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01. Politiereglement betreffende de Strobomestraat - goedkeuring.
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt:
Rik Bekaert, Gemeenteraadslid

De Raad,
Regelgeving
Gelet de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart
1968;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzonder
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostigen van de verkeerstekens;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen
op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Feiten, context en argumentatie
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Overwegende dat er wegeniswerken werden uitgevoerd op de Strobomestraat;
Overwegende dat de Strobomestraat werd heringericht;
Na beraadslaging:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Art. 1. - Het reglement van 21 november 2001 met betrekking tot de Strobomestraat wordt opgeheven.
Art. 2.1. - De Strobomestraat moet voorrang verlenen aan de Dadizeelsestraat.
Art. 2.2. - Deze maatregelen worden ter kennis gebracht door de borden B1, aangevuld met het onderbord
M10 en door markering, dwarsstreep gevormd door witte driehoeken, voorzien in art. 76.2 van
het KB.
Art. 3.1. - De Strobomestraat wordt voorrang verleend ten opzichte van verkeersbord B1 aan volgende
straten:
 Dadizeelsehoekstraat
 Sprietstraat
Art. 3.2. - Deze maatregelen worden ter kennis gebracht door de borden B15c en B15f.
Art. 4.1. - Op de Strobomestraat wordt een verkeersgeleider aangebracht waar ze een kruispunt vormt met
de Dadizeelsestraat.
Art. 4.2. - Deze maatregelen worden ter kennis gebracht door de markering voorzien in art. 77.4 van het
KB.
Art. 5.1. - Op de Strobomestraat wordt de rijbaan verdeeld in twee rijstroken door onderbroken witte
strepen:
 vanaf de verkeersgeleider tot woning nr. 1b
Art. 5.2. - Deze maatregelen worden ter kennis gebracht door de markering voorzien in art. 72.2 van het
KB.
Art. 6.1. - Op de Strobomestraat wordt een oversteekplaats voor voetgangers afgebakend thv de
verkeersgeleider.
Art. 6.2. - Deze maatregelen worden ter kennis gebracht door witte banden, evenwijdig met de as van de
rijbaan, voorzien in art. 76.3 van het KB
Art. 7.1. - In de Strobomestraat is het parkeren verboden:
 zijde onpare nummers:
o vanaf woning nr. 27 tot woning nr. 19
o vanaf woning nr. 15 tot woning nr. 7c
o vanaf woning nr. 7 tem woning nr. 1b
 zijde pare nummers:
o vanaf kruispunt Sprietstraat tot woning nr. 52
o vanaf woning nr. 58 tem woning nr. 64
Art. 7.2. - Deze maatregelen worden ter kennis gebracht door de borden E1, aangevuld met onderborden
Xa en Xb
Art. 8.

- In de Strobomestraat is parkeren toegelaten op de rijbaan voor alle voertuigen:
 zijde pare nummers vanaf de Dadizeelsestraat tot het kruispunt met Sprietstraat

Art. 9.1. - In de Strobomestraat is parkeren verplicht op een verhoogde inrichting voor alle voertuigen:
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zijde onpare nummers:
o vanaf woning nr. 19 tot woning nr. 15
o vanaf woning nr. 7c tot woning nr. 7
 zijde pare nummers:
o vanaf woning nr. 52 tem woning nr. 58
Art. 9.2. - Deze maatregelen worden ter kennis gebracht door de borden E9e, aangevuld met onderborden
Xa en Xb
Art. 10. - In de Strobomestraat zullen parkeerplaatsen afgebakend zijn door klinknagels:
 thv woning nr. 31: loodrecht op de as van de rijweg
 vanaf woning nr. 64 tem woning nr. 66: evenwijdig met de as van de rijweg
Art. 11.1. - In de Strobomestraat wordt de bebouwde kom van het gehucht Slypskapelle afgebakend vanaf
de Sprietstraat.
Art. 11.2. - Deze maatregelen worden ter kennis gebracht door de borden F1-A2 en F3-A2 voorzien van de
benaming “SLYPSKAPELLE” in hoofdschrift en de benaming “MOORSLEDE” in onderschrift.
Art. 12.1. - In de Strobomestraat wordt een snelheidsbeperkende “zone 30” ingevoerd vanaf het kruispunt
met de Pastorijstraat.
Art. 12.2. - Deze maatregelen worden ter kennis gebracht door de borden F4a en F4b.
Art. 13.1. - In de Strobomestraat wordt een verkeersplateau aangelegd:
 d’ Oude Schole, Strobomestraat 11
 kruispunt met de Sprietstraat
Art. 13.2. - Deze maatregelen worden ter kennis gebracht door de borden B87 en A14 met onderbord
“300 meter”.
Art. 14. - Dit verkeersreglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en
Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare werken, Koning Albert II-laan 20 bus 2,
1000 Brussel

02. Politiereglement betreffende de Pastorijstraat - goedkeuring.
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt:
Rik Bekaert, Gemeenteraadslid

De Raad,
Regelgeving
Gelet de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart
1968;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzonder
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
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Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostigen van de verkeerstekens;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen
op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Feiten, context en argumentatie
Overwegende dat er een testperiode vooraf ging;
Overwegende dat er wegeniswerken werden uitgevoerd in de Pastorijstraat;
Overwegende dat de Pastorijstraat werd heringericht;
Na beraadslaging:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Art. 1. - Het reglement van 21 november 2001 met betrekking tot de Pastorijstraat wordt opgeheven.
Art. 2.1. - In de Pastorijstraat, van de Strobomestraat tot scheiding uitrit school en woning nr. 4, is het
iedere bestuurder verboden te rijden in de richting van de Strobomestraat.
Art. 2.2. - Deze maatregelen worden ter kennis gebracht door de borden C1 en F19, voorafkondiging met
bord C1 aangevuld met onderbord Ia met opschrift “15 meter” thv Dorpsplein woning nr. 8.
Art. 3.1. - In de Pastorijstraat is het parkeren verboden vanaf de Strobomestraat tot en met Pastorijstraat
woning nr. 1.
Art. 3.2. - Deze maatregelen worden ter kennis gebracht door de borden E1, aangevuld met onderborden
Xa en Xb .
Art. 4. - In de Pastorijstraat zullen parkeerplaatsen afgebakend zijn door klinknagels:
 thv woning nr. 1a: loodrecht op de as van de rijweg
 thv oude pastorie: evenwijdig met de as van de rijweg
Art. 5. - Dit verkeersreglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en
Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare werken, Koning Albert II-laan 20 bus 2,
1000 Brussel
03. Politiereglement betreffende het Dorpsplein Slyps - goedkeuring.
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt:
Rik Bekaert, Gemeenteraadslid

De Raad,
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Regelgeving
Gelet de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart
1968;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzonder
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostigen van de verkeerstekens;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen
op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Feiten, context en argumentatie
Overwegende dat er een testperiode vooraf ging;
Overwegende dat er wegeniswerken werden uitgevoerd op het Dorpsplein;
Overwegende dat het Dorpsplein werd heringericht;
Overwegende de vraag vanwege raadslid Sherley Beernaert hoe de afbakening van de parking voor de kerk
praktisch wordt ingericht;
Burgemeester Ward Vergote antwoordt dat er vooraan parking komt, daarachter is er ruimte voor groen en
een terras;
Na beraadslaging:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Art. 1. - Het reglement van 21 november 2001 met betrekking tot het Dorpsplein wordt opgeheven.
Art. 2.1. - In het Dorpsplein, van de Strobomestraat tot Waterstraat, is het iedere bestuurder verboden te
rijden in de richting van de Strobomestraat, uitgezonderd fietsers en bromfietsen klasse A.
Art. 2.2. - Deze maatregelen worden ter kennis gebracht door de borden C1 en F19, aangevuld met de
onderborden M3 en M5.
Art. 3. - Op het Dorpsplein zullen parkeerplaatsen afgebakend zijn door klinknagels:
 links en rechts van de kerk: loodrecht op de as van de rijweg
Art. 4. - Dit verkeersreglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en
Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare werken, Koning Albert II-laan 20 bus 2,
1000 Brussel.
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04. Kerkfabriek Sint-Martinus Moorslede – jaarrekening 2017 – advies.
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt:
Rik Bekaert, Gemeenteraadslid

De Raad,
Regelgeving
Overeenkomstig artikel 55 §1 van het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten worden de rekeningen 2017 van de kerkfabrieken die ressorteren onder het centraal
kerkbestuur Moorslede gezamelijk toegezonden aan de gemeenteoverheid via Moorslede en de
provinciegouverneur van West-Vlaanderen;
Financiële impact
De Raad neemt kennis over de rekening 2017;
 exploitatieontvangsten: € 31.532,53
 exploitatieuitgaven: € 178.198,91
 exploitatietoelage:
€ 148.162,60
 investeringstoelage:
€ 0,00
Na beraadslaging:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Art. 1. - De Raad brengt gunstig advies uit over bovenvermelde rekening 2017.
Art. 2. - Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de Heer Provinciegouverneur.
05. Kerkfabriek O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Dadizele – jaarrekening 2017 – advies.
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt:
Rik Bekaert, Gemeenteraadslid

De Raad,
Regelgeving
Overeenkomstig artikel 55 §1 van het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten worden de rekeningen 2017 van de kerkfabrieken die ressorteren onder het centraal
kerkbestuur Moorslede gezamenlijk toegezonden aan de gemeenteoverheid via Moorslede en de
provinciegouverneur van West-Vlaanderen;
Financiële impact
De Raad neemt kennis over de rekening 2017;
 exploitatie ontvangsten: € 58.316,46
 exploitatie uitgaven: € 273.582,11
 exploitatietoelage:
€ 233.697,40 (waarvan € 217.128,25 betaald door de gemeente Moorslede)
 investeringstoelage:
€ 0,00
Na beraadslaging:
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Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Art. 1. - De Raad brengt gunstig advies uit over bovenvermelde rekening 2017.
Art. 2. - Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de Heer Provinciegouverneur.
06. Kerkfabriek St. Theresia Slyps – jaarrekening 2017 – advies.
De Raad,
Regelgeving
Overeenkomstig artikel 55 §1 van het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten worden de rekeningen 2017 van de kerkfabrieken die ressorteren onder het centraal
kerkbestuur Moorslede gezamenlijk toegezonden aan de gemeenteoverheid via Moorslede en de
provinciegouverneur van West-Vlaanderen;
Financiële impact
De Raad neemt kennis over de rekening 2017;
 exploitatieontvangsten: € 4.749,43
 exploitatieuitgaven: € 48.836,58
 exploitatietoelage:
€ 46.109,04 (waarvan € 39.863 betaald door de gemeente Moorslede)
 investeringstoelage:
€ 0,00
Na beraadslaging:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Art. 1. - De Raad brengt gunstig advies uit over bovenvermelde rekening 2017.
Art. 2. - Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de Heer Provinciegouverneur.
07. Vaststellen bedrag maaltijdcheques gemeentelijke personeelsleden - goedkeuring.
De Raad,
Regelgeving
Gelet op het Vlaams Intersectoraal akkoord voor de socialprofit en non-profitsector in de lokale besturen;
Gelet op art. 208 van de rechtspositieregeling zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting dd. 07
september 2017;
Gelet op bijlage 13 van het arbeidsreglement, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting dd. 07
september 2017;
Feiten, context en argumentatie
Gelet op het advies van het managementteam dd. 14 mei 2018;
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Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van het bijzonder onderhandelingscomité van 09 april 2018;
Gehoord het schepencollege;
Na beraadslaging:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Art. 1. - Aan de gemeentepersoneelsleden, met uitzondering van de decretale graden en het gesubsidieerd
onderwijzend en het gesubsidieerd administratief personeel van de gemeentelijke onderwijsinstelling,
worden maaltijdcheques aan een bedrag van € 7 per cheque, waarvan € 5,90 voor rekening van het bestuur
en € 1,10 voor rekening van de werknemer, ter beschikking gesteld per voltijdse prestatie en dit vanaf 1
augustus 2018.
Art. 2. - Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Provinciegouverneur.
08. Jaarverslag 2017 informatieveiligheid gemeente Moorslede - aktename.
De Raad,
Regelgeving
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad, in zitting van 21 januari 2016 houdende goedkeuring
samenwerking tussen gemeente Moorslede en CIPAL dv (C-Smart) aangaande opmaak
informatieveiligheidsplan;
Feiten, context en argumentatie
Overwegende het verslag zoals opgemaakt door de informatieveiligheidsconsulent;
Gehoord het college in zijn verslag;
BESLUIT:
De raad neemt akte van het jaarverslag 2017 informatieveiligheid gemeente Moorslede.
09. Beheersovereenkomst samenwerking gemeente - OCMW betreffende informatieveiligheid goedkeuring.
De Raad,
Aanleiding
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad, in zitting van 21 januari 2016 houdende goedkeuring
samenwerking tussen gemeente Moorslede en CIPAL dv (C-Smart) aangaande opmaak
informatieveiligheidsplan;
Feiten, context en argumentatie
Overwegende dat het OCMW beroep wenst te doen op de informatieveiligheidsconsulent van de
gemeente;
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Overwegende dat hiertoe een beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW dient opgemaakt te
worden;
Gelet op art 271 gemeentedecreet;
Gehoord het college;
Na beraadslaging:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Art. 1. - De Raad keurt de beheersovereenkomst samenwerking gemeente – OCMW betreffende
informatieveiligheid goed.
Art. 2. - Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan CIPAL dv.
10. Bestek weg- en rioleringswerken Elzerijstraat - aandeel gemeente Moorslede ten bedrage van €
574.591,36 (incl. btw) - open procedure - 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;
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 36;
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;
Feiten, context en argumentatie
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Moorslede en Infrax van 11 september 2014;
Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht “weg- en rioleringswerken Elzerijstraat” werd
gegund aan Duynslaeger en Co Studiebureau, Gentstraat 79 te 8530 Harelbeke;
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Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. R001514 werd opgesteld door de
ontwerper, Duynslaeger en Co Studiebureau, Gentstraat 79 te 8530 Harelbeke;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure;
Financiële impact
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 1.646.420,90 incl. 21% btw, waarvan
€ 1.171.552,01 incl. 21% btw (incl. forfait theoretisch sleufherstel) ten laste van Infrax en € 574.591,36 incl.
21% btw ten laste van de gemeente;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in de meerjarenplanning, op 020000/2240000/IE-13 (ACT70), aangevuld met 0200-00/2240000-IE1;
Na beraadslaging:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Art. 1. - Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. R001514 en de raming voor de opdracht “wegen rioleringswerken Elzerijstraat”, opgesteld door de ontwerper, Duynslaeger en Co Studiebureau,
Gentstraat 79 te 8530 Harelbeke. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
€ 1.646.420,90 excl. btw of € 1.992.169,29 incl. 21% btw (€ 345.748,39 Btw medecontractant).
Art. 2. - Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Art. 3. - Een subsidie zal aangevraagd worden bij de subsidiërende instantie INFRAX.
Art. 4. - De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Art. 5. - De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de meerjarenplanning, op 0200-00/2240000/IE-13
(ACT70), aangevuld met 0200-00/2240000-IE1.
11. Interlokale Vereniging Associatie Midwest - werkingsverslag 2017 - goedkeuring.
De Raad,
Feiten, context en argumentatie
Onder impuls van het Midwestoverleg en andere regionale partners, is de samenwerking in de regio
Midden-West-Vlaanderen sinds de oprichting van de Interlokale Vereniging (ILV) Associatie Midwest
(2012), sterk toegenomen. De besturen uit de regio Midden-West-Vlaanderen zijn samen met WVI partners
in deze ILV Associatie Midwest.
Deze regionale samenwerking heeft als doelstelling de deelnemende besturen structureel te ondersteunen,
onder andere door het ter beschikking stellen van intergemeentelijk personeel, delen van expertise, voeren
van regionale projecten en gezamenlijke aankopen.
Gelet op het gemeentedecreet, het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
en latere wijzigingen; de statuten van de algemene overeenkomst Interlokale Vereniging Associatie
Midwest, goedgekeurd in de gemeenteraad dd. 22 december 2011;
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Gelet op artikel 17 van de statuten van de Interlokale Vereniging Associatie Midwest dat bepaalt dat het
jaarverslag en de jaarrekening na afloop van het betreffende jaar ter goedkeuring wordt overgemaakt aan
de raden van de deelnemende lokale besturen en de raad van bestuur van WVI.
Overwegende dat dit verslag een overzicht geeft van de intergemeentelijke samenwerking, de
doelstellingen en realisaties, de tijdsinzet en financiering alsook een overzicht van deelnemende partners
per project in het Midwestoverleg;
Overwegende dat het werkingsverslag werd goedgekeurd door het Beheerscomité van de Interlokale
Vereniging Associatie Midwest;
Na beraadslaging:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Art. 1. - Er wordt goedkeuring verleend aan het werkingsverslag van de Interlokale Vereniging Associatie
Midwest voor 2017, gevoegd in bijlage bij deze beslissing om ermee één geheel te vormen.
Art. 2. - Deze beslissing wordt overgemaakt aan de Interlokale Vereniging Associatie Midwest.
Art. 3. - Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de bevoegde instanties van de Vlaamse overheid.
12. Jaarverslag 2017 Woondienst Regio Roeselare - kennisname.
De Raad,
Regelgeving
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering houdende subsidiëring van projecten ter ondersteuning van
het lokaal woonbeleid;
Feiten, context en argumentatie
Gelet op de oprichting van de intergemeentelijke projectvereniging ‘Woondienst Regio Roeselare” na
ondertekening van de statuten van 15 december 2015 door de gemeenten : Roeselare, Lichtervelde,
Hooglede, Staden en Moorslede;
Gelet op de bepalingen in de statuten van de projectvereniging inzake de kennisname van het jaarverslag
door de gemeenteraden en de neerlegging van de rekening bij de Nationale bank;
Gelet op de goedkeuring van het jaarverslag 2017 in de Raad van Bestuur van de projectvereniging
Woondienst regio Roeselare op 25 april 2018;
Gehoord de Schepen van Woonbeleid;
BESLUIT:
De Raad neemt kennis van het jaarverslag 2017 van de projectvereniging Woondienst regio Roeselare.
Het jaarverslag 2017 bevat volgende onderdelen:
 het activiteitenverslag 2017
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de rekening 2017
het verslag van de accountant

13. Projectdossier Woondienst Regio Roeselare: verlengingsaanvraag subsidiëring 2019 - goedkeuring.
De Raad,
Regelgeving
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 08 juli 2016 houdende de subsidiëring van projecten ter
ondersteuning van het lokaal woonbeleid;
Feiten, context en argumentatie
Gelet op de goedkeuring van het subsidiedossier en begroting 2019 in de raad van bestuur van de
projectvereniging Woondienst Regio Roeselare op 25 april 2018;
Gelet op het overleg met de gemeentebesturen inzake de inhoudelijke uitwerking van het subsidiedossier
en het financieel kader;
Gelet op de voorstelling van het subsidiedossier op de commissie intergemeentelijke samenwerking van 16
november 2017;
Gelet op de formele bespreking met Wonen Vlaanderen op 27 februari 2018 en het positief advies omtrent
de opgenomen aanvullende activiteiten;
Overwegende dat het verlengingsdossier bij de Vlaamse overheid met het oog op het bekomen van een
verdere subsidiëring moet ingediend worden voor 30 juni 2018;
Financiële impact
Overwegende dat de kostprijs voor de gemeente/OCMW Moorslede als volgt geraamd wordt: Jaar 10
(2019) is € 31.550;
Na beraadslaging:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Art. 1. - Het voorliggende subsidiedossier tot verlenging van de intergemeentelijke samenwerking wonen
voor de periode 2019 goed te keuren en dit te laten uitvoeren door de projectvereniging ”Woondienst
Regio Roeselare”.
Art. 2. - De nodige budgetten te voorzien zoals opgenomen in het subsidiedossier.
14. Agenda Algemene Vergadering Mirom op 29 mei 2018 - goedkeuring.
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De Raad,
Regelgeving
Gelet op het decreet dd. 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald op
artikel 44, 3° lid, dat bepaald : “De benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordigers wordt herhaald voor elke algemene vergadering”;
Gelet op art. 79 §2, derde lid, dat stipuleert dat “de bestaande verenigingen van gemeenten bij de
inwerkingtreding van dit decreet onmiddellijk onderworpen zijn o.m. aan art. 44”;
Gelet op het feit dat het decreet dd. 06 juli 2001, gepubliceerd werd in het B.S. dd. 31 oktober 2001 en cfr.
Art. 79 §1 van hetzelfde decreet in werking trad, tien dagen na deze publicatie in het B.S.;
Gelet dat cfr. Art. 44, 3° lid, aldus :
 voor elke algemene vergadering de vertegenwoordiger van de gemeente door de gemeenteraad
moet benoemd worden;
 en dat ook zijn mandaat daarbij moet vastgesteld worden;
Feiten, context en argumentatie
Gelet op het feit dat de Gemeente Moorslede aangesloten is bij de MIROM, Milieuzorg Roeselare en
Menen;
Gelet op de uitnodiging met alle bijhorende stukken van 04 april 2018 van MIROM tot de Algemene
Vergadering van 29 mei 2018 met volgende agenda :
1. Verslag van de Raad van Bestuur (art. 24 van de statuten)
2. Verslag van de commissaris
3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2017
4. Kwijting van de Bestuurders en de Commissaris
5. Benoeming van bestuurders
6. Varia
Gehoord het College van Burgemeester en Schepenen in zijn verslag;
Na beraadslaging:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Art. 1. - Zijn goedkeuring te verlenen aan de punten vermeld op de agenda, waarover een beslissing moet
genomen worden.
Art. 2. - De in zitting van heden aangeduide vertegenwoordigers van de gemeente worden opgedragen hun
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in dit raadsbesluit en als dusdanig de punten op de
agenda van de Algemene Vergadering van 29 mei 2018 van MIROM goed te keuren.
Art. 3. - Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen
beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te berichten aan MIROM.
15. Agenda Algemene Vergadering Cipal dv op 15 juni 2018 - goedkeuring.
De Raad,
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Regelgeving
Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de bevoegdheid van de
gemeenteraad;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg
“DIS”);
Gelet op de laatst gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna kortweg
“Cipal”) van 8 februari 2018;
Overwegende dat artikel 44 van het DIS bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger moet worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Feiten, context en argumentatie
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van Cipal;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 december 2016 inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger
van de gemeente op de algemene vergaderingen van Cipal;
Gelet op de oproeping van 20 april 2018 tot de algemene vergadering van Cipal van 15 juni 2018 met de
volgende agendapunten:
1. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017
2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017, afgesloten op 31
december 2017
3. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017
4. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017, afgesloten op
31 december 2017
5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening
van hun mandaat tijdens het boekjaar 2017
6. Vervanging van een op voordracht van de provincie Antwerpen benoemde bestuurder
7. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering
Gelet op de toelichtende nota bij de agendapunten van de algemene vergadering;
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Cipal;
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te
weigeren;
Na beraadslaging:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Art. 1. - De agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 15 juni 2018 worden goedgekeurd.
Art. 2. - De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van
Cipal van 15 juni 2018 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien de algemene vergadering niet
geldig zou kunnen beraadslagen of indien de algemene vergadering om welke reden dan ook zouden
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worden verdaagd, dan blijft de gemeentelijke vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan elke
volgende vergadering met dezelfde agenda.
Art. 3. - Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in
het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.
16. Agenda Algemene Vergadering Psilon op 19 juni 2018 - goedkeuring.
De Raad,
Regelgeving
Gelet op het decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald op
artikel 44,3° lid, dat bepaalt : “De benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering”;
Gelet op art. 79§2, derde lid, dat stipuleert dat “de bestaande verenigingen van gemeenten bij de
inwerkingtreding van dit decreet onmiddellijk onderworpen zijn o.m. aan art. 44”;
Gelet dat het decreet van 06 juli 2001, gepubliceerd werd in het B.S. van 31 oktober 2001 en cfr. art. 79§1
van hetzelfde decreet in werking trad, tien dagen na deze publicatie in het B.S.;
Gelet dat cfr. art. 44,3° lid, aldus :
 voor elke algemene vergadering de vertegenwoordiger van de gemeente door de gemeenteraad
moet benoemd worden;
 en dat ook zijn mandaat daarbij moet vastgesteld worden;
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 43.;
Feiten, context en argumentatie
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de Intergemeentelijke Vereniging voor
Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen;
Gelet op de uitnodiging met agenda van 10 april 2018 van de Intergemeentelijke Vereniging voor
Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen tot de Algemene Vergadering van 19 juni 2018 in verband
met :
1. Verslag over de activiteiten en rekeningen in 2017
1.1. Verslag van de raad van bestuur
1.2. Verslag van de commissaris
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2017
3. Kwijting van bestuurders en commissaris
4. Vervanging bestuurder namens stad Kortrijk
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in zijn verslag;
Na beraadslaging:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Art. 1. - Zijn goedkeuring te verlenen aan de agenda van de Algemene Vergadering.
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Art. 2. - De in zitting van heden aangeduide vertegenwoordigers van de gemeente worden opgedragen hun
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in dit raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda
van de Algemene Vergadering van 19 juni 2018 van de Intergemeentelijke Vereniging voor
Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen goed te keuren.
Art. 3. - Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen
beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan PSILON - Intergemeentelijke Vereniging
voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen, Ambassadeur Baertlaan 5 te 8500 Kortrijk.
17. Agenda Algemene Vergadering TMVS dv op 20 juni 2018 - goedkeuring.
De Raad,
Regelgeving
Gelet de bepalingen van het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Feiten, context en argumentatie
Gelet op het feit dat de gemeente Moorslede aangesloten is bij TMVS dv;
Gelet op de statuten van TMVS dv;
Gelet op de oproepingsbrief voor de algemene vergadering van TMVS dv op 20 juni 2018, waarin de agenda
werd meegedeeld;
Na beraadslaging:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Art. 1. - De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de algemene
vergadering TMVS dv van 20 juni 2018 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van
de agendapunten :
1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2017
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2017
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders (lid IBR)
4. Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR) – wordt nagestuurd
5. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers
6. Statutaire benoemingen
7. Varia en mededelingen
Art. 2. - De gemeenteraad beslist het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de
uitvoering van dit besluit en bezorgt onverwijld een afschrift van deze beslissing aan TMVS dv, p/a TMVW,
Stropstraat 1, 9000 Gent.
18. Agenda Algemene Vergadering TMVW ov op 22 juni 2018 - goedkeuring.
De Raad,
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Regelgeving
Gelet de bepalingen van het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Feiten, context en argumentatie
Gelet op het feit dat de gemeente Moorslede aangesloten is bij TMVW ov;
Gelet op de statuten van TMVW ov;
Gelet op de oproepingsbrief voor de algemene vergadering van TMVW ov op 22 juni 2018, waarin de
agenda werd meegedeeld;
Na beraadslaging:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Art. 1. - De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de algemene
vergadering TMVW ov van 22 juni 2018 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van
de agendapunten :
1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen, uitbreiding van
toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen
3. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2017
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2017
5. Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR) – wordt nagestuurd
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor (lid IBR)
7. Benoemingen en aanstellingen
8. Statutaire mededelingen
Art. 2. - De gemeenteraad beslist het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering
van dit besluit en beslist onverwijld een afschrift te bezorgen van deze beslissing aan TMVW ov, Stropstraat
1, 9000 Gent.
19. Agenda Algemene Vergadering Infrax West op 26 juni 2018 - goedkeuring.
De Raad,
Feiten, context en argumentatie
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Infrax West;
Overwegende de statuten van Infrax West;
Overwegende de aangetekende oproepingsbrief van 22 maart 2018 tot de Algemene Vergadering, tevens
de Jaarvergadering, van de opdrachthoudende vereniging Infrax West van 26 juni 2018.
Overwegende dat een dossier met de documentatiestukken, uitgewerkt door de Raad van Bestuur van
Infrax West in zitting van 19 maart 2018, aan de gemeente Moorslede werd overgemaakt.
VERZOEK TOT VERSCHUIVEN EINDDATUM VAN 9 NOVEMBER 2019 NAAR 1 APRIL 2019
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De statuten van alle Vlaamse distributienetbeheerders, waaronder Infrax West (met uitzondering van PBE)
vermelden de datum van 9 november 2019 als einddatum.
Artikel 603 van het Decreet over het lokaal bestuur voorziet de mogelijkheid voor de opdrachthoudende
verenigingen die overeenkomstig het Energiedecreet werden aangewezen als distributienetbeheerder om
in de loop van het jaar 2018 via hun algemene vergadering een verzoek te richten aan de Vlaamse regering
om in te stemmen dat de einddatum van de statutaire duur verschoven (vervroegd) wordt naar 1 april
2019. De beslissing van de algemene vergadering dient verantwoord te worden in een omstandig verslag
dat de noodzakelijkheid aantoont. De Vlaamse regering kan bij gemotiveerd besluit instemmen met het aan
haar gerichte verzoek.
Vermits de bestuursorganen uiterlijk 31 maart 2019 vernieuwd worden ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, bestaat het risico dat er op een korte tijdsspanne twee
verschillende raden van bestuur dienen samengesteld te worden. Vandaar wordt voorgesteld om de
aanstelling van de nieuwe bestuurders zo dicht mogelijk bij de inwerkingtreding van de verlengde
distributienetbeheerder te plaatsen. Deze aanpassing ondersteunt niet alleen de uniformiteit en
continuïteit van de bestuurlijke werking, maar draagt door een identieke behandeling in alle distributienetbeheerders bij tot de uniformiteit van de verlengde duurtijd.
VOORSTEL TOT VERLENGING VAN DE TIJDSDUUR VAN 1 APRIL 2019 TOT EN MET 29 MAART 2037
Naast hogervermeld verzoek tot verschuiving van de huidige einddatum wordt overeenkomstig artikel 603
van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017 voorgesteld om de duurtijd van de
opdrachthoudende vereniging met 18 jaar te verlengen vanaf 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037. Deze
nieuwe einddatum geldt voor alle opdrachthoudende verenigingen – distributienetbeheerders binnen de
toekomstige Fluvius-groep en is gebaseerd op deze van PBE, vermits de verlenging van PBE reeds ingang
vindt vanaf 29 maart 2019.
Overeenkomstig artikel 35 van het Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking (artikel 423 van
het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017) kan op verzoek van de gewone meerderheid van
het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat het verzoek gedragen wordt door een drievierde
meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten, de algemene vergadering tot de verlenging
beslissen met een drievierde meerderheid van het aantal stemmen.
De gemeenteraadsbeslissingen die daarvoor worden genomen, worden bij het verslag van de algemene
vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, in voorkomend geval op basis van een
vergelijkend onderzoek als er zich verschillende beheersvormen reëel aandienen.
Uiterlijk 90 dagen vόόr de algemene vergadering die beslist over de verlenging wordt de agenda door de
raad van bestuur aan alle deelnemers toegezonden.
De deelnemers die niet willen verlengen, kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op deel uit te
maken van de opdrachthoudende vereniging. Vooraf leggen ze hun beslissing daartoe voor, die wordt
gevoegd bij het verslag van de algemene vergadering. Deelnemers die nalaten over de verlenging te
beslissen of hun beslissing mee te delen, worden geacht verder deel uit te maken van de
opdrachthoudende vereniging.
Het genoemde tijdstip van verlenging situeert zich op het moment van de vernieuwing van de
gemeentelijke mandaten. Vermits het einde van de legislatuur praktisch bereikt is, is het aangewezen dat
de Raad van Bestuur in zijn huidige vorm overeenkomstig artikel 70 van het Decreet houdende de
Intergemeentelijke Samenwerking een evaluatierapport opstelt over de werking van de opdrachthoudende
vereniging tijdens de vorige zes jaar en eveneens een ondernemingsplan voor de volgende zes jaar. Deze
documenten bevatten samen de motiveringselementen in functie van het onderzoek van het
verlengingsvoorstel.
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STATUTENWIJZIGINGEN
De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:
 aanpassingen n.a.v. de fusie van de werkmaatschappijen Eandis System Operator cvba en Infrax
cvba en in het kader van de ‘multi-utility’ activiteiten met inwerkingtreding op 1 juli 2018:
* naamwijziging van Eandis System Operator cvba in Fluvius System Operator;
* introductie van de werkmaatschappij Fluvius System Operator;
* doelwijziging: het doel van de activiteit warmte en riolering wordt uitvoeriger omschreven;
* regeling inzake toewijzing van kosten en opbrengsten vόόr en na 1 juli 2018 over de verschillende
distributienetbeheerders en andere betrokken entiteiten;
* winstverdeling m.b.t. de activiteit riolering;
* Toevoeging van de exploitatie-overeenkomst (bijlage 3) met werkmaatschappij Fluvius System
Opertator;
* Detachering van statutair personeel naar Fluvius System Operator cvba.
 Uittreding van de Provincie West-Vlaanderen in uitvoering van artikel 80 van het Vlaamse Decreet
houdende de Intergemeentelijke Samenwerking.
 Aanpassing van de nalatigheidsintrest bij niet volstorting van aandelen.
 aanpassingen ingevolge het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 met principiële
inwerkingtreding op 1 januari 2019:
* aantal leden van de raad van bestuur;
* genderbepaling;
* mogelijkheid van meervoudige voordracht m.b.t. kandidaat-bestuurders;
* inlassing opstelling code goed bestuur;
* mogelijkheid voor samengevoegde gemeenten om eenzelfde activiteit van gemeentelijk belang
toe te vertrouwen aan één opdrachthoudende vereniging.
Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking dient
de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering en onder meer
op expliciete wijze aan de voorgestelde verschuiving van de einddatum, de verlenging van de tijdsduur van
de opdrachthoudende vereniging en aan de statutenwijzigingen. De gemeenteraad dient tevens het
mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
Na beraadslaging:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Artikel 1:
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens de jaarvergadering van de
opdrachthoudende vereniging Infrax West van 26 juni 2018:
1. Kennisneming verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering
2. Kennisneming verslag van de commissaris aan de Algemene Vergadering
3. Goedkeuring van de jaarrekening (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige
besluiten en waarderingsregels)
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
5. Goedkeuring statutenwijziging
6. Goedkeuring van het voorstel tot verschuiving einddatum Infrax West van 9 november 2019 naar 1
april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het decreet over lokaal bestuur.
7. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging duurtijd van Infrax West van 1 april 2019 tot 29 maart
2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met betrekking tot de werking van de
opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en van het ondernemingsplan 2019-2024.
8. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System Operator
cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging van participatie van Infrax West
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9.
10.
11.
12.
13.

in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig artikel 78 van het
decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.
Uittreding provincie West-Vlaanderen
Statutaire Benoemingen (onder voorbehoud)
Kennisgeving
Statutaire mededelingen (onder voorbehoud)
Machtiging te verlenen aan Tom Ceuppens, algemeen directeur Infrax West en/of Nick Vandevelde
secretaris-generaal Eandis en/of Inge De Rijcke secretariaat-generaal Eandis om de beslissingen
genomen bij agendapunten 5 + 6 + 7 bij authentieke akte vast te stellen en de statuten
overeenkomstig aan te passen.

Artikel 2:
 een verzoek te formuleren en te ondersteunen tot verschuiving van de huidige statutaire
einddatum van de opdrachthoudende vereniging Infrax West van 9 november 2019 naar 1 april
2019 (*);
 een verzoek te formuleren en goed te keuren tot verlenging van de opdrachthoudende vereniging
Infrax West van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037 en haar deelneming in de
opdrachthoudende vereniging Infrax West te verlengen voor deze duurtijd na onderzoek van onder
meer de documenten die bij de oproeping inzake agendapunt 7 zijn gevoegd (*);
 zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende
vereniging Infrax West;
(*) onder de opschortende voorwaarde van inwerkingtreding van artikel 603 van het decreet over het
lokaal bestuur
Artikel 3:
Aan de effectieve vertegenwoordiger en in voorkomend geval de plaatsvervangend vertegenwoordiger
wordt mandaat verleend om op de Algemene Vergadering van 26 juni 2018 te handelen en te beslissen
conform de beslissingen van deze gemeenteraad.
Artikel 4:
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de opdrachthoudende vereniging Infrax West, ter attentie
van Isabel Debuck, secretariaat, Noordlaan 9 te 8820 Torhout, secretariaat.torhout@infrax.be .
20. PV vorige zitting.
De Raad,
Regelgeving
Gelet op het reglement van orde betreffende het goedkeuren van de notulen der vorige vergadering, zijnde
19 april 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.
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Geen type gekozen

Mededelingen
-

Mededeling vanwege schepen Bart De Koning ivm de fotozoektocht.

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

Bomen Roeselaarsestraat

Aanleiding
Vraag vanwege raadslid Marnik Vanackere aan schepen van mobiliteit Pol Verhelle:
Langs de Roeselaarsestraat, links en rechts van woning met huisnummer 233, staan 3 uit de kluiten
gewassen bomen. Ze staan op amper 20 cm van de rijweg. Bij de minste verstrooidheid van een bestuurder,
zijn door de dikte van de bomen en de inplanting dicht bij de rijweg, de gevolgen onomkeerbaar.
We vragen om deze dikke bomen te vervangen door kleinere bomen die verder van de rijweg geplant
worden. Hiermee willen we Moorslede opnieuw een stukje verkeersvriendelijker maken.
Burgemeester Ward Vergote antwoordt dat dit wat ver gezocht is : door 3 bomen weg te nemen zal men
Moorslede verkeersveilig maken?
De bestuurders moeten zelf beter opletten of trager rijden. Iedereen moet aandachtig zijn op de weg.
De burgemeester betreurt dat iedereen conclusies trekt uit een ongeval, terwijl ze de omstandigheden niet
kennen.
Het college wenst dan ook niet in te gaan op het voorstel van raadslid Marnik Vanackere.
Raadslid Noël Verbrugghe vraagt om de bomen tijdig in te snoeien, zodat de verkeersborden zichtbaar
blijven.

Aldus beslist in vergadering op datum zoals hierboven vermeld.
De Gemeentesecretaris
(Get.) Kristof Vander Stichele
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De Voorzitter
(Get.) Johan Paret
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