DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 21 JUNI 2018
Provincie
West-Vlaanderen

Aanwezig:

Gemeente
MOORSLEDE

Verontschuldigd:

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

De raad gaat akkoord om punt 14 eerst te behandelen wegens de immobiliteit van schepen Pol Verhelle.

Openbaar
Normaal

01. Kennisname aanstellingsbesluit algemeen directeur.
De Raad,
Aanleiding
Gelet op het Vlaams regeerakkoord 2014-2019, houdende de (politiek-ambtelijke) integratie van de
OCMW- en de gemeentebesturen uiterlijk tegen de start van de volgende lokale bestuursperiode;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 162 en de overgangsbepalingen zoals voorzien
door DEEL 6, TITEL 2, HOOFDSTUK 2 (artikel 580 – artikel 589);
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden
voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en
het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en
de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende minimale voorwaarden
voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de
rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;
Gelet op het organisatievoorstel zoals ontvangen vanwege de zittende functiehouders en waarin op
gemotiveerde wijze tot een gedragen voorstel wordt gekomen met betrekking tot de invulling van het ambt
van algemeen directeur enerzijds en de gewaarborgde functie voor de niet aangestelde functiehouder
anderzijds;
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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 directeur die in de plaats treedt van de huidige gemeente- en OCMW-secretaris;
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;
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 aan te stellen in
een adjunct- of passende functie;
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 diende te worden gekozen;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 19 april 2018 besloot om overeenkomstig artikel 583, §1,
eerste lid DLB de titularissen op te roepen om zich kandidaat te stellen voor het ambt van algemeen
directeur;
Overwegende dat het daarbij aangewezen werd 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; 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;
Dat zodoende werd besloten om het ambt van algemeen directeur aan te stellen via de oproeping van de
huidige titularissen;
Overwegende dat kennis wordt genomen van het organisatievoorstel van de functiehouders, hetgeen een
gemotiveerd en gedragen voorstel omvat voor de aanstellingen die het Decreet Lokaal Bestuur in eerste
instantie noodzaakt;
Overwegende dat voor het ambt van algemeen directeur vervolgens één kandidaatstelling werd ontvangen,
zijnde van dhr Kristof Vander Stichele; dat blijkt dat dit kadert in de afspraken die tussen de functiehouders
werden gemaakt;
Overwegende dat dit overeenkomstig artikel 583, §1 voor gevolg heeft dat de gemeentesecretaris van
rechtswege wordt aangesteld als algemeen directeur bij de gemeente;
Overwegende dat het anderzijds aan de gemeenteraad toekomt om de niet aangestelde functiehouder aan
te stellen overeenkomstig artikel 589 DLB; dat hierin in een aanstelling wordt voorzien als adjunctalgemeen directeur; dit met de waarborging van bepaalde rechten, gezien de functie van secretaris niet
meer bestaat;
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Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur primordiaal uitgaat van een consensusmodel tussen de
decretale functiehouders resp. de gemeente en het OCMW teneinde de ambtelijke integratie efficiënt en
tijdig te bewerkstelligen;
Overwegende dat het noodzakelijk is om deze overgang zo vlot en transparant mogelijk te laten verlopen;
Overwegende dat moet worden vastgesteld dat in het voorstel van de zittende functiehouders op
gemotiveerde en gedragen wijze wordt aangetoond op welke wijze het best en in het belang van de
organisatie kan overgegaan worden tot invulling van de nieuwe functie als algemeen directeur, met
aandacht voor de gewaarborgde functie voor de niet aangestelde secretaris;
Overwegende dat er geen redenen voorhanden zijn om anders te besluiten; dat het voorstel bij consensus
tot stand is gekomen na veelvuldig overleg en in het belang van de openbare dienst; dat het tevens
noodzakelijk is om gemotiveerde leidinggevende functiehouders te behouden teneinde de vooropgestelde
integratie-oefening tot een succes te brengen;
Overwegende dat dit voorstel bijkomend leidt tot een vlotte overgang naar de nieuwe functies, hetgeen
des te belangrijker voorkomt in het huidige verkiezingsjaar; dat betwistingen en procedures op deze wijze
ook worden vermeden;
Zodat bijgevolg enerzijds moet worden vastgesteld dat het voorstel van de zittende functiehouders ertoe
geleid heeft dat enkel de gemeentesecretaris zich kandidaat heeft gesteld na oproeping, hetgeen
overeenkomstig artikel 583 DLB de aanstelling van rechtswege als algemeen directeur voor gevolg heeft;
Zodat anderzijds de OCMW-secretaris kan worden aangesteld als adjunct-algemeen directeur; dat dit
verantwoord voorkomt gelet op het verruimde takenpakket van de algemeen directeur, die nu zowel voor
de diensten en het personeel van de gemeente als het OCMW verantwoordelijk is; dat de adjunct de
algemeen directeur hierin zodoende kan ondersteunen en bijstaan;
BESLUIT:
Art. 1. - De gemeenteraad neemt kennis van de aanstelling van rechtswege van de gemeentesecretaris
Kristof Vander Stichele, die daarmee instemt, als algemeen directeur.
De algemeen directeur wordt overeenkomstig artikel 588 DLB met behoud van zijn geldelijke
anciënniteit, ingeschaald in de salarisschaal van algemeen directeur. Deze salarisschaal is gelijk is aan
de salarisschaal van de gemeentesecretaris verhoogd met 30%.
De vigerende rechtspositieregeling van de secretaris is van toepassing op de algemeen directeur. De
algemeen directeur wordt geacht de proefperiode te hebben volbracht.
Art. 2. - De Raad stelt de weddeschalen van algemeen directeur en financieel directeur vast, zoals in bijlage
bij deze beslissing gevoegd.
02. Eedaflegging algemeen directeur.
De Raad,
Aanleiding
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21 juni 2018 waarbij kennis werd genomen van de van
rechtswege aanstelling van dhr Kristof Vander Stichele als algemeen directeur;
Overwegende dat de eed dient afgelegd te worden;
Regelgeving
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Gelet op het decreet Lokaal Bestuur bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 22 december 2017;
BESLUIT:
Heden, donderdag 21 juni 2018, om 20.05 uur, is voor ons Johan Paret, voorzitter van de gemeenteraad
van de gemeente Moorslede, verschenen in openbare vergadering van de gemeenteraad :
Vander Stichele Kristof
Geboren op 25 mei 1971
van rechtswege aangesteld als algemeen directeur van de gemeente Moorslede met ingang van 21 juni
2018
Kristof Vander Stichele verklaart het ambt te aanvaarden en legt de eed af die voorgeschreven is in het
Decreet, als volgt :
“Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen”.
Daarna wordt de heer Kristof Vander Stichele in zijn functie van algemeen directeur van de gemeente
Moorslede aangesteld verklaard.
03. Tijdelijke politieverordening inzake beperkingen op de ambulante activiteiten en onderhoudswerken
aan rallyvoertuigen langs de openbare weg, ter gelegenheid van de autorally “Omloop van
Vlaanderen” op vrijdag 31 augustus 2018 en zaterdag 1 september 2018 – goedkeuring.
De Raad,
Regelgeving
Gelet op artikel 119 en artikel 135 van de Gemeentewet;
Gelet op de wet van 25 juni 1993 met betrekking op de uitoefening van de ambulante activiteiten;
Gelet op K.B. van 28 maart 2003 tot wijziging van het K.B. van 28 november 1997 houdende de
reglementering van de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto’s die geheel of
gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben;
Feiten, context en argumentatie
Gelet op de voorlopige vergunning die werd afgeleverd door de Burgemeester van Moorslede voor het
organiseren van de autorally “Omloop van Vlaanderen “ op het grondgebied van de gemeente Moorslede
op 31 augustus 2018 en 01 september 2018.
Overwegende dat bij dergelijke manifestaties door de te talrijke aanwezigheid van ambulante handelaars,
de veiligheid van het voetgangersverkeer in het gedrang komt;
Overwegende dat om veiligheidsredenen, vooral op het traject van de klassementsproeven, het aantal
verkoopspunten van eetwaren en dranken dient beperkt te worden;
Na beraadslaging:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Art. 1. - Op vrijdag 31 augustus 2018 vanaf 16:00 uur tot 24:00 uur en zaterdag 01 september 2018 vanaf
07:00 uur tot 24:00 uur is, met uitzondering voor diegenen die in het bezit zijn van een schriftelijke
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vergunning van de Burgemeester of van de organisatie van de rally en voor de permanente eet- en
drankgelegenheden, het uitoefenen van ambulante activiteiten verboden op het grondgebied van de
gemeente Moorslede.
Art. 2. - Het verlenen van service aan de deelnemende voertuigen is gedurende het ganse rallygebeuren
verboden. Enkel noodreparaties zijn toegelaten.
Art. 3. - Het is verboden om de rally “Omloop van Vlaanderen” die plaatsvindt op 31 augustus 2018 en 01
september 2018 op enigerlei wijze te hinderen.
Art. 4. - Overtredingen op dit reglement worden bestraft met politiestraffen.
Art. 5. - Dit reglement zal bekend gemaakt worden door aanplakking.
Art. 6. - Een afschrift van huidig reglement wordt overgemaakt aan de Heer Gouverneur van WestVlaanderen, aan de Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg en van de Politierechtbank te Ieper, aan de
brandweercommandant te Moorslede.
04. Tijdelijke politieverordening inzake beperkingen op de ambulante activiteiten langs de openbare
weg, ter gelegenheid van de wielerwedstrijd "Lotto Belgium Tour" op woensdag 5 september 2018 goedkeuring.
De Raad,
Regelgeving
Gelet op artikel 119 en artikel 135 van de Gemeentewet;
Gelet op de wet van 25 juni 1993 met betrekking op de uitoefening van de ambulante activiteiten;
Gelet op K.B. van 28 maart 2003 tot wijziging van het K.B. van 28 november 1997 houdende de
reglementering van de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities die geheel of gedeeltelijk op
de openbare weg plaatshebben;
Feiten, context en argumentatie
Gelet op de voorlopige vergunning die werd afgeleverd door de Burgemeester van Moorslede voor het
organiseren van de wielerwedstrijd “Lotto Belgium Tour" op het grondgebied van de gemeente Moorslede
op 05 september 2018.
Overwegende dat bij dergelijke manifestaties door de te talrijke aanwezigheid van ambulante handelaars,
de veiligheid van het voetgangersverkeer in het gedrang komt;
Overwegende dat om veiligheidsredenen, vooral op het traject van de wielerwedstrijd, het aantal
verkoopspunten van eetwaren en dranken dient beperkt te worden;
Na beraadslaging:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Art. 1. - Op 05 september 2018 vanaf 07:00 uur tot 24:00 uur is, met uitzondering voor diegenen die in het
bezit zijn van een schriftelijke vergunning van de Burgemeester of van de organisatie van de
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wielerwedstrijd en voor de permanente eet- en drankgelegenheden, het uitoefenen van ambulante
activiteiten verboden op het grondgebied van de gemeente Moorslede.
Art. 2. - Het is verboden om de wielerwedstrijd “Lotto Belgium Tour” die plaatsvindt op 05 september 2018,
op enigerlei wijze te hinderen.
Art. 3. - Overtredingen op dit reglement worden bestraft met politiestraffen.
Art. 4. - Dit reglement zal bekend gemaakt worden door aanplakking.
Art. 5. - Een afschrift van huidig reglement wordt overgemaakt aan het Hoofdcommissariaat PZ Arro Ieper,
aan de Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg en van de Politierechtbank te Ieper, aan de
brandweercommandant te Moorslede.
05. Vaststelling BBC Jaarrekening 2017.
De Raad,
Aanleiding
Gelet op het ontwerp van de jaarrekening 2017;
Regelgeving
Gelet op art 174 GD;
Feiten, context en argumentatie
Gelet op het advies van het MAT dd. 11 juni 2018;
Gehoord de schepen van financiën;
Na beraadslaging:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Art. 1. - De BBC-jaarrekening 2017 wordt vastgesteld.
Resultaat op kasbasis: € 6.450.492,01
Autofinancieringsmarge: € 1.413.267,42
Balans per 31/12:
Vlottende activa: € 8.956.344,58
Vaste activa: € 50.931.830,55
TOTAAL ACTIVA: € 59.888.175,13
Schulden: € 14.652.731,17
Netto actief: € 45.235.443,96
TOTAAL PASSIVA: € 59.888.175,13
Staat van opbrengsten en kosten per 31/12:
Het operationeel overschot: € -694.372,12
Het financieel overschot: € 555.090,56
Het uitzonderlijk overschot: € -104.982,97
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Overschot van het boekjaar: € -244.264,53
Art. 2. - Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur.
06. Privacyverklaring informatieveiligheid Gemeentebestuur Moorslede – goedkeuring.
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt:
Nessim Ben Driss, Gemeenteraadslid

De Raad,
Aanleiding
Gelet op de beslissing van de Raad, in zitting van 07 september 2017 houdende goedkeuring
privacyverklaring informatieveiligheid Gemeentebestuur Moorslede;
Overwegende dat door de inwerkingtreding van de GDPR-wetgeving, deze privacyverklaring dient
aangepast te worden;
Overwegende dat het gemeentebestuur Moorslede sterk begaan is met de veiligheid en privacy van
de gebruikte informatie van en voor hun burgers, cliënten en medewerkers in het kader van haar
wettelijke opdrachten en bestuurlijke dienstverlening;
Overwegende dat het gemeentebestuur een privacyverklaring wenst op te maken met de nodige
maatregelen, om deze bescherming te garanderen;
Gelet op de richtlijnen van de Privacycommissie, betreffende de bescherming van de persoonsgegevens
van inwoners en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (27 april 2016);
Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens;
Regelgeving
Gelet op de richtlijnen van de Privacycommissie, betreffende de bescherming van de persoonsgegevens
van inwoners en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (27 april 2016);
Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens;
Na beraadslaging:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Art. 1. - De Raad keurt de privacyverklaring Gemeentebestuur Moorslede goed.
07. Procedure detecteren incidenten informatieveiligheid - goedkeuring.
De Raad,
Aanleiding
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Overwegende dat volgens de Europese verordening die vanaf 25 mei 2018 in uitvoering trad, ieder lokaal
bestuur dient te beschikken over een incidentenprocedure en rapporteringssysteem om incidenten inzake
persoonsgegevens te melden.
Overwegende dat dit concreet betekent dat gemeenten en OCMW’s gebeurtenissen die de privacy van de
inwoners, cliënten of medewerkers in gevaar brengen, moeten detecteren en melden aan het juiste
orgaan;
Overwegende de voorgestelde procedure;
Overwegende dat deze procedure op informatieveiligheidscel van 17 mei werd besproken en gunstig
geadviseerd.
Regelgeving
Gelet op de richtlijnen van de Privacycommissie, betreffende de bescherming van de persoonsgegevens
van inwoners en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (27 april 2016);
Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens;
Na beraadslaging:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Art. 1. - De Raad keurt de procedure incidenten informatieveiligheid goed.
08. Koude- en warmteplan gemeentelijke diensten - goedkeuring.
De Raad,
Aanleiding
Overwegende dat de regelgeving verplicht dat de werkgever een aantal maatregelen treft om het ongemak
te verminderen bij het overschrijden van bepaalde temperaturen;
Overwegende dat het koude-warmteplan een aantal acties voorziet om de personeelsleden, bij het
uitvoeren van hun werk, te beschermen tegen extreme weersomstandigheden;
Overwegende dat dit plan past binnen het beleid 'welzijn op het werk' van de gemeente Moorslede;
Gelet op de bespreking en advies door het MAT dd. 14 mei 2018;
Gelet op de bespreking binnen het BOC dd. 05 juni 2018;
Na beraadslaging:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Art. 1. - De Raad keurt het koude-warmteplan voor het gemeentepersoneel goed.
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09. Vaststelling van het begrip 'dagelijks personeelsbeheer' - goedkeuring.
De Raad,
Aanleiding
Overwegende dat de algemeen directeur, die instaat voor de algemene leiding van de diensten, hoofd van
personeel is en bevoegd is voor het dagelijks personeelsbeheer;
Overwegende dat de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen van wat onder het begrip dagelijks
personeelsbeheer wordt verstaan;
Regelgeving
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid de artikels 43 §2, 23° en 86;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad, in zitting van 07 september 2017 houdende vaststelling van
de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad, in zitting van 07 september 2017 houdende de goedkeuring
van het arbeidsreglement van het gemeentepersoneel;
Na beraadslaging:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Art. 1. - Worden als "dagdagelijks personeelsbeheer" beschouwd en zijn als dusdanig een bevoegdheid van
de algemeen directeur, onder de voorwaarden en binnen de modaliteiten bepaald door de
rechtspositieregeling en het arbeidsreglement :
a) Individueel personeelsbeheer:
 Opmaak functiebeschrijvingen - in overleg met afdelings- en/of diensthoofd
 Toestemming dienstreizen en meest geschikte vervoermiddel
 Het goedkeuren van vakantieverlof en omstandigheidsverlof : verantwoordelijkheid
van het diensthoofd
 Het goedkeuren van verlof- of afwezigheden (andere dan vakantie- of
omstandigheidsverlof)
 De individuele weddevaststelling en de overname van de anciënniteiten binnen de
grenzen inzake meerekenbaarheid van anciënniteiten die de raad (in de
rechtspositieregeling) en de aanstellende overheid (in de vacature) gesteld hebben in overleg met afdelingshoofd
 Verzoeken tot het presteren van overuren (= uitzonderlijke prestaties die in het
dienstbelang geleverd worden bovenop de uren die op grond van de gewone
arbeidsregeling op weekbasis door het personeelslid gepresteerd worden)
 Toekennen verstoringstoelage in uitvoering van de rechtspositieregeling
 Concrete afspraken maken voor de actieve inwerking van het nieuwe personeelslid in
zijn functie en zijn integratie in de diensten
 Tijdelijke aanstellingen of vervangingen van personeel met een maximum van 6
maand (voor de vervanging van statutair personeel ligt de bevoegdheid tot
vervanging steeds bij het schepencollege).
b) Individuele toepassingen van de bepalingen met betrekking tot vorming en evaluatie en
dergelijke
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Evaluaties van personeelsleden: de verantwoordelijkheid van de rechtstreeks
leidinggevende (in samenwerking met afdelingshoofd of de algemeen directeur
conform de geldende bepalingen van de rechtspositieregeling)
Vormingsaanvragen
Concrete invulling van het recht en de plicht op vorming, onder voorbehoud van wat
de gemeenteraad in het vormingsreglement bepaalt

c) Toepassing van de lokale rechtspositieregeling
 De evaluatieprocedure intern organiseren binnen de door de raad bepaalde termijnen
 Dienstroosters opmaken en prestaties noteren
 Onkostenvergoedingen conform de regels van de rechtspositieregeling
Art. 2. - De algemeen directeur zal maandelijks aan het schepencollege rapporteren over de uitoefening van
zijn bevoegdheden inzake dagelijks personeelsbeheer.
Art. 3. - Deze beslissing treedt met onmiddellijke ingang in voege.
10. Toekenning van bevoegdheid aan het college inzake:
- opdrachten, die betrekking hebben op het dagelijks beheer van de gemeente
- daden van beheer van gemeentelijke inrichtingen en eigendommen.
De Raad,
Aanleiding
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad, in zitting van 21 november 2013 houdende toekenning van
bevoegdheden aan het college inzake dagelijks bestuur en daden van beheer;
Overwegende dat de drempelbedragen van de wet op de overheidsopdrachten aangepast zijn;
Overwegende dat omwille van de éénduidigheid ook de bedragen van visumplicht financieel directeur best
aangepast worden;
Overwegende dat in het kader van integratie gemeente en OCMW het de bedoeling is om
budgethouderschap in te voeren voor de afdelingsverantwoordelijken;
De belangrijkste motivatie voor de invoering van budgethouderschap is, naast het responsabiliseren van de
leidinggevenden, het efficiënter laten verlopen van het aankoopproces;
Regelgeving
Gelet op art 220 DLB;
Gelet op art 43 en 57 Gemeentedecreet;
Na beraadslaging:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Art. 1. - De raad delegeert bevoegdheden aan het college inzake opdrachten, die betrekking hebben op het
dagelijks beheer van de gemeente en voor daden van beheer van gemeentelijke inrichtingen en
eigendommen;
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Art. 2. - Worden beschouwd als opdrachten van dagelijks bestuur in de zin van artikel 43 en 57 van het
gemeentedecreet en art 220 DLB:
 De verrichtingen van het exploitatiebudget die de gemeente in normale omstandigheden niet
jaaroverschrijdend binden, of die jaarlijks opzegbaar zijn.
 Investeringen onder de € 15.000 excl. BTW, voor werken, leveringen en diensten van het
investeringsbudget voorzover deze binnen hetzelfde boekjaar gerealiseerd of geleverd worden in
normale omstandigheden.
 De bevoegdheid om binnen de grenzen van een goedgekeurd budget wijzigingen aan te brengen
aan een overeenkomst voor zover hieruit geen bijkomende uitgaven voortvloeien van meer dan
10%.
 De goedkeuring tot uitbetaling v/d lonen van de decretale graden wordt tevens aanzien als een
opdracht van dagelijks bestuur.
Art. 3. - Als daden van beheer van de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen worden beschouwd:
 Het algemeen onderhoud van de gemeentelijke infrastructuur;
 Het occasioneel ter beschikking stellen van lokalen en terreinen aan derden;
 Het terug verkopen van rollend materieel na normale gebruiksduur;
 Het toewijzen van de huurders in huurcontracten van gemeentelijke gebouwen;
 Het onderhoud en de uitbreiding van nutsleidingen.
Art. 4. - De voorwaarden waaronder de financieel beheerder de controle, bedoeld in artikel 160 § 2 van het
gemeentedecreet, uitoefent als volgt vast te stellen:
 Verrichtingen m.b.t. het dagelijks bestuur, waarvan het bedrag niet hoger is dan € 15.000 (exclusief
BTW) zijn uitgesloten van de voorafgaande visumverplichting.
Art. 5. - Dit besluit treedt in werking met ingang van 01 januari 2019.
11. Vraag tot gedeeltelijke herziening van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West – Vlaanderen
voor de site van Dadipark.
De Raad,
Aanleiding
Er werd een WINVORM – procedure opgestart voor de site van het Dadipark. De eigenaars van de grond,
provincie West – Vlaanderen en gemeente Moorslede gaan in deze procedure samen met een ontwerper
op zoek naar een nieuwe invulling voor de site van het Dadipark.
In het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) West – Vlaanderen is Dadipark geselecteerd als pretpark.
Op basis van deze selectie werd BPA 1C Dadipark opgemaakt. Uit de gezamenlijke projectdefinitie en het
ontwerpend onderzoek voor deze site blijkt dat het echter niet meer gewenst is om het Dadipark uit te
bouwen als pretpark conform het PRS en het BPA.
Regelgeving
In artikel 2.1.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is opgenomen dat de gemeenteraad, op
voorstel van het college van burgemeester en schepenen, een gemotiveerd verzoek kan richten aan de
provincieraad om het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan te herzien.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 8 mei 2018 beslist om een gemotiveerd
verzoek tot herziening van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan voor te leggen aan de gemeenteraad.
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Feiten, context en argumentatie
De site van het Dadipark is in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) West – Vlaanderen
geselecteerd als toeristisch – recreatief knooppunt en pretpark. Bijgevolg is ook het Gemeentelijk
Ruimtelijk Structuurplan (GRS) Moorslede geschreven in functie van de uitbating van het Dadipark als
pretpark.
Voor de site van het Dadipark geldt het BPA 1C Dadipark dd. 7 april 2006.
Op 8 september 2016 werd er een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen provincie West –
Vlaanderen, gemeente Moorslede en NV Dadipark voor het opmaken van een masterplan voor de site van
het Dadipark (dossier GGW/2016-74). Aan deze samenwerkingsovereenkomst werd een vooraf opgestelde
gemeenschappelijke projectdefinitie gekoppeld. Op basis hiervan werd een WINVORM – procedure
opgestart.
De site van het Dadipark is gelegen in signaalgebied (SG_R3_LEIE_03). Op 31 maart 2017 nam de Vlaamse
Regering een beslissing over de vervolgstappen voor dit signaalgebied. Er werd beslist om dit gebied mee te
nemen in het verdere traject met het oog op de aanduiding van dit gebied als watergevoelig
openruimtegebied (WORG).
Op 11 december 2017 werd er een overleg over dit signaalgebied georganiseerd met de Vlaamse
administratie. Op dit overleg werd de gemeenschappelijke projectdefinitie voor de site overlopen. Er werd
toen besproken dat er een RUP zal opgemaakt worden conform de projectdefinitie in plaats van het
vastleggen van WORG. In dit RUP moeten voldoende garanties worden geboden inzake extra
buffercapaciteit voor het water.
In de overeenkomst van 8 september 2016 hebben zowel provincie als gemeente aangegeven dat zij het
GRS en het PRS willen wijzigen om een gemeentelijk RUP met nieuwe ruimtelijke keuzes mogelijk te maken.
Het RUP is niet alleen noodzakelijk om de keuzes uit de gemeenschappelijke projectdefinitie mogelijk te
maken maar ook om voldoende buffercapaciteit op de site juridisch te verankeren conform de beslissing
van de Vlaamse Regering over het signaalgebied.
Er kan pas over een RUP worden beslist nadat het PRS en GRS zijn aangepast. De gemeente is gestart met
de herziening van het GRS. Een beslissing over deze herziening is echter pas mogelijk nadat het PRS is
aangepast. Om de verschillende procedures vlot op elkaar te kunnen afstemmen, wordt daarom
voorgesteld om op basis van bovenstaande motivering een verzoek in te dienen om het PRS te herzien voor
de site van het Dadipark.
Gehoord de schepen van ruimtelijke ordening.
Overwegende de vraag vanwege raadslid Sigrid Verhaeghe wat de timing is voor het nieuwe
uitvoeringsplan;
Schepen Pol Verhelle antwoordt dat er mag gerekend worden op 2020;
Overwegende de vraag vanwege raadslid Sherley Beernaert of de winvorm-procedure reeds werd
toegekend en hoeveel woningen er komen op Dadipark;
Schepen Pol Verhelle antwoordt dat de winvorm-procedure reeds beëindigd is en dat er max. 57
woonentiteiten kunnen komen.
Overwegende de vraag vanwege raadslid Sherley Beernaert hoe het zit met het signaalgebied binnen
Dadipark;
Schepen Pol Verhelle antwoordt dat er een mogelijkheid is om de grenzen van het signaalgebied wat te
verschuiven, zodanig dat een realisatie op het Dadipark mogelijk is;
Overwegende de vraag vanwege raadslid Andries Sioen wat het dan wel wordt als het geen pretpark is;
Burgemeester Ward Vergote antwoordt dat dit beschreven is in de projectnota Dadipark;
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Overwegende de vraag vanwege raadslid Noël Verbrugghe of er recreatie aanwezig blijft.
Burgemeester Ward Vergote antwoordt dat er absoluut recreatie aanwezig blijft.
Na beraadslaging:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Art. 1. - De gemeenteraad beslist om op basis van bovenstaande motivering een verzoek te richten aan de
provincieraad van Provincie West – Vlaanderen om het PRS te herzien voor de site van het Dadipark.
Art. 2. - Dit verzoek wordt verstuurd naar Provincieraad van Provincie West - Vlaanderen, Provinciehuis
Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint - Andries.
Art. 3. - De gemeenteraad vraagt aan de provincieraad van West – Vlaanderen om dit verzoek gemotiveerd
te beantwoorden binnen 90 dagen vanaf de verzending.
12. Ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Kleppestraat - voorlopige vaststelling.
De Raad,
Aanleiding
Het gemeentelijk zwembad in de Ledegemstraat te Dadizele werd eind 2015 gesloten. Dit zwembad is
volgens het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) Kleppestraat opgenomen in een zone voor
gemeenschapsvoorzieningen waardoor de mogelijkheden voor deze site beperkt zijn. Om een meer
uitgebreide centrumbestemming mogelijk te maken, werd beslist om deze site te herbestemmen.
Daarnaast werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de voorschriften van het BPA Kleppestraat te
actualiseren en aan te passen naar de huidige ruimtelijke principes.
Regelgeving
Conform het gemeentedecreet en conform hoofdstuk 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening heeft
het college van burgemeester en schepenen beslist om BPA Kleppestraat te herzien.
Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) werd op 26 april 2007 goedgekeurd door de Deputatie van
Provincie West – Vlaanderen. Nagenoeg het volledige plangebied van dit Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)
Kleppestraat wordt in het GRS in de gewenste ruimtelijke structuur voor Dadizele aangeduid als ‘te
verdichten kern’. Het ontwerp van het RUP past binnen de vooropgestelde doelstellingen uit het GRS voor
de kern van Dadizele.
Feiten, context en argumentatie
De ontwerpbundel voor dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit een memorie van
toelichting, stedenbouwkundige voorschriften, plan bestaande toestand en bestemmingsplan;
Het ontwerp van dit Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) geeft uitvoering aan het GRS
aangezien het ontwerp zorgt voor een kwalitatieve verdichting van de kern van Dadizele en voldoet aan de
vooropgestelde doelstellingen uit het GRS voor de kern van Dadizele;
Er werd een eerste plenaire vergadering georganiseerd op 28 juni 2017 waarvan verslag is opgenomen in
de memorie van toelichting.
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Er werd een tweede plenaire vergadering georganiseerd op 5 juni 2018 waarvan verslag is opgenomen in
de memorie van toelichting.
De dienst Milieueffectrapportage heeft geconcludeerd dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot
aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan – MER niet nodig is. Het ontwerp van
GRUP wordt aangevuld met het screeningsdocument en met de beslissing inzake het onderzoek tot
milieueffectrapportage.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 12 juni 2018 het ontwerp van dit GRUP
goedgekeurd.
Overwegende de bemerking vanwege raadslid Rik Bekaert dat de projectzone waar het zwembad nu
aanwezig is, gelegen is in een licht overstromingsgevoelig gebied en gedeeltelijk in een zeer
overstromingsgevoelig gebied;
Schepen Pol Verhelle antwoordt dat er ook is gekeken naar bijkomende maatregelen aan de rioleringen.
Voorzitter Johan Paret antwoordt dat er in deze projectzone overstromingsgevoeligvrij dient gebouwd te
worden;
Na beraadslaging:
Met 12 stemmen voor (Ward Vergote, Ward Gillis, Pol Verhelle, Mia Wyffels, Geert Vanthuyne, Marleen
Uyttenhove, Johan Paret, Daisy Decoene, Nessim Ben Driss, Nicolas Verlinde, Sofie Beernaert, Filip Ameel),
9 onthoudingen (Rita Leenknecht, Sigrid Verhaeghe, Rik Bekaert, Thomas Manhout, Jürgen Deceuninck,
Sherley Beernaert, Noël Verbrugghe, Andries Sioen, Marnik Vanackere)
BESLUIT:
Art. 1. - Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Kleppestraat 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.
13. Verleggen voetweg nr. 64 - sluiten openbaar onderzoek en definitieve vaststelling plan verlegging.
De Raad,
Regelgeving
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);
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;
Feiten, context en argumentatie
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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 vond 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), zoals 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;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 april 2018 tot princiële goedkeuring en start van de
procedure;
Gelet op de openbaar onderzoek dat werd georganiseerd van 2 mei 2018 tot en met 1 juni 2018 waarbij het
dossier ter inzage lag voor het publiek;
Overwegende dat er geen bezwaren werden ingediend tijdens het openbaar onderzoek;
Na beraadslaging:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Art. 1. - Het openbaar onderzoek betreffende voorstel voor verleggen van voetweg n° 64 (Kruiskedreef)
wordt gesloten.
Art. 2. - Het ontwerp van rooilijnplan voor de verlegging van voetweg n° 64 (Kruiskedreef) te 8890
Moorslede wordt definitief vastgesteld.
Art. 3. - Volgende stukken vormen één geheel met deze beslissing :
o Kruiskedreef weg n° 64 – opmetingsplan
o Kruiskedreef weg n° 64 – uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen
o Kruiskedreef weg n° 64 - plan met voorstel rooilijnplan en bestaand deel + nieuw deel + af
te schaffen deel van de voetweg
o Lijst eigenaars aanpalende percelen
Art. 4. - Deze beslissing wordt overgemaakt aan de deputatie van de provincie West-Vlaanderen voor
verdere afhandeling van het dossier.
14. Verkoop stuk gemeentegrond Millesteenstraat, 2e afdeling, sectie A, zonder nr, lot 1, opp. 1a72ca –
definitieve goedkeuring.
Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt:
Pol Verhelle, Tweede schepen, Conform art 27 GD

De Raad,
Aanleiding
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Overwegende de vraag van dhr. Renaat Denys tot aankoop van een stukje gemeentegrond, gekend ter
kadaster 2de afdeling, sectie A, zonder nr, lot 1, opp. 1a 72ca van de gemeente Moorslede;
Regelgeving
Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet;
Feiten, context en argumentatie
Gelet op het plan opgemaakt door landmetingsbureel BVBA Verland;
Overwegende dat er geen nutsleidingen aanwezig zijn op het betreffende stuk grond;
Gelet op de principiële goedkeuring van de verkoop in zitting van 22 juni 2017;
Gelet op het ontwerp van de akte van notaris Luc Ghesquière;
Na beraadslaging:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Art. 1. - De verkoop aan dhr. Renaat Denys, Millesteenstraat 69 te 8890 Dadizele van een stukje
gemeentegrond, gekend ter kadaster 2de afdeling, sectie A, zonder nr, lot 1, opp. 1a 72ca wordt
goedgekeurd voor een bedrag van € 13.760.
Art. 2. - Notaris Luc Ghesquière te belasten met het opmaken van de akte.
15. Burgemeestersconvenant - ondertekening CoM 2030 - goedkeuring.
De Raad,
Regelgeving
Gelet op het Gemeentedecreet;
Feiten, context en argumentatie
Gelet op het feit dat het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering (IPCC) in zijn vijfde
beoordelingsverslag opnieuw heeft bevestigd dat klimaatverandering een realiteit is en dat menselijke
activiteiten het klimaat blijven beïnvloeden;
Gelet op het feit dat volgens de bevindingen van het IPCC mitigatie (voorkomen van klimaatverandering) en
adaptatie (aanpassing aan reeds optredende klimaatverandering) elkaar aanvullende benaderingen zijn ter
vermindering van de risico’s van de gevolgen van klimaatverandering in verschillende tijdsschalen;
Gelet op het feit dat de nationale regeringen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties
inzake klimaatverandering (UNFCC) een gemeenschappelijke doelstelling overeengekomen zijn om de
gemiddelde opwarming van de aarde ruim onder 2°C te houden t.o.v. pre-industriële niveaus;
Gelet op de beslissing van de Europese Unie op de Europese raad van oktober 2009, waarmee zij zich
eenzijdig ertoe heeft verbonden de uitstoot van broeikasgassen tussen nu en 2050 met 80 tot 95% te
reduceren te opzichte van 1990;
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Gelet op het feit dat de EU in oktober 2014 het klimaat- en energiebeleidskader 2030 aangenomen heeft
waarin nieuwe klimaat- en energiedoelstellingen zijn vastgesteld: interne vermindering van de uitstoot van
broeikasgassen met ten minste 40%, ten minste 27% van de verbruikte energie in de EU uit hernieuwbare
energiebronnen en een energiebesparing van ten minste 27%;
Overwegende dat het Comité van de Regio’s van de Europese Unie de overtuiging is toegedaan dat lokale
en regionale overheden hun krachten dienen te bundelen omdat multi-level governance een effectief
middel is om de efficiëntie van maatregelen tegen klimaatverandering te vergroten, en er daarom voor
pleit om ook regionale overheden bij het Burgemeestersconvenant te betrekken;
Overwegende dat de Europese Unie de in het vooruitzicht gestelde emissiereductie alleen kan realiseren
als ook de lokale stakeholders en de burgers en hun organisaties daartoe een bijdrage leveren;
Overwegende dat lokale en regionale overheden, als bestuurslagen die het dichtst bij de burgers staan, het
voortouw dienen te nemen en het voorbeeld moeten geven;
Overwegende de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om meer duurzame, aantrekkelijke, leefbare,
veerkrachtige en energie-efficiënte gebieden tot stand te brengen en de vaststelling dat deze ambitieuze
doelstellingen op lange termijn de politieke mandaten overstijgen;
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad dd. 23 april 2015 tot het ondertekenen van het
Burgemeestersconvenant met doelstellingen tot 2020;
Gelet op de lancering door de Europese Commissie van het ‘Burgemeestersconvenant voor klimaat en
energie’ met volgende doelstellingen tot 2030:
 de uitstoot van CO2 (en eventueel andere broeikasgassen) op haar grondgebied met ten minste
40% terug te dringen, met name door een betere energie-efficiëntie en een hoger gebruik van
hernieuwbare energiebronnen;
 haar veerkracht te verhogen door zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.
Gelet op het feit dat de Europese Commissie dit initiatief lanceerde om de inspanningen van lokale
overheden bij de uitvoering van duurzaam energie- en klimaatbeleid te onderschrijven en ondersteunen.
Lokale overheden spelen immers een cruciale rol bij het afremmen van de gevolgen van
klimaatverandering, temeer wanneer we bedenken dat 80% van het energieverbruik en de CO2-uitstoot
verband houdt met stedelijke en gemeentelijke activiteiten;
Gelet op het verbintenissendocument (zie bijlage 1) betreffende het Europees initiatief inzake het
Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie;
Overwegende dat WVI door Europa erkend is als territoriaal coördinator van het Burgemeestersconvenant
voor Klimaat en Energie;
Overwegende dat WVI binnen het Horizon 2020 een goedgekeurd project Pentahelix heeft, met als titel
“multi stakeholder and governance approach for SECAP development and implementation”, dat zich richt
op het begeleiden van gemeenten in het traject Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie;
Overwegende dat WVI binnen Pentahelix een groep van pilootgemeenten gratis kan begeleiden in het
traject Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie en gratis de voor dit convenant verplichte
inventarissen en het verplichte duurzaam energie- en klimaatactieplan kan opstellen met doelstellingen tot
2030 (SECAP);
Overwegende dat WVI de groep Klimaatoverleg Midwest met Moorslede selecteerde als pilootregio en
wenst verder te bouwen op het bestaande SEAP;
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Overwegende dat Pentahelix loopt van 1 maart 2018 tot en met 28 februari 2021 en de pilootgemeenten
binnen de twee jaar na aanvang van het project het duurzaam energie- en klimaatactieplan opgesteld
dienen te hebben;
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 17 april 2018 betreffende
deelname als pilootgemeente aan het project Pentahelix;
Overwegende de vraag vanwege raadslid Andries Sioen hoe dit gemeten wordt.
Schepen Ward Gillis antwoordt dat er een nulmeting is gebeurd in 2011.
Overwegende de vraag vanwege raadslid Sigrid Verhaeghe of er een inschatting werd gemaakt van de
kosten en is welke mate dit voorzien is;
Schepen Ward Gillis antwoordt dat de beslissing nu genomen wordt. Het actieplan wordt in een volgende
legislatuur goedgekeurd. Er is ook een financiële return van deze energievriendelijke investeringen.
Na beraadslaging:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Art. 1. - De gemeenteraad beslist om als gemeente het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie
(Convenant of Mayors for Climate & Energy) te ondertekenen, en neemt kennis van de bijhorende
engagementen (zie bijlage 1 'Verbintenissendocument')
Art. 2. - Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie verbindt de
gemeente zich ertoe volgende engagementen na te komen:
 de uitstoot van CO² (en eventueel van andere broeikasgassen) op haar grondgebied tegen 2030 met
ten minste 40% terug te dringen, met name door een betere energie-efficiëntie en een hoger
gebruik van hernieuwbare energiebronnen;
 haar veerkracht te verhogen door zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering;
 een emissieberekening (CO²-nulmeting) en een beoordeling van de risico's van en de kwetsbaarheid
voor klimaatverandering uit te voeren als uitgangspunten voor het gezamenlijk actieplan;
 het gezamenlijk duurzaam energie- en klimaatactieplan binnen twee jaar na de formele
ondertekening van het Burgmeestersconvenant in te dienen;
 de nodige middelen in te zetten om de vereiste acties te kunnen ondernemen;
 het maatschappelijk middenveld op het grondgebied actief te betrekken bij het opstellen van het
klimaatactieplan;
 minstens elke twee jaar na de indiening van het gezamenlijk actieplan te rapporteren over de
geboekte vooruitgang, met het oog op evaluatie, monitoring en verificatie.
Art. 3. - De gemeenteraad geeft de burgemeester machtiging om het Engelstalige toetredingsformulier (zie
bijlage 2) van het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie/Covenant Of Mayors for Climate &
Energy te ondertekenen.
Art. 4. - Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan WVI - Nathalie Garré, Baron Ruzettelaan 35, 8310
Brugge.
16. Bestek vervangen gasconvectoren door CV installatie - tekenacademie - raming € 17.132,15 (incl. 21%
btw) - onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - goedkeuring.
De Raad,
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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 42, § 1, 1° a (de goed te
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet);
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
Feiten, context en argumentatie
Overwegende dat in het kader van de opdracht “vervangen gasconvectoren door CV installatie tekenacademie” een bestek met nr. 2018/151 werd opgesteld door de Technische dienst;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking;
Financiële impact
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 14.158,80 excl. btw of € 17.132,15
incl. 21% btw (€ 2.973,35 Btw medecontractant);
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2018, op
budgetcode 0119-99/2210000/IE-1 (actie GBB-CBS);
Na beraadslaging:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Art. 1. - Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018/151 en de raming voor de opdracht
“vervangen gasconvectoren door CV installatie - tekenacademie”, opgesteld door de Technische dienst. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 14.158,80 excl. btw of € 17.132,15
incl. 21% btw (€ 2.973,35 Btw medecontractant).
Art. 2. - Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
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Art. 3. - De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op budgetcode
0119-99/2210000/IE-1 (actie GBB-CBS).
17. Aansluiting Gemeentelijke basisschool Moorslede bij het openbaar ondersteuningsnetwerk WestVlaanderen - goedkeuring.
De Raad,
Regelgeving
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 42 en 43;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 172quinquies, §3, vijfde lid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 houdende de codificatie betreffende
het secundair onderwijs, artikel 314/8, §3, vijfde lid;
Feiten, context en argumentatie
Gelet op het advies van de schoolraad van 22 mei 2018;
Overwegende het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen tot vorming van een regionaal
ondersteuningsnetwerk en het besluit van de gemeenteraad tot bekrachtiging hiervan;
Overwegende dat voor het gesubsidieerd officieel onderwijs en het GO!-onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap de schoolbesturen tegen 1 januari 2018 sluitende afspraken moeten maken over de vorming
van openbare ondersteuningsnetwerken die voor de officiële scholen instaan voor de ondersteuning en
begeleiding van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften;
Overwegende dat deze beslissing wordt opgelegd door de decreetgever en verplicht moet worden
genomen;
Overwegende dat de schoolbesturen van de scholen buitengewoon basis en buitengewoon secundair
onderwijs in eerste instantie de openbare ondersteuningsnetwerken hebben gevormd;
Overwegende dat het schoolbestuur van de scholen gewoon basis en secundair onderwijs moet aansluiten
bij een aldus gevormd openbaar ondersteuningsnetwerk binnen een logisch regionaal gebied;
Na beraadslaging:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Art. 1. - De raad gaat akkoord dat het schoolbestuur met gewoon basisonderwijs aansluit bij het openbaar
ondersteuningsnetwerk West-Vlaanderen.
18. Schoolreglement Gemeentelijke Basisschool Moorslede - goedkeuring.
De Raad,
Regelgeving

20

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 42 en 43;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 104 en119;
Gelet het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikelen 11 ter, 19, 27, 28, 31, 32, 33 en 37 zoals
het laatst gewijzigd bij Onderwijsdecreet XXVI van 17 juni 2016;
Feiten, context en argumentatie
Gelet op het overleg in de schoolraad van 22 mei 2018;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende overdracht
van leerlingengegevens bij schoolverandering;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 10 augustus 2001 betreffende
toelatingsvoorwaarden leerlingen in het gewoon basisonderwijs;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002 betreffende
informatie bij eerste inschrijving en schoolreglement;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 betreffende
kostenbeheersing in het basisonderwijs;
Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende screening niveau onderwijstaal,
taaltraject en taalbad in het gewoon lager onderwijs;
Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende preventieve schorsing, tijdelijke en
definitieve uitsluiting van leerlingen in het lager onderwijs vanaf 1 september 2014;
Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement moet opstellen
dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt;
Overwegende dat het huidig schoolreglement gewoon basisonderwijs (inclusief de infobrochure)
goedgekeurd op juni 2017 aan actualisatie toe is;
Overwegende dat meer specifieke afspraken door het college van burgemeester en schepenen, na overleg
in de schoolraad, worden opgenomen in de infobrochure;
Gelet op het model van schoolreglement van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van
de Vlaamse Gemeenschap;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraadslaging:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Art. 1. - Het hierbij gevoegde schoolreglement wordt goedgekeurd.
Art. 2. - De meer specifieke regels en afspraken worden door het college van burgemeester en schepenen
opgenomen in de infobrochure.
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Art. 3. - Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en de infobrochure wordt bij elke inschrijving van een
leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan
de ouders, die ondertekenen voor akkoord.
19. Pilootproject lerarenplatform Gemeentelijke Basisschool Moorslede - goedkeuring.
De Raad,
Regelgeving
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 42, 43 en 57;
Gelet op het protocol van 23 maart 2018 van de onderhandelingen die gevoerd werden betreffende een
akkoord van sectorale sociale programmatie voor de jaren 2015-2019 voor de sector “Onderwijs” van de
Vlaamse Gemeenschap tussen de Vlaamse Regering en de representatieve vakorganisaties ACOD,FCSOD en
VSOA (CAO XI);
Feiten, context en argumentatie
Gelet op het advies van de schoolraad van 22 mei 2018;
Gelet op de onderhandelingen in het onderhandelingscomité van de scholengemeenschap(OSCG) van 30
mei 2018;
Overwegende dat tijdens het schooljaar 2018-2019 een pilootproject lerarenplatform gelanceerd wordt;
Overwegende dat aan de deelnemende scholen middelen worden toegekend onder de vorm van lestijden
voor de aanstelling van personeelsleden in het lerarenplatform;
Overwegende dat alle schoolbesturen in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs in het pilootproject
lerarenplatform kunnen instappen;
Overwegende dat enkel in het project kan worden ingestapt als de school deel uitmaakt van een
samenwerkingsplatform, meer bepaald:
 een scholengemeenschap of
 meerdere scholengemeenschappen of
 een scholengemeenschap en één of meer scholen die niet tot een scholengemeenschap behoren of
 meerdere scholengemeenschappen en één of meer scholen die niet tot een scholengemeenschap
behoren;
Overwegende dat de school een samenwerkingsplatform wenst te vormen met de bestaande
scholengemeenschap “De Achthoek”;
Na beraadslaging:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Art. 1. - De raad gaat akkoord dat de school een samenwerkingsplatform vormt met de bestaande
scholengemeenschap De Achthoek.
Art. 2. - Het schoolbestuur beslist om in te stappen in het pilootproject lerarenplatform.
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20. Vraag vanwege OCMW-raad tot goedkeuring motie 'bestemming gelden verkoop onroerende
goederen'.
De Raad,
Aanleiding
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad, in zitting van 05 juni 2018 tot goedkeuring van volgende motie :
In het kader van de integratie van de OCMW's in de gemeente wenst de OCMW-raad zijn bekommernis
te uiten dat het sociaal beleid in de toekomst voldoende aan bod blijft komen. Indien er onroerende
goederen van het OCMW verkocht worden dienen deze aangewend te worden voor investeringen met
sociale doeleinden.
Overwegende de vraag vanwege de OCMW-raad aan de gemeenteraad om deze motie tevens goed te
keuren.
Feiten, context en argumentatie
Gehoord de voorzitter van het OCMW;
Overwegende de vraag vanwege raadslid Andries Sioen of de gelden ook kunnen voorzien worden voor de
aanwerving van een bijkomend sociaal werker;
Voorzitter van het OCMW Bart De Koning antwoordt dat dit niet de bedoeling is; dit komt uit de
budgettaire middelen. Het OCMW mag niet verarmen. Bedoeling is om, met de gelden uit verkoop van de
onroerende goederen, daarmee andere gebouwen te verwerven of te bouwen;
Na beraadslaging:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Art. 1. - De Gemeenteraad keurt de motie van het OCMW-raad goed.
21. Agenda Bijzondere Algemene Vergadering Zefier op 28 juni 2018 - goedkeuring.
De Raad,
Regelgeving
Gelet op het gemeentedecreet, en in het bijzonder op artikel 42;
Gelet op de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180;
Feiten, context en argumentatie
Gelet op het feit dat de gemeente Moorslede vennoot is van de cvba Zefier;
Gelet op de statuten van de cvba Zefier inzonderheid de artikelen 27 en 28;
Gelet op de uitnodiging bij brief van 3 mei 2018 tot de bijzondere algemene vergadering van de cvba Zefier
op 28 juni 2018;
Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd;
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Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten
te weigeren;
Na beraadslaging:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Art. 1. - Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, zijn goedkeuring te hechten
aan de dagorde en alle afzonderlijke punten van de dagorde van de bijzondere algemene vergadering van
de cvba Zefier van 28 juni 2018, zijnde
1. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de
Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest DV over het boekjaar afgesloten op 31
december 2017;
2. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest DV
over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
3. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor de gemeenten van
Gaselwest DV;
4. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de
Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in het Antwerpse DV over het boekjaar
afgesloten op 31 december 2017;
5. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in het
Antwerpse DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
6. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor de
Energievoorziening in het Antwerpse DV;
7. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van Fingem DV over
het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
8. Goedkeuring jaarrekening van Fingem DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
9. Kwijting aan bestuurders en commissaris van Fingem DV;
10. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van Finilek DV over
het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
11. Goedkeuring jaarrekening van Finilek DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
12. Kwijting aan bestuurders en commissaris van Finilek DV;
13. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de
Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen DV over het
boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
14. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en
Oost-Vlaanderen DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
15. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsintercommunale voor Investeringen
in West- en Oost-Vlaanderen DV;
16. Volmacht met betrekking tot de uitvoering van de genomen beslissingen.
Art. 2. - De vertegenwoordiger van de gemeente kan met name in naam en voor rekening van de gemeente
Moorslede:
 deelnemen aan alle beraadslagingen van de algemene vergadering, stemmen over de
agendapunten, amendementen aannemen of verwerpen, en amendementen indienen;
 verklaren (i) afstand te doen van de toepasselijke bijeenroepingsformaliteiten en –termijnen, (ii)
afstand te doen van de mogelijkheid om de nietigheid te vorderen van de besluiten van de
algemene vergadering wegens een eventueel vormgebrek en (iii) bereid te zijn om over de agenda
van de algemene vergadering te beraadslagen en te beslissen;
 te dien einde, alle processen-verbaal, aanwezigheidslijsten, overeenkomsten, aktes, registers,
volmachten, kennisgevingen, brieven, memoranda, verklaringen, certificaten en alle overige

24



documenten die nodig of nuttig zouden zijn met betrekking tot de algemene vergadering,
goedkeuren, ondertekenen en uitvoeren, op de wijze die de (plaatsvervangende) volmachthouder
geschikt acht; en
in het algemeen, alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is voor de uitvoering van deze volmacht.

Art. 3. - Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen
beslissing en er onder meer kennis van te geven aan :
 Zefier cvba, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel
22. PV vorige zitting.
De Raad,
Regelgeving
Gelet op het reglement van orde betreffende het goedkeuren van de notulen der vorige vergadering, zijnde
17 mei 2018;
Feiten, context en argumentatie
Overwegende dat tijdens de zitting geen opmerkingen gemaakt werden;
Na beraadslaging:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
De notulen der vorige zitting worden goedgekeurd.
Geen type gekozen

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

Bovengemeentelijk Aquafinproject 22.314 - Aansluiting Moorslede Noord

Aanleiding
Vraag vanwege raadslid Sherley Beernaert aan de bevoegde schepen van Groenbeleid, Natuur & Milieu en
Ruimtelijke Ordening:
Naar aanleiding van het bovengemeentelijk Aquafinproject 22.314 – Aansluiting Moorslede Noord, kwam
op het CBS dd 15/05/2018 de vraag van Aquafin om o.a. het rooien van 2 bomen ter hoogte van de
aansluiting met de Lindenweg.
Gezien de historische waarde van deze 2 linden (reeds zichtbaar op de kaarten opgenomen op
www.geopunt.be daterend van 1971 en 1979) zijn wij van mening dat alles er moet aan gedaan worden om
dit historisch beeld van Moorslede te bewaren.
Alle STERK-gemeenteraadsleden hebben tijdens het lopend onderzoek dan ook in persoonlijke naam
bezwaar aangetekend.
Graag de stemming op dit punt zodat een signaal kan gegeven worden aan Infrax-Aquafin dat de volledige
gemeenteraad staat voor het behoud van deze 2 linden.
Schepen Ward Gillis antwoordt dat hieromtrent reeds een aantal stappen naar Aquafin toe zijn
ondernomen. Tijdens het openbaar onderzoek van de bouwaanvraag zijn ook diverse bezwaarschriften
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binnen gekomen. Het schepencollege heeft negatief advies uitgebracht omtrent het vellen van de 2 Linden
nabij de Lindeweg.
Gezien het gemeentebestuur in dit dossier enkel een adviserende rol heeft, stelt de schepen voor om een
motie door de Raad goed te keuren dat de bomen niet mogen geveld worden.
De raad gaat hiermee akkoord.
Na beraadslaging:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
De gemeenteraad van Moorslede keurt de motie betreffende het behoud van de 2 linden aan de Lindeweg
in het kader van het bovengemeentelijk aquafinproject 22.314 - aansluiting Moorslede Noord goed.
-

Onthulling straatnaam Cany-Barville

Aanleiding
Vraag vanwege raadslid Sigrid Verhaeghe aan de bevoegde schepen:
De inhuldiging van het Monument Verwoeste Gewesten vond plaats op 26 mei 2018.
 Wie werd uitgenodigd en in welke hoedanigheid?
 Wat zijn de afspraken die gemaakt werden met de officiële delegatie uit Cany-Barville om de
verbroedering te laten (be)leven in de betrokken gemeenschappen?
Burgemeester Ward Vergote meldt dat het college heeft beslist wie werd uitgenodigd voor deze
inhuldiging.
Voor het voormiddagprogramma was dit het gemeentebestuur van Cany, het schepencollege Moorslede en
Ludo Hameeuw; voor het namiddagprogramma was dit het schepencollege en heemkundige kring van
Herne, Mechelen, Balen; de Cultuurraad Moorslede; de HK Moorslede en Dadizele en het
Gemeentebestuur Cany-Barville.
Overwegende de vraag vanwege raadslid Sigrid Verhaeghe waarom er niet breder werd uitgenodigd;
Burgemeester Ward Vergote antwoordt dat de mensen uitgenodigd zijn die er het dichtst bij betrokken
zijn.
Overwegende de vraag vanwege raadslid Sigrid Verhaeghe wat de afspraken zijn met Cany-Barville om de
uitwisseling te bestendigen;
Burgemeester Ward Vergote antwoordt dat de banden tijdens deze legislatuur terug zijn aangehaald met
Cany-Barville. Tekenend hiervoor is het spiegelmonument dat in Moorslede en Cany-Barville staat.
-

Vraag naar aanpak rond inbraken J.C. De 4link en diefstallen fietsenstalling aan de Sint-Martinuskerk

Aanleiding
Vraag vanwege raadslid Andries Sioen aan de bevoegde schepenen:
De voorbije maanden kregen we verschillende keren te horen dat er werd ingebroken in J.C. De 4link met
steeds toch wat financiële schade voor de verschillende jeugdverenigingen die er gevestigd zijn.
Naast de problemen rond inbraken in J.C. De 4link vernamen we ook dat er de laatste tijd een aantal fietsen
werden gestolen die geparkeerd stonden in de fietsstalling aan de Sint-Martinuskerk.
 Werden reeds stappen ondernomen om inbraken in J.C. De 4link tegen te gaan? Zo ja,welke?
 Is er een mogelijkheid om een alarmsysteem met camera's te voorzien in J.C. De 4link?
 Werden reeds stappen ondernomen om diefstallen in de fietsstalling aan de Sint-Martinuskerk
tegen te gaan? Zo ja, welke?
 Is er een mogelijkheid om camera's te voorzien bij de fietsstalling aan de Sint-Martinuskerk?
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Schepen Leen Uyttenhove antwoordt dat er budget voorzien is om maatregelen te nemen om de 4link te
beveiligen. Er is ook lichtdetectie voorzien. Bedoeling is dat de jeugdverenigingen hierin betrokken worden.
Burgemeester Ward Vergote voegt toe dat er al verschillende diefstallen zijn opgelost door de aanwezige
camera's op het openbaar domein. Maar camera's zullen niet alles oplossen.
-

Tweede gemeentelijke ontvangst van de sportclubs die eind lopend seizoen promoveren

Aanleiding
Vraag vanwege raadslid Rik Bekaert aan burgemeester en schepen van sport Ward Vergote:
Op vrijdag 8 juni had de Algemene Vergadering van de Gemeentelijke Sportraad plaats. Daarop worden
traditioneel de winnaars van de Gemeentelijke Trofee en Gemeentelijke Medaille voor Sportverdienste
bekend gemaakt en uitgereikt aan respectievelijk de Trofee voor de meest verdienstelijke club en Medaille
voor de meest verdienstelijke individuele sporter man/vrouw. Daarnaast krijgen de kampioenen onder de
clubs en individuele sporters een hulde aangeboden. Terecht overigens deze gemeentelijke waardering.
Maar enkele dagen voor die hulde door de Sportraad kregen de clubs die kampioen speelden of
promoveerden een uitnodiging voor een tweede gemeentelijke hulde die zal plaatsvinden op zaterdag 23
juni in de voormiddag in het GC De Bunder. Onze verwondering voor een bijkomende hulde aan
clubs/promovendi was dan ook groot. Ik heb dan ook een aantal vragen omtrent die dubbele huldiging.


Van wie komt het initiatief voor deze tweede huldiging twee weken na de huldiging door de
Sportraad?
Burgemeester Ward Vergote antwoordt dat dit initiatief kwam van de schepen van sport.
 Was de Gemeentelijke Sportraad op de hoogte van deze dubbele hulde en onkosten?
Burgemeester Ward Vergote antwoordt dat de sportraad hiervan op de hoogte was.


Hoeveel bedraagt het kostenplaatje voor deze tweede huldiging waarbij de leden van die clubs na
hun medaille die zij als erkenning op 8 juni kregen nog een persoonlijke attentie overhandigd krijgen
plus de tweede receptie? Van welk budget worden die bijkomende kosten vereffend?
Burgemeester Ward Vergote antwoordt dat dit ongeveer € 270 zal kosten.


Waarom werden alleen de clubs uitgenodigd voor een tweede huldiging en de individuele sporters
niet?
Burgemeester Ward Vergote antwoordt dat de individuele sporters gehuldigd werden tijdens de huldiging
van de sportraad.
 Welke meerwaarde betekent deze tweede gemeentelijke hulde voor die verdienstelijke sporters?
Burgemeester Ward Vergote antwoordt dat dit een waardering naar de sporters toe is. Er zijn in de
gemeente 5 clubs die promoveren. Dit is een meerwaarde naar uitstraling toe van de gemeente.
25. Eedaflegging adjunct algemeen directeur.
De Raad,
Aanleiding
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21 juni 2018 waarbij dhr Geert Leenknecht werd
aangesteld als adjunct algemeen directeur;
Overwegende dat de eed dient afgelegd te worden;
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Regelgeving
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 22 december 2017;
BESLUIT:
Heden, donderdag 21 juni 2018, om 21.15 uur, is voor ons Johan Paret, voorzitter van de gemeenteraad
van de gemeente Moorslede, verschenen in openbare vergadering van de gemeenteraad :
Leenknecht Geert
Geboren op 31 juli 1968
aangesteld als adjunct algemeen directeur van de gemeente Moorslede met ingang van 21 juni 2018
Geert Leenknecht verklaart het ambt te aanvaarden en legt de eed af die voorgeschreven is in het Decreet,
als volgt :
“Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen”.
Daarna wordt de heer Geert Leenknecht in zijn functie van adjunct algemeen directeur van de gemeente
Moorslede aangesteld verklaard.

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

De Algemeen Directeur
Kristof Vander Stichele

De Voorzitter
(Get.) Johan Paret

De Voorzitter
Johan Paret
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