DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 19 APRIL 2018
Provincie
West-Vlaanderen

Gemeente
MOORSLEDE

Aanwezig :

Johan Paret, voorzitter
Ward Vergote, burgemeester;
Edouard Gillis, Pol Verhelle, Mia Wyffels, Geert Vanthuyne,
Marleen Uyttenhove, Bart De Koning, schepenen;
Rita Leenknecht, Sigrid Verhaeghe, Hendrik Bekaert,
Daisy Decoene, Jürgen Deceuninck, Sherley Beernaert,
Noël Verbrugghe, Andries Sioen, Nessim Ben Driss,
Marnik Vanackere, Nicolas Verlinde, Sofie Beernaert,
Filip Ameel, raadsleden;
Kristof Vander Stichele, gemeentesecretaris.

__________________________________________________________________________________
01. Auditrapport Audit Vlaanderen – kennisgeving.
De Raad,
Overwegende dat Audit Vlaanderen een audit heeft uitgevoerd bij het gemeentebestuur Moorslede;
Overwegende dat deze audit volgende uitgangspunten heeft :
- Evalueren of de gemeente Moorslede de zelfevaluatie op een degelijke wijze heeft uitgevoerd;
- De thema’s “Doelstellingen, proces-& risicomanagement”, “Belanghebbenden management”,
“Monitoring” en “Financieel management” doorlichten, omdat deze de basis vormen van een
degelijk organisatiebeheersing;
- Indien de vaststellingen van Audit Vlaanderen onvoldoende overeenstemmen met de
resultaten uit de zelfevaluatie kan Audit Vlaanderen overgaan tot een volledige organisatieaudit waarbij alle 10 thema’s worden doorgelicht.
Gelet op het voorliggend rapport van Audit Vlaanderen;
Gelet op artikel 265 en 267 gemeentedecreet;

BESLUIT :
Art. 1. - De Raad neemt kennis van het auditrapport Audit Vlaanderen.

02. Gezamenlijke personeelsformatie gemeente – OCMW – goedkeuring.
De Raad,
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur in een integratie van gemeente en OCMW voorziet met
behoud van afzonderlijke rechtspersonen; dat de ambtelijke integratie zoals in dit decreet voorzien
in de eerste plaats vorm zal krijgen door een eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe
figuur van algemeen en financieel directeur die in de plaats treedt van de huidige gemeente- en
OCMW-secretaris respectievelijk financieel beheerder van gemeente en OCMW;
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Overwegende dat het noodzakelijk is om een nieuwe personeelsformatie op te maken waarbij de
gemeentelijke diensten en de OCMW-diensten worden geïntegreerd;
Overwegende dat het voorstel van personeelsformatie in overleg werd opgemaakt met het OCMW;
Gelet op de onderhandelingen gevoerd in dit verband in het bijzonder onderhandelingscomité van 20
maart 2018 met als gevolg het tot stand komen van een protocol;
Gelet op het advies van het gezamenlijk managementteam dd. 26 maart 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur zoals bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 22 december
2017 en verschenen in het Belgisch Staatsblad op 15 februari 2018, inzonderheid artikel 162 en de
overgangsbepalingen zoals voorzien door DEEL 6, TITEL 2, HOOFDSTUK 2 (artikel 581 – artikel 589);
Gelet op artikel 105 van het gemeentedecreet;

BESLUIT : éénparig
Art. 1. - De gezamenlijke personeelsformatie gemeente – OCMW wordt goedgekeurd, voor wat
betreft het gemeentepersoneel.
Art. 2. - Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Agentschap Binnenlands Bestuur.

Conform art 27 en art 88 §3 GD verlaat dhr. Kristof Vander Stichele de zitting bij bespreking van volgend
punt.
Het ambt van secretaris wordt waargenomen door dhr. Nicolas Verlinde.

03. Organisatievoorstel inzake de ambtelijke integratie van gemeente- en OCMW-secretaris
overeenkomstig het Decreet lokaal bestuur – goedkeuring.
De Raad,
Overwegende dat, naar aanleiding van de inwerkingtreding van het nieuw decreet Lokaal Bestuur, er
nieuwe decretale graden zijn voorzien, met name de functie van algemeen directeur, adjunct
algemeen directeur en financieel directeur;
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur in artikel 162 voorziet dat er in elke gemeente één
algemeen en één financieel directeur aanwezig is die zowel de gemeente als het OCMW bedient,
waarbij beide ambten worden uitgeoefend door personeelsleden van de gemeente;
Overwegende dat goede afspraken noodzakelijk zijn tussen beide functiehouders om de continuïteit
van de organisatie en de dienstverlening optimaal te verzekeren;
Overwegende dat hiertoe een voorstel werd uitgewerkt;
Gelet op de aanvulling van de Voorzitter in artikel 1 van het voorstel dat de gemeentesecretaris
beschikt over de meeste ervaring op het vakgebied algemeen bestuur bij het gemeentebestuur;
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Overwegende de vraag vanwege raadslid Rik Bekaert of de adjunct algemeen directeur de
inhoudelijke en functionele leiding heeft over de dienst vrije tijd;
De Voorzitter bevestigt dit.
Overwegende de vraag vanwege raadslid Jürgen Deceuninck of de adjunct algemeen directeur ook
aanwezig zal zijn op de gemeenteraden.
De Voorzitter antwoordt dat dit niet het geval is; de adjunct kan wel de algemeen directeur
vervangen bij afwezigheid;
Overwegende de aanvulling van de Voorzitter van het OCMW dat de adjunct algemeen directeur
gemeentepersoneel wordt en dit gevolgen kan hebben op de toelage ikv sociale maribel; hiervoor
werd een afwijking aangevraagd;

BESLUIT : éénparig
Art. 1. - Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de inhoud van ondervermelde
organisatievoorstel goed te keuren, in het bijzonder wat de voorziene invulling van de
nieuwe functie van algemeen directeur en de gewaarborgde nieuwe functie voor de niet
aangestelde functiehouder betreft.
Art. 2. - De raad verklaart de functie van adjunct algemeen directeur vacant. De functie is te begeven
op 01 augustus 2018.

ORGANISATIEVOORSTEL
inzake de ambtelijke integratie van gemeente- en OCMW-secretaris
overeenkomstig het Decreet Lokaal Bestuur
OP VOORSTEL VAN
1. Dhr. Vander Stichele Kristof, in hoedanigheid van gemeentesecretaris van de gemeente Moorslede;
Hierna de “gemeentesecretaris” genoemd
2. Dhr. Leenknecht Geert, in hoedanigheid van secretaris van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn dat de gemeente Moorslede bedient;
Hierna de “OCMW-secretaris” genoemd.
Beide handelend in uitvoering van:
˗ de aan hun toegewezen taken overeenkomstig de artikelen 87, §1 en 88, §2 van het
Gemeentedecreet respectievelijk de artikelen 86, §1 en 87, §2 OCMW-decreet die voorzien dat
zij als secretaris instaan voor de werking van de diensten inzake de voorbereiding en uitvoering
van het beleid enerzijds en de advisering van de raden op beleidsmatig, bestuurskundig en
juridisch vlak anderzijds;
˗ de overgangsbepalingen zoals voorzien door DEEL 6, TITEL 2, HOOFDSTUK 2 van het Decreet
Lokaal Bestuur inzake de ambtelijke organisatie van de gemeente en het OCMW.
VOORAFGAANDE OVERWEGINGEN
˗

Het Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019 voorziet (o.m.) in een politiekambtelijke integratie van de OCMW- en gemeentebesturen. De beleidsvisie van de Vlaamse
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Regering inzake de bestuurlijke vernieuwingen en de nieuwe verhouding tussen Vlaanderen en
de lokale besturen is thans verankerd in het Decreet Lokaal Bestuur.
Dit Decreet Lokaal Bestuur werd door de Vlaamse Regering bekrachtigd op 22 december 2017 en
voorziet een verdere integratie van gemeente en OCMW met behoud van afzonderlijke
rechtspersonen. Verder vervangt dit decreet de bestaande organieke decreten die de organisatie
en de werking van de lokale besturen regelen.
˗

Onder invloed van deze beleidsvisie en navolgende conceptnota’s met betrekking tot de
integratie, werden binnen de gemeente en het OCMW Moorslede reeds volgende stappen gezet
in het kader van een nauwere samenwerking en/of integratie tussen beide besturen:
o oprichting
en
regelmatig
bijeenkomen
van
de
kerngroep
(burgemeester/gemeentesecretaris/OCMW-voorzitter,
OCMW-secretaris)
die
alle
beleidsbeslissingen integratie gemeente/OCMW voorbereidt in samenwerking met externe
consultant met feedback naar college, gemeenschappelijk mat, ocmw-raad;
o afstemming van rechtspositieregeling, arbeidsreglement, arbeids-en openingsuren van beide
organisaties,
o invoeren gezamenlijk tijdsregistratiesysteem, éénmaking personeelsdienst, afstemmen
aankoopprocessen , afstemming notulenbeheerssysteem, voorbereiding gezamenlijke
website, enz
o uitwerken gezamenlijke missie en visie
o actualisatie beheersovereenkomst gemeente/OCMW
o uitwerking nieuw ééngemaakt organogram met aanduiding van leden mat
o invoering van het concept van delegatie personeelsbeheer en budgethouderschap vanaf
2019

˗

Op het ambtelijke vlak moet de integratie zoals voorzien in het Decreet Lokaal Bestuur in de
eerste plaats vorm krijgen door een eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur
van de algemeen directeur die in de plaats treedt van de huidige gemeentesecretaris en OCMWsecretaris. Dit geldt eveneens voor een gemeenschappelijke financieel directeur.
Op die manier wordt een eenduidige ambtelijke aansturing en verantwoordelijkheid
gerealiseerd.

˗

Om tot een gemeenschappelijke decretale graad te komen is ENERZIJDS een bijzondere
overgangsregeling ingebouwd in het Decreet Lokaal Bestuur (artikel 581-589). Deze
overgangsregeling beoogt een tijdige -per 1 augustus 2018- en zo vlot en transparant mogelijke
invulling van de eerste gemeenschappelijke algemeen en financieel directeur.
Overeenkomstig artikel 583 DLB kan het bestuur er in eerste instantie voor opteren om de
huidige functiehouders op te roepen om zich kandidaat te stellen voor het ambt van algemeen
directeur.

˗

Deze overgangsregeling vormt een uitzondering op de normale invulling van betrekkingen bij de
overheid, maar is wenselijk en noodzakelijk om meerdere redenen:
o Het garanderen van de continuïteit en kwaliteit van de openbare dienstverlening op het
hoogste ambtelijke niveau, in het bijzonder doorheen een verkiezingsjaar;
o Het zuinigheids- en redelijkheidsbeginsel, waarbij maximaal op de zittende functiehouders
een beroep wordt gedaan zodat het overtal aan functiehouders met behoud van wedde
wordt beperkt;
o Transitiemanagement van de oude naar de nieuwe organisatie;
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o Maximale bestuurlijke en juridische rechtszekerheid waarbij betwistingen en procedures
worden vermeden.
Dit rekening houdend met het feit dat de huidige functiehouders bewust verkozen om -vaak in
statutair dienstverband- algemene leiding te geven aan een lokale, publieke organisatie en kozen
voor de verantwoordelijkheden die hiermee gepaard gaan.
˗

ANDERZIJDS wordt naast deze invulling van de nieuwe functie van algemeen directeur, in een
waarborgregeling voorzien voor de zittende functiehouder die niet wordt aangesteld als
directeur. Overeenkomstig artikel 589 DLB wordt de secretaris die geen algemeen directeur
wordt hetzij aangesteld als adjunct-algemeen directeur bij de gemeente, hetzij aangesteld in een
passende functie van niveau A bij de gemeente, het OCMW of een verzelfstandigde entiteit van
gemeente of OCMW.
Dit aangezien de functie van secretaris en financieel beheerder niet meer bestaat. Bijkomend
wordt voorzien dat de gewezen secretaris die geen algemeen directeur is geworden, bepaalde
rechten behoudt.

˗

Bijgevolg komt het overeenkomstig artikel 583 en 589 DLB aan de gemeenteraad toe om
enerzijds de nieuwe algemeen directeur aan te stellen en anderzijds de overblijvende
functiehouder aan te stellen in een adjunct- of passende functie.
Overeenkomstig artikel 587 DLB gaan uiterlijk op 1 augustus 2018 alle taken en bevoegdheden
van de secretarissen en financieel beheerders over naar de algemeen directeur of financieel
directeur. Zij oefenen alle bevoegdheden en taken uit die overeenkomstig de organieke decreten
en diverse regelgevingen aan de secretarissen en financieel beheerder van de gemeente en van
het OCMW zijn toevertrouwd.
Daarbij wordt het cruciaal bevonden door de decreetgever dat deze overgang zo vlot en
transparant mogelijk verloopt, evenals op definitieve wijze. De medewerking hieraan van de
decretale graden als hoofdverantwoordelijke voor de algemene leiding en werking van de
diensten is daarbij noodzakelijk. Eveneens is het belangrijk dat de sociale vrede wordt bewaard
en dat gemotiveerde functiehouders behouden blijven, gezien zij mee de nagestreefde
ambtelijke integratie dienen te verwezenlijken.
Betwistingen op dit niveau van de decretale graden zal enkel tot een blokkering van de
dienstverlening leiden en negatief afstralen op het overige gemeente- en OCMW personeel die
zich eveneens binnen de nieuwe organisatie dienen in te passen.

˗

Vanuit hun decretale beleidsvoorbereidende en adviserende rol zoals voorzien door de artikelen
87, §1 en 88, §2 van het Gemeentedecreet respectievelijk de artikelen 86, §1 en 87, §2 OCMWdecreet, bepalingen die worden overgenomen in het Decreet Lokaal Bestuur, wordt middels
huidige organisatievoorstel dan ook tot een gemotiveerd en gedragen voorstel gekomen voor de
invulling van de nieuwe functie algemeen directeur met aandacht voor de waarborgregeling voor
de niet heraangestelde functiehouder secretaris.
Dit met respect voor de decretaal voorziene overgangsbepalingen in het Decreet Lokaal Bestuur
en het daarin voorziene primaat van de politiek, waarbij de eindbeslissingsbevoegdheid in
hoofde van de gemeenteraad berust.
In onderling overleg tussen de titularissen kwam onderhavig organisatievoorstel tot stand
dewelke een gemotiveerd en gedragen voorstel bevat met betrekking tot 1) de voorziene
invulling van de nieuwe functie van algemeen directeur en 2) de gewaarborgde nieuwe functie
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voor de niet aangestelde secretaris. Dit met als doel en betrachting om middels een
consensusmodel tot een vlotte en transparante ambtelijke integratie op dit niveau te komen.
VOORSTEL
ARTIKEL 1 - AANSTELLING ALGEMEEN DIRECTEUR
§1. Voorgesteld wordt om overeenkomstig artikel 583, §1 DLB de gemeentesecretaris aan te stellen
als algemeen directeur bij de gemeente.
Momenteel zijn er 2 functiehouders die in aanmerking komen voor de functie van algemeen
directeur. Beiden hebben expertise opgebouwd , elk bij hun eigen lokaal bestuur en willen
meewerken aan een ééngemaakte organisatie.
De gemeentesecretaris beschikt over de meeste ervaring op het vakgebied algemeen bestuur.
De algemeen directeur zal instaan voor de algemene leiding van de diensten van gemeente en
ocmw en zal aan het hoofd van het personeel komen.
In het nieuwe organogram is het de bedoeling om de halftijds openstaande coördinerende
functie van vrije tijd (project Springbok) in te vullen en anderzijds ingevolge het decreet lokaal
sociaal beleid nog meer over alle sectoren heen te werken, zowel binnen het lokaal bestuur als
er buiten. De ocmw-secretaris, heeft heel wat expertise in zorg en welzijn en werkt vooral
mensgericht. Hij is bereid om deze opdracht uit te breiden door de toevoeging van de afdelingen
vrije tijd en burgerzaken. Tevens is het de bedoeling om de principes van budgethouderschap en
aanstelling delegatie personeel conform de goedgekeurde conceptnota toe te passen.
Teneinde gebruik te kunnen maken van de wervingsreserve zoals voorzien in artikel 589, §3 DLB,
zullen beide functiehouders zich na oproeping tijdig kandidaat stellen voor het ambt van
algemeen directeur.
Daarbij zal de gemeentesecretaris zich op gemotiveerde wijze tijdig kandidaat stellen na
ontvangt van de oproeping vanwege de gemeenteraad, waarbij de nodige informatie aan de
gemeenteraad wordt verschaft. De OCMW-secretaris zal onder verwijzing naar onderhavig
organisatievoorstel zich expliciet louter en alleen kandidaat stellen met het oog op de opname
in de wervingsreserve.
Aan deze kandidaatstellingen wordt onderhavige organisatievoorstel gevoegd, met het verzoek
aan de gemeenteraad deze goed te keuren.
§2. De algemeen directeur wordt, met behoud van zijn geldelijke anciënniteit, ingeschaald in de
salarisschaal van algemeen directeur zoals die door de gemeenteraad zal vastgesteld worden.
De salarisschaal van de algemeen directeur is gelijk aan de salarisschaal van de
gemeentesecretaris verhoogd met 30%.
§3 De vigerende rechtspositieregeling van de gemeentesecretaris is van overeenkomstige
toepassing op de algemeen directeur.
Na zijn/haar aanstelling legt de algemene directeur overeenkomstig artikel 163 DLB tijdens een
openbare vergadering van de gemeenteraad in handen van de voorzitter de eed af. De
algemeen directeur wordt geacht de proefperiode te hebben volbracht.
ARTIKEL 2 – AANSTELLING CF. WAARBORGREGELING
§1. Voorgesteld wordt om overeenkomstig artikel 589, §1 DLB de OCMW-secretaris aan te stellen
als adjunct-algemeen directeur bij de gemeente.
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Doordat de algemeen directeur zowel de gemeente als het OCMW moet bedienen, wordt het
huidige takenpakket van taken en bevoegdheden van de secretarissen van de gemeente en van
het OCMW in één hand verenigd. Dit met een verruiming van de taken en
verantwoordelijkheden in hoofde van de nieuwe algemeen directeur. De algemeen directeur zal
instaan voor de algemene leiding van de diensten van zowel de gemeente als het OCMW en zal
aan het hoofd staan van het personeel van zowel de gemeente als het OCMW. Gelet hierop
komt het aangewezen en noodzakelijk voor om de ervaring van de OCMW-secretaris maximaal
te benutten en deze aan te stellen als adjunct-algemeen directeur.
Overeenkomstig artikel 175 en 586 DLB heeft de adjunct-algemeen directeur immers tot taak
om de algemeen directeur bij te staan in de vervulling van zijn ambt en dit overeenkomstig het
organisatiebeheersingssysteem. Tevens dient hij de algemeen directeur te vervangen als hij/zij
afwezig of verhinderd is.
Teneinde de ambtelijke organisatie in goede banen te kunnen leiden, komt het aangewezen en
noodzakelijk voor om overeenkomstig artikel 589, §1 DLB in een aanstelling als adjunctalgemeen directeur te voorzien.
De aanstelling geldt ten persoonlijke titel, zodat dit een tijdelijke overgangsfase betreft. Op die
manier kan de organisatie zich maximaal voorbereiden op de integratie van de gemeente en het
OCMW en kunnen de algemeen directeur en adjunct-algemeen directeur deze verder
uitwerken.
In het bijzonder zal met de komst van het Decreet Lokaal Bestuur een nieuwe
beheersovereenkomst, gezamenlijk organogram, identieke rechtspositieregeling en
organisatiebeheersingssysteem uitgewerkt dienen te worden. Bovendien moet na de
vernieuwing van de politieke bestuursorganen overeenkomstig artikel 171, §2 een
afsprakennota opgesteld te worden met het college, de burgemeester, het vast bureau, de
voorzitter van het vast bureau, het bijzonder comité voor de sociale dienst en haar voorzitter,
waarin wordt bepaald op welke wijze de algemeen directeur de bevoegdheden uitoefent die
aan hem/haar worden gedelegeerd.
De algemeen directeur zal bijgevolg niet enkel de bestuursorganen van de gemeente dienen
voor te bereiden, bij te staan en adviseren doch zal dit tevens voor de bestuursorganen van het
OCMW dienen te doen. Dit verantwoordt waarom de niet aangestelde functiehouder als
adjunct-algemeen directeur wordt aangesteld om de algemeen directeur in deze taken bij te
staan.
§2. De adjunct-algemeen directeur oefent het ambt, de taak en de bevoegdheid uit die de wetten
en decreten aan de adjunct-gemeentesecretaris hebben toevertrouwd.
In het organisatiebeheersingssysteem wordt bepaald op welke wijze de adjunct-algemeen
directeur de algemeen directeur bijstaat in de vervulling van zijn ambt (cfr functiebeschrijving)
§3. De aanstelling geschiedt overeenkomstig artikel 589 DLB onder volgende waarborgen:
˗ Met behoud van de aard van het dienstverband;
˗ Met behoud van de administratieve en geldelijke anciënniteit;
˗ Met behoud van de toelagen en vergoedingen waarop de functiehouder op de datum van de
overdracht recht heeft;
˗ Met behoud van de huidige verlof- en afwezigheidsregeling;
˗ Met behoud van de huidige evaluatieregeling;
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De OCMW-secretaris wordt overeenkomstig artikel 586 ingeschaald in de salarisschaal die door
de gemeenteraad wordt vastgesteld. De salarisschaal moet lager blijven dan de salarisschaal die
voor de algemeen directeur is vastgesteld.
Aangezien de adjunct de algemeen directeur zal bijstaan en vervangen bij afwezigheid of
verhindering, zal dit takenpakket verruimen ten opzichte van de huidige functieomschrijving .
Daarnaast is er reeds een verdubbeling van het aantal personeelsleden net als een verdubbeling
van budgetten.
In dat opzicht komt het redelijk voor dat de gemeenteraad de salarisschaal bepaalt op 90 % van
de algemeen directeur.
§4. Na hun aanstelling legt de adjunct-algemeen directeur overeenkomstig artikel 163 DLB tijdens
een openbare vergadering van de gemeenteraad in handen van de voorzitter de eed af. De
adjunct-algemeen directeur wordt geacht de proefperiode te hebben volbracht.
§5. Tot en met 31 december 2023 wordt de OCMW-secretaris die is aangesteld als adjunctalgemeen directeur, geacht te voldoen aan de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden die
door de gemeenteraad worden vastgesteld voor de functie van algemeen directeur.
Voorgesteld wordt aan de gemeenteraad om te bepalen dat een wervingsreserve wordt
aangelegd tot 31 december 2035, met opname van de OCMW-secretaris die is aangesteld als
adjunct-algemeen directeur.

04. Beheersovereenkomst samenwerking tussen gemeente en OCMW – goedkeuring.
De Raad,
Gelet op de beslissing van de Raad, in zitting van 16 december 2015 houdende goedkeuring
beheersovereenkomst samenwerking tussen gemeente en OCMW;
Overwegende dat deze beheersovereenkomst aan herziening toe is door de integratie gemeente- en
OCMW diensten;
Gelet op art 271 gemeentedecreet waarbij tussen de gemeente en het OCMW
beheersovereenkomsten kunnen worden afgesloten over het gemeenschappelijk gebruik van elkaars
diensten;
Overwegende dat in deze beheersovereenkomsten ook kan bepaald worden dat de gemeente en het
OCMW voor bepaalde functies een beroep kunnen doen op elkaars personeelsleden;
Overwegende dat tevens alle (bestaande) samenwerkingsverbanden tussen gemeente en OCMW
opgenomen worden in deze beheersovereenkomst;

BESLUIT : éénparig
De raad keurt de beheersovereenkomst samenwerking tussen gemeente en OCMW goed.

05. Functiebeschrijvingen van algemeen directeur, adjunct algemeen directeur en financieel directeur
– goedkeuring.
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De Raad,
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur zoals bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 22 december
2017 en verschenen in het Belgisch Staatsblad op 15 februari 2018, inzonderheid artikel 162 en de
overgangsbepalingen zoals voorzien door DEEL 6, TITEL 2, HOOFDSTUK 2 (artikel 581 – artikel 589);
Overwegende dat, naar aanleiding van de inwerkingtreding van het nieuw decreet Lokaal Bestuur, er
nieuwe decretale graden zijn voorzien, met name de functie van algemeen directeur, adjunct
algemeen directeur en financieel directeur;
Overwegende dat het noodzakelijk is voor deze nieuwe functies een functiebeschrijving op te maken;
Gelet op het ontwerp van functiebeschrijvingen van algemeen directeur, adjunct-algemeen directeur
en financieel directeur;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 april 2018, houdende goedkeuring van het
organisatievoorstel inzake de ambtelijke integratie van gemeente-en ocmw-secretaris
overeenkomstig het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de onderhandelingen gevoerd in dit verband in het bijzonder onderhandelingscomité van 20
maart 2018 met als gevolg het tot stand komen van een protocol;

BESLUIT : éénparig
Art. 1. - De raad keurt de functiebeschrijvingen van algemeen directeur, adjunct algemeen directeur
en financieel directeur goed.

06. Oproeping zittende functiehouders voor de functie van Algemeen directeur – goedkeuring.
De Raad,
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur zoals bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 22 december
2017 en verschenen in het Belgisch Staatsblad op 15 februari 2018, inzonderheid artikel 162 en de
overgangsbepalingen zoals voorzien door DEEL 6, TITEL 2, HOOFDSTUK 2 (artikel 581 – artikel 589);
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur in een integratie van gemeente en OCMW voorziet met
behoud van afzonderlijke rechtspersonen; dat de ambtelijke integratie zoals in dit decreet voorzien
in de eerste plaats vorm zal krijgen door een eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe
figuur van algemeen en financieel directeur die in de plaats treedt van de huidige gemeente- en
OCMW-secretaris respectievelijk financieel beheerder van gemeente en OCMW;
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur in artikel 162 voorziet dat er in elke gemeente één
algemeen en één financieel directeur aanwezig is die zowel de gemeente als het OCMW bedient,
waarbij beide ambten worden uitgeoefend door personeelsleden van de gemeente;
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur een bijzondere overgangsregeling bevat om tijdig en
uiterlijk tegen 1 augustus 2018 tot invulling van het ambt van algemeen en financieel directeur te
komen; dat daarbij het belang van een tijdige, vlotte en transparante invulling wordt benadrukt;
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Overwegende dat het overeenkomstig artikel 583 en 589 DLB aan de gemeenteraad toekomt om
enerzijds de nieuwe algemeen directeur aan te stellen en anderzijds de overblijvende
functiehouder(s) aan te stellen in een adjunct- of passende functie;
Overwegende dat binnen de gemeente en het OCMW van Moorslede het ambt van
gemeentesecretaris en het ambt van secretaris van het OCMW door verschillende personen wordt
ingevuld;
Overwegende dat bijgevolg artikel 583, §1 van dit Decreet Lokaal bestuur van toepassing is, dat
bepaalt:
“Als de titularis van het ambt van gemeentesecretaris en de titularis van het ambt van
secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient,
verschillende personen zijn, of als maar een van beide ambten ingevuld is, kan de
gemeenteraad de titularissen of, in voorkomend geval, de titularis, oproepen om zich binnen
dertig dagen kandidaat te stellen voor het ambt van algemeen directeur. Na het verstrijken
van de termijn stelt het college van burgemeester en schepenen vast wie zich tijdig en
ontvankelijk kandidaat heeft gesteld.
Als maar een van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat heeft gesteld,
wordt die persoon bij het verstrijken van de termijn om zich kandidaat te stellen, met behoud
van zijn dienstverband, van rechtswege aangesteld als algemeen directeur bij de gemeente.
Als twee personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat stellen, stelt de
gemeenteraad uiterlijk op 1 augustus 2018 op basis van een systematische vergelijking van
titels en verdiensten een van hen met behoud van zijn dienstverband aan als algemeen
directeur.
Als geen van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat stelt of als de
gemeenteraad geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid, vermeld in het eerste lid,
vult de gemeenteraad het ambt in door aanwerving of bevordering. De gemeenteraad stelt
de voorwaarden vast voor het ambt van algemeen directeur en stelt daarvoor de
selectieprocedure vast. De algemeen directeur wordt gekozen in functie van de
functiebeschrijving met functieprofiel en competentievereisten en van de toetsing aan de
voorwaarden.”
Overwegende dat artikel 583 DLB in de mogelijkheid voorziet om ofwel de zittende secretarissen op
te roepen om zich kandidaat te stellen, ofwel ervoor kan opteren om onmiddellijk de nieuwe functie
van algemeen directeur open te stellen voor andere kandidaten en deze in te vullen bij wijze van
aanwerving en/of bevordering;
Overwegende dat bijgevolg eerst de wijze van aanstelling dient te worden bepaald;
Overwegende dat het daarbij aangewezen wordt geacht om voor de invulling van het ambt in eerste
instantie voorrang te verlenen aan de zittende functiehouders en deze zodoende op te roepen om
zich hiervoor kandidaat te stellen;
Overwegende dat het immers aangewezen is om de huidige ervaring en expertise in de rol als
leidinggevende ambtenaar te benutten; dat hierdoor ook maximaal de continuïteit van de
dienstverlening kan worden gegarandeerd; dat voorts ook vanuit het zuinigheidsbeginsel moeilijk kan
worden verantwoord dat een nieuwe algemeen directeur zou worden aangesteld terwijl de huidige
functiehouders vervolgens met behoud van salaris in een adjunct- of passende functie in de
organisatie dienen te worden aangesteld;
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Overwegende dat de decreetgever met deze overgangsregeling voorziet om zo vlot en transparant
mogelijk tot de invulling van de gemeenschappelijke algemeen directeur te komen;
Overwegende dat de huidige secretarissen het best geplaatst zijn om het ambt van algemeen
directeur in te vullen, gezien de kennis en ervaring binnen de gemeente en het OCMW; dat de
nieuwe algemeen directeur immers zowel de gemeente als het OCMW zal dienen te bedienen;
Overwegende zodoende dat de continuïteit en kwaliteit van de openbare dienstverlening op het
hoogste ambtelijke niveau moet gegarandeerd worden, des te meer doorheen een verkiezingsjaar;
dat dit ook de bezorgdheid vormt van de decreetgever;
Overwegende dat deze doelstellingen bereikt kunnen worden door in eerste instantie de zittende
functiehouders op te roepen en hun de mogelijkheid te verschaffen zich kandidaat te stellen voor de
invulling van de functie van algemeen directeur;
Dat zodoende wordt besloten om het ambt van algemeen directeur in te vullen via de oproeping van
de huidige titularissen;
Overwegende dat de functie van algemeen directeur een nieuwe functie vormt en dat de
functiebeschrijving hiervoor reeds werd goedgekeurd in de gemeenteraad;
Overwegende dat artikel 589 DLB in een waarborgregeling voorziet voor de zittende functiehouder
die niet wordt aangesteld als algemeen directeur; dat de secretaris die geen algemeen directeur
wordt hetzij aangesteld wordt als adjunct-algemeen directeur bij de gemeente, hetzij aangesteld
wordt in een passende functie van niveau A bij de gemeente, het OCMW of een verzelfstandigde
entiteit of vereniging van gemeente respectievelijk OCMW;
Overwegende dat toepassing zal dienen gemaakt te worden van deze waarborgregeling, gezien
gemeente en OCMW vandaag elk over een secretaris beschikken; dat het aangewezen voorkomt om
in een wervingsreserve te voorzien voor de niet als directeur aangestelde functiehouder, zodat de
continuïteit gegarandeerd blijft;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de schriftelijke
oproeping van de functiehouders, waarbij in de uitnodiging hiertoe bepaald zal worden dat de
kandidaten zich schriftelijk kandidaat dienen te stellen ter attentie van de voorzitter van de
gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen; dat de termijn van dertig dagen
overeenkomstig de toelichting bij artikel 583 DLB een aanvang neemt vanaf de dag die volgt op de
dag van de oproeping;
Zodat kan worden besloten;

BESLUIT : éénparig
Artikel 1
De gemeenteraad besluit om de zittende secretarissen overeenkomstig artikel 583, §1 DLB op te
roepen om zich kandidaat te stellen binnen een termijn van dertig dagen na oproeping voor het ambt
van algemeen directeur. De functie is te begeven op 01 augustus 2018
Artikel 2
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De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om de
functiehouders bedoeld in artikel 1 schriftelijk uit te nodigen zich kandidaat te stellen, de tijdigheid
en ontvankelijkheid van de kandidaturen vast te stellen, om deze vervolgens opnieuw aan de
gemeenteraad voor te leggen. Bij de oproeping dient onderhavige beslissing, de functiebeschrijving
en de wijze waarop de kandidaturen ingediend moeten worden, meegedeeld te worden.
Artikel 3
De gemeenteraad besluit om overeenkomstig artikel 589, §3 DLB een wervingsreserve te voorzien
voor de functie van algemeen directeur, met opname van de niet aangestelde functiehouder. De
geldigheidsduur wordt vastgesteld tot 31 december 2035.
Tot en met 31 december 2023 wordt de niet aangestelde functiehouder geacht te voldoen aan de
aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden die door de gemeenteraad worden vastgesteld voor de
functie van algemeen directeur.

07. Ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de gedeeltelijke herziening van BPA
’t Kamp – voorlopige vaststelling.
De Raad,
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening art. 2.2.13 en volgende;
Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dat op 26 april 2007 werd goedgekeurd door de
Deputatie van Provincie West – Vlaanderen;
Gelet op de ontwerpbundel voor dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestaande uit een
memorie van toelichting, stedenbouwkundige voorschriften, plan bestaande toestand en
bestemmingsplan;
Overwegende dat het ontwerp van dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan uitvoering geeft aan
het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan aangezien het ontwerp zorgt voor een kwalitatieve
verdichting van de de kern van Moorslede;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 21 maart 2017 om een
gedeeltelijke herziening te doen van het nog geldige deel van BPA ’t Kamp;
Gelet op het verslag van de plenaire vergadering van 28 juni 2017;
Gelet op de beslissing van de dienst Milieueffectrapportage van 17 augustus 2017 waarin wordt
geconcludeerd dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve
milieugevolgen en dat de opmaak van een plan – MER niet nodig is;
Overwegende dat het ontwerp van GRUP aangevuld werd met het screeningsdocument en met de
beslissing inzake het onderzoek tot milieueffectrapportage;
Gelet op de goedkeuring van het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de
gedeeltelijke herziening van BPA ’t Kamp door het college van burgemeester en schepenen op 10
april 2018;
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BESLUIT : éénparig
Art. 1. - Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘herziening BPA ’t Kamp’
bestaande uit een memorie van toelichting, stedenbouwkundige voorschriften, plan
bestaande toestand en bestemmingsplan aangevuld met de screeningsnota en beslissing
inzake het onderzoek tot milieueffectrapportage wordt voorlopig vastgesteld;
Art. 2. - Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt onmiddellijk
opgestuurd naar de Deputatie van Provincie West-Vlaanderen en naar Departement
Omgeving;
Art. 3. - Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze
beslissing met het oog op de organisatie van het openbaar onderzoek.

08. Bestek aanleg Chirobosje Kasteelpark Mariënstede – raming € 123.781,19 (incl. 21% btw) –
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking – goedkeuring.
De Raad,
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 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°;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 maart 2018 betreffende
de gunning van de ontwerpopdracht voor de opdracht “Kasteelpark Mariënstede - aanleg
Chirobosje” aan Buro Bossaert, Lolliestraat 15 te 8890 Moorslede;
Overwegende dat in het kader van deze opdracht op 30 maart 2018 een bestek met nr. 2018/146
werd opgesteld door de ontwerper, Buro Bossaert, Lolliestraat 15 te 8890 Moorslede;
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Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op €102.298,50 excl. btw of
€123.781,19 incl. btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;

gunnen

bij

wijze

van

de

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2018, op
budgetcode 0340-00/2250000/IE-1 (actie GBB-CBS);
Overwegende dat de start der werken in het bestek voorzien is voor 17 september 2018; de
Voorzitter meldt dat de start der werken verschoven wordt naar 08 oktober 2018.
Gehoord de schepen van milieu;

BESLUIT : éénparig
Art. 1. - Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018/146 van 30 maart 2018 en de
raming voor de opdracht “Kasteelpark Mariënstede - aanleg Chirobosje”, opgesteld door de
ontwerper, Buro Bossaert, Lolliestraat 15 te 8890 Moorslede. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten. De raming bedraagt €102.298,50 excl. btw of €123.781,19 incl. 21% btw.
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 0340-00/2250000/IE-1 (actie GBB-CBS).

09. Bestek aankoop parkbanken Project ’t Torreke 2018 – raming € 16.800 (incl. 21% btw) –
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking – goedkeuring.
De Raad,
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;
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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°;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Project 't Torreke 2018 - aankoop parkbanken” een
bestek met nr. 2018/147 werd opgesteld door de Dienst milieu, groen en landbouw;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 13.884,29 excl. btw of €
16.800 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;

gunnen

bij

wijze

van

de

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in budget 2018, op budgetcode
ACT 151 – 0522-00/2210000 IE19;
Overwegende het voorstel van de voorzitter dat de banken die voorzien worden in het chirobos en
deze die voorzien worden in ’t Torreke gelijkaardig dienen te zijn;
Overwegende de opmerking vanwege raadslid Noël Verbrugghe dat het jammer is dat er ook in
andere straten geen zitbanken voorzien worden;
Schepen Ward Gillis antwoordt dat er aanwezig zijn op het Koekuitwandelpad, maar dat deze
opmerking wordt meegenomen.

BESLUIT : éénparig
Art. 1. - Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018/147 en de raming voor de
opdracht “Project 't Torreke 2018 - aankoop parkbanken”, opgesteld door de Dienst milieu,
groen en landbouw. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming
bedraagt € 13.884,29 excl. btw of € 16.800 incl. 21% btw.
Art. 2. - Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Art. 3. - De uitgave voor deze opdracht is voorzien in budget 2018, op budgetcode
ACT 151 – 0522-00/2210000 IE19;

10. Verleggen voetweg nr. 64 – principiële goedkeuring – start procedure.
De Raad,
Gelet op de wet van 10 april 1841 inzake de buurtwegen, artikels 27 en 28, gewijzigd door het
decreet van 4 april 2014 (decreet betreffende wijzigingen van diverse decreten met betrekking tot de
ruimtelijke ordening en het grond- en pandenbeleid);
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Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere regels voor
de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen;
Overwegende dat bij de verkoop van de hoeve gelegen Kruiskedreef 1, 8890 Moorslede, kadastraal
gekend 1e afdeling sectie A nrs. 537, 541f, 550c en 1853a bleek dat deze bezwaard was met voetweg
n° 64;
Overwegende dat zowel verkoper als koper het aangewezen vonden om voetweg n° 64
(Kruiskedreef) te verleggen zodat dit in de toekomst geen problemen kan veroorzaken;
Gelet op het dossier voor de verlegging van voetweg n° 64 (Kruiskedreef) opgemaakt door Thomas
Caesens, landmeter –expert;
Overwegende dat de eigenaars van de aanpalende percelen voor akkoord hebben getekend op de
plannen met het nieuwe tracé van voetweg n° 64;
Overwegende dat de principiële goedkeuring gevolgd wordt door een openbaar onderzoek van 30
dagen;
Overwegende de vraag vanwege raadslid Sherley Beernaert of de getekende stukken dat de
eigenaars akkoord zijn, wel in het dossier aanwezig zijn;
Het dossier wordt ter zitting boven gehaald en het getekende plan door de eigenaars wordt getoond;

BESLUIT : éénparig
Art. 1. - Het voorstel voor verleggen van voetweg n° 64 (Kruiskedreef) wordt principieel goedgekeurd;
Art. 2. - Het ontwerp van rooilijnplan voor de verlegging van voetweg n° 64 (Kruiskedreef) te 8890
Moorslede wordt principieel vastgesteld;
Art. 3. - Volgende stukken vormen één geheel met deze beslissing :
- Kruiskedreef weg n° 64 – opmetingsplan
- Kruiskedreef weg n° 64 – uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen
- Kruiskedreef weg n° 64 – plan met voorstel rooilijnplan en bestaand deel + nieuw deel + af te
schaffen deel van de voetweg
- Lijst eigenaars aanpalende percelen
Art. 4. - Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met het organiseren van het
openbaar onderzoek;

11. Jaarverslag erfgoedcel Terf 2017, intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst Radar 2017 en
jaarrekening projectvereniging BIE 2017 – kennisname.
De Raad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad, in zitting van 11 september 2014 houdende
goedkeuring akte van verlenging projectvereniging BIE;
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Overwegende dat art 12 van deze akte van verlenging bepaalt dat de raad van bestuur de
jaarrekening, samen met het activiteitenverslag en het verslag van de rekening ter nazicht jaarlijks
aan de gemeenteraad voorlegt;
Gelet op de projectvereniging die onderworpen is aan de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de goedkeuring van het jaarverslag 2017 van Erfgoedcel TERF, het jaarverslag 2017 van de
Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst RADAR en van de jaarrekening 2017 van
projectvereniging BIE in de Raad van Bestuur;
Gehoord de schepen van cultuur;

BESLUIT :
Art. 1. - De Raad neemt kennis van het jaarverslag 2017 van Erfgoedcel TERF, van het jaarverslag
2017 van de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst RADAR en van de jaarrekening
2017 van projectvereniging BIE;

12. Agenda Algemene Vergadering van Dienstverlenende Vereniging (DVV) Midwest op 24 april
2018 – goedkeuring.
De Raad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad, in zitting van 16 november 2017, houdende
goedkeuring oprichting dienstverlenende vereniging (DVV) Midwest;
Overwegende Titel III van de statuten van de DVV Midwest waarin de bepalingen zijn opgenomen
voor werking en organisatie van de algemene vergadering;
Gelet op het decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald
op artikel 44,3° lid en artikel 432 van het decreet lokaal bestuur houdende de intergemeentelijke
samenwerking, welke bepaalt dat “De benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat
van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering”;
Gelet dat de gemeente Moorslede per schrijven van 21 maart 2018 werd opgeroepen om deel te
nemen aan de algemene vergadering van de DVV Midwest op 24 april 2018 die plaats vindt in de
gemeenteraadszaal stadhuis Roeselare in verband met :
1.
2.
3.
4.

Inleiding
Vaststelling samenstelling algemene vergadering
Benoeming leden raad van bestuur
Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met raadgevende
stem in de raad van bestuur
5. Vaststelling jaarlijkse werkingsbijdrage voor DVV Midwest
6. Varia
7. Datum volgende algemene vergadering
Gelet op art. 43 van het gemeentedecreet;
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Gehoord het college van burgemeester en schepenen in zijn verslag;

BESLUIT : éénparig
Art. 1. - Zijn goedkeuring te verlenen aan de agenda van de Algemene Vergadering.
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 24 april 2018 van de DVV
Midwest 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 de DVV Midwest,
Spanjestraat 141, 8800 Roeselare.

13. Agenda Algemene Vergadering WVI op 24 mei 2018 – goedkeuring.
De Raad,
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de WVI;
Gelet op het decreet van 06.07.2001 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 03 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 de uitnodiging met agenda van 28 maart 2017 van de WVI tot de Algemene Vergadering van
24 mei 2018 in verband met :
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 21 december 2017
Verslag van de raad van bestuur
Verslag van de commissaris
Jaarrekeningen 2017
Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
Mededelingen

Gelet op art. 43 van het gemeentedecreet;
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in zijn verslag;
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BESLUIT : éénparig
Art. 1. - Zijn goedkeuring te verlenen aan de agenda van de Algemene Vergadering.
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 24 mei 2018 van de WVI
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 de WVI, Baron
Ruzettelaan 35, 8310 Brugge.

14. Agenda Buitengewone Algemene Vergadering Psilon op 19 juni 2018 – goedkeuring.
De Raad,
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de Intergemeentelijke Vereniging voor
Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen;
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 03 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 de uitnodiging met agenda van 21 maart 2018 van de Intergemeentelijke Vereniging voor
Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen tot de Buitengewone Algemene Vergadering van 19
juni 2018 met als enig agendapunt:
˗ Voorstel tot wijziging van de statuten (wijzigingen art. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 24,
26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 41 en toevoeging art. 49)
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 43.;
Gehoord raadslid Daisy Decoene waarbij zij meldt dat er vanaf 2019 maar 2 vertegenwoordigers
meer zullen zetelen in de Raad van Bestuur van Psilon vanuit Midwest;

BESLUIT : éénparig
Art. 1. - Zijn goedkeuring te verlenen aan de agenda.
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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 Buitengewone Algemene Vergadering van 19 juni
2018 van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-WestVlaanderen 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 de PSILON Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen,
Ambassadeur Baertlaan 5 te 8500 Kortrijk.

15. Agenda Algemene Vergadering Gaselwest op 25 juni 2018 – goedkeuring.
De Raad,
Overwegende dat de gemeente Moorslede deelneemt voor de activiteit distributienetbeheer
elektriciteit en/of gas aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, Intercommunale
Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen;
Gelet dat de gemeente Moorslede per aangetekend schrijven van 26 maart 2018 werd opgeroepen
om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Gaselwest die op 25 juni
2018 plaats heeft het Businessgebouw van KSV te Roeselare;
Gelet dat een dossier met documentatiestukken werd uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting
van 23 maart 2018 en aan de gemeente Moorslede werd overgemaakt;
VERZOEK TOT VERSCHUIVEN EINDDATUM VAN 9 NOVEMBER 2019 NAAR 1 APRIL 2019
De statuten van alle Vlaamse distributienetbeheerders, waaronder Gaselwest (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
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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.
Het voorstel tot verlenging is uitsluitend gericht aan de 55 Vlaamse deelnemende gemeenten.
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 vóór 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.
STATUTENWIJZIGINGEN
De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:
˗ aanpassingen n.a.v. de fusie van de werkmaatschappijen Eandis System Operator cvba en lnfrax
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;

doelwijziging met toevoeging van de activiteiten riolering en (kabel)netwerken;

introductie van aandelen Ar en Ak m.b.t. de activiteiten riolering en (kabel)netwerken;

regeling inzake toewijzing van kosten en opbrengsten vóór en na 1 juli 2018 over de
verschillende distributienetbeheerders en andere betrokken entiteiten;

winstverdeling m.b.t. de activiteiten riolering en (kabel)netwerken;

vastleggen van verdeelsleutel voor de GIS-activiteit;

actualisering van de exploitatie-overeenkomst {bijlage 3);
˗ 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 ;
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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.

BESLUIT : éénparig
ARTIKEL 1
zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van
de opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 25 juni 2018 :
1. Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van Gaselwest,
zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het decreet over
lokaal bestuur.
2. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Gaselwest van 1 april 2019 tot
29 maart 2037 waaraan uitsluitend de 55 Vlaamse gemeenten deelnemen, 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.
3. Statutenwijzigingen:
3.1. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met
staat van activa en passiva per 31 december 2017 - in het kader van artikel 413 wetboek
van vennootschappen - ter verantwoording van de wijziging van het doel
3.2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen.
4. lnkanteling van deel Figga - Vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden.
5. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot en met 4 bij
authentieke akte vast te stellen.
6. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van lnfrax cvba door Eandis System Operator
cvba met naamwijziging in 'Fluvius System Operator' - bevestiging van participatie van Gaselwest
in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig artikel 78 van het
decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking.
7. Kennisneming verslagen Gaselwest van de raad van bestuur en van de commissaris over het
boekjaar 2017.
8. Goedkeuring van de jaarrekening Gaselwest afgesloten op 31 december 2017 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
9. Kennisneming verslagen Figga van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar
2017.
10. Goedkeuring van de jaarrekening Figga afgesloten op 31 december 2017 (balans,
resultatenrekening , winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
11. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités
en de commissaris Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 2017.
12. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris Figga met betrekking tot
het boekjaar 2017.
13. Statutaire benoemingen.
14. Statutaire mededelingen.
ARTIKEL 2
˗ een verzoek te formuleren en te ondersteunen tot verschuiving van de huidige statutaire
einddatum van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest van 9 november 2019 naar 1 april
2019 (*);
˗ een verzoek te formuleren en goed te keuren tot verlenging van de opdrachthoudende
vereniging Gaselwest van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037 en haar deelneming in de
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opdrachthoudende vereniging Gaselwest te verlengen voor deze duurtijd na onderzoek van
onder meer de documenten die bij de oproeping inzake agendapunt 2 zijn gevoegd (*);
˗ zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende
vereniging Gaselwest;
(*) onder de opschortende voorwaarde van de inwerkingtreding van het artikel 603 van het decreet
over het lokaal bestuur;
ARTIKEL 3
de vertegenwoordiger van de gemeente Moorslede die zal deelnemen aan de algemene vergadering
van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 25 juni 2018 (of iedere andere datum waarop
deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van
onderhavige raadsbeslissing;
ARTIKEL 4
het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
Gaselwest, ter attentie van het secretariaat, (in pdf-versie) uitsluitend op het e- mailadres
intercommunales@eandis.be.

16. Agenda Algemene Vergadering Infrax West op 26 juni 2018 – goedkeuring.
De Raad,
Gelet op het feit dat de gemeente Moorslede deelnemer is van het intergemeentelijke
samenwerkingsverband Infrax West;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09
betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt
dat de benoemingsprocedure en de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt
herhaald voor elke algemene vergadering;
Overwegende dat de gemeenteraad bij elke algemene vergadering zijn standpunt moet bepalen over
de agendapunten en een afgevaardigde en plaatsvervanger dient te mandateren;
Gelet op artikel 33 van de statuten van Infrax West;
Gelet op de aangetekende oproepingsbrief van 22 maart 2018 met de agenda van de Algemene
Vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Infrax West van 26 juni 2018 die
volgende agendapunten bevat:
Algemene Vergadering :
1 Kennisgeving verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering
2 Kennisgeving verslag van de commissaris aan de Algemene Vergadering
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3 Goedkeuring van de jaarrekening (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige
besluiten en waarderingsregels)
4 Afzonderlijke 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 in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig artikel 78
van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.
9 Uittreding provincie West-Vlaanderen
10 Statutaire benoemingen (onder voorbehoud)
11 Kennisgeving
12 Statutaire mededelingen (onder voorbehoud)
13 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.
Gehoord het College van Burgemeester en Schepenen in zijn verslag;

BESLUIT : éénparig
Art. 1. - Zijn goedkeuring te verlenen aan de punten die vermeld staan op de agenda van de
Algemene Vergadering, waarover een beslissing moet genomen worden.
Art. 2. - Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te berichten aan INFRAX west,
Noordlaan 9 te 8820 Torhout.

17. P.V. vorige zitting.
De Raad,
Gelet op het reglement van orde betreffende het goedkeuren van de notulen der vorige vergadering,
zijnde 22 maart 2018;
Overwegende dat tijdens de zitting geen opmerkingen gemaakt werden;
De notulen der vorige zitting worden goedgekeurd.

Mededelingen:
-

Mededeling vanwege schepen Edouard Gillis ivm evolutie verbruik openbare verlichting en CO2
uitstoot.
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Raadslid Daisy Decoene verlaat de zitting.

-

Mededeling vanwege burgemeester Ward Vergote ivm de buitenspeeldag.

Conform artikel 22 van het gemeentedecreet werden volgende punten aan de agenda toegevoegd:
Vraag vanwege raadslid Sigrid Verhaeghe
˗ Vraag tot stemming: nota Project trage wegen – kader voor de realisatie van trage wegen.
De modaliteiten om te komen tot een gedragen trage wegennetwerk tussen de dorpskern en het
Vierkavenbos: in samenspraak en met akkoord van de betrokkenen, met oog voor de
rechtszekerheid en met openheid van bestuur.
Motivatie:
Het overleg tussen het schepencollege en vertegenwoordigers van Werkgroep Realistische Trage
Wegen – Burgerinitiatief heeft niet geleid tot een doorbraak in dit dossier.
Wij bezorgen een tekst met een aantal concrete voorstellen om het overleg opnieuw op te starten.
Graag hadden wij deze ter stemming voorgelegd.
Project Trage Wegen te Moorslede
Een recreatieve verbinding tussen de dorpskern en het Vierkavenbos
1. Doel van het project
Creëren van een recreatieve en verkeersluwe verbinding tussen de ruime dorpskern van de gemeente
en het Vierkavenbos voor trage weggebruikers. Deze verbinding moet de gebruiker laten
kennismaken met de mooie plekjes dichtbij huis en ervoor zorgen dat onder andere het Vierkavenbos
en de Stroroute bekender worden bij onze eigen inwoners en de inwoners van onze buurgemeenten.
Er wordt naar gestreefd om ongeveer 8 km Trage wegen te ontwikkelen met een absolute minimum
kost voor de gemeenschap van Moorslede.
2. Kader waarin het project dient gerealiseerd te worden
a/ Samenspraak en akkoord met de betrokkenen
b/ Rechtszekerheid
c/ Openheid van bestuur.
Verdere toelichting :
a/ Alle voorstellen moeten door alle betrokken partijen (eigenaar, gebruiker, aangelanden, indien
particulier dan max 2 a 3 meter om als aangelande beschouwd te worden) schriftelijk aanvaard
worden. Bij alle gesprekken met betrokkenen of officiële instanties (gemeente, provincie, andere) ivm
Trage Wegen is er een vertegenwoordiging aanwezig van de verschillende partijen die uit punt 3.
(samenstelling van de werkgroep). De afspraken worden aangevraagd via de milieuambtenaar die bij
contact met de betrokkenen meldt dat er van de verschillende vertegenwoordigingen iemand kan
meekomen, tenzij de betrokkene de ene of de andere partij of meerdere partijen niet wenst als
aanwezige.
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b/ Het definitieve voorstel over een bepaald gebied moet ook de schrapping van niet weerhouden
trajecten bevatten tenzij unaniem beslist wordt door alle partijen om een bepaalde trage weg toch te
behouden.
c/ Alles wordt samen gebracht in één unieke file (papier en elektronisch) op de gemeente. Alles wat
niet in deze file aanwezig is wordt ook geacht niet goedgekeurd of niet valabel te zijn. Deze file kan
steeds voor inzage opgevraagd worden op de gemeente. Er wordt over gewaakt dat de privacy niet
geschonden wordt.
3. Samenstelling van de werkgroep
a/ Andere leden van de Milieuadviesraad (drie personen) die nieuw gekozen worden voor dit project.
b/ Een vertegenwoordiging (vier personen) van de Werkgroep Realistische Trage Wegen –
Burgerinitiatief.
c/ De milieuambtenaar van de gemeente.
d/ Twee vertegenwoordigers van het college van de burgemeester en schepenen. Het college kan ook
beslissen om slechts één vertegenwoordiger te nemen en de andere vertegenwoordiger uit de
gemeenteraad te nemen.
4. Aanpak van het project
a/ Het project wordt aangepakt met volledige inachtneming van de vigerende wetgeving.
b/ Het project wordt aangepakt rekening houdend met de verschillende adviserende nota’s vanuit de
provincie.
c/ De nodige infovergadering(en) worden ingericht voor de belanghebbenden en inwoners van
Moorslede.
d/ De voortgang van het project wordt op regelmatige basis aan het college van de burgemeester en
schepenen gerapporteerd.
e/ De eerste vergadering van de nieuwe werkgroep komt zo snel mogelijk (doel ten laatste 3 weken
na goedkeuring van dit document door de gemeenteraad) samen om duidelijke afspraken te maken
ivm de werking. De werkgroep realistische trage wegen neemt hierbij het initiatief om de eerste
vergadering te organiseren met minimum 60% van de leden aanwezig. Er wordt binnen de 14 dagen
na de goedkeuring door de gemeenteraad van dit document een vergadering georganiseerd door de
milieuadviesraad om de drie nieuwe leden te kiezen voor de nieuwe werkgroep.

Schepen Edouard Gillis antwoordt dat deze tekst niet van Groep a komt, maar van de werkgroep
‘realistische trage wegen’. Schepen Edouard Gillis meldt dat hij hieromtrent vrijdagvoormiddag werd
gecontacteerd door een lid van de werkgroep ‘realistische trage wegen’ met de vraag om tegen de
middag hieromtrent een standpunt in te nemen.
De schepen geeft een overzicht van wat er reeds gebeurd is in het kader van het project trage wegen
en leest zijn voorstel van toetsingskader voor dat werd voorgelegd aan de werkgroep “realistische
trage wegen”.
Voorts stelt de schepen volgende vragen aan raadslid Sigrid Verhaeghe :
Schepen van Milieu is niet opgenomen in het voorliggend voorstel van samenstelling werkgroep
1) Waarom mogen de huidige mensen van de milieuadviesraad niet meer zetelen in deze
werkgroep?
Raadslid Sigrid Verhaeghe antwoordt dat het voorstel komt uit de werkgroep “realistische trage
wegen”, aan deze tekst kan nog gesleuteld worden.
2) Waarom zijn er geen leden van de wandelclub, mountainbikers, menners, .. opgenomen in de
werkgroep?
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Raadslid Sigrid Verhaeghe antwoordt dat dit voorstel een vertrek basis is. Het is een voorstel om
het dossier opnieuw op te pikken.
3) Wat met de mensen van de provincie?
Schepen Edouard Gillis zegt dat wie dit punt goedkeurt, toestaat dat er zoveel mogelijk trage wegen
geschrapt worden.
Raadslid Sherley Beernaert antwoordt dat het gaat om het gehele grondgebied van Moorslede. Dit
staat onder het punt: Doel van het project.
Raadslid Hendrik Bekaert stelt voor om te stemmen.
Raadslid Filip Ameel zegt dat, wat nu voorligt, een flagrante aanfluiting is van de werking van de
gemeentelijke adviesraden.
Schepen Mia Wyffels formuleert het standpunt van N-VA voor ivm het voorstel Trage Wegen van
Groep a.
N-VA heeft steeds een duidelijk standpunt ingenomen met betrekking tot het project rond Trage
Wegen. We steunen dit initiatief en streven naar een duurzaam en evenwichtig akkoord.
De aanpak Trage Wegen werd opgenomen in het bestuursakkoord Visie-Pro en de budgetten
werden voorzien. We hebben steeds gepleit voor overleg met de betrokken aangelanden en de
Milieuadviesraad.
N-VA stelt vast dat het overleg is fout gelopen. De ingenomen stellingen liggen thans te ver van
elkaar. Er zijn harde woorden gevallen en het maken van geheime geluidsopnames was een brug
te ver. Wie of wat hiervan de oorzaak is laten we in het midden.
Het is goed dat er in de gemeenteraad wordt gevraagd om het overleg opnieuw een kans te geven
en terug op te starten.
N-VA vindt echter dat de formulering van het Groep a-voorstel tot overleg niet de juiste manier is
en weinig kans op slagen heeft. Op minder dan 6 maand vóór de gemeenteraadsverkiezingen is de
tijd te kort om een evenwichtig resultaat te halen.
In het voorstel van Groep a moeten alle betrokkenen alle voorstellen schriftelijk aanvaarden. Dit
komt erop neer dat iedereen een vetorecht heeft en zodoende een voorgesteld traject kan
tegenhouden. Zullen we dergelijk principe later ook toepassen bij andere gevoelige dossiers?
Volgens het ingediende voorstel moet de Milieuadviesraad voor de samenstelling van de
werkgroep drie andere leden verkiezen. De huidige afvaardiging, waaronder de voorzitter van de
Milieuadviesraad, mag dus niet meer worden aangeduid. Het is niet aan de gemeenteraad om te
beslissen wie de Milieuadviesraad wel of niet mag afvaardigen.
N-VA vindt ook dat de eindbeslissing over de uitvoering van eventuele trajecten moet worden
genomen door de gemeenteraad en niet door een werkgroep.
N-VA stelt voor om het project Trage Wegen verder constructief te bespreken en te streven naar
een zo groot mogelijke concensus.
Het voorstel van Groep a kunnen we niet goedkeuren.
De raad gaat over tot stemming :
stemden voor : 13 raadsleden :

stemden tegen : 6 raadsleden :
onthoudingen

Ward Vergote, Pol Verhelle, Geert Vanthuyne,
Johan Paret, Nessim Ben Driss, Rita Leenknecht,
Sigrid Verhaeghe, Hendrik Bekaert, Jürgen Deceuninck,
Sherley Beernaert, Noël Verbrugghe, Andries Sioen,
Marnik Vanackere
Ward Gillis, Mia Wyffels, Marleen Uyttenhove,
Nicolas Verlinde, Sofie Beernaert, Filip Ameel,

: / raadsleden

BESLUIT :
De raad gaat akkoord met de nota Project Trage wegen – kader voor de realisatie van trage wegen.
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Schepen Edouard Gillis : De werkgroep Realistische Trage Wegen zal de Werkgroep bijeenroepen. Ik
zou dit niet doen. Er staan veel zaken in die strijdig zijn met het gemeentedecreet. Er zal dan ook
tegen dit punt klacht worden ingediend bij de Gouverneur.

Vraag vanwege raadslid Noël Verbrugghe
˗ Gevaarlijke situatie ten gevolge uitgevoerde wegeniswerken aan betonvakken in de Iepersestraat
Motivatie:
Sedert ruim één maand werden betonvakken hersteld in de Iepersestraat, dit ter hoogte van het
kruispunt gevormd met de Werviksestraat. Na het drogen van de beton (een drietal weken later)
werden alle obstakels weggenomen en kon het verkeer normaal zijn doorgang vinden.
Tot op heden stel ik nog steeds vast dat deze werken niet volledig voltooid zijn, aangezien de boorden
langs de zomerkant onaangeroerd zijn gebleven.
Door deze boorden niet aan te aarden met kiezel of dergelijke materie vormt dit een gevaarlijke
situatie voor het doorgaand verkeer.
Ik vraag u dan ook dat de aannemer zo vlug mogelijk deze werken uitvoert, zodat de Iepersestraat op
deze plaats de oorzaak niet wordt van verkeersongevallen waarvoor de gemeente aansprakelijk kan
gesteld worden.
Aan de schepen van openbare werken en ruimtelijke ordening Pol Verhelle:
Hoe kan de oplevering gebeuren zolang deze werken niet volledig zijn uitgevoerd ?
Schepen Pol Verhelle antwoordt dat er nog geen oplevering is gebeurd. De aannemer werd reeds
gecontacteerd en zal dit in de lo op van volgende week oplossen. De schepen stelt voor om, wanneer
iemand van oordeel is dat er zich een heel gevaarlijke situatie voordoet, hem onmiddellijk te
contacteren.

Aldus beslist in vergadering op datum zoals hierboven vermeld.
De Gemeentesecretaris,

De Voorzitter,

Kristof Vander Stichele.

Johan Paret.
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