rita
Leenknecht, Sigrid Verhaeghe, Rik Bekaert, Thomas Manhout, Jürgen Deceuninck, Sherley Beernaert, Noël
Verbrugghe, Andries Sioen, Marnik Vanackere)
BESLUIT:
Art. 1. - De eerste budgetwijziging 2018 wordt als volgt vastgesteld.
Type budget
Uitgave
Totalen in €
exploitatie
11.408.853,50
Totalen in €
investeringen
6.795.998,34
Totalen in €
andere
1.521.973

Ontvangst
12.581.493,50
541.000
796.185,29

Saldo
1.172.640
-6.254.998,34
-725.787,71

Art. 2. - Het resultaat op kasbasis bedraagt 642.345,96 €, de autofinancieringsmarge 446.852,29 €.
Art. 3. - Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan:
 de Provinciegouverneur, Burg 4, 8000 Brugge
 Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale en Provinciale Besturen – Financiën en
Personeel, Boudewijnlaan 30 – bus 70, 1000 Brussel (digitaal)
03. Wijziging gemeentelijke bijdrage politiezone Arro Ieper dienstjaar 2018 – goedkeuring.
De Raad,
Regelgeving
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus;
Gelet op art 71 van de wet van 7 december 1998, waarbij de besluiten van de gemeenteraad betreffende
de bijdrage van de gemeente, die deel uitmaken van een meergemeentezone, aan de politieraad en aan de
gouverneur ter goedkeuring dienen te worden voorgelegd;
Gelet op art 253,4° van het Gemeentedecreet;
Feiten, context en argumentatie
Overwegende dat in de politieraad van 7 juni 2018 de budgetwijziging voor de politiezone werd
goedgekeurd;
Overwegende dat deze tevens door de gemeentebesturen dient goedgekeurd te worden;
Gehoord de burgemeester in zijn verslag;
Overwegende de opmerking vanwege raadslid Noël Verbrugghe dat er politiemensen tekort zijn in de
interventiedienst, dit is ten koste van de lokale commissariaten;
Burgemeester Ward Vergote antwoordt dat er heel moeilijk mensen worden gevonden. Er zijn veel
afwezigheden. Er zou een overlapping moeten kunnen komen met de omliggende politiezones;
Financiële impact
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Overwegende dat in de budgetwijziging van de politiezone voorzien is dat de bijdragen van de gemeenten
aan de politiezone verminderen (aanvankelijk was een stijgingspercentage voorzien van 1% in 2018, dit
werd herleid tot 0 %);
Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage voor de politiezone Arro Ieper van 723.958 euro verminderd
wordt naar 716.790 euro;
Overwegende dat dit bedrag voorzien is in de gemeentebudget 2018;
Na beraadslaging:
Met 14 stemmen voor (Ward Vergote, Ward Gillis, Mia Wyffels, Geert Vanthuyne, Marleen Uyttenhove,
Johan Paret, Jürgen Deceuninck, Sherley Beernaert, Andries Sioen, Nessim Ben Driss, Marnik Vanackere,
Nicolas Verlinde, Sofie Beernaert, Filip Ameel), 5 onthoudingen (Rita Leenknecht, Sigrid Verhaeghe, Rik
Bekaert, Thomas Manhout, Noël Verbrugghe)
BESLUIT:
Art.1. - De raad keurt de wijziging van de gemeentelijke bijdrage aan de politiezone Arro Ieper voor
dienstjaar 2018 goed.
Art.2. - Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan agentschap Binnenlands Bestuur en aan de
politiezone.
04. Verderzetting samenwerking intergemeentelijk archiefteam - goedkeuring.
De Raad,
Aanleiding
Hooglede, Izegem, Ledegem, Moorslede, Wielsbeke, Wingene engageerden zich in 2014 via een
gemeenteraadsbeslissing om gezamenlijk in te zetten op een intergemeentelijk archiefteam. Deze
samenwerking loopt af eind 2018 en bedoeling is om deze te verlengen;
Regelgeving





Het gemeentedecreet;
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking zoals gewijzigd op 18
januari 2013;
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
De statuten van de DVV Midwest;

Feiten, context en argumentatie
Hooglede, Izegem, Ledegem, Moorslede, Wielsbeke, engageerden zich in 2014 via een
gemeenteraadsbeslissing om gezamenlijk in te zetten op een intergemeentelijk archiefteam. Het team
bestaat uit 3 personeelsleden (A, B, C-niveau) dat via de stad Izegem tewerkgesteld wordt. Hiervoor werd
gedurende 3 jaar beroep gedaan op een provinciale subsidie.
Deze subsidie loopt af op 31 december 2018. Eén van de voorwaarden van het subsidiëringsreglement stelt
dat na deze subsidiëringsperiode van 3 jaar er voldoende middelen worden voorzien om de continuïteit van
het archiefbeheer en de archiefdienst in het bestuur te waarborgen. Daartoe blijven alle
subsidiëringsvoorwaarden tot 10 jaar na de laatste uitbetaling van kracht. Bewijs van de continuïteit kan
geleverd worden door een jaarlijks werkingsverslag voor te leggen aan het Provinciebestuur.
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Wingene had eerder al beroep gedaan op de provinciale subsidie en kwam hiervoor bijgevolg niet meer in
aanmerking. Wingene financiert gedurende 1 dag per week de loonkost van de coördinator van het
intergemeentelijk archiefteam.
Eind 2017 zijn de 16 besturen uit de regio Midwest toegetreden tot de dienstverlenende vereniging (DVV)
Midwest. Een personeelsstatuut wordt opgemaakt; daarbij is het de bedoeling dat het intergemeentelijk
archiefteam op termijn overgaat naar deze DVV Midwest (vanaf 2019).
De besturen zijn tevreden over de werking van het team. Daarnaast zijn er in de besturen nog voldoende
uitdagingen voor de toekomst. De besturen engageren zich om de werking van het intergemeentelijk
archiefteam te verlengen.
De coördinator van het team is reeds meer dan 2 jaar tewerkgesteld door de stad Izegem. In het kader van
interne mobiliteit komt de coördinator in aanmerking voor een contract van onbepaalde duur. De
medewerker op B en C-niveau, voldoen nog niet aan deze voorwaarde van 2 jaar tewerkstelling bij de stad.
Aan beide medewerkers wordt een verlenging van contract van bepaalde duur (2 jaar) aangeboden.
De vijf besturen doen beroep op het volledige intergemeentelijk archiefteam dat voltijds ingezet wordt.
Wingene doet verder beroep op de coördinator; dit is evenwel een uitdovende situatie.
De raming van de loonkost zonder de provinciale subsidie bedraagt:
 A-medewerker: € 10.391,50 per bestuur (6 besturen)
 B-medewerker: € 8.418,28 per bestuur (5 besturen)
 C-medewerker: € 7.306,28 per bestuur (5 besturen)
In de toekomst kan een regionale inzet van de coördinator voor de 16 besturen bekeken worden. Voorlopig
wordt de bestaande regionale ondersteuning i.k.v. de clusterwerking en de intervisiegroep archief
Midwest, behouden.
Na beraadslaging:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Art. 1. - De gemeenteraad verleent haar goedkeuring aan de verderzetting van de samenwerking met het
intergemeentelijk archiefteam.
Art. 2. - Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de DVV Midwest.
05. Aankoop stoelen - GC De Bunder - raming € 49.912,50 (incl. 21% btw) - onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking - goedkeuring.
De Raad,
Regelgeving
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen,
en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
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Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met
264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (de goed te
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet);
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
Feiten, context en argumentatie
Overwegende dat in het kader van de opdracht “aankoop stoelen - gc 'de Bunder'” een bestek met nr.
2018/155 werd opgesteld door de cultuurdienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 41.250,00 excl. btw of € 49.912,50
incl. 21% btw, en dat het maximale bestelbedrag € 41.322,31 excl. btw of € 50.000,00 incl. 21% btw
bedraagt;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende de vraag vanwege raadslid Andries Sioen of het gaat om een uitbreiding of een vervanging;
Schepen Marleen Uyttenhove antwoordt dat het om een vervanging gaat;
Overwegende de vraag vanwege raadslid Andries Sioen wat er met de oude stoelen zal gebeuren;
Schepen Marleen Uyttenhove antwoordt dat er wordt gekeken waar ze nog ergens kunnen gebruikt
worden;
Overwegende de vraag vanwege raadslid Jürgen Deceuninck of ook de zitjes in de tribune vervangen
worden;
Schepen Marleen Uyttenhove antwoordt dat dit zo is;
Financiële impact
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2018, op
budgetcode 0705-02/2400000/IE-1 (actie GBB-CBS);
Na beraadslaging:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Art. 1. - Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018/155 en de raming voor de opdracht
“aankoop stoelen - gc 'de Bunder'”, opgesteld door de cultuurdienst. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 41.250,00 excl. btw of € 49.912,50 incl. 21% btw.
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Art. 2. - Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Art. 3. - De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op budgetcode
0705-02/2400000/IE-1 (actie GBB-CBS).
06. BBC OCMW jaarrekening 2017 - kennisname.
De Raad,
Regelgeving
Gelet op art. 175 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 waarbij het OCMW elk jaar een
jaarrekening dient op te maken;
Gelet op art. 91 van het OCMW-decreet van 19 december 2008;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997 betreffende de boekhouding en
administratieve organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
Feiten, context en argumentatie
Gehoord de Voorzitter van het OCMW;
BESLUIT:
Art. 1. - De Raad neemt kennis van de jaarrekening OCMW 2017 zoals in bijgaande bundel vermeld.
07. Agenda Buitengewone Algemene Vergadering Dienstverlenende Vereniging (DVV) Midwest op 18
december 2018 – goedkeuring.
De Raad,
Aanleiding
De 16 besturen uit de regio Midden-West-Vlaanderen gingen via een gemeenteraadsbeslissing akkoord met
een doorgedreven samenwerking in functie van de versterking van de besturen. Dit leidde tot de
oprichting van de DVV Midwest op 22 december 2017. Deze oprichting is gebaseerd op het vigerende
decreet betreffende de intergemeentelijke samenwerking. Door de goedkeuring van het decreet lokaal
bestuur, dienen de statuten aangepast te worden.
Regelgeving





Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking zoals gewijzigd
op 18 januari 2013;
Gelet decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de statuten van de DVV Midwest;

Feiten, context en argumentatie
Per e-mail dd. 5 juli 2018, nodigt de DVV Midwest de leden uit naar de (buitengewone) algemene dat
doorgaat op 18 december 2018.
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Volgende punten worden geagendeerd:
 Goedkeuring verslag algemene vergadering dd. 24 april 2018
 Goedkeuring statutenwijziging
 ….
Artikel 44, 2de alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
bepaalt dat minstens één buitengewone algemene vergadering belegd wordt in de loop van het laatste
trimester van elk jaar om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgend boekjaar
te bespreken en waarbij een door de raad van bestuur opgestelde begroting op de agenda van deze
vergadering staat vermeld.
Daarnaast is een eerste statutenwijziging noodzakelijk om te voldoen aan de bepalingen voorzien in het
decreet lokaal bestuur, dat op 21 december 2017 door het Vlaams Parlement werd goedgekeurd en op 22
december 2017 door de Vlaamse Regering werd bekrachtigd. Publicatie in het Belgisch Staatsblad volgde
op 15 februari 2018.
Deze wijzigingen hebben vnl. betrekking op
 de samenstelling van de raad van bestuur met een max. van 15 mandaten,
 de genderbepaling
 redactionele aanpassingen.
Ingevolg dit decreet dient de samenstelling van de raad van bestuur van de DVV Midwest vanaf 2019
beperkt te worden tot maximum 15 bestuursleden. Tegelijk dienen de 16 deelnemende besturen op
gelijkwaardige basis te kunnen deelnemen aan de bestuursorganen van de DVV Midwest.
Om te voldoen aan de decretale bepalingen wordt de samenstelling van de raad van bestuur van de DVV
Midwest als volgt aangepast.
Artikel 25 van de statuten van de DVV Midwest wordt als volgt aanpast.
Samenstelling
De DVV Midwest wordt bestuurd door een raad van bestuur met 15 leden, waarbij maximaal twee
derden van de leden van hetzelfde geslacht is. De samenstelling is als volgt:
14 vertegenwoordigers van de deelnemers-gemeenten. Deze 14 mandaten worden verdeeld volgens 3
categorieën van gemeenten, ingedeeld op basis van inwonersaantal.
o Categorie A bestaat uit besturen met meer dan 20.000 inwoners.
o Categorie B bestaat uit besturen met een inwonersaantal tussen de 10.000 en de 20.000.
o Categorie C bestaat uit besturen met een inwonersaantal kleiner dan 10.000.
Categorie A heeft z-mandaten, in onderling overleg, te verdelen onder de gemeenten in deze
categorie. Z is het aantal gemeenten in categorie A.
Categorie B heeft x-1 mandaten, in onderling overleg, te verdelen onder gemeenten in deze
categorie. X is het aantal gemeenten in categorie B.
Categorie C heeft y-1 mandaten, in onderling overleg, te verdelen onder gemeenten in deze
categorie. Y is het aantal gemeenten in categorie C.
In categorie B en C wordt gewerkt met een roterend systeem van 2 jaar waardoor er in elke categorie
telkens 1 bestuur is dat in die 2 jaar geen mandaat heeft in de raad van bestuur.
De verdeling en indeling van de gemeenten in de categorieën geldt voor de duur van een legislatuur,
te starten op 1 januari 2019. Bij aanvang van een volgende legislatuur, worden de besturen, indien
nodig, opnieuw ingedeeld in de juiste categorie en wordt de verdeling opnieuw vastgesteld. Voor
bepaling van het inwonersaantal wordt het cijfer genomen op de dag dat het aantal zetels wordt
vastgelegd voor de gemeenteraadsverkiezingen. Deze verdeling in categorieën wordt schematisch
uitgewerkt in het bestuursplan.
 1 mandaat voor WVI.
 5 leden met raadgevende stem.
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Aanstelling leden met raadgevende stem
Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door vijf rechtstreeks door de
verschillende gemeenten aangeduide afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem. De statuten
vermelden de criteria die bepalend zijn voor de wijze van aanduiding van deze afgevaardigden, die
altijd raadsleden zijn die in de betrokken gemeenten verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele
verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen.
De aanstelling van de 5 leden met raadgevende stem gebeurt op basis van het inwonersaantal. De
gemeenten worden ingedeeld in drie categorieën:
 Categorie A: gemeenten met meer dan 20.000 inwoners.
 Categorie B: gemeenten met een inwonersaantal tussen de 10.000 en de 20.000 .
 Categorie C: gemeenten met minder dan 10.000 inwoners.
De gemeenten in categorie A kunnen, in totaal, 1 lid met raadgevende stem afvaardigen.
De gemeenten in categorie B kunnen, in totaal, 2 leden met raadgevende stem afvaardigen.
De gemeenten in categorie C kunnen, in totaal, 2 leden met raadgevende stem afvaardigen.
Daarbij wordt een roterend systeem van 2 jaar voorzien.
De verdeling en indeling van de gemeenten in de categorieën geldt voor de duur van een legislatuur,
te starten op 1 januari 2019. Bij aanvang van een volgende legislatuur, worden de besturen, indien
nodig, opnieuw ingedeeld in de juiste categorie en wordt de verdeling opnieuw vastgesteld. Voor
bepaling van het inwonersaantal wordt het cijfer genomen op de dag dat het aantal zetels wordt
vastgelegd voor de gemeenteraadsverkiezingen. Deze verdeling in categorieën wordt schematisch
uitgewerkt in het bestuursplan.
Daarnaast werden wijzigingen aangebracht aan de volgende artikels:
 Art. 2: redactionele wijzigingen
 Art. 3: redactionele wijzigingen
 Art. 5: redactionele wijzigingen
 Art. 8: redactionele wijzigingen
 Art. 9: redactionele wijzigingen
 Art. 12: redactionele wijzigingen
 Art. 13: redactionele wijzigingen
 Art. 14: redactionele wijzigingen
 Art. 17: redactionele wijzigingen
 Art. 18: redactionele wijzigingen
 Art. 19: redactionele wijzigingen
 Art. 20: redactionele wijzigingen
 Art. 22: redactionele wijzigingen
 Art. 24: redactionele wijzigingen
 Art. 25: inhoudelijke (zie hoger) en redactionele wijzigingen
 Art. 26: redactionele wijzigingen
 Art. 27: redactionele wijzigingen
 Art. 28: redactionele wijzigingen
 Art. 29: redactionele wijzigingen
 Art. 30: redactionele wijzigingen
 Art. 31: redactionele wijzigingen
 Art. 32: redactionele wijzigingen
 Art. 33: redactionele wijzigingen
 Art. 34: redactionele wijzigingen
 Art. 35: redactionele wijzigingen
 Art. 36: redactionele wijzigingen
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Art. 37: redactionele wijzigingen
Art. 38: redactionele wijzigingen
Art. 39: redactionele wijzigingen
Art. 41: redactionele wijzigingen
Art. 42: redactionele wijzigingen
Art. 43: redactionele wijzigingen
Art. 44: redactionele wijzigingen

Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken;
Na beraadslaging:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Art. 1. - De gemeenteraad verleent haar goedkeuring aan de statutenwijziging van de dienstverlenende
vereniging Midwest.
Art. 2. - De gemeenteraad hecht haar goedkeuring aan de agenda van de (buitengewone) algemene
vergadering van de dienstverlenende vereniging Midwest dd. 18 december 2018.
Art. 3. - De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene
vergadering van 18 december 2018 zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig
gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 18
december 2018 goedkeuren.
Art. 4. - Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de DVV Midwest.
08. PV vorige zitting.
De Raad,
Regelgeving
Gelet op het reglement van orde betreffende het goedkeuren van de notulen der vorige vergadering, zijnde
21 juni 2018;
Feiten, context en argumentatie
Overwegende dat tijdens de zitting geen opmerkingen gemaakt werden;
Na beraadslaging:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
De notulen der vorige zitting worden goedgekeurd.
Geen type gekozen

Conform artikel 22 van het gemeentedecreet werden volgende punten aan de agenda toegevoegd:
-

Aansluiting alarmeringssysteem BE-Alert
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Aanleiding
Vraag vanwege raadslid Andries Sioen aan burgemeester Ward Vergote:
Op donderdag 5 juli werd in 145 Vlaamse steden en gemeenten BE-Alert getest, een alarmeringssysteem
van de federale overheid. BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid jou kan verwittigen in
een noodsituatie.
Een burgemeester, gouverneur of minister activeert BE-Alert om een bericht uit te sturen naar iedereen
waarop de noodsituatie impact heeft. Zo kunnen inwoners op een snelle manier de nodige aanbevelingen
krijgen, bv. ramen en deuren te sluiten bij een brand.
Echter stelde ik vast dat Moorslede tot op heden nog niet is aangesloten op het systeem van BE-Alert.
 Hoe komt het dat Moorslede tot op heden nog niet aangesloten is op het alarmeringssysteem BEAlert en zijn er plannen om Moorslede ook aan te sluiten op het systeem van BE-Alert?
Burgemeester Ward Vergote antwoordt dat het college hierin een afwachtende houding heeft
aangenomen. Moorslede is een landelijke gemeente met geen Seveso-bedrijven, vliegvelden,
autosnelwegen, .. Wat als de GSM's uitgeschakeld zijn? Wat als men van nummer verandert? Er zijn ook
verwittigingen via je GSM voor rampen zonder dat je ingeschreven bent op BE-Alert.

Aldus beslist in vergadering op datum zoals hierboven vermeld.
De Algemeen Directeur
(Get.) Kristof Vander Stichele

De Algemeen Directeur
Kristof Vander Stichele

De Voorzitter
(Get.) Johan Paret

De Voorzitter
Johan Paret
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