DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 22 MAART 2018
Provincie
West-Vlaanderen

Gemeente
MOORSLEDE

Aanwezig :

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

__________________________________________________________________________________
Voorzitter Johan Paret verontschuldigt zich wegens verblijf in het buitenland. In zijn schrijven dd.
26 februari 2018 draagt hij zijn bevoegdheid als voorzitter van de gemeenteraad over aan raadslid
Nessim Ben Driss, conform art 8 §4 GD.
Waarnemend voorzitter Nessim Ben Driss opent de zitting.

01. Bestek aanleg parking polyvalente loods te Dadizele – raming € 275.771,10 (incl. btw) –
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 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 41, §1, 2° (de
geraamde waarde excl. btw niet overschreden de drempel van € 750.000,00);
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;
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Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 13 mei 2017 betreffende de
gunning van de ontwerpopdracht voor de opdracht “Aanleg parking polyvalente loods te Dadizele”
aan Studiebureau Demey, Beversesteenweg 314 te 8800 Roeselare;
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 17.41 MOO werd opgesteld
door de ontwerper, Studiebureau Demey, Beversesteenweg 314 te 8800 Roeselare;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 227.910,00 excl. btw of
€ 275.771,10 incl. 21% btw (€ 47.861,10 Btw medecontractant);
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2018, op
budgetcode 0309-01/2220000/IE-1 (actie GBB-CBS);
Raadslid Sigrid Verhaeghe reageert dat zij wat verbaasd is omtrent de timing van dit punt : het
openbaar onderzoek is nog lopende voor de bouwvergunning. Wat met fundamentele opmerkingen
tijdens het openbaar onderzoek?
Schepen Pol Verhelle antwoordt dat het bestuur wenst voort te doen met het dossier. De parking
wordt geoptimaliseerd voor de bezoekers van de polyvalente loods en er komt een parking voor
vrachtwagens. Het zijn beide mooie oplossingen.
Raadslid Sigrid Verhaeghe betreurt dat er geen infovergadering hieromtrent is geweest en herhaalt
haar vraag wat er zal gebeuren met de opmerkingen tijdens het openbaar onderzoek.
Burgemeester Ward Vergote antwoordt dat deze realisatie er komt op vraag van de
vrachtwagenbestuurders en op vraag van de verenigingen.
Raadslid Jürgen Deceuninck vraagt of er dan geen vrachtwagens meer te zien zullen zijn in het
straatbeeld.
Schepen Pol Verhelle antwoordt dat dit de bedoeling is. De bedrijven dienen hiervan nog op de
hoogte gebracht te worden.
Raadslid Jürgen Deceuninck stelt voor om de inrit naar de vrachtwagenparking aan te passen.
Momenteel zal dit problemen opleveren bij het aan- en afrijden van vrachtwagens.
Schepen Pol Verhelle antwoordt dat het verkeer beperkt zal zijn en dat het studiebureau de
draaicirkels heeft uitgetekend.
Raadslid Noël Verbrugghe merkt op dat er ook nood is aan een vrachtwagenparking in de
deelgemeente Moorslede.
Na beraadslaging : stemden voor : 11 raadsleden : Ward Vergote, Ward Gillis, Pol Verhelle,
Mia Wyffels, Geert Vanthuyne,
Marleen Uyttenhove, Daisy Decoene,
Nessim Ben Driss, Nicolas Verlinde,
Sofie Beernaert, Filip Ameel
stemden tegen : / raadsleden
onthoudingen : 8 raadsleden : Rita Leenknecht, Sigrid Verhaeghe,
Thomas Manhout, Jürgen Deceuninck,
Sherley Beernaert, Noël Verbrugghe,
Andries Sioen, Marnik Vanackere

BESLUIT :
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Art. 1. - Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 17.41 MOO en de raming voor de
opdracht “Aanleg parking polyvalente loods te Dadizele”, opgesteld door de ontwerper,
Studiebureau Demey, Beversesteenweg 314 te 8800 Roeselare. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 227.910,00 excl. btw of
€ 275.771,10 incl. 21% btw (€ 47.861,10 Btw medecontractant).
Art. 2. - Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

van

de

vereenvoudigde

Art. 3. - De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Art. 4. - De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op
budgetcode 0309-01/2220000/IE-1 (actie GBB-CBS).

02. Bestek onkruidbestrijding langs wegen op het openbaar domein door middel van heet water
technologie – dienstjaar 2018 – raming € 12.500,00 (incl. 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 niet bereikt de drempel van € 144.000,00);
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 “Onkruidbestrijding door middel van heet water
technologie langs wegen op het openbaar domein - dienstjaar 2018” een bestek met nr. 2018/144
werd opgesteld door de Dienst milieu, groen en landbouw;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op €12.500,00 incl. btw (0% btw)
(€2.169,42 Btw medecontractant);
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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 exploitatiebudget van 2018, op
budgetcode 0680-00/6149900 (actie GBB-CBS);
Overwegende de vraag vanwege raadslid Andries Sioen of starten op 1 mei niet te laat is;
Schepen Geert Vanthuyne antwoordt dat het onkruid een bepaalde grootte moet hebben voor de
effectiviteit van het heet water;
Overwegende de vraag vanwege raadslid Andries Sioen waarom het centrum klasse 1 is en de rest
klasse 2;
Schepen Geert Vanthuyne antwoordt dat we ook zelf een onkruidborstel hebben;
Overwegende de vraag vanwege raadslid Rita Leenknecht of Dadizele in orde zal zijn tegen 1 mei;
Schepen Geert Vanthuyne antwoordt dat Buurt & Co dit onderhoud doet;

BESLUIT : éénparig
Art. 1. - Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018/144 en de raming voor de
opdracht “Onkruidbestrijding door middel van heet water technologie langs wegen op het
openbaar domein - dienstjaar 2018”, 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 €12.500,00
incl. btw (0% btw) (€2.169,42 Btw medecontractant).
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 exploitatiebudget van 2018, op budgetcode
0680-00/6149900 (actie GBB-CBS).

03. Bestek bebloeming door aannemer – dienstjaar 2018 – raming € 12.500,00 (incl. 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;
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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 niet bereikt de drempel van € 144.000,00);
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 “bebloeming door aannemer - dienstjaar 2018” een
bestek met nr. 2018/145 werd opgesteld door de dienst milieu, groen en landbouw;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op €12.000,00 incl. btw (btw
medecontractant);
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 exploitatiebudget van 2018, op
budgetcode 0680-00/6149900 (actie GBB-CBS);

BESLUIT : éénparig
Art. 1. - Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018/145 en de raming voor de
opdracht “bebloeming door aannemer - dienstjaar 2018”, 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 €12.500,00 incl. btw (btw medecontractant).
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 exploitatiebudget van 2018, op budgetcode
0680-00/6149900 (actie GBB-CBS).

04. Beslissing tot aansluiting bij de Statiegeldalliantie – goedkeuring.
De Raad,
Gelet op de beleidsnota Omgeving 2014-2019 ingediend door de Vlaamse minister van omgeving,
natuur en landbouw waarin is opgenomen: ‘Ik maak afspraken met de lokale besturen voor de
bestrijding van zwerfvuil en sluikstorten. Samen met de minister, bevoegd voor mobiliteit, werk ik
een aanpak uit voor specifieke locaties (parkings langs wegen, vermindering van het drijfvuil in
waterlopen en rivieren en de aanleg van overslagcentra voor afvalafgifte langs waterwegen). Ik laat
een impactanalyse uitvoeren over statiegeld op (plastic) flessen en blik’;
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Gelet op voornoemde impactanalyse over statiegeld op (plastic) flessen en blik, die door OVAM is
uitgevoerd;
Overwegende dat zwerfvuil een problematiek is die alle steden en gemeenten in Vlaanderen treft;
Gelet op een studie van het Nederlandse studiebureau KplusV, in opdracht van OVAM, waaruit blijkt
dat Vlaanderen in 2015 iets meer dan 187 miljoen euro spendeerde aan de strijd tegen zwerfvuil en
sluikstort; hetgeen neerkomt op zo’n 29€ per inwoner; 103 miljoen euro ging daarvan naar de strijd
tegen zwerfvuil, wat een stijging is van 42 miljoen euro in vergelijking met 2013; en ook de
hoeveelheid zwerfvuil lag in 2015 40% hoger dan in 2013;
Gelet op de aantasting van het straatbeeld en de extra kosten die met de opruiming gepaard gaan en
dat het lokale overheden zijn die het grootste deel van de het openbaar domein proper houden en
bijgevolg ook de grootste kost, met name 90%, van het opruimen van zwerfvuil dragen;
Overwegende dat het volume van zwerfvuil voor een groot deel (ca 40%) uit drankverpakkingen van
blikjes en PET-flessen bestaat, ondanks het feit dat er al jarenlang sensibiliserings- en
opruimingsacties gevoerd worden;
Overwegende dat statiegeld ervoor zou zorgen dat het merendeel van deze verpakkingen terug
ingeleverd wordt en bijgevolg niet als zwerfvuil eindigt, en dat lege blikjes en PET-flessen opnieuw
een ‘waarde’ krijgen via een statiegeldsysteem waardoor ze minder achteloos zullen weggegooid
worden;
Gelet op studiewerk van studiebureau CE Delft dat aangeeft dat door de uitvoering van statiegeld de
hoeveelheid blikjes en flesjes significant zullen afnemen, en dat op basis van best beschikbare
gegevens de afname in de range van 70 tot 90% ligt;
Overwegende dat het lege verpakkingsafval in de natuur momenteel leidt tot ernstige verstoring van
de flora en fauna en de sterfte die het veroorzaakt bij vee in de landbouw;
Gelet op vijf bevragingen die het voorbije jaar zijn uitgevoerd door oa Test Aankoop over de
invoering van statiegeld, waarbij 60 tot 80% van de correspondenten zich voorstander van statiegeld
toonde;
Overwegende dat in 37 ander landen van regio’s zoals Zweden, Duitsland, Nederland, Denemarken
en Finland goed werkt en er veel beter resultaten zijn inzake vermijden van zwerfvuil; dat deze
recyclagecijfers voor drankverpakkingen van meer dan 90% bereiken en dat deze bestaande
statiegeldsystemen kostenefficiënt en technische en juridisch solide zijn gebleken;
Overwegende dat, net zoals op vele andere plaatsen in Vlaanderen, we vaststellen dat ook in onze
gemeente zwerfvuil een probleem blijft en ondanks vele acties en campagnes van diverse overheden
het fenomeen hardnekkig blijft groeien; en bijgevolg pleiten voor een structurele aanpak, gericht op
het invoeren van statiegeld;

BESLUIT : éénparig
Art. 1. - Verzoek aan de Vlaamse regering om in het kader van preventie van zwerfvuil in de
impactanalyse van het statiegeldsysteem ook de volgende kosten op te nemen: de
opruimkosten van zwerfvuil voor lokale besturen en de kostenbesparing voor die lokale
besturen indien statiegeld wordt ingevoerd.
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Art. 2. - De gemeente Moorslede treedt toe tot de statiegeldalliantie. Het betreft een symbolische
deelname die geen financiële gevolgen heeft.

05. Overeenkomst tussen gemeentebestuur Moorslede en vzw Belgium Ladies Cycling nav organisatie
lijn in rit “LOTTO Belgium Ladies Tour 2018” – goedkeuring.
De Raad,
Overwegende dat de 1ste rit van de Lotto Belgium Ladies Tour 2018 toegewezen is aan de gemeente
Moorslede;
Overwegende dat het om een rit in lijn gaat met start en aankomst in de gemeente Moorslede op
woensdag 05 september 2018;
Overwegende het voorstel van samenwerkingsovereenkomst;
Overwegende dat deze overeenkomst tot doel heeft om de voorwaarden te omschrijven en vast te
leggen waaronder Moorslede zal optreden als een lokale partner voor de editie 2018 van de Lotto
Belgium Ladies Tour;
Gelet op artikel 42 en 43 GD;
Overwegende de vraag vanwege raadslid Jürgen Deceuninck of er al iets geweten is over het
parkoers;
Burgemeester Ward Vergote antwoordt dat hieromtrent nog gesprekken dienen te gebeuren;
Overwegende de vraag vanwege raadslid Rita Leenknecht of er terug sponsoring komt van de lokale
handelaars;
Burgemeester Ward Vergote antwoordt dat dit niet voorzien is, wel is er een VIP-café;

BESLUIT : éénparig
Art.1. - De Raad keurt de overeenkomst goed tussen het gemeentebestuur Moorslede en vzw
Belgium Ladies Cycling naar aanleiding van de start en aankomst van de “LOTTO Belgium
Ladies Tour 2018” te Moorslede op 5 september 2018.

06. Afwijking beheersovereenkomst interlokale tienerwerking Maksimum – goedkeuring.
De Raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid op artikel 42 § 3
en artikel 43 § 2,2°;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid op artikel 57,
betreffende de bevoegdheden van het College van Burgemeester en Schepenen;
Gelet op het Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
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Gelet op de Vlaamse beleidsprioriteiten jeugd 2014 – 2019;
Gelet op de goedkeuring van de beheersovereenkomst interlokale vereniging Maksimum d.d. 22
december 2008;
Gelet op de verlengingsbeslissing van de beheersovereenkomst interlokale vereniging Maksimum
d.d. 19 juni 2014;
Gelet op het gunstig advies geformuleerd door de Algemene Vergadering Jeugdraad op 15 oktober
2017;
Gelet op het gunstig advies geformuleerd door het beheerscomité Maksimum op 15 november 2017;
Gelet op de gemeenteraadbeslissing stadsbestuur Menen van 29 januari 2018;
Gelet op het feit dat dit slechts een principeverklaring is. Mits goedkeuring van gemeenteraden
Ledegem en Moorslede kan de beslissing uitgevoerd worden;
Overwegende dat de afwijking van de geldende beheersovereenkomst ter goedkeuring moet worden
voorgelegd aan de gemeenteraad;
Gehoord de schepen van jeugd, Leen Uyttenhove, in haar toelichting;
Overwegende de bemerking vanwege raadslid Sigrid Verhaeghe dat stad Menen volgens de
overeenkomst daar geen recht op heeft;
Tevens de vraag wat de praktische gevolgen van deze beslissing zijn; zullen er minder activiteiten
zijn?
Schepen Marleen Uyttenhove antwoordt dat er niet minder activiteiten zullen zijn;
Overwegende de vraag vanwege raadslid Sherley Beernaert hoe de activiteiten meer bekend
gemaakt zullen worden bij de doelgroep;
Schepen Marleen Uyttenhove antwoordt dat ook facebook zal gebruikt worden;

BESLUIT : éénparig
Art. 1. - De Raad keurt de afwijking van Hoofdstuk 1, artikel 3 van de geldende beheersovereenkomst
goed waarbij stad Menen 50% van de financiële middelen van de interlokale tienerwerking
Maksimum op datum van 31 december 2017, kan recupereren.
Art. 2. - De Raad keurt de verderzetting van de interlokale vereniging Tienerwerking Maksimum
tussen gemeenten Ledegem en Moorslede goed.
Art. 3. - De Raad keurt eenzelfde financiële inbreng in 2018 zoals bepaald in de geldende
beheersovereenkomst goed.
Art. 4. - Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan gemeentebestuur Ledegem en
stadsbestuur Menen.
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07. Agenda Buitengewone 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 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 februari 2018 van de WVI tot de Buitengewone
Algemene Vergadering van 24 mei 2018 in verband met :
1.
2.

Statutenwijziging
Mededelingen

Gelet op art. 43 van het gemeentedecreet;
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in zijn verslag;

BESLUIT : éénparig
Art. 1. - Zijn goedkeuring te verlenen aan de agenda.
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 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.
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08. Aanstelling financieel directeur – kennisname.
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 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;
Overwegende dat het ambt van financieel beheerder van de gemeente en het OCMW door dezelfde
persoon wordt uitgeoefend;
Overwegende dat hierdoor artikel 581 van dit Decreet Lokaal Bestuur van toepassing is, dat bepaalt:
“Als het ambt van gemeentesecretaris en het ambt van secretaris van het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient door dezelfde persoon worden
uitgeoefend, hetzij door zowel een aanstelling van de gemeenteraad als door een aanstelling
van de raad voor maatschappelijk welzijn, hetzij met toepassing van artikel 76, §3, 1°, van het
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 of artikel 75, §3, 1°, van het decreet van 19 december 2008
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wordt die
persoon met behoud van zijn dienstverband van rechtswege aangesteld als algemeen
directeur bij de gemeente.”
“Als het ambt van financieel beheerder van de gemeente en het ambt van financieel
beheerder van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient
door dezelfde persoon wordt uitgeoefend, hetzij door zowel een aanstelling van de
gemeenteraad als door een aanstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn, hetzij met
toepassing van artikel 76, wordt deze persoon met behoud van zijn dienstverband van
rechtswege aangesteld als financieel directeur bij de gemeente.”

Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur bijgevolg voorziet dat de functiehouder die thans reeds
zowel de gemeente als het OCMW bedient, hetzij via een dubbele aanstelling hetzij via een
beheersovereenkomst, van rechtswege financieel directeur wordt;
Dat de memorie van toelichting verduidelijkt dat de invulling van de betrekking van rechtswege
geschiedt en dit onmiddellijk vanaf de inwerkingtreding van deze overgangsbepalingen; dat een van
rechtswege decretale aanstelling wordt voorzien zodat de gemeenteraad hiertoe geen
aanstellingsbesluit kan nemen, doch hoogstens van deze van rechtswege aanstelling kennis kan
nemen;
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Overwegende dat verder wordt voorzien de nieuwe algemeen en financieel directeur de taken en
bevoegdheden uitoefenen die overeenkomstig het Gemeentedecreet en OCMW-decreet aan de
secretarissen en financieel beheerders toekomen;
Overwegende tot slot dat artikel 588 DLB voorziet dat de salarisschaal van de financieel directeur
gelijk is aan de salarisschaal van de financieel beheerder van de gemeente verhoogd met 30%; dat
het aan de gemeenteraad toekomt om deze salarisschaal vast te stellen;
Dat zodoende kennis wordt genomen van de van rechtswege aanstelling van de financieel directeur,
waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld;
Zodat kan worden besloten,

BESLUIT :
Art. 1. - De gemeenteraad neemt kennis van de aanstelling van rechtswege van de financieel
beheerder van de gemeente en OCMW als financieel directeur bij de gemeente.
Art. 2. - De financieel directeur wordt overeenkomstig artikel 588 DLB met behoud van zijn geldelijke
anciënniteit, ingeschaald in de salarisschaal van financieel directeur en dit vanaf de
aanstelling van rechtswege. Deze salarisschaal is gelijk is aan de salarisschaal van de
financieel beheerder verhoogd met 30%.
De vigerende rechtspositieregeling van de financieel beheerder is van toepassing op de
financieel directeur. De financieel directeur wordt geacht de proefperiode te hebben
volbracht evenals de eed te hebben afgelegd.

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

Mededelingen:
Melding vanwege schepen Pol Verhelle ivm de selectie van Moorslede in de bouwmeester scan.
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Conform artikel 22 van het gemeentedecreet werden volgende punten aan de agenda toegevoegd:
Vraag vanwege raadslid Sigrid Verhaeghe
˗ Nodige ingrepen en werken aan gebouw/locatie voor Academie voor Beeldende Kunst (Pater
Lievensstraat 3, filiaal Moorslede SASK)
Motivatie:
Bespreking op het schepencollege van vragen en noden inzake huisvesting om de lessen blijvend te
kunnen organiseren in dit gebouw/op deze locatie.
Aan de bevoegde schepen van jeugd/onderwijs:
˗ Heeft het schepencollege hieromtrent reeds een standpunt ingenomen? Zo ja, welke werken
worden uitgevoerd? Aan welke vragen wordt wel/niet tegemoet gekomen? Wat is de planning?
˗ Kan er bij ingrepen rekening gehouden worden met de nood aan bergruimte voor de Moorsleedse
jeugdverenigingen?
Schepen Mia Wyffels antwoordt dat er in het verleden reeds regelmatig werken zijn uitgevoerd aan
het gebouw van de tekenacademie. Momenteel is een prijsvraag lopende voor de werken die we niet
met eigen diensten kunnen uitvoeren. De schepen gaat ervan uit dat het voorziene budget
voldoende zal zijn voor deze werken.
Wat betreft de berging voor jeugdverenigingen, is het niet mogelijk om dit onder te brengen in het
gebouw van de tekenacademie.

Vraag vanwege raadslid Thomas Manhout
˗ Straatnaamborden
Motivatie:
Verschillende gemeenten hebben hun oude straatnaamborden vervangen door nieuwe, reflecterende
exemplaren, dit is reeds het geval in oa. Houthulst en Meulebeke.
Rekening houdende met volgende feiten:
- Er is momenteel totaal geen uniformiteit in de straatnaamborden op onze gemeente, zo zijn er
zeker 4 verschillende types borden.
- Er zijn verscheidene borden die kapot, afgesleten of verdwenen zijn.
- De zichtbaarheid van de borden nu, is minimaal, zeker als je rekening houdt met de gedimde en
gedoofde lichten. Dit is niet aangenaam voor de zoekende chauffeur, maar kan zelfs gevaarlijk
worden als de hulpdiensten op zoek moeten gaan naar de straatnaamborden en hierdoor cruciale
tijd verliezen.
- De straatnaamborden met een eigennaam in, dienen voorzien te zijn met een uitleg over de
eigennaam. Dit is wettelijk verplicht.
Aan de bevoegde schepen:
Ik adviseer dan ook om zo snel mogelijk over te gaan tot een aankoop en plaatsing van nieuwe
straatnaamborden, eventueel kunnen deze voorzien worden van een QR-code, waarmee uitleg kan
gevonden worden over de straatnaam, maar waar ook bijvoorbeeld komende events op de gemeente
kunnen gepromoot worden. Dit zou de uitstraling van de gemeente alleen maar ten goede komen, en
zou absoluut een meerwaarde zijn voor Toeristisch centrum Dadizele.
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Schepen Pol Verhelle antwoordt dat er in het college van vorige week beslist werd om voor uniforme
straatnaamborden te gaan, waarbij het logo van de gemeente en, indien dit mogelijk is, er
bijkomende info gegeven wordt omtrent de straatnaam.
Er wordt gestart met de borden die nu verdwenen of beschadigd zijn. Een algemene vervanging van
de straatnaamborden is nog niet voorzien voor dit jaar.

Vraag vanwege raadslid Sherley Beernaert
˗ Wateroverlast Slypskapelle
Motivatie:
Op zondag 11 maart moesten we vaststellen dat na een nacht van regen (+/- 25 liter) het kruispunt
van de Dadizelehoekstraat met de Waterstraat in Slypskapelle volledig onder water stond. Ook in de
Slypsmolenweg werd wateroverlast vastgesteld.
Plaatsen die normaal onder water staan wanneer de Heulebeek en Papelandbeek hun waakpeil
bereiken kwamen nu niet onder water te staan.
Aan de bevoegde schepen Geert Vanthuyne
De oorzaak van deze wateroverlast moet dus elders te zoeken zijn. We konden echter wel vaststellen
dat de grachten op de plaatsen waar het overlast zich voordeed niet geruimd waren.
- Wanneer werden de grachten het laatst gereinigd? Zowel die in bezit van Infrax als die in
gemeentelijk bezit.
- Bestaat er een reinigingsplanning voor de grachten waardoor deze op geregelde tijdstippen
gereinigd worden?
- Worden de grachten in de nabije toekomst gereinigd? Zo ja, wanneer?
Schepen Geert Vanthuyne antwoordt dat het probleem hem niet zit in de grachten, maar in de
afvoerbuizen die het water niet kunnen lozen in de beken.
Op de vraag van raadslid Sherley Beernaert wie verantwoordelijk is voor de inbuizing antwoordt
schepen Pol Verhelle dat dit een gedeelde verantwoordelijkheid is tussen de gemeente en de
Provincie.
Raadslid Sherley Beernaert vraagt hoe het zit met het reinigen van de grachten.
Schepen Geert Vanthuyne meldt dat wanneer landbouwers melden dat er problemen zijn met de
grachten, deze worden gereinigd. Bepaalde duikers kunnen nog verstopt zitten, dit dient nagegaan te
worden. Wanneer Infrax de grachten komt ruimen weet de schepen niet.
De schepen is van mening dat een reiniging plan niet werkt. Het ruimen van grachten is ook
afhankelijk van de ligging van het terrein.

Aldus beslist in vergadering op datum zoals hierboven vermeld.
De Gemeentesecretaris,
get. K. Vander Stichele.

De Waarnemend Voorzitter, (art.8 §4 GD),
get. N. Ben Driss.

De Gemeentesecretaris,
K. Vander Stichele.

De Voorzitter,
J. Paret.
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