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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Notulen open zitting Zitting van 5 december 2018

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Bart Wenes; mevrouw Rina Arteel; de heer Philip Carron; de heer Pierre Clarysse; de heer 
Georges Decoene; de heer Eddy Demeersseman; de heer Joost Demets; mevrouw Veroniek Desender; 
mevrouw Grietje Houvenaghel; mevrouw Francine Tratsaert; mevrouw Vanessa Degrendele; de heer 
Geert Sintobin, Algemeen directeur

Afwezig:
de heer Arne Beyens; de heer Jef Hendryckx

5 december 2018 18:29 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING

1 2018_RMW_00072 Notulen openbare vergadering van 14/11/2018 - 
Goedkeuring

Beschrijving
Bijlagen

1. 20181114_NotulenOpenZitting.pdf

Context en argumentatie
De notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 14/11/2018 worden 
ter goedkeuring voorgelegd.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De notulen van de openbare zitting van 14/11/2018 worden goedgekeurd.

- met algemene stemmen

2 2018_RMW_00070 Het schrappen van de eigendomspercelen van het 
OCMW Roeselare uit de jachtplannen exclusief 
percelen waarvoor er jachtpacht betaald wordt - 
Goedkeuring
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Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 51 van het OCMW-decreet

Juridische grond
Jachtdecreet - 24/07/1991

Hoofdstuk III HOUDER VAN HET JACHTRECHT JACHTTERREINEN
-> Artikel 7. (08/01/2016-...)
-> Artikel 8. (30/07/2015-...)
-> Artikel 9. (25/06/2009-...)
-> Artikel 11. (30/07/2015-...)

Bijlagen
1. Eigendom OCMW Jachtgebieden.pdf

Context en argumentatie
Om met het geweer te mogen jagen in Vlaanderen moeten jagers een jachtplan indienen waaruit 
blijkt dat ze over ten minste 40 ha aaneengesloten terrein beschikken. Vaak blijkt dit een moeilijk 
opdracht in een volgebouwd Vlaanderen. In het verleden werden daarom kleine percelen, zonder 
medeweten van de eigenaar, bijkomend ingekleurd in het jachtplan. Tot 2014 mochten jagers 
gronden inkleuren als jachtgebied zonder toestemming te vragen aan de eigenaars. Nu mag dit niet 
meer. Enkel als grondeigenaars geen bezwaar hebben, mag hun eigendom tot jachtgebied gerekend 
worden.

Ook het OCMW Roeselare heeft eigendomspercelen die door jagers in het verleden ingekleurd werden 
als jachtgebied. In totaal gaat het over 29 percelen, vooral gelegen in de buurt van de Zilverberg. Met 
dit besluit wordt de procedure gestart om percelen terug te laten 'ontkleuren'. Na het schrappen van 
de percelen zullen de verkleinde jachtgebieden nog steeds minimum 40ha groot zijn. De volledige 
jachtgebieden vallen dus niet weg. De eigendomspercelen van het OCMW waarvoor jaarlijks 
jachtpacht betaald wordt, worden niet geschrapt.

Het aanduiden als onbejaagd gebied houdt in dat er geen gewone jacht meer mogelijk is. Bestrijding, 
zoals van een konijnenplaag op een stedelijk kerkhof, blijft wel mogelijk. Het OCMW Roeselare kan 
zelf bestrijden of hiervoor een jager contacteren (nadat eerdere maatregelen niet succesvol waren). 

Aan het OCMW wordt voorgesteld om alle eigendomspercelen, aangegeven in bijgevoegde lijst, uit de 
jachtplannen te schrappen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er is geen financiële impact, percelen waar er jachtpacht op rust worden niet geschrapt.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
Alle eigendomspercelen van het OCMW, aangegeven in bijgevoegde lijst, worden uit de jachtplannen 
geschrapt. (Exclusief percelen waar er jachtpacht op rust.)
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- met algemene stemmen

5 december 2018 18:39 - De voorzitter opent de besloten zitting
5 december 2018 18:49 - De voorzitter sluit de zitting

3 2018_RMW_00074 Notulen openbare vergadering van 5/12/2018 - 
staande de vergadering - Goedkeuring

Beschrijving
Bijlagen

1. NotulenOpenZitting5dec2018.doc

Context en argumentatie
Artikel 44, laatste lid van het OCMW-decreet bepaalt dat de notulen staande de vergadering kunnen 
worden opgemaakt. 

Aangezien het de laatste zitting is van de OCMW-raad in de huidige samenstelling, wordt voorgesteld 
om de notulen van de huidige vergadering, conform artikel 44 van het OCMW-decreet, staande de 
zitting goed te keuren.

Dit houdt in dat de meerderheid van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn en de 
algemeen directeur (het decreet spreekt van de secretaris) ondertekenen. Daarbij zal het document 
dat als bijlage werd toegevoegd en integraal deel uitmaakt van de beslissing, voorgelegd worden aan 
de raadsleden en de algemeen directeur ter ondertekening. 

Besluit

Artikel 1
De notulen van de openbare zitting van 5/12/2018 worden staande de vergadering goedgekeurd door 
de ondertekening door een meerderheid van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn en de 
algemeen directeur.

BRIEVEN EN STUKKEN

7 2018_RMW_00073 Brieven en stukken - Kennisname

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 51 van het OCMW-decreet

Bijlagen
1. Directie Mens, beleidsmedewerker - brief en beoordeling goedkeuring 

stadsvernieuwingsproject RSLOpPost.pdf
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Context en argumentatie
De brieven en stukken in bijlage worden ter kennisname voorgelegd.

Besluit

Artikel 1
Neemt kennis van brieven en stukken in bijlage.

Aldus gedaan in zitting van 5 december 2018


