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01. Kerkfabriek St. Theresia Slyps – wijziging meerjarenplan 2014-2019 – goedkeuring
De Raad,
Regelgeving
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten dat werd gewijzigd bij besluit van de Vlaamse
Regering van 14 december 2012;
Feiten, context en argumentatie
Gelet op de beslissing van de kerkfabriek St. Theresia Slyps van 29 juni 2018 betreffende de goedkeuring
van de wijziging meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op het overleg tussen het Gemeentebestuur en het Centrale Kerkbestuur;
Gelet op het gunstig advies van het Bisdom Brugge voor de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van
de kerkfabriek St. Theresia Slyps;
Na beraadslaging:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Art. 1. - De raad keurt de gewijzigde versie van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek St.
Theresia Slyps goed.
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Art. 2. - Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur, dienst
kerkfabrieken, Burg 4 te 8000 Brugge.
02. Kerkfabriek St. Theresia Slyps – budgetwijziging 2018 – aktename
De Raad,
Regelgeving
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten dat werd gewijzigd bij besluit van de Vlaamse
Regering van 14 december 2012;
Feiten, context en argumentatie
Gelet op de beslissing van de kerkfabriek St. Theresia Slyps van 29 juni 2018 betreffende de goedkeuring
van de budgetwijziging 2018;
Gelet op het gunstig advies van het Bisdom Brugge voor de budgetwijzigingen boekjaar 2018 van de
kerkfabriek St. Theresia Slyps;
BESLUIT:
Art. 1. - De raad neemt akte van de budgetwijziging boekjaar 2018 van de kerkfabriek St. Theresia Slyps
zoals hier bijgevoegd.
Art. 2. - Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur, dienst
kerkfabrieken, Burg 4 te 8000 Brugge.
03. Kerkfabriek OLV Onbevlekt Ontvangen Dadizele – budgetwijziging 2018 – aktename
De Raad,
Regelgeving
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten dat werd gewijzigd bij besluit van de Vlaamse
Regering van 14 december 2012;
Feiten, context en argumentatie
Gelet op de beslissing van de kerkfabriek OLV Onbevlekt Ontvangen Dadizele van 3 september 2018
betreffende de goedkeuring van de budgetwijziging 2018;
Gelet op het gunstig advies van het Bisdom Brugge voor de budgetwijziging boekjaar 2018 van de
kerkfabriek OLV Onbevlekt Ontvangen Dadizele;
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BESLUIT:
Art. 1. - De raad neemt akte van de budgetwijziging boekjaar 2018 van de kerkfabriek OLV Onbevlekt
Ontvangen Dadizele zoals hier bijgevoegd.
Art. 2. - Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur, dienst
kerkfabrieken, Burg 4 te 8000 Brugge.
04. Centrale kerkbestuur Moorslede – budgetten 2019 – aktename
De Raad,
Regelgeving
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten dat werd gewijzigd bij besluit van de Vlaamse
Regering van 14 december 2012;
Feiten, context en argumentatie
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 12 september 2013 houdende goedkeuring
meerjarenplannen 2014-2019 van het Centraal Kerkbestuur Moorslede, zoals gewijzigd bij beslissing van 11
september 2014, 8 september 2016, 7 september 2017 en 18 oktober 2018;
Overwegende dat de budgetten 2019 van Kerkfabriek St. Martinus, OLV Onbevlekt Ontvangen en St.
Theresia binnen de grenzen blijft van het bedrag, opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan van het
centraal kerkbestuur Moorslede;
Gelet op de beslissing van de Kerkraad van St. Martinus Moorslede van 11 juni 2018 betreffende de
goedkeuring van het budget 2019 en het gunstig advies van het erkend representatief orgaan;
Gelet op de beslissing van de Kerkraad van OLV Onbevlekt Ontvangen Dadizele van 16 april 2018
betreffende goedkeuring van het budget 2019 en het gunstig advies van het erkend representatief orgaan;
Gelet op de beslissing van de Kerkraad van St. Theresia Slypskapelle van 29 juni 2018 betreffende de
goedkeuring van het budget 2019 en het gunstig advies van het erkend representatief orgaan;
Gelet op het overleg tussen het Gemeentebestuur en het Centrale Kerkbestuur;
Gelet op het gunstig advies van het Bisdom Brugge;
Overwegende dat de gemeentelijke toelage voor 2019 :
 voor St. Martinus Moorslede
o exploitatietoelage : € 146.987,55
o investeringstoelage : € 25.000
 voor OLV Onbevlekt Ontvangen
o exploitatietoelage : € 248.059,64 (waarvan € 230.472,21 ten laste van de gem.
Moorslede)
o investeringstoelage : € 0
 voor St. Theresia Slyps
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o
o

exploitatietoelage : € 42.948,15 (waarvan € 36.810,86 ten laste van de gem.
Moorslede)
investeringstoelage : € 0
Overwegende dat werd vastgesteld dat in het budget 2019 van St. Theresia Slyps
een foutje is geslopen : een investeringstoelage van € 6000 werd vermeld op
MAR 3109 ipv 3100;
De investeringsuitgaven dienen te komen op MAR4100 (ipv 4109) en de
investeringsontvangsten op MAR 3100 (ipv 3109)
Overwegende dat afgesproken werd met de kerkfabriek en met het Bisdom dat
dit met budgetwijziging 2019 zal rechtgezet worden;

BESLUIT:
Art. 1. - De raad neemt akte van bovenvermelde budgetten 2019.
Art. 2. - Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het Centraal Kerkbestuur Moorslede,
Moorsledestraat 4, Moorslede; mevr. Martine Naert, Pater Lievensstraat 4, Moorslede; dhr. Michel
Demyttenaere, Mgr Cardijnlaan 21, Dadizele; dhr. Hendrik Petillion, Strobomestraat 16/a, Moorslede en
aan het Bisdom.
05. Rapportering door financieel directeur betreffende voorafgaande controle van de wettigheid en
regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen, periode 1 december 2017 tem 17 september
2018 (cfr. art 166 GD)
De Raad,
Regelgeving
Gelet op artikel 166 van het Gemeentedecreet, gewijzigd bij hersteldecreet (artikel 98) van 23.01.2009
waarbij de financieel directeur in volle onafhankelijkheid rapporteert aan de gemeenteraad over de
uitvoering van zijn taak van voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de
voorgenomen verbintenissen; en dit minimaal 1 keer per jaar.
Feiten, context en argumentatie
Gelet op het rapport opgemaakt door de financieel directeur inzake de afgeleverde VISUM's van de periode
1 december 2017 tem 17 september 2018.
Na beraadslaging:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Art. 1. - Het VISUM-rapport inzake de periode 1 december 2017 tem 17 september 2018, zoals voorgelegd
door de financieel directeur, wordt goedgekeurd.
Art. 2. - Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Provinciegouverneur.
06. Ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de gedeeltelijke herziening van BPA ’t
Kamp – definitieve vaststelling
De Raad,
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Aanleiding
Gelet op de ontwerpbundel voor dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestaande uit een memorie
van toelichting, stedenbouwkundige voorschriften, plan bestaande toestand en bestemmingsplan;
Overwegende dat het ontwerp van dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan uitvoering geeft aan het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan aangezien het ontwerp zorgt voor een kwalitatieve verdichting van de
de kern van Moorslede;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 21 maart 2017 om een
gedeeltelijke herziening te doen van het nog geldige deel van BPA ’t Kamp;
Gelet op het verslag van de plenaire vergadering van 28 juni 2017;
Gelet op de beslissing van de dienst Milieueffectrapportage van 17 augustus 2017 waarin wordt
geconcludeerd dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen
en dat de opmaak van een plan – MER niet nodig is;
Overwegende dat het ontwerp van GRUP aangevuld werd met het screeningsdocument en met de
beslissing inzake het onderzoek tot milieueffectrapportage;
Gelet op de goedkeuring van het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de
gedeeltelijke herziening van BPA ’t Kamp door het college van burgemeester en schepenen op 10 april
2018;
Gelet op de voorlopige vaststelling van het ontwerp van GRUP voor de gedeeltelijke herziening van BPA ’t
Kamp op 19 april 2018;
Gelet op het openbaar onderzoek dat werd gehouden van 1 juni 2018 tot en met 30 juli 2018;
Overwegende dat er tijdens het openbaar onderzoek 1 bezwaarschrift of opmerking werd ingediend;
Gelet op het advies van departement Omgeving van 22 juni 2018;
Gelet op het advies van Deputatie van Provincie West – Vlaanderen van 21 juni 2018;
Gelet op het advies van de Gecoro in zitting van 27 augustus 2018;
Overwegende dat het ontwerp werd aangepast aan het advies van de Gecoro;
De formulering inzake de criteria waaraan de inplanting inzake carports en bijgebouwen moeten voldoen,
werd aangepast, cf. het advies van de deputatie, naar :
Bijgebouwen met inbegrip van carports zijn toegelaten, onder de volgende voorwaarden :
mits te voldoen aan de maximaal bebouwingspercentage cf. 2.3.
de afstand tot de zij- en achterperceelsgrenzen bedraagt minimum 1 meter, 0 meter bij akkoord van de
aanpalende eigenaars of indien koppeling mogelijk is.
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in zijn verslag;
Regelgeving
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening art. 2.2.13 en volgende;
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Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dat op 26 april 2007 werd goedgekeurd door de
Deputatie van Provincie West – Vlaanderen;
Na beraadslaging:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Art. 1. - Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘herziening BPA ’t Kamp’ bestaande uit
een memorie van toelichting, stedenbouwkundige voorschriften, plan bestaande toestand en
bestemmingsplan aangevuld met de screeningsnota en beslissing inzake het onderzoek tot
milieueffectrapportage wordt definitief vastgesteld;
Art. 2. - Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt samen met dit besluit en het
advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening onmiddellijk opgestuurd naar de
Deputatie van Provincie West-Vlaanderen en naar departement Omgeving;
Art. 3. - Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt samen met dit besluit en het
advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening onmiddellijk opgestuurd naar de
eigenaar.
07. PV vorige zitting
De Raad,
Regelgeving
Gelet op het reglement van orde betreffende het goedkeuren van de notulen der vorige vergadering, zijnde
13 september 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.

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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