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

Gemeente
MOORSLEDE

Aanwezig :

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

__________________________________________________________________________________
De Voorzitter stelt voor om cfr. art. 29 GD volgend punt bij hoogdringendheid toe te voegen aan de
agenda :
Nood- en Interventieplan Rallysprint Moorslede 2018 – goedkeuring
Motivatie : De dienst noodplanning van de gouverneur wenst dat de nood- en interventieplannen
goedgekeurd worden door de gemeenteraad (dit is geen verplichting, maar er zal op gewezen
worden in de machtiging van de gouverneur).
Aangezien
- de coördinatievergadering van de rallysprint pas op 19 februari 2018 plaats vond
- de rally plaats vindt op 11 maart;
- de volgende gemeenteraad pas plaats vindt op 22 maart,
wordt voorgesteld om dit punt bij hoogdringendheid aan de agenda van de gemeenteraad toe te
voegen.
Om een bijkomend punt toe te voegen aan de dagorde van de gemeenteraad dient minstens 2/3 van
de aanwezige gemeenteraadsleden akkoord te gaan (artikel 29 GD).
Volgende raadsleden gaan akkoord :
Johan Paret, Ward Vergote, Edouard Gillis, Pol Verhelle, Mia Wyffels, Geert Vanthuyne, Marleen
Uyttenhove, Bart De Koning, Rita Leenknecht, Sigrid Verhaeghe, Daisy Decoene, Thomas Manhout,
Jürgen Deceuninck, Sherley Beernaert, Noël Verbrugghe, Andries Sioen, Nessim Ben Driss, Marnik
Vanackere, Nicolas Verlinde, Sofie Beernaert, Filip Ameel
Het punt wordt bij hoogdringendheid toegevoegd aan de agenda.

01. Addendum tweede pensioenpijler: verhoogde bijdragen voor contractuele medewerkers –
goedkeuring.
De Raad,
Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 42 en 43;
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Gelet op de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel
van de pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid;
Gelet op het sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen,
afgesloten in het Vlaams onderhandelingscomité C1 van 19 november 2008;
Gelet op het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten dat werd goedgekeurd in het
Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 9 december 2009;
Gelet op het sectoraal akkoord over het addendum nr. 1 aan het kaderreglement tweede
pensioenpijler contractanten, zoals aangevuld met de aanvullende nota bij het kaderreglement
tweede pensioenpijler contractanten van 26 mei 2011, dat werd goedgekeurd in het Vlaamse
onderhandelingscomité C1 van 16 oktober 2013;
Gelet op het raadsbesluit van 27 mei 2010 tot invoering van een aanvullend pensioenstelsel voor de
contractuele personeelsleden en goedkeuring bestek opgemaakt door de RSZPPO;
Gelet op de protocollen afgesloten met de representatieve vakorganisaties in de bijzonder
overlegcomités van 2 december 2015, 22 december 2016 en 7 november 2017;
Gelet op de restmiddelen 2015, 2016 en 2017 die de Vlaamse regering met de uitvoering van het
vierde Vlaamse Intersectoraal Akkoord voor de socialprofit en non-profitsector (VIA4) ter beschikking
stelt ter verhoging van de koopkracht;
Na hierover beraadslaagd te hebben,

BESLUIT : éénparig
Artikel 1
De gemeenteraad geeft aan het contractueel aangestelde personeelslid dat op 1 januari 2018 in
dienst is, een inhaaltoelage voor de diensttijd die tussen 1 januari 2017 en 31 december 2017
effectief gepresteerd werd en waarvoor het personeelslid pensioengerechtigd jaarloon ontvangen
heeft. Deze inhaaltoelage bestaat uit een eenmalige koopsom gelijk aan de verhoging van het
toelagepercentage op het pensioengevend jaarloon. De berekening hiervan wordt als bijlage
toegevoegd.
Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de RSZPPO, Jozef II-straat, 47, 1000 Brussel.

02. Samenwerkingsovereenkomst combinatie prioritaire werken en niet-prioritaire werken tussen
gemeente Moorslede – Infrax en Aquafin aangaande project ‘Aansluiting Moorslede Noord’
(project 22.314) – goedkeuring.
De Raad,
Overwegende dat de gemeente Moorslede, voor wat betreft de rioleringen, toegetreden is tot Infrax
cvba;
Overwegende dat Aquafin nv conform het investerings/optimalisatieprogramma voor 2015 in
uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 1 februari 2002 met betrekking tot de
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subsidiering van de aanleg van openbare rioleringen en conform het technisch plan de volgende
werken dient uit te voeren;
Gelet op het protocol van 27 augustus 2008 inzake de samenwerking tussen Aquafin en Infrax bij
rioleringswerken;
Overwegende dat de gemeente Moorslede gelijktijdig met de rioleringswerken verfraaiingswerken
langs het Aquafinproject wenst uit te voeren en dat deze werken in het algemeen belang worden
samengevoegd;
Overwegende dat de gemeente Moorslede en Infrax gelijktijdig met de rioleringswerken de volgende
werken wenst uit te voeren:
- W217006 –Passendaalsestraat (tussen Elzerijstraat en veldstraat), Spoorwegstraat
- W217025-Oude Molenweg en Roeselaarsestraat
Overwegend dat de gemeente Moorslede, Infrax en Aquafin van oordeel zijn dat de werken en de
opdracht in het algemeen belang dienen te worden samengevoegd;
Overwegende dat de niet-prioritaire werken buiten de werkzone van Aquafin vallen;
Overwegende dat hiervoor een overeenkomst dient afgesloten te worden met Aquafin nv;
Gehoord de schepen van openbare werken;

BESLUIT : éénparig
Art. 1. - Bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst combinatie prioritaire werken en niet-prioritaire
werken tussen gemeente Moorslede - Infrax en Aquafin aangaande project ‘Aansluiting Moorslede
Noord’ (project 22.314) wordt goedgekeurd.
Art. 2. - De burgemeester en de gemeentesecretaris worden gemachtigd tot ondertekening van deze
samenwerkingsovereenkomst.
Art. 3. - Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Aquafin nv.

03. Bestek houdende ontwerpen van een nieuwe website met hostings- en onderhoudscontract –
raming € 20.000 (btw incl.) – onderhandelingsprocedure zonder 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 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a
(limiet van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt);
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 het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Overwegende dat de website aan hernieuwing toe is;
Overwegende dat dit gezamenlijk met het OCMW gebeurt;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “ontwerpen van een nieuwe website met hostingsen onderhoudscontract” een bestek werd opgesteld;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 16.529 excl. btw of € 20.000
incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017, op
budgetcode 0119-01/2410000/IE-11 (ACT-41);
Overwegende de vraag vanwege raadslid Andries Sioen wat de timing is voor de nieuwe website;
Burgemeester Ward Vergote antwoordt dat we een structuur gaan opzetten samen met het OCMW,
daarna wordt er door de aangewezen firma een basisstructuur gemaakt. Na de basisstructuur volgt
er een opleiding voor de medewerkers. Het doel is om voor de grote vakantie te landen;
Overwegende de vraag vanwege raadslid Thomas Manhout of de diensten zelf hun deel van de
website kunnen beheren;
Burgemeester Ward Vergote antwoordt dat dit de bedoeling is;
Overwegende de vraag vanwege raadslid Andries Sioen wat de jaarlijkse onderhoudskost is;
Burgemeester Ward Vergote antwoordt dat de offerte dit zal uitwijzen;
Overwegende de vraag vanwege raadslid Noël Verbrugghe of alle feesten daarop gepubliceerd zullen
worden;
Burgemeester Ward Vergote antwoordt dat we dit gaan proberen via een evenementenkalender;
Overwegende de vraag vanwege raadslid Sigrid Verhaeghe hoeveel bezoekers de huidige website
heeft op jaarbasis;
Burgemeester Ward Vergote antwoordt dat we met de huidige website niet over deze gegevens
beschikken, met de nieuwe website zal dit wel gemeten worden.

BESLUIT : éénparig
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Art. 1. - Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “ontwerpen van
een nieuwe website met hostings- en onderhoudscontract”. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 16.529 excl. btw of
€ 20.000 incl. 21% btw.
Art. 2. - Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Art. 3. - De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op
budgetcode 0119-01/2410000/IE-11 (ACT-41).

04. Bestek houdende relighting sporthal Moorslede – raming € 35.000 (btw incl.) –
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
(limiet van € 144.000,00 excl. btw niet bereikt);
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 “Relighting sporthal Moorslede” een bestek met nr.
2018/140 werd opgesteld door de Technische dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 28.925,61 excl. btw of
€ 35.0009 incl. btw (€ 6.074,39 Btw medecontractant);
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
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Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2018, op
budgetcode 0800-00/2210000/IE-13 (ACT-55);
Burgemeester Ward Vergote licht toe dat de lampen verouderd zijn, de lumen zijn te laag. Ze worden
vervangen door LED verlichting en ze kunnen ook gedimd worden. We kunnen hier ook voor
subsidies krijgen;
Overwegende de vraag vanwege Thomas Manhout wat de vermindering in verbruik zal zijn;
Burgemeester Ward Vergote antwoordt dat de investering op 5 à 6 jaar wordt terug verdiend.

BESLUIT : éénparig
Art. 1. - Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018/140 en de raming voor de
opdracht “Relighting sporthal Moorslede”, 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 € 28.925,61
excl. btw of € 35.000 incl. btw (€ 6.074,39 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 investeringsbudget van 2018, op
budgetcode 0800-00/2210000/IE-13 (ACT-55).

05. Jaarverslag 2017 Interlokale Vereniging voor Intercommunaal Sport Overleg (VISOiv) –
goedkeuring.
De Raad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad in zitting van 28 maart 2013 houdende goedkeuring van
de overeenkomst betreffende de oprichting van de interlokale vereniging ‘Vereniging voor
intercommunaal sportoverleg – VISOiv’;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de regeling van de intercommunale samenwerking;
Gelet op het voorliggend jaarverslag 2017;
Gehoord de schepen van sport;

BESLUIT : éénparig
Art. 1. - De Raad keurt het jaarverslag 2017 vanwege VISOiv goed.

06. P.V. vorige zitting.
De Raad,
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Gelet op het reglement van orde betreffende het goedkeuren van de notulen der vorige vergadering,
zijnde 18 januari 2018;
Overwegende dat tijdens de zitting geen opmerkingen gemaakt werden;
De notulen der vorige zitting worden goedgekeurd.

Punt toegevoegd bij hoogdringendheid
Nood- en Interventieplan Rallysprint Moorslede 2018 – goedkeuring.
De Raad,
Gelet op KB van 16 februari 2006 (B.S. van 15 maart 2006) en de MOB NPU-1 van 26 oktober 2006 betreffende
de nood- en interventieplannen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 mei 2009 waarbij het Gemeentelijk Algemeen Nood- en
Interventieplan (GANIP) gemeente Moorslede werd aanvaard;
Gelet op het goedkeuringsbesluit van 18 juni 2009 van de gouverneur van West-Vlaanderen van dit GANIP;
Overwegende dat ter aanvulling van het GANIP voor bepaalde dynamische en statische risico’s een Bijzonder
Nood- en Interventieplan (BNIP) moet opgemaakt worden;
Overwegende dat de gemeentelijke veiligheidscel belast is met het opmaken van de risico-inventaris en
risicoanalyse;
Overwegende dat op zondag 11 maart 2018 de 17de Rallysprint van Moorslede georganiseerd wordt op het
grondgebied van Moorslede. De wedstrijd wordt gereden over 1 KP. De KP wordt 4 maal gereden.
Overwegende dat er op basis van de risico’s voor deze rally een Nood- en Interventieplan (NIP) werd
opgemaakt;
Overwegende dat dit NIP op 19 februari 2018 werd besproken door de veiligheidscel;
Overwegende de vraag vanwege de gouverneur om de nood- en interventieplannen ter goedkeuring voor te
leggen aan de gemeenteraad;
Gehoord de burgemeester;

Overwegende de vraag vanwege raadslid Sherley Beernaert wat met de ontbrekende gegevens in het
NIP;
Burgemeester Ward Vergote antwoordt dat een aantal zaken pas de dag zelf van de rally worden
uitgevoerd;

BESLUIT : éénparig
Art. 1. - Het Nood- en Interventieplan Rallysprint Moorslede 2018 wordt goedgekeurd.
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Mededelingen:
Mededeling vanwege schepen Ward Gillis in verband met de scheuren in de betonvloer diftarpark.

Conform artikel 22 van het gemeentedecreet werden volgende punten aan de agenda toegevoegd:
Vraag vanwege raadslid Jürgen Deceuninck
˗ Afvalverzameling domein Grimmertinge
Motivatie:
In het schepencollege van 12 december 2017 werd beslist om het afvalhokje op de site Grimmertinge
buiten gebruik te stellen. Dit naar aanleiding van meerdere problemen met het deftig verzamelen van
het afval.
Problemen waren ‘vreemd’ afval, hokje die blijft openstaan, cijferslot die verdwijnt, niet of te weinig
werd gesorteerd, sortering papier & karton,…
Aan de bevoegde schepen Edouard Gillis:
Nu het afvalhokje buiten gebruik werd gesteld moeten wij vaststellen dat de afvalzakken overal rond
staan op domein Grimmertinge en dat papier en karton overal verspreid ligt door het vroegtijdig
moeten buiten zetten. Op zondagmorgen staan reeds vuilniszakken en PMD-zakken aan de
inkomdeur van de sporthal/bunder omdat hiervoor geen locatie meer is. Deze blijven dan ook nog
eens tot de ophaling liggen. Dit lijkt me niet meteen een aangenaam welkom voor sporters van
binnen en buiten de gemeente.
Eigenlijk toch wel zonde dat een locatie aanwezig is als inzamelpunt en dat dit nu niet meer kan
gebruikt worden. Is er een alternatief of zijn er duidelijke afspraken voor een propere inzameling van
het afval op het domein?
Schepen Ward Gillis meldt dat er tot eind vorig jaar gewerkt werd met het centraliseren van het afval
in het afvalhokje op domein Grimmertinge. Gezien er onzorgvuldig werd gesorteerd, weigerde
Mirom nog om het afval op te halen uit het afvalhokje. In overleg met de diensten op domein
Grimmertinge werd een afsprakennota uitgewerkt omtrent de afvalinzameling op het domein. Wij
horen nu dat er toch nog restafval op het domein aanwezig is. Via de camerabeelden gaan we dan
ook nagaan wie dit afval daar heeft geplaatst.
Raadslid Jürgen Deceuninck stelt voor om, voor de inzameling van het afval, een verantwoordelijke
per dienst aan te stellen.

Vraag vanwege raadslid Noël Verbrugghe
˗ Gebrekkige wegsignalisatie mbt de omleiding van de huidige wegeniswerken te Slypskapelle
Aan de schepen van openbare werken Pol Verhelle:
Als gemeenteraadslid en voormalig politieambtenaar voel ik me verplicht om deze situatie aan te
kaarten. Reeds enkele weken laat de goedgekeurde omleiding met betrekking tot de wegeniswerken
in Slypskapelle alle wensen over.
Bepaalde inwoners en personen vreemd aan de gemeente Moorslede kunnen voor het ogenblik de
omleidingsweg naar Slypskapelle moeilijk vinden. Het is frappant te moeten vaststellen dat deze
situatie al enkele weken aanhoudt. Aangaande deze gebrekkige omleiding heb ik enkele foto’s
genomen als bewijsmateriaal om deze situatie goed in kaart te brengen.
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Terloops wil ik nog vermelden dat het signaleren van de op de openbare weg aangebrachte werken
valt ten laste van diegene die de werken uitvoert, maar de gemeente die de vergunning aflevert moet
toezicht houden dat alles verloopt zoals is voorgeschreven.
Ingeval de aannemer in gebreke blijft, neemt de overheid ( in dit geval het gemeentebestuur
Moorslede) die het beheer van de openbare weg heeft, deze verplichting op zich; de kosten die hieruit
voortvloeien kunnen door die overheid teruggevorderd worden van de in gebreke gebleven persoon of
aannemer.
Hopelijk komt er naar de toekomst verandering in om deze wegsignalisatie op een correcte en veilige
manier te plaatsen.
Schepen Pol Verhelle antwoordt dat de signalisatie momenteel terug in orde is in Slyps. Het plaatsen
en in stand houden van de signalisatie is een verantwoordelijkheid van de aannemer. De schepen
stelt voor aan raadslid Noël Verbrugghe om, wanneer nog dergelijke zaken vastgesteld worden, dit
onmiddellijk te melden aan de schepen.

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

De Voorzitter,

Kristof Vander Stichele.

Johan Paret.
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