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gemeenteraad
Notulen open zitting Zitting van 21 januari 2019

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Piet Delrue, Voorzitter gemeenteraad; de heer Kris Declercq; mevrouw Nathalie Muylle; 
mevrouw Griet Coppé; de heer José Debels; de heer Marc Vanwalleghem; de heer Dirk Lievens; de 
heer Bart Wenes; mevrouw Astrid Deceuninck; mevrouw Ria Vanzieleghem; de heer Geert Huyghe; de 
heer Stefaan Van Coillie; mevrouw Caroline Martens; mevrouw Veroniek Debruyne - Desender; 
mevrouw Rina Arteel; mevrouw Mieke Vanbrussel; de heer Matthijs Samyn; de heer Francis Debruyne; 
mevrouw Liselot De Decker; mevrouw Michèle Hostekint; de heer Henk Kindt; de heer Gerdy Casier; 
de heer Filiep Bouckenooghe; de heer Steven Dewitte; mevrouw Deniza Miftari; de heer Filip 
Deforche; de heer Immanuel De Reuse; de heer Cyriel Ameye; de heer Peter Claeys; mevrouw 
Jeaninne Vandenabeele; mevrouw Tina Feys; mevrouw Siska Rommel; de heer Frederik Declercq; de 
heer Brecht Vermeulen; de heer Bart De Meulenaer; mevrouw Lieve Lombaert; mevrouw Justine 
Pillaert; de heer Dieter Carron; de heer Geert Sintobin, Algemeen directeur

Afwezig:
de heer Tom Vandenkendelaere

21 januari 2019 20:00 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING

2 2019_GR_00013 Installatie van een gemeenteraadslid - Onderzoek 
van de geloofsbrieven - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 6 § 3 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad de geloofsbrieven van de 
verkozen gemeenteraadsleden onderzoekt.

De omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 bepaalt:

De geloofsbrieven omvatten de schriftelijke bewijsstukken die elke verkozene, opgeroepen om de eed 
af te leggen, moet voorleggen en waaruit blijkt dat hij op een wettige wijze is verkozen en dat er 
tegen zijn verkiezing geen bezwaren zijn.

Juridische grond
Artikel 6 § 5 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de verkozen gemeenteraadsleden die niet 
aanwezig zijn op de installatievergadering en die, nadat ze daarvoor uitdrukkelijk zijn opgeroepen, 
zonder geldige reden afwezig zijn op de eerst daaropvolgende vergadering worden geacht afstand te 
hebben gedaan voor hun mandaat.
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Bijlagen
1. Geloofsbrieven van Vandenkendelaere Tom
2. Onderzoek geloofsbrieven
3. e-mail verontschuldiging

Voorgeschiedenis
Gelet op het proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau van de gemeenteraadsverkiezingen 
van 14 oktober 2018 en het aangetekend schrijven d.d. 10 december 2018 van de Raad voor 
Verkiezingsbetwistingen West-Vlaanderen met in bijlage het besluit van de Raad van 
Verkiezingsbetwistingen van 5 december 2018 waarbij de uitslag van de verkiezingen van 14 oktober 
2018 geldig worden verklaard.

Met het e-mailbericht d.d. 2 januari 2019 deelde dhr. Vandenkendelaere Tom mee dat hij niet 
aanwezig kan zijn op de installatievergadering. Hij kon dus niet geïnstalleerd worden als 
gemeenteraadslid.

Context en argumentatie
Voor de aanstelling van dhr. Vandenkendelaere Tom als gemeenteraadslid dient een onderzoek te 
gebeuren van de geloofsbrieven.

Het onderzoek gebeurt op basis van een recent uittreksel uit het bevolkings- of rijksregister, een 
recent uittreksel uit het strafregister model 1 en een verklaring op eer.

Hieruit moet blijken dat de verkozene nog voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet 
bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid zoals voorzien in art. 10 van het decreet lokaal 
bestuur.

De geloofsbrieven van dhr. Vandenkendelaere Tom lagen ter inzage in het inzagelokaal voor de 
gemeenteraadsleden vanaf 11 januari 2019.

Tijdens de periode van inzage en tot de bespreking in de zitting van de gemeenteraad zelf werden 
geen opmerkingen of bezwaren omtrent deze geloofsbrieven ingediend bij de gemeenteraad.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De geloofsbrieven van dhr. Vandenkendelaere Tom worden goedgekeurd.

Derhalve kan dhr. Vandenkendelaere Tom tot de eed worden toegelaten.
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3 2019_GR_00015 Installatie van een gemeenteraadslid - Beëdiging 
van het verkozen raadslid - Kennisname

Beschrijving
Juridische grond
Artikel 6 §3 van het decreet lokaal bestuur:

De gemeenteraad onderzoekt de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden. De verkozen 
gemeenteraadsleden van wie de geloofsbrieven zijn goedgekeurd, leggen, voor ze hun mandaat 
aanvaarden, in openbare vergadering de volgende eed af in handen van de voorzitter van de 
installatievergadering: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.".

Context en argumentatie
Met de beslissing van heden werden de geloofsbrieven van dhr. Vandenkendelaere Tom goedgekeurd.

In toepassing van artikel 6 §3 van het decreet lokaal bestuur moeten de verkozen 
gemeenteraadsleden van wie de geloofsbrieven werden goedgekeurd, vóór ze hun mandaat 
aanvaarden, de volgende eed afleggen in openbare vergadering in handen van de voorzitter van de 
gemeenteraad, dhr. Delrue Piet.

“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit

Artikel 1
Er wordt kennis genomen van de mededeling van de voorzitter van de gemeenteraad dat dhr. 
Vandenkendelaere Tom aangesteld wordt verklaard en geïnstalleerd wordt als effectief 
gemeenteraadslid voor een termijn van zes jaar, beginnend op 21.01.2019 en om te eindigen op 
31.12.2024.

Hij is van rechtswege lid van de raad maatschappelijk welzijn cf. artikel 68 van het decreet lokaal 
bestuur.

20:08 - Tom Vandenkendelaere betreedt de zitting

4 2019_GR_00014 Installatie van een gemeenteraadslid - Vaststelling 
van de rangorde - Goedkeuring
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Beschrijving
Juridische grond
Artikel 6 §7 van het decreet lokaal bestuur

Context en argumentatie
De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt tijdens de installatievergadering van de nieuwe 
gemeenteraad onmiddellijk na de eedaflegging van de gemeenteraadsleden vastgesteld. Het 
gemeenteraadslid met de hoogste anciënniteit neemt de hoogste rang in. Bij gelijke anciënniteit 
neemt het gemeenteraadslid dat bij de laatste volledige vernieuwing van de gemeenteraad het 
hoogste aantal naamstemmen heeft behaald, de hoogste rang in. Bij een gelijk aantal naamstemmen 
neemt het gemeenteraadslid van wie de lijst bij de laatste volledige vernieuwing van de gemeenteraad 
de meeste stemmen heeft behaald de hoogste rang in. De opvolgers die na de installatievergadering 
als gemeenteraadslid worden geïnstalleerd, nemen in volgorde van hun eedaflegging een rang in.

N.a.v. de installatie van dhr. Vandenkendelaere Tom als gemeenteraadslid dient de rangorde opnieuw 
goedgekeurd te worden.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De tabel van rangorde van de gemeenteraadsleden wordt goedgekeurd als volgt :

(1) volgnr. in rangordelijst
(2) naam gemeenteraadslid
(3) anciënniteit
(4) getal verkregen naamstemmen bij de recentste verkiezing.

(1) (2) (3) (4)
1. Vanwalleghem Marc 01.01.1995 2.026
2. Coppé Griet 01.01.1995 1.711
3. Lievens Dirk 01.01.1995 1.420
4. Debels José 03.04.1989 – 31.12.1994

01.01.2001
2.325

5. Hostekint Michèle 01.01.2001 1.392
6. Kindt Henk 01.01.2001 757
7. Deforche Filip 01.01.2001 653
8. Bouckenooghe Filiep 15.09.2003 914
9. Declercq Frederik 24.01.2005 1.076
10. Declercq Kris 01.01.2007 11.447
11. Muylle Nathalie 01.01.2007 2.340
12. Wenes Bart 01.01.2007 2.269
13 Vanzieleghem Ria 01.01.2007 1.262
14. Huyghe Geert 01.01.2007 1.177
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15. Ameye Cyriel 01.01.2007 - 31.12.2012 - 
20.10.2014

504

16. Martens Caroline 20.10.2008 - 31.12.2012
09.01.2017

1.038

17. De Reuse Immanuel 01.01.2013 1.868
18. Vermeulen Brecht 01.01.2013 1.546
19. Pillaert Justine 01.01.2013 1.399
20. Rommel Siska 01.01.2013 942
21 Lombaert Lieve 01.01.2013 870
22. De Meulenaer Bart 01.01.2013 727
23. Casier Gerdi 01.01.2013 457
24. Debruyne-Desender Veroniek 01.01.2007 - 31.12.2012

07.01.2019
1.093

25. Arteel Rina 01.01.2001-31.12.2006 
07.01.2019

954

26. Van Coillie Stefaan 21.01.2013 1.105
27. Dewitte Steven 25.01.2016 427
28. Deceuninck Astrid 07.01.2019 1.630
29. Vanbrussel Mieke 07.01.2019 1.146
30. Delrue Piet 07.01.2019 1.138
31. Debruyne Francis 07.01.2019 1.098
32. Carron Dieter 07.01.2019 1.032
33. Samyn Matthijs 07.01.2019 1.017
34. Miftari Deniza 07.01.2019 706
35. Feys Tina 07.01.2019 584
36 De Decker Liselot 07.01.2019 409
37. Claeys Peter 07.01.2019 364
38. Vandenabeele Jeaninne 07.01.2019 298
39. Vandenkendelaere Tom 21.01.2019 1.883

Deze rangorde geldt ook voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

1 2019_GR_00033 Notulen van de zitting van de gemeenteraad van 17 
december 2018 en 7 januari 2019 - Goedkeuring

Beschrijving
Bijlagen

1. Notulen van de installatievergadering d.d. 7 januari 2019
2. Notulen van de gemeenteraad d.d. 17 december 2018
3. zittingsverslag d.d. 07 januari 2019

Context en argumentatie
In toepassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad worden de notulen van de 
vergadering van de gemeenteraad van 17 december 2018 ter goedkeuring voorgelegd.De notulen van 
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de installatievergadering van 7 januari 2019 en het zittingsverslag worden ter goedkeuring 
voorgelegd.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 17 decemer 2018 worden goedgekeurd.

Artikel 2
De notulen en het zittingsverslag van de installatievergadering van 7 januari 2019 worden 
goedgekeurd, mits genoteerd wordt dat gevraagd werd om punt 9 te behandelen als een b-punt. 

vragen om uitleg

IR 1 Mondelinge vraag van raadslid Filip Deforche: Diefstallen tijdens de 
kerstperiode

Indiener(s):
Filip Deforche,                      Vlaams Belang                   

Toelichting:
Een tweetal weken geleden kon men in verschillende dagbladen lezen dat inbrekers tijdens de 
kerstperiode niet rusten, wel integendeel: tijdens de kerstweken wordt meer ingebroken dan op 
gewone dagen. Mensen zijn minder thuis, ze doen feestinkopen, of zijn op familiebezoek. Sommige 
steden zijn dit seizoenfenomeen grondig beu en zetten preventiemaatregelen op, zoals ze dat deden 
in Harelbeke.

Ik zou dus graag een stand van zaken willen voor Roeselare. Stelt men een verhoging van het aantal 
diefstallen en inbraken vast tijdens de kerstperiode? Hoe zit dat met inbraken en pogingen daartoe bij 
particulieren? Hebben ook winkeliers meer te lijden van inbraken, diefstallen?

Werden particulieren en winkeliers door het stadsbestuur attent gemaakt op dit fenomeen? Wordt 
eraan gedacht hierover in de toekomst een anti-inbraakpreventie op te zetten naar particulieren en 
winkeliers? Er zou bijvoorbeeld kunnen worden gedacht om gratis klevers te verspreiden met daarop 
de tekst: “Dit pand is elektronisch antidiefstal-verzekerd”? Wordt er aan andere maatregelen gedacht?

Antwoord
Antwoord van burgemeester Kris Declercq:

Je weet dat veiligheid één van onze kernopdrachten is. Volgens de stadsmonitor is de 
criminaliteitsgraad in Roeselare het laagst van alle centrumsteden. Je weet dat, wanneer het gaat 
over specifieke inbraken, Roeselare bij de centrumsteden zowel in relatieve als absolute cijfers bij de 
laagste is, mede dankzij de inspanningen van de politie en de grootste ophelderingsgraad. Hiermee 
vermijd je echter niet dat je soms wordt geconfronteerd met inbraakgolven zoals in de kerstperiode. 
Als je de cijfers bekijkt over de laatste jaren waren er in 2018 119 inbraken, in 2017 143 en in 2013 
221 inbraken. Er is een heel duidelijke knik naar beneden. Gemiddeld is dit 15 inbraken per maand. In 
de cijfers van de laatste jaren merk je een lichte verhoging in de maanden december en januari. Er 
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zijn nog geen definitieve cijfers maar in Roeselare noteerden we 11 inbraken in december en 11 
inbraken in januari. Dit ligt in de lijn van de vorige jaren maar nu werden we nog geconfronteerd met 
de rondtrekkende dadergroep. Maar dankzij het goed politioneel optreden kon er al één gevat 
worden. 
De verhouding tussen particulieren en winkels is het percentage, als je het vergelijkt met het totaal 
aantal inbraken per jaar, wat gelijklopend met 39% in 2015, 44% in 2016, 35% in 2018. De 
bedrijfsleiders hebben ook te lijden onder de inbraken maar er zijn geen pieken, eerder een dalende 
tendens nl. in 2016 76 inbraken bij winkeliers, in 2017 43 inbraken en in 2018 45 inbraken. Er zijn hier 
pieken in de maanden mei en juni en in de eindejaarsperiode. 
Dus samengevat, het klopt dat er altijd een piek is in die periode, maar als je de globale cijfers bekijkt 
behoren we in Vlaanderen tot de betere.
We zetten continu in op het ondersteunen. Er worden voor de winkeliers acties opgezet in 
samenwerking met de gemeenschapswachten met de campagne “er is meer controle dan je denkt”. 
Ze gaan ook langs bij de winkeliers met bijkomende preventietips en er is ook extra politie aanwezig 
in het centrum. Voor de preventie van woninginbraak is er een permanent aanbod van 
diefstalpreventie-advies vanuit de preventiedienst van de politie. De diefstalpreventie-adviseur komt 
hierbij in de woning/bedrijf/handelszaak voor screening en geeft advies zowel organisatorisch, 
bouwkundig als elektronisch. Jaarlijks wordt ook deelgenomen aan de nationale campagne “1 dag 
niet” tegen woninginbraak. Dit jaar werd op de dinsdagmarkt een stand geplaatst bemand door de 
diefstalpreventie adviseurs en gemeenschapswachters. Ook in de wijkcomités zijn er acties bv. de 
actie “preventie in je wijk”. Ook de brandweer verstrekt op dit moment info over brandpreventie. 
Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om afwezigheidstoezicht aan te vragen bij de politie wanneer 
mensen op reis zijn of voor een langere periode niet thuis zijn. Misschien moeten we dit nog meer 
bekend maken. In onze zone bestaat hiervoor een app waarmee je kan laten weten dat er extra 
toezicht gewenst is.
Tenslotte werd in het bestuursakkoord opgenomen dat we het BIN-netwerken zullen ondersteunen en 
meer kansen geven.

Repliek van dhr. Filip Deforche:

Bedankt dat jullie hieraan de nodige aandacht geven, ook dank aan de politie. De nazorg is ook 
belangrijk. Mensen moeten, indien nodig, begeleid worden. Preventie is ook belangrijk, niet alleen 
tijdens de kersperiode maar ook op evenementen waar veel volk op afkomt zoals de batjes en 11-juli 
viering.

IR 3 Mondelinge vraag van raadslid Cyriel Ameye: Het uitblijven van een 
masterplan centrum Beitem

Indiener(s):
Cyriel Ameye,                      Vlaams Belang                   

Toelichting:
Vorige maand vond er een eetfestijn plaats in de kerk van Beitem. Daar werd ik door verschillende 
mensen aangesproken over de plannen aangaande het centrum van Beitem.

Ik kreeg er ook zaken te horen, o.a. dat er door de parochieraad een paar vergaderingen belegd 
werden waarbij sommige verenigingen en vzw’s uitgenodigd werden en anderen dan weer niet.

Was het stadsbestuur ook betrokken bij die besprekingen? Er zou zelfs een voorstel op tafel gelegd 
zijn waarop men al de vzw’s van rond de kerk van Beitem in één overkoepelende vzw zou 
onderbrengen.
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In een krant is er onlangs nog een artikel verschenen waar in te lezen stond dat de school volledig 
zou worden afgebroken en herbouwd, de kerk die zou behouden blijven. 
Over zaal “De Schakel “ en de pastoorswoning is er dan nog geen nieuws. Ik denk dat voor heel wat 
voorstellen die op de tafel liggen er een nieuwe aanpassing van de” BPA Beitem centrum” nodig is om 
deze te kunnen realiseren.

Nu, ik heb gehoord dat het een paar jaar zou duren voor die BPA aanpassing goedgekeurd zou 
kunnen worden, maar dat de herbouwing van de school daarop niet kan wachten anders zou het 
parochiebestuur de beloofde subsidie van minister Crevits mislopen.

Het is nu al een hele tijd geleden dat er nog overleg gepleegd is. Het parochiebestuur moet toch al 
een visie hebben – end eze hebben afgetoetst met het stadsbestuur- zodat ze een masterplan kunnen 
presenteren aan de Beitemse bevolking en de gemeenteraad of commissie.

Antwoord
Antwoord van schepen Nathalie Muylle:

Dank voor uw vraag. Laat ons duidelijk zijn. De Stad is niet aan zet in Beitem. Er is een discussie 
enerzijds tussen Arkorum, die subsidies kreeg van Vlaanderen voor de uitbreiding van de school. Ze 
willen dat graag ruimer doen dan waar de school vandaag is. Ze komen hier terecht bij de 
eigendommen van de parochie, de parochiezaal “De Schakel” en de pastorie. Achteraan is nog het 
bivakhuis van de VKSJ die daar eigenaar van is. Er zijn gesprekken tussen Arkorum en de kerkfabriek 
geweest om te zien hoever de school kan gaan en wat dit betekent voor het verenigingsleven in 
Beitem. De Stad werd hierbij in een late fase betrokken, in die zin dat we van de school en de 
parochieraad vernomen hebben wat de vragen zijn naar elkaar toe. Er werd geen vraag gesteld om 
het BPA aan te passen. Dit is in eerste instantie ook niet nodig, want deze zone is ingetekend als 
gemeenschapszone. Een wijziging is enkel nodig indien een woonfunctie zou voorzien worden. 
Functies naar verenigingsleven en school kan op de volledige zone. Wat de visie van de Stad betreft, 
we hebben ook signalen gekregen dat niet alle verenigingen werden uitgenodigd. We vinden dat ook 
jammer. Wij, als Stad, hebben aan beide partijen gezegd dat we het belangrijk vinden dat er plaats is 
voor het verenigingsleven en ook dat de functies naar de jeugd en het bivakhuis (is nog niet afbetaald 
en is in goede staat) behouden blijven. We krijgen ook veel vragen van de bevolking en het 
verenigingsleven. We zijn van plan om in de komende weken de regierol op te nemen en met beide 
partijen samen te zitten en samen te kijken wat de gevolgen zijn naar de verenigingen. We hebben 
ook een aanvoelen dat het enkele maanden blijft duren en we niet vooruit gaan.

Repliek van dhr. Cyriel Ameye:

Dank voor de uitleg. Ik ben blij dat je mijn mening deelt. Niet enkel de verenigingen, maar ook 
anderen zijn hierin geïnteresseerd. Trouwens de doelstelling van het beleid is immers meer inspraak 
van de burger. De school zou ook in de weg staan bij de wegverschuiving van de Meensesteenweg. 
Mijn voorstel is dan ook om eerst een masterplan op te maken

IR 4 Mondelinge vraag van raadslid Stefaan Van Coillie: Stand van zaken 
voetbalveld Oekene

Indiener(s):
Stefaan Van Coillie,                      CD&V                   
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Toelichting:
Aan de school in Oekene hangt al een 3tal maanden een spandoek met de tekst 'Stad Roeselare 
investeert in de aanleg van een sportveld en groene omgeving'. Tijdens de wintermarkt van de Ark 
stelden verschillende mensen me daar vragen over qua timing en invulling. Zo is de lokale 
gemeenschap en het zaalcomité vragende partij voor meer parkeerplaatsen. Ook is er de vraag voor 
extra sportieve elementen dan enkel het voetbalveld. Ook de lokale voetbalploeg GeelZwartTube is 
benieuwd naar de start van de werken.

Ik veronderstel dat er eerst een archeologisch onderzoek moet doorgaan vooraleer de eigenlijke 
werken starten.

Vandaar mijn vragen :

 Is er al een timing gekend voor de start en einde van de werken?
 Is de invulling van de site al bepaald?

Antwoord
Antwoord van schepen Debels:

Eind vorig jaar werd gestart met de voorbereidingen om ook in Oekene sport en recreatie in een 
groene omgeving te voorzien, naast de sporthal van de school “De Ark”. Met de school bestaat er 
trouwens ook een goede samenwerking voor het naschools gebruik van hun sporthal door sportclubs, 
verenigingen en buurtbewoners. Om dit project uit te werken, werd met de stadsdiensten, het 
studiebureau en de school een stuurgroep samengesteld. Daar werd een eerste voorontwerp 
besproken. Het project is opgedeeld in verschillende zones: toegangsweg en parking, speelruimte, 
voetbalveld en een recreatieve rand rond het veld. Dit voorontwerp wordt nu verder uitgewerkt door 
het studiebureau. Eind februari, begin maart zal een inspraakmoment georganiseerd worden voor de 
leerlingen van De Ark in functie van de inrichting van de speelruimte. Daarna zal nog een infomarkt 
doorgaan in de school, waar aangelanden, bewoners, betrokkenen en belanghebbenden het 
voorontwerp kunnen bekijken, vragen stellen, opmerkingen en aanvullingen kunnen geven. 
Timing en planning zullen sterk afhankelijk zijn van een aantal factoren, nl. het afronden naar het 
definitief ontwerp, de duurtijd en de diverse stappen van het archeologisch onderzoek en de 
procedure voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning, de aanleg van een toegangsweg. Er 
wordt vooropgesteld om de ganse site te realiseren en in gebruik te nemen tegen uiterlijk de zomer 
van 2020.

Repliek van dhr. Stefaan Van Coillie:

Ik ben aangenaam verrast door de antwoorden, nl. een goede samenwerking met de school en de 
inbreng van de school in de inrichting van de groene omgeving, een overleg met de bewoners, de 
aanleg van extra parking waardoor heel wat verkeersdruk zal weggenomen worden. Naar 
tijdsplanning toe zullen we het volgend seizoen nog niet het speelveld kunnen betreden met onze 
ploeg.

IR 5 Mondelinge vraag van raadslid Lieve Lombaert: “Kappen van bomen op de 
site ACV in Henri Horriestraat” 

Indiener(s):
Lieve Lombaert,                      N-VA                   
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Toelichting:
De groenbeleving in onze stad kan en moet beter zijn. Er is immers een gebrek aan groen in onze 
stad en er is zeker in onze stad een gebrek aan bomen die tijdens de zomer de nodige verkoeling 
kunnen bezorgen.  

We vernamen dat het ACV zijn kantoren langs de Henri Horriestraat wil uitbreiden en dat daarvoor 
niet alleen het leegstaand café De Nieuwe Gilde zal gesloopt worden maar dat het ook de bedoeling is 
dat er 17 oude bomen zullen gekapt worden. In de plaats zouden enkel 4 bomen komen met een 
aantal plantenbakken. 

Wat is het standpunt van het CBS in verband met het kappen van deze bomen en deze te vervangen 
door veel minder bomen?

Antwoord
Antwoord van schepen Nathalie Muylle:

Ik kan vrij kort zijn. Het bouwdossier werd inderdaad ingediend en het openbaar onderzoek werd 
afgesloten. Er werden in totaal 30 bezwaren ingediend die vooral betrekking hebben op de privacy 
(inkijk) en het kappen van bomen. We zijn momenteel bezig om adviezen op te vragen bij de interne 
diensten (o.a. groen, water en ruimtelijke ordening). Op uiterlijk 25 maart dient het college een 
beslissing te nemen omtrent de vergunning. Het advies door de GOA is nog niet opgemaakt. De Stad 
heeft een jaar, anderhalf jaar geleden een overleg gehad met de bouwheer waarbij verschillende 
ontwerpen afgetoetst werden met de Stad en waarbij onze bezorgdheid werd geuit over het aanwezig 
groen. We moeten jammer genoeg vaststellen dat nu een dossier werd ingediend zonder voorafgaand 
overleg met de Stad.

Repliek van mevr. Lieve Lombaert:

Dank voor de uitleg. Ik ben wel tevreden dat u onze bezorgdheid deelt. Er verdwijnt heel veel groen 
op deze site. In de verkiezingsperiode hebben jullie ook gepleit om heel wat meer bomen aan te 
planten. Het zou wel jammer zijn dat deze bomen zouden verdwijnen. Ik hoop dan ook dat u niet 
alleen zal luisteren naar mijn woorden. Misschien kunnen een deel van deze bomen wel bewaard 
blijven indien het gebouw anders zou ingeplant worden.

IR 6 Mondelinge vraag van raadslid Astrid Deceuninck: Stand van zaken knip 
Maria's Lindestraat

Indiener(s):
Astrid Deceuninck,                      CD&V                   

Toelichting:
Om de leefbaarheid in Rumbeke te garanderen zijn maatregelen nodig betreffende het steeds 
toenemende verkeer. Zeker met de komst van de KMO-site R-Plaza moeten we waken over de 
kwaliteit van wonen in de omliggende woonwijken. Ondertussen zijn er gesprekken geweest tussen 
bewoners van enerzijds de kaasterwijk en anderzijds de Koestraat. De knip is door het protest 
uitgesteld. Ondertussen zijn we een maand verder. Kunt u me zeggen wat de stand van zaken is in 
dat dossier? Welke zijn de volgende stappen die zullen ondernomen worden?

Antwoord
Antwoord van schepen Griet Coppé:
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Er is inderdaad heel veel commotie geweest en nu nog in afwachting van de beslissing van het college 
van burgemeester en schepenen over de knip en de verkeerscirculatie in Rumbeke. Het is zo dat er 
beslist werd om op 19 november, na alle infovergaderingen, de knip uit te voeren. Er is veel commotie 
geweest van de mensen die wonen in de Maria’s Lindestraat en de Koestraat en in alle nieuwe 
woonwijken rond Rumbeke, omdat men dit als onoverkomelijk zag, omdat men niet meer overal zou 
doorkunnen. Na de heftige protesten hebben we dit eerst wat laten rusten en zijn we daarna terug in 
gesprek geweest, maar heel beperkt. Op uitnodiging van de burgemeester zijn we in overleg gegaan, 
zonder deskundigen, om te luisteren naar de beide wijken. Begin februari zal het college hierover een 
beslissing nemen. Maar we hadden altijd gezegd dat als de knip komt, het volgende op de agenda de 
verkeerscirculatie in Rumbeke is. Rumbeke is recent enorm ontwikkeld. AZ Delta en de vele 
woonwijken rondom Rumbeke, leunend aan de grote ring en alle belangrijke organisaties, scholen, 
kinderopvang, woonzorgcentra, verblijven voor mensen met een beperking bevinden zich in de kern, 
hartje van Rumbeke (rond de kerk). Er moet voortdurend weg en weer gereden worden van de kern 
naar de ring en heel veel mogelijkheden zijn er niet nl. Koestraat en Oekensestraat. We vragen ons 
dan ook af of het niet beter is om de verkeerscirculatie in hartje Rumbeke te herbekijken. Het zou de 
bedoeling zijn om heel snel een beslissing te nemen in het college om de verkeerscirculatie te 
bekijken: aanstellen bureau voor het inhoudelijk voorbereiden van de oefening en het moeilijkste hoe 
gaan we om met de communicatie en de participatie in het kader van het creëren van een draagvlak. 
Persoonlijk denk ik dat het beter is nu geen beslissing te nemen omtrent de knip en de resultaten af 
te wachten van het bureau en het traject van participatie met omwonenden, scholen, ouderraad, 
kinderopvang, woonzorg,…
Dit zal waarschijnlijk wel een jaar duren. Ik hoop dan om volgend jaar een uitvoering te kunnen geven 
aan de voorstellen waarover een consensus is gegroeid.

Repliek van mevr. Astrid Deceuninck:

Dank voor het antwoord. Met de nieuwe situatie (AZ Delta en de KMO-site) zullen er maatregelen 
nodig zijn om het verkeer wat af te remmen voor de verkeersveiligheid in Rumbeke.

Repliek van dhr. Filiep Bouckenooghe:

Met Groen kunnen we dit enkel ondersteunen. We zijn altijd al vragende partij geweest om een 
bredere visie en ik hoor dat die er nu komt met wel een krappe timing. Ik hoop dat we deze kunnen 
halen. In tegenstelling tot het ambtelijk memorandum waar 2023 stond, ben ik blij te vernemen dat 
dit vroeger zal gebeuren (2020).

IR 8 Mondelinge vraag van raadslid Filiep Bouckenooghe: Verkeerscirculatie en 
leefkwaliteit te Rumbeke

Indiener(s):
Filiep Bouckenooghe,                      Groen                   

Toelichting:
Voorbije maanden was er heel wat te doen rond het al dan niet invoeren van een knip in de Maria’s 
Lindestraat. Dit ter bescherming van de wijk rond de Kaasterstraat. Er werd toen echter beslist om dit 
even uit stellen. Een beslissing zou vallen in december nadat “experten” alle suggesties bekeken 
hadden.

We zijn ondertussen eind januari en het is momenteel  stil hierrond.

Maar waarover ging dit protest nu eigenlijk ?
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Je zou kunnen denken dat dit het zoveelste protest is tegen de “knip” op zich, cfr Kadowijk ?

Je zou kunnen denken dat het de wijk rond de Kaasterstraat is tegen de wijk rond de Koestraat  ?

Niets is echter minder waar. De Rumbekenaar maakt zich meer en meer zorgen rond de 
verkeerschaos in zijn centrum, verbindingsstraten & wijken. Roeselare is de sterkst groeiende 
centrumstad. En als je dan binnen Roeselare kijkt, dan is Rumbeke de snelste groeier met zijn vele 
nieuwe verkavelingen..

Rumbekenaren stellen zich de vraag

 Wat is het statuut van de Koestraat, Kaasterstraat ? Een invalsweg of een lokale weg ?

 Wat er zal gebeuren als straks AZ Delta opengaat. Komt er daardoor een stroom op gang 
vanuit de wijken boven de Mandellaan, over Rumbeke naar AZ Delta ?

 Of we rond de scholen “schoolstraten” kunnen organiseren voor veiliger schoolverkeer ?

 ….

Vandaar onze dubbele vraag.

 Wat is de stavaza van de knip Maria’s Lindestraat ?

 Wanneer mogen we een degelijk mobiliteitsplan (incl circulatieplan) voor Rumbeke 
verwachten ?

Antwoord
zie vorig punt

IR 7 Mondelinge vraag van raadslid Steven Dewitte: tekort aan fietsenstalling

Indiener(s):
Steven Dewitte,                      Groen                   

Toelichting:
In oktober 2016 merkte mijn collega Leen Sercu op dat de fietsenstallingen aan het station 
ontoereikend waren. Steeds meer Roeselarenaars en mensen die in Roeselare werken of studeren 
maken immers de verstandige keuze om trein en fiets te combineren.

In 2016, toen was het station nog een werf, antwoordde u dat er volgens eco-velo nood was aan 
1000 fietsenstallingen. 200 meer dan de bestaande 800. Eens de werken aan het station afgerond 
zouden zijn, zouden die 200 extra plaatsen gecreëerd worden.

Ondertussen zien we nog steeds dat pendelaars elke ochtend op zoek moeten naar een vrij plekje. De 
opruiming van weesfietsen eind vorig jaar zorgde voor een paar extra plaatsjes, maar bijlange niet 
genoeg om de nood te lenigen. En dan zijn we nu nog maar in de donkere, grijze januarimaand. Wat 
moet het dan worden in de lente?

Mijn vraag:  Wanneer zullen welke maatregelen genomen worden om het tekort aan fietsenstalling 
aan het station snel op te lossen ?
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Antwoord
Antwoord van schepen Griet Coppé:

Het klopt inderdaad dat mevr. Leen Sercu ooit deze vraag stelde. Het antwoord klopt ook. In de 
maand december werd hierover overlegd met B-parking en er werd expliciet gemeld dat we een 
tekort hebben aan fietsenstallingen. Tot op vandaag hebben we 30 fietsen van Blue-Bike. Deze zullen 
uitgebreid worden tot 60 fietsen gezien deze heel veel worden gebruikt. Er is altijd een tekort. We 
zouden deze ook heel graag dicht bij het station plaatsen. Het plaatsen van stallingen tussen de 
ingang van het station en de kooi is niet onze bedoeling. We willen het zicht openhouden. Het 
voorstel is nu dat de fietsen ondergronds kunnen geplaatst worden. Er is nog heel wat ruimte over. 
De Stad zal een voorstel van organisatie bezorgen aan B-parking en hopelijk kunnen de fietsers tegen 
de lente hun fiets ondergronds stallen.

Repliek van dhr. Steven Dewitte:

We zien dat er steeds meer burgers de omslag maken naar duurzaam mobiliteit. Als bestuur moeten 
we ze volop steunen en niet afremmen door extra obstakels in te bouwen. Het mag nooit zo zijn dat 
je met de auto vlotter kan parkeren aan het station dan met de fiets. Men moet de fiets vlugger kwijt 
geraken dan de wagen. Ik ben blij te horen dat er aan gewerkt wordt. Misschien kunnen tijdelijk 
fietsrekken geplaatst worden onder de brug als voorlopige oplossing tot de ondergrondse parking 
gecreëerd is

Antwoord van schepen Griet Coppé:

Ik kan hier niet zomaar ja opzeggen. We hadden dit gekund. Ik kan dit wel laten onderzoeken of dit 
nu echt zo nodig is. Er is nu een voorstel om ondergronds te parkeren en ik denk dat dit even goed is 
als oplossing.

IR 9 Mondelinge vraag van raadslid Siska Rommel: verkoop bouwgrond 
Klokkeputstraat

Indiener(s):
Siska Rommel,                      N-VA                   

Toelichting:
De stad Roeselare besliste eind vorig jaar om een perseel bouwgrond, gelegen in de Klokkepustraat, 
te koop aan te bieden.
Het betreft een perseel van ongeveer 600m2, gelegen naast een groene zone van de stad (waar 
tevens een speelplein is), palend aan de R32.

Natuurpunt Mandelstreke organiseerde eind december een actie om hun ongenoegen te uiten.

Het lijkt me bizar dat onze stad, die bij de groenarmste gemeenten van Vlaanderen behoort, een 
stukje groenzone wil verkopen.

Op de website van Covast, de website waar het stuk grond te koop wordt aangeboden, staat er er te 
lezen bij de watertoets dat de bouwgrond "mogelijk overstromingsgevoelig" is.
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Mijn vraag is wat de reden is van de verkoop van dit stuk grond, waarbij de startprijs werd ingesteld 
op 140.000 euro.

Antwoord
Antwoord van schepen Nathalie Muylle:

Het gaat inderdaad over een stuk grond van  600m².
Misschien moeten we eerst de historiek bekijken. Het stuk grond werd door de Stad aangekocht in 
1986 op vraag van de WVI. Op dit lot stond de gebouwen van een oude hoeve die uitgebaat werd als 
horecazaak. De ontwikkelaars waren toen daarin niet geïnteresseerd. Het werd aangekocht als 
gebouw. De gebouwen werden door de slechte fysieke toestand gesloopt in kader van de veiligheid. 
Het was nog altijd een bouwlot. Daar er al een heel grote groenzone aanwezig is, werd er beslist om 
dit lot te verkopen om zo het geld op een betere plaats te investeren. Dit perceel werd geschat op 
140.000 euro. We zijn ervan overtuigd dat we met dit bedrag op een andere plaats een beter 
kwalitatief groen kunnen voorzien. Met dit geld kan bv. een anderhalve ha bos aangekocht worden. 
Er zijn dus andere mogelijkheden. De procedure loopt tot 21 januari in de eerste ronde. Er zijn al heel 
wat vragen geweest, dus er is wel wat interesse. De ervaring leert ons dat er pas geboden wordt op 
het laatste moment. Mocht er een bouwaanvraag ingediend worden, dan kan er nog altijd geadviseerd 
worden om bepaald groen op het perceel te laten staan.

Repliek van mevr. Siska Rommel:

Ik had een dergelijk antwoord verwacht. De prijs is natuurlijk wel peanuts in de begroting van de 
Stad. Het bewijst dat de stad niet zoveel ambitie heeft om te gaan voor de groene kant van de Stad. 
We spreken wel over de betonstop en dergelijke meer. Ik wil wel nog meegeven dat het rooien van 
bomen een invloed zal hebben op de geluidshinder. Ze hebben nu al heel wat last van de ring en door 
het kappen van de bomen zal er meer hinder zijn.

 

5 2019_GR_00027 WEG/390-2018 - Herstelwerken centrumstraten en 
natuursteen - Lastvoorwaarden en gunningswijze - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond
  De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
 Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
 Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 

betreffende het bestuurlijk toezicht.
 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.

 De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36 en artikel 57.
 Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.£
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 Het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen.

Bijlagen
1. 20190109 Bestek 
2. 20190109 ontwerp raming

Context en argumentatie
In het kader van de opdracht “herstelwerken centrumstraten en natuursteen” werd op 
25 oktober 2018 een bestek met nr. WEG/390-2018 opgesteld door het departement Projecten 
openbaar domein.

De werken omvatten:

 herstel van voetpaden, opritten, parkeerstroken en wegen.
 omzichtig opbreken van bestaande verhardingen en lijnvormige elementen;
 bestratingen in betontegels, betonstraatstenen, kasseien en natuursteen;
 heraanleggen en/of aanleggen van verharding na werken nutsmaatschappijen
 dringend herstel van kleine beschadigingen en putten in wegdek;
 wegnemen en terugplaatsen van verkeerssignalisatie met inbegrip van fundering;
 plaatsen van anti-parkeerpalen geleverd door de stad;
 plaatsen van straatmeubilair, vlaggenmasten, poepbuizen, vuilnisbakken en andere, geleverd 

door de stad of afgehaald op de Stedelijke Ateliers.
 signalisatie van de werken en de nodige vergunningen is een last van de aanneming en wordt 

niet afzonderlijk verrekend.

Plaats van uitvoering: in het centrum Roeselare, Beveren, Rumbeke, Oekene en Beitem.

Deze opdracht is als volgt opgedeeld:

 Basisopdracht (Herstelwerken centrumstraten en natuursteen), raming: € 148.250,00 excl. 
btw of € 179.382,50 incl. 21% btw;

 Verlenging 1 (Dienstjaar 2020), raming: € 148.250,00 excl. btw of €  179.382,50 incl. 21% 
btw;

 Verlenging 2 (Dienstjaar 2021), raming: € 148.250,00 excl. btw of € 179.382,50 incl. 21% 
btw;

 Verlenging 3 (Dienstjaar 2022), raming: € 148.250,00 excl. btw of € 179.382,50 incl. 21% 
btw;

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 593.000,00 excl. btw of € 717.530,00 incl. 
21% btw.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

De uitvoeringstermijn bedraagt 12 maanden. De opdracht kan drie maal voor de periode van 1 jaar 
verlengd worden.

De dienst Aankopen heeft deze notule opgemaakt in samenwerking met het departement Projecten 
openbaar domein.

Financiële en beleidsinformatie
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Financiële informatie
In deze fase van de opdracht zijn er nog geen definitieve financiële gevolgen aan dit besluit.
De definitieve financiële gevolgen zullen pas gekend zijn bij gunning van de opdracht.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
Het bestek met nr. WEG/390-2018 van 25 oktober 2018 en de raming voor de opdracht 
“herstelwerken centrumstraten en natuursteen”, opgesteld door het departement Projecten openbaar 
domein worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en 
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen 
van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 593.000,00 excl. btw of € 717.530,00 incl. 
21% btw.

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

Artikel 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

6 2019_GR_00029 WEG/387-2018 - Kleine herstellingen aan wegen 
buiten het centrum. Voorbehouden aan sociale 
inschakelondernemingen - Lastvoorwaarden en 
gunningswijze - Goedkeuring

Beschrijving
Juridische grond
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 
betreffende het bestuurlijk toezicht.

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.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 15 (toegang 
voorbehouden aan sociale werkplaatsen of maatschappelijke en professionele integratie van 
gehandicapten of kansarmen, of toegang voorbehouden aan programma's voor beschermde arbeid) 
en artikel 36 en artikel 57.

Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere 
wijzigingen.
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Bijlagen
1. 20181221 ontwerp raming
2. 20181221 ontwerp bestek

Context en argumentatie
In het kader van de opdracht “Kleine herstellingen aan wegen buiten het centrum. Voorbehouden aan 
sociale inschakelondernemingen” werd op 21 december 2018 een bestek met nr. WEG/387-2018 
opgesteld door het departement Onderhoud openbaar domein, in samenwerking met de dienst 
Aankopen.

De werken omvatten:

Herstel van voetpaden, parkeerstroken en wegen.
Inbegrepen:

 grondwerken;
 funderingen;
 bestratingen in betontegels, betonstraatstenen en kasseien;
 aanpassen en terugplaatsen van putranden en deksels van inspectieputten aan de nieuwe 

hoogten;
 opbreken en herplaatsen van trottoirbanden;
 plaatselijk herstel met koudasfalt;
 plaatsen van diverse straatmeubilair;
 plaatsen diverse verkeersgeleiders;
 alle signalisatie die geplaatst moet worden tijdens de werken is een last van de aanneming;
 het gebruik van alle klein motorisch aangedreven handgereedschap zoals slijpschijf, 

breekhamer, stroomgroep, trilplaat, e.d. is een last van de aanneming.

Deze opdracht is als volgt opgedeeld:

 Basisopdracht (Dienstjaar 2019 - Kleine herstellingen aan wegen buiten het centrum. 
Voorbehouden aan sociale inschakelondernemingen), raming: € 168.990,00 excl. btw of 
€ 204.477,90 incl. 21% btw;

 Verlenging 1 (Dienstjaar 2020), raming: € 168.990,00 excl. btw of € 204.477,90 incl. 21% 
btw;

 Verlenging 2 (Dienstjaar 2021), raming: € 168.990,00 excl. btw of € 204.477,90 incl. 21% 
btw;

 Verlenging 3 (Dienstjaar 2022), raming: € 168.990,00 excl. btw of € 204.477,90 incl. 21% 
btw.

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 675.960,00 excl. btw of € 817.911,60 incl. 
21% btw.

De uitvoeringstermijn bedraagt 12 maanden. De opdracht kan drie maal voor een periode van 1 jaar 
verlengd worden.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

In toepassing van artikel 15 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten, wordt 
voorgesteld om de opdracht voor te behouden tot het kader van de programma's voor beschermde 
arbeid en aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van 
kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben.
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De dienst Aankopen heeft deze notule opgemaakt in samenwerking met het departement Onderhoud 
openbaar domein.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
In deze fase van de opdracht zijn er nog geen definitieve financiële gevolgen aan dit besluit.
De definitieve financiële gevolgen zullen pas gekend zijn bij gunning van de opdracht.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
Het bestek met nr. WEG/387-2018 en de raming voor de opdracht “Kleine herstellingen aan wegen 
buiten het centrum. Voorbehouden aan sociale inschakelondernemingen”, opgesteld door de dienst 
Aankopen in samenwerking met het departement Onderhoud openbaar domein worden goedgekeurd. 
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen 
en diensten. De raming bedraagt € 675.960,00 excl. btw of € 817.911,60 incl. 21% btw.

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

Artikel 3
In toepassing van artikel 15 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is de 
uitvoering van de opdracht beperkt tot het kader van de programma's voor beschermde arbeid.

Artikel 4
In toepassing van artikel 15 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten, is de 
opdracht voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele 
integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben.

Artikel 5
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

IR 10 Amendement van raadslid Piet Delrue: Grondgebonden commissie, 
persoonsgebonden commissie en bijzondere commissie - Aanpassen 
huishoudelijk reglement - Aanduiden van vertegenwoordigers op basis van 
voordrachtakten.

Indiener(s):
Piet Delrue,                      Open VLD                   

Toelichting:
Daar de inhoudelijke herverdeling van de bevoegdheden van de commissies ook een verband houdt 
met de organisatorische indeling van de stadsorganisatie, lijkt het opportuun voor de commissies waar 
mogelijk inzake naamgeving dezelfde terminologie te hanteren.
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Voorgesteld wordt artikel 1 en artikel 2 van het ontwerp-besluit als volgt te wijzigen:
-> de woorden "grondgebonden commissie" worden overal gewijzigd in "commissie Ruimte"
-> de woorden "persoonsgebonden commissie" worden overal gewijzigd in "commissie Mens"

In geval van aanvaarding van het amendement zullen de titel en het overwegend gedeelte van het 
besluit in overeenstemming worden gebracht met het besluit zelf

Stemming op het initiatiefrecht
Goedgekeurd door de gemeenteraad met algemene stemmen

7 2019_GR_00016 Commissie Ruimte, commissie Mens en Bijzondere 
commissie - Aanpassen huishoudelijk reglement - 
Aanduiden vertegenwoordigers op basis van de 
voordrachtakten   - Goedkeuring/kennisname

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 37 van het decreet lokaal bestuur betreffende de oprichting van commissies door de 
gemeenteraad

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 januari 
2015

Bijlagen
1. huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
2. Bijlage bij het huishoudelijk reglement:  ondertekening correspondentie
3. Bijzondere commissie: akte van voordracht CDenV
4. Bijzondere commissie: akte van voordracht sp.a ende vernieuwers
5. Bijzondere commissie: akte van voordracht  Open Vld
6. Bijzondere raadscommissie: akte van voordracht  N-VA
7. Bijzondere commissie: akte van voordracht VLAAMS BELANG
8. Bijzondere raadscommissie: akte van voordracht Groen
9. Grondgebonden commissie: akte van voordracht CDenV
10. Grondgebonden commissie: akte van voordracht sp.a ende vernieuwers
11. Grondgebonden commissie: akte van voordracht  Open Vld
12. Grondgebonden commissie: akte van voordracht  N-VA
13. Grondgebonden commissie: akte van voordracht VLAAMS BELANG
14. Grondgebonden commissie: akte van voordracht Groen
15. Persoonsgebonden commissie: akte van voordracht CDenV
16. Persoonsgebonden commissie: akte van voordracht sp.a ende vernieuwers
17. Persoonsgebonden commissie: akte van voordracht  Open Vld
18. Persoonsgebonden commissie: akte van voordracht  N-VA
19. Persoonsgebonden commissie: akte van voordracht VLAAMS BELANG
20. Persoonsgebonden commissie: akte van voordracht Groen

Context en argumentatie
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De mandaten in iedere commissie worden door de gemeenteraad evenredig verdeeld over de fracties 
waaruit de gemeenteraad is samengesteld op basis van de voordrachtakten die worden ingediend 
door de fracties.

Als ten gevolge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging een fractie niet 
vertegenwoordigd is in een commissie, kan de fractie een raadslid aanwijzen dat als lid met 
raadgevende stem in de commissie zetelt.

Cf. het overleg met de fractieleiders van 10 december 2018 wordt voorgesteld om drie commissies op 
te richten die elk bestaan uit 15 leden nl. de commissie Ruimte, commissie Mens en de Bijzondere 
commissie. De mandaten worden evenredig verdeeld over de fracties waaruit de gemeenteraad is 
samengesteld volgens het systeem D'hondt.

Hiervoor dient artikel 30 en 31 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad aangepast te 
worden:

Art. 30: 
"De gemeenteraad richt volgende gemeenteraadscommissies op :
1. de raadscommissie voor openbare werken en mobiliteit
2. de raadscommissie voor stadsfinanciën en personeel.
3. de raadscommissie voor persoonsgebonden materies
4. de raadscommissie voor grondgebonden materies
5. de bijzondere gemeenteraadscommissie.
1. Commissie Ruimte
2. Commissie Mens
3. Bijzondere commissie

Deze commissies zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden en hebben als taak: het voorbereiden 
van de besprekingen in de gemeenteraadszitting, het verlenen van advies en het formuleren van 
voorstellen. Deze bijzondere commissie wordt opgericht cfr. art. 39 van het gemeentedecreet. Deze 
commissie waakt o.a. over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente.
Er wordt gestemd over een advies indien één van de fracties het vraagt. De bespreking in een 
commissie kan afgerond worden met een motie van aanbeveling."

Art. 31:

"§1. De in vorig artikel vernoemde gemeenteraadscommissies zijn elk samengesteld uit dertien vijftien 
stemgerechtigde leden van de gemeenteraad en waarbij de verschillende politieke fracties uit de 
gemeenteraad evenredig worden vertegenwoordigd volgens het systeem D’Hondt.
§2. Indien de evenredige vertegenwoordiging meebrengt dat een bepaalde politieke fractie niet in een 
gemeenteraadscommissie is vertegenwoordigd, heeft deze politieke fractie het recht een 
gemeenteraadslid met raadgevende stem naar de gemeenteraadscommissievergaderingen af te 
vaardigen."

Volgens het systeem van de evenredige vertegenwoordiging worden de zetels als volgt verdeeld:

 CD&V: 7 leden
 N-VA: 3 leden
 VLAAMS BELANG: 2 leden
 sp.a &de vernieuwers: 1 lid
 Groen: 1 lid
 Open Vld: 1 lid
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De volgende fracties hebben een voordracht ingediend voor de commissie Ruimte:

 CD&V: Caroline Martens, Geert Huyghe, Stefaan Van Coillie, Tom Vandenkendelaere, Matthijs 
Samyn, Veroniek Desender, Francis Debruyne

 N-VA: Justine Pillaert, Frederik Declercq, Siska Rommel (31.12.2019 t/m 31.12.2021) en 
Dieter Carron (01.01.2022 t/m 31.12.2024)

 VLAAMS BELANG: Cyriel Ameye en Jeaninne Vandenabeele
 sp.a &en de vernieuwers: Gerdi Casier
 Groen: Filiep Bouckenooghe
 Open Vld: Piet Delrue

De volgende fracties hebben een voordracht ingediend voor de commissie Mens:

 CD&V: Ria Vanzieleghem, Astrid Deceuninck, Mieke Vanbrussel, Veroniek Desender, Matthijs 
Samyn, Caroline Martens, Rina Arteel

 N-VA: Justine Pillaert, Siska Rommel, Lieveke Lombaert (21.01.2019 t/m 31.12.2021) en 
Frederik Declercq (01.01.2022 t/m 31.12.2024)

 VLAAMS BELANG: Filip Deforche en Peter Claeys
 sp.a &en de vernieuwers: Gerdi Casier
 Groen: Deniza Miftari
 Open Vld: Liselot De Decker

De volgende fracties hebben een voordracht ingediend voor de Bijzondere commissie:

 CD&V: Francis Debruyne, Astrid Deceuninck, Stefaan Van Coillie, Geert Huyghe, Mieke 
Vanbrussel, Tom Vandenkendelaere, Ria Vanzieleghem

 N-VA: Brecht Vermeulen, Lieveke Lombaert, Bart De Meulenaer
 VLAAMS BELANG:Immanuel De Reuse en Tine Feys
 sp.a &en de vernieuwers: Gerdi Casier
 Groen: Steven Dewitte
 Open Vld: Piet Delrue

Uit het onderzoek van de voorzitter blijkt dat alle akten van voordracht voor elk van de kandidaat-
commissieleden ontvankelijk zijn gezien ze ondertekend werden door een meerderheid van de leden 
van de fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel van uitmaakt. Niemand heeft meer dan één 
akte ondertekend per beschikbaar mandaat voor de fractie. De fractie Open Vld bestaat uit twee 
verkozenen waardoor de handtekening van één van hen volstaat.

Artikel 37 § 3 bepaalt dat als de voorzitter van de gemeenteraad voordrachten ontvangt voor meer 
kandidaten dan er mandaten te begeven zijn voor een fractie, dan worden de mandaten toegewezen 
volgens de volgorde voorkomen op de akte van voordracht.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
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De aanpassingen aan het huishoudelijk reglement worden als volgt goedgekeurd:

Art. 30: 
De gemeenteraad richt volgende gemeenteraadscommissies op :
1. commissie Ruimte
2. commissie Mens
3. Bijzondere commissie

Deze commissies zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden en hebben als taak: het voorbereiden 
van de besprekingen in de gemeenteraadszitting, het verlenen van advies en het formuleren van 
voorstellen. 
Er wordt gestemd over een advies indien één van de fracties het vraagt. De bespreking in een 
commissie kan afgerond worden met een motie van aanbeveling."

Art. 31:
§1. De in vorig artikel vernoemde gemeenteraadscommissies zijn elk samengesteld uit vijftien 
stemgerechtigde leden van de gemeenteraad en waarbij de verschillende politieke fracties uit de 
gemeenteraad evenredig worden vertegenwoordigd volgens het systeem D’Hondt.
§2. Indien de evenredige vertegenwoordiging meebrengt dat een bepaalde politieke fractie niet in een 
gemeenteraadscommissie is vertegenwoordigd, heeft deze politieke fractie het recht een 
gemeenteraadslid met raadgevende stem naar de gemeenteraadscommissievergaderingen af te 
vaardigen.

Artikel 2
Er wordt kennis genomen van het feit dat alle akten van voordracht voor elk van de kandidaat-
commissieleden voor de commissie Ruimte, de commissie Mens en de Bijzondere commissie 
ontvankelijk zijn.

Volgende personen maken deel uit van de commissie Ruimte:
Caroline Martens, Geert Huyghe, Stefaan Van Coillie, Tom Vandenkendelaere, Matthijs Samyn, 
Veroniek Desender, Francis Debruyne, Gerdi Casier, Piet Delrue, Justine Pillaert, Frederik Declercq, 
Siska Rommel (21.01.2019 t/m 31.12.2021) en Dieter Carron (01.01.2022 t/m 31.12.2024) Cyriel 
Ameye, Jeaninne Vandenabeele en Filiep Bouckenooghe

Volgende personen maken deel uit van de commissie Mens: 
Ria Vanzieleghem, Astrid Deceuninck, Mieke Vanbrussel, Veroniek Desender, Matthijs Samyn, Caroline 
Martens, Rina Arteel, Gerdi Casier, Liselot De Decker, Justine Pillaert, Siska Rommel, Lieve Lombaert 
(21.01.2019 t/m 31.12.2021) en Frederik Declercq (01.01.2022 t/m 31.12.2024), Filip Deforche, Peter 
Claeys en Deniza Miftari

Volgende personen maken deel uit van de Bijzondere commissie:
Francis Debruyne, Astrid Deceuninck, Stefaan Van Coillie, Geert Huyghe Mieke Vanbrussel, Tom 
Vandenkendelaere, Ria Vanzieleghem, Gerdi Casier, Piet Delrue, Brecht Vermeulen, Lieveke Lombaert, 
Bart De Meulenaer, Immanuel De Reuse, Tine Feys en Steven Dewitte

10 2019_GR_00031 Logo Midden-West-Vlaanderen vzw - Aanduiden 
van een vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering en voordracht van een kandidaat-
bestuurder voor de raad van bestuur - Goedkeuring
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Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond
Artikel 34 en 35 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. Aanduiding vertegenwoordiger Gemeente en OCMW Logo Midden-West-

Vlaanderen

Context en argumentatie
Ingevolge de algehele vernieuwing van de gemeenteraad moet een vertegenwoordiger voor de 
algemene vergadering aangeduid worden en een kandidaat-bestuur voor de raad van bestuur 
voorgedragen worden.

Met het schrijven d.d. 3 januari 2019 van Logo Midden West-Vlaanderen wordt gevraagd om een 
vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering en een kandidaat-bestuurder voor de 
raad van bestuur.
Deze vertegenwoordiger mag de burgemeester, een schepen (eventueel met bevoegdheid sociale 
zaken/gezondheid/gezondheidspromotie), een gemeenteraadslid of een ambtenaar zijn.
De vertegenwoordiger voor de algemene vergadering mag dezelfde zijn als die van de raad van 
bestuur.

Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering en voor de raad van bestuur:

-> Voordracht door het college van burgemeester en schepenen:
       - Ria Vanzieleghem

Gaat over tot de geheime stemming waaraan 39 leden deelnemen voor het aanduiden van een 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering en de voordracht van een kandidaat-bestuurder 
voor de raad van bestuur;

->De opening van de briefjes geeft volgende uitslag:
      - Ria Vanzieleghem bekomt negenentwintig ja-stemmen. Er zijn geen neen-stemmen en tien 
onthoudingen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing

Besluit

Artikel 1
Ria Vanzieleghem, Pastoriestraat 16, 8800 Roeselare (ria.vanzieleghem@roeselare.be), de volstrekte 
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen bekomen hebbende, wordt, bij geheime stemming, 
aangeduid als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering. Zij wordt ook voorgedragen als 
kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van Logo Midden-West-Vlaanderen vzw.
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Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan Logo Midden-West-Vlaanderen vzw, t.a.v. Roos 
Goemaere, Mandellaan 101, 8800 Roeselare (roos@logomiddenwvl.be)

11 2019_GR_00025 MIROM ov - Aanduiden van vertegenwoordigers 
voor de algemene vergadering - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Decreet lokaal bestuur:

 Artikel 432: vertegenwoordigers algemene vergadering
 Artikel 447: onverenigbaarheden

Juridische grond
Statuten van MIROM ov:

 Artikel 22: aanduiden vertegenwoordigers voor de algemene vergadering
 Artikel 42: onverenigbaarheden

Decreet lokaal bestuur:

 Artikel 34 en 35

Bijlagen
1. Gecoördineerde statuten MIROM Roeselare BAV 11.12.2018
2. Samenstelling Algemene vergadering en Raad van Bestuur

Context en argumentatie
De Stad Roeselare is voor de afvalophaling en -verwerking lid van MIROM ov.

Ingevolge de algehele vernieuwing van de gemeenteraad moeten de vertegenwoordigers voor de 
algemene vergadering van MIROM ov aangeduid worden. 

Cf. de statuten heeft iedere gemeente één vertegenwoordiger in de algemene vergadering behalve de 
Stad Roeselare die er twee heeft.

Er is een onverenigbaarheid tussen het mandaat van de vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering en dat van een lid van een van de andere organen.

Aanduiden van twee effectieve vertegenwoordigers voor de algemene vergadering:

-> Voordracht door het college van burgemeester en schepenen:

 Marc Vanwalleghem
 Piet Delrue

mailto:roos@logomiddenwvl.be


25/44

Aanduiden van twee plaatsvervangende vertegenwoordigers voor de algemene vergadering:

-> Voordracht door het college van burgemeester en schepenen:

 Stefaan Van Coillie
 Caroline Martens

Gaat over tot de geheime stemming waaraan 39 leden deelnemen voor het aanduiden van twee 
effectieve vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van MIROM ov:

-> De opening van de briefjes geeft volgende uitslag:

 Marc Vanwalleghem bekomt zesentwintig ja-stemmen en een neen-stem. Er zijn twaalf 
onthoudingen.

 Piet Delrue bekomt zesentwintig ja-stemmen en twee neen-stemmen. Er zijn elf 
onthoudingen.

Gaat over tot de geheime stemming waaraan 39 leden deelnemen voor het aanduiden van twee 
plaatsvervangende vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van MIROM ov:

-> De opening van de briefjes geeft volgende uitslag:

 Stefaan Van Coillie bekomt achtentwintig ja-stemmen en een neen-stem. Er zijn tien 
onthoudingen.

 Caroline Martens bekomt vijfentwintig ja-stemmen en twee neen-stemmen. Er zijn twaalf 
onthoudingen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit

Artikel 1
Marc Van Walleghem, Dominiek Saviostraat 1, 8800 Roeselare (marc.vanwalleghem@roeselare.be) 
en Piet Delrue, Dalstraat 17, 8800 Roeselare (piet.delrue@roeselare.be), allen de volstrekte 
meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen bekomen hebbende, worden, bij geheime 
stemming, aangeduid als effectieve vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van MIROM 
ov.

Artikel 2
Stefaan Van Coille, Sint-Elooiswinkelsestraat 115E, 8800 Roeselare (stefaan.van.coillie1@telenet.be) 
en Caroline Martens, Fabrieksstraat 8, 8800 Roeselare (doc.caroline@telenet.be), allen de volstrekte 
meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen bekomen hebbende, worden, bij geheime 
stemming, aangeduid als plaatsvervangende vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van 
MIROM ov.

Artikel 3
Onderhavige beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan MIROM ov, 
Oostnieuwkerksesteenweg 121 te 8800 Roeselare.
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15 2019_GR_00034 Vlaamse Maatschappij voor watervoorziening (De 
Watergroep)  cvba - Aanduiden van 
vertegenwoordigers voor de algemene vergadering 
en vergadering aandeelhoudersbestuur drinkwater 
- Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond
 Statuten van de Vlaamse Maatschappij voor watervoorziening:
 Artikel 34 en 35 van het decreet lokaal bestuur:

Bijlagen
1. Brief opvragen vertegenwoordigers aandeelhoudersbesturen en algemene 

vergadering
2. Gecoördineerd oprichtingsdecreet
3. Gecoördineerde statuten 
4. Informatiefiche

Context en argumentatie
Ingevolge de algehele vernieuwing van de gemeenteraad moeten de vertegenwoordigers voor de 
algemene vergadering en de vergadering van het aandeelhoudersbestuur drinkwater aangeduid 
worden. 

Cf. de statuten kan de Stad Roeselare één effectief en één plaatsvervangend vertegenwoordiger 
aanduiden voor de algemene vergadering. Daarnaast kan ook nog een vertegenwoordiger aangeduid 
worden voor de vergadering van het aandeelhoudersbestuur drinkwater.
De vertegenwoordiger in de algemene vergadering moet geen gemeenteraadslid zijn. De 
vertegenwoordiger in de vergadering van het aandeelhoudersbestuur drinkwater moet een 
gemeenteraadslid zijn met een bevoegdheid die aansluit bij de Watergroep. Er is een 
onverenigbaarheid met een lid van de raad van bestuur.

Aanduiden van een effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergadering:

-> Voordracht door het college van burgemeester en schepenen:

 Marc Vanwalleghem

Aanduiden van een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering;
 
-> Voordracht door het college van burgemeester en schepenen:

 Tom Vandenkendelaere

Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de vergadering van het aandeelhoudersbestuur 
drinkwater:
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-> Voordracht door het college van burgemeester en schepenen:

 Marc Vanwalleghem

Gaat over tot de geheime stemming waaraan 39 leden deelnemen voor het aanduiden van een 
effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergadering:

-> De opening van de briefjes geeft volgende uitslag:

 Marc Vanwalleghem bekomt zesentwintig ja-stemmen en één neen-stem. Er zijn twaalf 
onthoudingen.

Gaat over tot de geheime stemming waaraan 39 leden deelnemen voor het aanduiden van een 
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering:

-> De opening van de briefjes geeft volgende uitslag:

 Tom Vandenkendelaere bekomt zesentwintig ja-stemmen en twee neen-stemmen. Er zijn elf 
onthoudingen.

Gaat over tot de geheime stemming waaraan 39 leden deelnemen voor het aanduiden van een 
vertegenwoordiger voor de vergadering van het aandeelhoudersbestuur drinkwater:

-> De opening van de briefjes geeft volgende uitslag:

 Marc Vanwalleghem bekomt vijfentwintig ja-stemmen en twee neen-stemmen. Er zijn twaalf 
onthoudingen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit

Artikel 1
Marc Vanwalleghem, Dominiek Saviostraat 1, 8800 Roeselare, marc.vanwalleghem@roeselare.be, de 
volstrekte meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen bekomen hebbende, wordt, bij 
geheime stemming, aangeduid als effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de 
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba.

Artikel 2
Tom Vandenkendelaere, Mandellaan 423, 8800 Roeselare (tom.vandenkendelaere@roeselare.be), de 
volstrekte meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen bekomen hebbende, wordt, bij 
geheime stemming, aangeduid als plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba.

Artikel 3
Marc Vanwalleghem, Dominiek Saviostraat 1, 8800 Roeselare, marc.vanwalleghem@roeselare.be, de 
volstrekte meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen bekomen hebbende, wordt, bij 
geheime stemming, aangeduid als vertegenwoordiger in de vergadering van het 
aandeelhoudersbestuur drinkwater.
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Artikel 4
Onderhavige beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Vlaamse Maatschappij voor 
Watervoorziening cvba, Directie West-Vlaanderen, Roggelaan 2, 8000 Kortrijk.

16 2019_GR_00021 AZ Delta vzw - Aanduiden van één  
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

 Statuten van AZ Delta vzw
 Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond
Artikel 34 en 35 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. Statuten AZ Delta
2. Ministerieel besluit van 19 december 2018 : goedkeuring statuten AZ Delta

Voorgeschiedenis
Het fusieziekenhuis AZ Delta vzw werd opgericht per 1 januari 2015.

AZ Delta vzw werd gevormd door drie rechtspersonen of deelgenoten, met name het VZW ziekenhuis 
HHRM, het OCMW Roeselare (inrichter van het ziekenhuis SZR) en het stadsbestuur Roeselare.

De vereniging werd opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een 
vereniging op grond van deel 3, titel 4, hoofdstuk 4 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 
2017, zijnde een ziekenhuisvereniging.

De laatste statutenwijziging werd goedgekeurd :

 door de raad van bestuur van AZ Delta vzw op 20 juni 2018 en de medische raad verleende 
op 2 juli 2018 een voorlopig positief advies

 door de raad voor maatschappelijk welzijn op 4 juli 2018
 door de gemeenteraad op 17 september 2018

Bij Ministerieel Besluit van 19 december 2018 wordt het OCMW gemachtigd tot wijziging van de 
statuten van AZ Delta, goedgekeurd door de RMW op  4 juli 2018.

Context en argumentatie
Ingevolge de algehele vernieuwing van de gemeenteraad moet er overgegaan worden tot de 
aanduiding van één vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van AZ Delta. 
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Ingevolge artikel 10 van de statuten van AZ Delta beschikt Stad Roeselare over één 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering. Deze vertegenwoordiger wordt aangeduid door de 
gemeenteraad.

Door het college van burgemeester en schepenen wordt volgende kandidaat voorgedragen:

 Kris Declercq

Gaat over tot de geheime stemming waaraan 39 leden deelnemen voor de aanduiding van één 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van AZ Delta.

De opening van de briefjes geeft volgende uitslag.

Kris Declercq bekomt achtentwintig ja-stemmen. Er zijn geen neen-stemmen en elf onthoudingen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing

Besluit

Artikel 1
Kris Declercq, burgemeester, Delaerestraat 2/8, 8800 Roeselare, kris.declercq@roeselare.be, de 
volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen bekomen hebbende, wordt, bij geheime 
stemming, aangeduid als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van AZ Delta vzw.

Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan AZ Delta vzw, Rode Kruisstraat 20, 8800 Roeselare 
(martien.lefevere@azdelta.be).

17 2019_GR_00022 Zorgbedrijf Roeselare - Aanduiden van één 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering 
en de raad van bestuur - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

 Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur
 Statuten van het Zorgbedrijf Roeselare (welzijnsvereniging)

Bijlagen
1. Statuten Zorgbedrijf

Voorgeschiedenis
In zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW) van 15 januari 2014 en van de 
gemeenteraad van 20 januari 2014 werd de oprichting van en deelname aan de publiekrechtelijke 
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vereniging ‘Zorgbedrijf Roeselare’ conform Titel VIII Hoofdstuk I van het OCMW-decreet 
goedgekeurd. Tegelijkertijd werden ook de statuten goedgekeurd.

De vereniging werd opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een 
vereniging op grond van deel 3, titel 4, hoofdstuk 2 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 
2017, zijnde een welzijnsvereniging.

De laatste statutenwijziging werd goedgekeurd in :

 de algemene vergadering van het Zorgbedrijf op 6 juni 2018
 de raad voor maatschappelijk welzijn op 6 juni 2018
 de gemeenteraad op 26 juni 2018

De statutenwijziging werd bij ministerieel besluit van 12 oktober 2018 goedgekeurd met uitzondering 
van een toevoeging aan artikel 23, dat bepaalde dat de financieel directeur van het Zorgbedrijf over 
dezelfde plichten en bevoegdheden beschikt als de financieel directeur van het OCMW. Dit mandaat 
stelt de financieel directeur van het Zorgbedrijf in staat de vereniging te vertegenwoordigen bij het 
innen van facturen en vorderingen (dwangschriften).

De raad van bestuur van het Zorgbedrijf nam hier akte van in zitting van 28 november 2018.

De statuten worden bijgevolg aangepast zoals voorgesteld, met uitzondering van de betreffende 
toevoeging aan artikel 23.

Context en argumentatie
Ingevolge de algehele vernieuwing van de gemeenteraad moet er overgegaan worden tot de 
aanduiding van één (maximaal drie) vertegenwoordiger(s) voor de algemene vergadering en één 
(maximaal drie) vertegenwoordiger(s) voor de raad van bestuur van het Zorgbedrijf Roeselare.

Cf. artikel 11 van de statuten van het Zorgbedrijf Roeselare is het aantal afgevaardigden voor de Stad 
Roeselare in de algemene vergadering vastgesteld op één tot maximaal drie. De stad wordt in de 
algemene vergadering van de vereniging vertegenwoordigd door de afgevaardigden overeenkomstig 
artikel 41, 4° van het decreet lokaal bestuur hiervoor aangeduid door de gemeenteraad uit de leden 
van het college van burgemeester en schepenen van de stad.

Cf. artikel 16 van de statuten van het Zorgbedrijf Roeselare is het aantal afgevaardigden voor de Stad 
Roeselare in de raad van bestuur vastgesteld op één tot maximaal drie. De stad wordt in de raad van 
bestuur van de vereniging vertegenwoordigd door de afgevaardigden aangeduid door de 
gemeenteraad uit de leden van het college van burgemeester en schepenen.

Door het college van burgemeester en schepenen wordt volgende kandidaat voorgedragen voor de 
algemene vergadering en de raad van bestuur:

 Bart Wenes

Gaat over tot de geheime stemming waaraan 39 leden deelnemen voor de aanduiding van één 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering en voor de raad van bestuur:

 Bart Wenes bekomt negenentwintig ja-stemmen en een neen-stem. Er zijn negen 
onthoudingen.

Financiële en beleidsinformatie
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Financiële informatie
Niet van toepassing

Besluit

Artikel 1
Bart Wenes, Abeelstraat 3 bus A, 8800 Roeselare (bart.wenes@roeselare.be), de volstrekte 
meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen bekomen hebbende, wordt, bij geheime 
stemming, aangeduid als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering en voor de raad van 
bestuur van het Zorgbedrijf Roeselare.

Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan het Zorgbedrijf Roeselare, Gasthuisstraat 10, 
8800 Roeselare.

8 2019_GR_00020 Woondienst regio Roeselare projectvereniging  - 
Aanduiden van twee bestuurders en één bestuurder 
met raadgevende stem voor de raad van bestuur - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 404 van het decreet lokaal bestuur

Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond
Statuten van de Woondienst Regio Roeselare

Artikel 34 en 35 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. E-mail d.d. 27.12.2018 van de Woondienst Regio Roeselare: aanduiden 

bestuurders
2. Statuten 

Context en argumentatie
In de gemeenteraadszitting van 16 februari 2009 werden de statuten voor de oprichting van de 
projectvereniging Woondienst Regio Roeselare goedgekeurd. Deze werden het laatst gewijzigd in 
zitting van de gemeenteraad van 14 december 2015.

Ingevolge de algehele vernieuwing van de gemeenteraad moeten de vertegenwoordigers voor de raad 
van bestuur van de Woondienst Regio Roeselare aangeduid worden. 

Cf. de statuten van de Woondienst Regio Roeselare is elke gemeente gerechtigd om:
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 twee stemgerechtigde bestuurders aan te duiden. Ze kunnen uitsluitend gemeenteraadsleden, 
schepenen of burgemeester zijn.

 één bestuurder met raadgevende stem aan te duiden. Deze bestuurder is verkozen op een 
lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en 
schepenen.

Aanduiden van twee stemgerechtigde bestuurders voor de raad van bestuur:

-> Voordracht door het college van burgemeester en schepenen:

 Bart Wenes:
 Michèle Hostekint:

Aanduiden van één bestuurder met raadgevende stem voor de raad van bestuur:

-> Voordracht door Groen

 Deniza Miftari

-> Voordracht door VLAAMS BELANG:

 Tina Feys

Gaat over tot de geheime stemming waaraan 39 leden deelnemen voor het aanduiden van twee 
bestuurders voor de raad van bestuur van de projectvereniging Woondienst Regio Roeselare:

->De opening van de briefjes geeft volgende uitslag:

 Bart Wenes bekomt vijfentwintig ja-stemmen en een neen-stem. Er zijn dertien onthoudingen.
 Michèle Hostekint bekomt vijfentwintig ja-stemmen en twee neen-stemmen. Er zijn twaalf 

onthoudingen.

Gaat over tot de geheime stemming waaraan 39 leden deelnemen voor het aanduiden van één 
bestuurder met raadgevende stem voor de raad van bestuur van de projectvereniging Woondienst 
Regio Roeselare:

-> De opening van de briefjes geeft volgende uitslag:

 Deniza Miftari bekomt tweeëndertig ja-stemmen en een neen-stem. Er zijn zes onthoudingen.
 Tina Feys bekomt zes ja-stemmen en drie neen-stemmen. Er zijn dertig onthoudingen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit

Artikel 1
Bart Wenes, Abeelstraat 3 bus A, 8800 Roeselare (bart.wenes@roeselare.be) en Michèle Hostekint, 
Jules Lagaelaan 5, 8800 Roeselare (michele.hostekint@roeselare.be), beiden de volstrekte 
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen bekomen hebbende, worden, bij geheime 
stemming, aangeduid als bestuurder voor de raad van bestuur van de projectvereniging Woondienst 
Regio Roeselare.
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Artikel 2
Deniza Miftari, Rumbeeksesteenweg 24/6, 8800 Roeselare (denizamiftari@hotmail.com), de volstrekte 
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen bekomen hebbende, wordt, bij geheime stemming, 
aangeduid als bestuurder met raadgevende stem voor de raad van bestuur van de projectvereniging 
Woondienst Regio Roeselare.

Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de Woondienst Regio Roeselare 
(Lieven.Goddyn@roeselare.be)

9 2019_GR_00026 BIE projectvereniging - Aanduiden van één 
bestuurder en één bestuurder met raadgevende 
stem voor de raad van bestuur - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 404 van het decreet lokaal bestuur

Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond
Statuten van de projectvereniging BIE

Artikel 34 en 35 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. Brief d.d. 28.11.2018 van BIE
2. Statuten

Context en argumentatie
Ingevolge de algehele vernieuwing van de gemeenteraad moeten de vertegenwoordigers voor de raad 
van bestuur van de projectvereniging BIE aangesteld worden.

Cf. de statuten bestaat de raad van bestuur uit stemgerechtigde leden en leden met raadgevende 
stem. Elke deelnemende gemeente vaardigt twee bestuurders af: één stemgerechtigd bestuurder en 
één bestuurder met raadgevende stem.

De stemgerechtigde leden zijn politieke vertegenwoordigers uit het college van burgemeester en 
schepenen en de afgevaardigde met raadgevende stem is een raadslid verkozen op een lijst waarvan 
geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen. 

Aanduiden van een bestuurder met stemrecht voor de raad van bestuur:

-> Voordracht door het college van burgemeester en schepenen:

 Dirk Lievens
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Aanduiden van een bestuurder met raadgevende stem voor de raad van bestuur:
 
-> Voordracht door N-VA:

 Brecht Vermeulen

-> Voordracht door VLAAMS BELANG:

 Immanuel De Reuse

Gaat over tot de geheime stemming waaraan 39 leden deelnemen voor het aanduiden van één 
bestuurder met stemrecht voor de raad van bestuur van de projectvereniging BIE:

-> De opening van de briefjes geeft volgende uitslag:

 Dirk Lievens bekomt zesentwintig ja-stemmen en twee neen-stemmen. Er zijn elf 
onthoudingen.

Gaat over tot de geheime stemming waaraan 39 leden deelnemen voor het aanduiden van één 
bestuurder met raadgevende stem voor de raad van bestuur van de projectvereniging BIE:

-> De opening van de briefjes geeft volgende uitslag:

 Brecht Vermeulen bekomt eenendertig ja-stemmen en drie neen-stemmen. Er zijn vijf 
onthoudingen.

 Immanuel De Reuse bekomt zes ja-stemmen en drie neen-stemmen. Er zijn dertig 
onthoudingen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit

Artikel 1
Dirk Lievens, Rumbeeksesteenweg 469, 8800 Roeselare (dirk.lievens@roeselare.be), de volstrekte 
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen bekomen hebbende, wordt, bij geheime stemming, 
aangeduid als bestuurder met stemrecht voor de raad van bestuur van de projectvereniging BIE.

Artikel 2
Brecht Vermeulen, Groenestraat 472, 8800 Roeselare (brecht.vermeulen@n-va.be), de volstrekte 
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen bekomen hebbende, wordt, bij geheime stemming, 
aangeduid als bestuurder met raadgevende stem voor de raad van bestuur van de projectvereniging 
BIE

Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de projectvereniging BIE, Zuidstraat 3, 8800 Roeselare 
(e-mail: nele@bienet.be)
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12 2019_GR_00019 MIROM ov - Voordracht kandidaat-bestuurders voor 
de raad van bestuur - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Decreet lokaal bestuur:

 Artikel 434 en artikel 435: vertegenwoordigers raad van bestuur
 Artikel 436: onverenigbaarheden

Juridische grond
Statuten van MIROM ov:

 Artikel 37 en 38: voordracht kandidaat-bestuurders voor de raad van bestuur
 Artikel 42: onverenigbaarheden

Decreet lokaal bestuur:

 Artikel 34 en 35

Context en argumentatie
De Stad Roeselare is voor de afvalophaling en -verwerking lid van MIROM ov.

Ingevolge de algehele vernieuwing van de gemeenteraad moeten de vertegenwoordigers voor de raad 
van bestuur van MIROM ov aangeduid worden. 

Cf. de statuten krijgt iedere gemeente één bestuurder met stemrecht in de raad van bestuur. Enkel 
Stad Roeselare krijgt twee mandaten in de raad van bestuur. De raad van bestuur als geheel moet 
voldoen aan het gendercriterium (max. 2/3de van eenzelfde geslacht). 

Daarnaast kan ook een kandidaat-bestuurder worden voorgedragen met raadgevende stem. Deze 
kandidaat moet een gemeenteraadslid zijn, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel 
uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld zijn als voorzitter voor het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Deze bestuurders worden verkozen voor een periode 
van twee jaar, met ingang van de algemene vergadering. 

Voordracht van 2 kandidaat-bestuurders voor de raad van bestuur:

-> Voordracht door het college van burgemeester en schepenen:

 Henk Kindt
 Geert Huyghe

Voordracht van een kandidaat-bestuur met raadgevende stem voor de raad van bestuur:

-> Voordracht door N-VA:

 Lieve Lombaert

-> Voordracht door VLAAMS BELANG:
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 Filip Deforche

Gaat over tot de geheime stemming waaraan 39 leden deelnemen voor de voordracht van twee 
kandidaat-bestuurders voor de raad van bestuur van MIROM ov:

-> De opening van de briefjes geeft volgende uitslag:

 Henk Kindt bekomt zevenentwintig ja-stemmen. Er zijn geen neen-stemmen en twaalf 
onthoudingen.

 Geert Huyghe bekomt vijfentwintig ja-stemmen. Er zijn geen neen-stemmen en veertien 
onthoudingen.

Gaat over tot de geheime stemming waaraan 39 leden deelnemen voor de voordracht van één 
kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor de raad van bestuur van MIROM ov:

-> De opening van de briefjes geeft volgende uitslag:

 Lieve Lombaert bekomt drieëndertig ja-stemmen en twee neen-stemmen. Er zijn vier 
onthoudingen

 Filip Deforche bekomt zes ja-stemmen en drie neen-stemmen. Er zijn dertig onthoudingen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit

Artikel 1
- Henk Kindt, Batavialaan 105, 8800 Roeselare (henk.kindt@roeselare.be en Geert Huyghe, 
Ieperseaardeweg 31, 8800 Roeselare (geert.huyghe@roeselare.be), allen de volstrekte meerderheid 
van het aantal geldig uitgebrachte stemmen bekomen hebbende, worden, bij geheime stemming, 
voorgedragen als kandidaat-bestuurders voor de raad van bestuur van MIROM ov.

Artikel 2
Lieve Lombaert, Willem van Saeftingenstraat 4, 8800 Roeselare (lieve.lombaert@n-va.be, de 
volstrekte meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen bekomen hebbende, wordt, bij 
geheime stemming, voorgedragen als lid met raadgevende stem voor de raad van bestuur van MIROM 
ov.

Lieve Lombaert is geboren op 25.12.1961 en is gemeenteraadslid sedert 01.01.2013.

Artikel 3
Onderhavige beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan MIROM ov, 
Oostnieuwkerksesteenweg 121 te 8800 Roeselare.

13 2019_GR_00024 Midwest DVV - Aanduiden vertegenwoordigers voor 
de algemene vergadering en de raad van bestuur - 
Goedkeuring
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Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

 Het gemeentedecreet; 
 Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking zoals gewijzigd op 

18 januari 2013; 
 Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017: artikel 431 t/m 449
 De statuten van de DVV Midwest.  

Bijlagen
1. E-mail d.d. 25.10.2018 van DVV Midwest
2. cluster bestuur bestuursplan DVV Midwest goedgek RvB 26062018
3. cluster bestuur voorstel statutenwijziging DVV Midwest AV 18122018 

Voorgeschiedenis
De 16 besturen uit de regio Midden-West-Vlaanderen gingen via een gemeenteraadsbeslissing 
akkoord met een doorgedreven samenwerking in functie van de versterking van de besturen. Dit 
leidde tot de oprichting  van de DVV Midwest op 22 december 2017. Deze oprichting is gebaseerd op 
het vigerende decreet betreffende de intergemeentelijke samenwerking. 

Context en argumentatie
Op 21 december 2017 werd het decreet lokaal bestuur door het Vlaams Parlement 
goedgekeurd en op 22 december 2017 door de Vlaamse Regering bekrachtigd. Publicatie in 
het Belgisch Staatsblad volgde op 15 februari 2018. 

Om te voldoen aan de bepalingen voorzien in het decreet lokaal bestuur was een 
statutenwijziging noodzakelijk. De gemeenteraad keurde deze statutenwijziging goed op 19 
november 2018. In zitting van 18 december 2018 keurde de algemene vergadering van de 
DVV Midwest de statutenwijziging goed. 

Deze wijzigingen hadden vnl. betrekking op  

 de samenstelling van de raad van bestuur met een max. van 15 mandaten, 

 de genderbepaling 

 redactionele aanpassingen. 

Ingevolge dit decreet dient de samenstelling van de raad van bestuur van de 
DVV Midwest vanaf 2019 beperkt te worden tot maximum 15 bestuursleden. Tegelijk dienen 
de 16 deelnemende besturen op gelijkwaardige basis te kunnen deelnemen aan de 
bestuursorganen van de DVV Midwest.  

In navolging van de algehele vernieuwing van de gemeenteraden n.a.v. de verkiezing op 14 
oktober 2018, dienen de bestuursorganen van de DVV Midwest opnieuw te worden 
samengesteld. 
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Per e-mail d.d. 25 oktober 2018 werden de partners van de DVV Midwest gevraagd om een 
vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering (effectief en 
plaatsvervangend) en een vertegenwoordiger voor de raad van bestuur voor te dragen.  

Wat betreft de leden met raadgevende stem, is in de statuten van de DVV Midwest voorzien 
dat aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste vijf 
rechtstreeks door de verschillende gemeenten aangeduide afgevaardigden die lid zijn met 
raadgevende stem. De aanstelling van de leden met raadgevende stem gebeurt op basis van 
het inwonersaantal, waarbij drie categorieën voorzien worden. Deze verdeling is bepaald in 
art. 25 van de gewijzigde statuten (blz. 14).

De mandaten zijn in onderling lokaal overleg tussen de partijen, te verdelen. In het 
bestuursplan is hiervoor een verdeling uitgewerkt (blz. 8). Volgens dit plan kan de Stad 
Roeselare een lid met raadgevende stem voordragen voor de raad van bestuur voor de jaren 
2019-2020. De kandidaat-bestuurder met raadgevende stem is een raadslid die in de betrokken 
gemeente verkozen is op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het 
college van burgemeester en schepenen.

Aanduiden van een effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergadering:

-> Voordracht door het college van burgemeester en schepenen:

 Stefaan Van Coillie

Aanduiden van een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering:

-> Voordracht door het college van burgemeester en schepenen:

 Liselot De Decker

Voordracht van één kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur:

-> Voordracht door het college van burgemeester en schepenen:

 Kris Declercq

Voordracht van één kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor de raad van bestuur:
 
-> Voordracht door N-VA:

 Bart De Meulenaer

-> Voordracht door VLAAMS BELANG:

 Cyriel Ameye

Gaat over tot de geheime stemming waaraan 39 leden deelnemen voor de aanduiding van één 
effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van DVV Midwest:

-> De opening van de briefjes geeft volgende uitslag:

 Stefaan Van Coillie bekomt achtentwintig ja-stemmen. Er zijn geen neen-stemmen en elf 
onthoudingen.
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Gaat over tot de geheime stemming waaraan 39 leden deelnemen voor de aanduiding van één 
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van DVV Midwest:

-> De opening van de briefjes geeft volgende uitslag:

 Liselot De Decker bekomt vijfentwintig ja-stemmen. Er zijn geen neen stemmen en veertien 
onthoudingen.

Gaat over tot de geheime stemming waaraan 39 leden deelnemen voor de voordracht van één 
kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van DVV Midwest:

-> De opening van de briefjes geeft volgende uitslag:

 Kris Declercq bekomt zesentwintig ja-stemmen en een neen-stem. Er zijn twaalf 
onthoudingen.

Gaat over tot de geheime stemming waaraan 39 leden deelnemen voor de voordracht van één 
kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor de raad van bestuur van DVV Midwest:

-> De opening van de briefjes geeft volgende uitslag:

 Bart De Meulener bekomt drieëndertig ja-stemmen en drie neen-stemmen. Er zijn drie 
onthoudingen.

 Cyriel Ameye bekomt vijf ja-stemmen en drie neen-stemmen. Er zijn eenendertig 
onthoudingen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad vaardigt de heer Stefaan Van Coillie, Sint-Elooiswinkelsestraat115E, 8800 Roeselare 
(stefaan.van.coillie1@telenet.be) af om de Stad Roeselare effectief te vertegenwoordigen in 
de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Midwest. 

Artikel 2
De gemeenteraad vaardigt mevrouw Liselot De Decker, Abeelstraat 34, 8800 Roeselare 
(liselot.dedecker@roeselare.be) af om de Stad Roeselare als plaatsvervanger te vertegenwoordigen in 
de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Midwest. 

Artikel 3
De gemeenteraad draagt de heer Kris Declercq, burgemeester, Delaerestraat 2/8, 8800 Roeselare 
(kris.declercq@roeselare.be) voor als lid voor de raad van bestuur van de dienstverlenende vereniging 
Midwest.

Artikel 4
De gemeenteraad draagt de heer Bart De Meulenaer, Weststraat 126, 8800 Roeselare 
(bart.demeulenaer@n-va.be) voor als lid met raadgevende stem voor de raad van bestuur van de 
dienstverlenende vereniging Midwest.  
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Artikel 5
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan Midwestoverleg, Spanjestraat 141, 8800 Roeselare of 
op dvv-midwest@midwest.be .

14 2019_GR_00023 Midwest DVV -  Algemene vergadering op 26 
februari 2019 - Agenda en toekenning van het 
mandaat aan de vertegenwoordiger - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

 Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur:
De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. 
Voor de gemeenten worden ze rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun 
leden, en voor de overige deelnemers door de organen die, krachtens de wettelijke, 
reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen.
Het aantal leden dat elke gemeente kan afvaardigen om te zetelen in de algemene 
vergadering wordt bepaald door twee criteria: de bevolkingscijfers en de kapitaalinbreng. De 
verdeelsleutel tussen beide criteria wordt statutair bepaald.
De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke 
algemene vergadering.

 Statuten van Midwest dvv

 Artikel 26 van de statuten bepaalt dat bij algehele vernieuwing van de gemeenteraden 
(oktober 2018), binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de 
verkiezingen (voor 31 maart 2019), een algemene vergadering wordt bijeengeroepen waarbij 
tot een algehele vernieuwing van de raad van bestuur wordt overgegaan.

Juridische grond
Artikel 34, 35 en 41 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. E-mail d.d. 20.12.2018: uitnodiging op de algemene vergadering op 26 februari 

2019
2. Agenda
3. Verslag BAV van 18.12.2018 van DVV Midwest
4. Statuten

Voorgeschiedenis
In de gemeenteraadszitting van 20 november 2017 werd de oprichting van de dienstverlenende 
vereniging (DVV) Midwest goedgekeurd. De oprichtingsakte voor de DVV Midwest werd ondertekend 
op 22 december 2017. 

Met het M.B. van 23 februari 2018 werd de oprichting van DVV Midwest goedgekeurd en de statuten 
vastgesteld.
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De statutenwijziging werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 november 2018 en door de 
algemene vergadering van DVV Midwest op 18 december 2018. Deze statutenwijziging was nodig om 
te voldoen aan de bepalingen van het decreet lokaal bestuur.

Context en argumentatie
Met het e-mailbericht d.d. 20 december 2018 van DVV Midwest wordt de vertegenwoordiger namens 
de Stad uitgenodigd op de algemene vergadering op 26  februari 2019 met volgende agenda:

1. Werking DVV Midwest.
2. Goedkeuring verslag (buitengewone) algemene vergadering 18 december 2018.
3. Vaststelling samenstelling algemene vergadering.
4. Benoeming leden raad van bestuur.
5. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding van leden met 

raadgevende stem in de raad van bestuur.
6. Vaststelling jaarlijkse werkingsbijdrage voor DVV Midwest.
7. Stand van zaken statutenwijziging.

Met de gemeenteraadsbeslissing van heden werd dhr. Stefaan Van Coillie aangeduid als effectief 
vertegenwoordiger en mevr. Liselot De Decker  als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de 
algemene vergaderingen van DVV Midwest.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Individuele stemming
- 26 stem(men) voor: Rina Arteel; Filiep Bouckenooghe; Gerdy Casier; Griet Coppé; Liselot De Decker; 
José Debels; Francis Debruyne; Veroniek Debruyne - Desender; Astrid Deceuninck; Kris Declercq; Piet 
Delrue; Steven Dewitte; Michèle Hostekint; Geert Huyghe; Henk Kindt; Dirk Lievens; Caroline Martens; 
Deniza Miftari; Nathalie Muylle; Matthijs Samyn; Stefaan Van Coillie; Mieke Vanbrussel; Tom 
Vandenkendelaere; Marc Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; Bart Wenes
- 13 onthouding(en): Cyriel Ameye; Dieter Carron; Peter Claeys; Bart De Meulenaer; Immanuel De 
Reuse; Frederik Declercq; Filip Deforche; Tina Feys; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Siska Rommel; 
Jeaninne Vandenabeele; Brecht Vermeulen

Artikel 1
Er wordt goedkeuring verleend aan de vermelde agendapunten op de agenda, waarbij een beslissing 
moet genomen worden en die voorgelegd worden op de algemene vergadering van DVV Midwest op 
26 februari 2019:

1. Werking DVV Midwest.
2. Goedkeuring verslag (buitengewone) algemene vergadering 18 december 2018.
3. Vaststelling samenstelling algemene vergadering.
4. Benoeming leden raad van bestuur.
5. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding van leden met 

raadgevende stem in de raad van bestuur.
6. Vaststelling jaarlijkse werkingsbijdrage voor DVV Midwest.
7. Stand van zaken statutenwijziging.

Artikel 2
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Aan de aangeduide vertegenwoordiger wordt het mandaat toegekend. Hij/zij wordt opgedragen 
zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing en er onder meer kennis van te geven aan DVV Midwest, Spanjestraat 141, 8800 Roeselare 
(dvv-midwest@midwest.be). 

IR 2 Voorstel tot beslissing van raadslid Peter Claeys: Nachtelijk 
betredingsverbod parken

Indiener(s):
Peter Claeys,                      Vlaams Belang                   

Toelichting:
Voor de gemeentelijke begraafplaatsen geldt er ’s avonds en ’s nachts een algemeen toegangsverbod. 
Het Vlaams Belang wil hier pleiten voor het invoeren van een nachtelijk sluitingsuur voor het openbaar 
stadspark (Sint-Sebastiaanspark, de Grote Bassin). Dit omwille van veiligheidsoverwegingen, 
overwegingen van orde en netheid en volksgezondheid. Het is geen geheim dat drugs, geweld en 
overlast regelmatig aanwezig zijn in ons stadpark. Het lijkt ons dan ook niet meer dan normaal dat 
Roeselare in dezelfde veiligheidsmaatregelen afkondigt die ook in andere steden worden toegepast. 
Bijvoorbeeld in Ekeren, in Antwerpen en andere gemeenten en steden rond Antwerpen, worden 
openbare parken ’s nachts ontoegankelijk verklaard en afgesloten. Wanneer de wintermaanden achter 
de rug zijn, en de dagen langer en warmer worden, zal de aantrekking van mensen met minder goede 
bedoelingen opnieuw groter worden.

Het Vlaams Belang vraagt niet dat er dure sloten, deuren of poorten worden geplaatst. Wat we wel 
vragen, is het inschrijven van een sluitingsuur voor het openbaar stadspark en het uithangen van dit 
sluitingsuur aan de verschillende ingangen van het park. Iemand die met andere woorden na het 
sluitingsuur toch wordt aangetroffen in het park, kan het voorwerp uitmaken van een boete op basis 
van dit reglement, los van de andere, al dan niet strafbare feiten die hij of zij er zou plegen.

De uitdrukkelijke bedoeling is niet louter repressief bedoeld. Gecombineerd met een grotere 
aanwezigheid van politie in het park overdag, zal deze maatregel ervoor zorgen dat ouders met 
kinderen overdag zonder zware risico’s in het park kunnen vertoeven, en moeten omwonenden ’s 
avonds en ’s nachts geen overlast vrezen. Iedereen tevreden denken we dan, met uitzondering van de 
criminelen zelf natuurlijk.

Daarom wil het Vlaams Belang het Gecoördineerd Stedelijk Algemeen Politiereglement amenderen als 
volgt:

In het Hoofdstuk 2. Maatregelen van veiligheid, orde, netheid en gezondheid, wordt een nieuw artikel 
ingevoegd:

Art. 2.2.2.13 bis

Voor het Openbaar Stadspark Grote Bassin en Sint-Sebastiaanpark wordt een sluitingsuur ingevoerd, 
van ’s avonds 22u00 tot 06u00 ’s morgens. Dit sluitingsuur wordt degelijk bekendgemaakt aan de 
verschillende ingangen van het stadspark. Van dit sluitingsuur wordt niet afgeweken, tenzij na 
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uitdrukkelijke goedkeuring door het schepencollege. Deze dient dan op een  deugdelijke manier 
worden bekend gemaakt, met de duur van de afwijking.

Stemming op het initiatiefrecht
Afgekeurd door de gemeenteraad met 

- 6 stem(men) voor: Cyriel Ameye; Peter Claeys; Immanuel De Reuse; Filip Deforche; Tina Feys; 
Jeaninne Vandenabeele
- 26 stem(men) tegen:Rina Arteel; Filiep Bouckenooghe; Gerdy Casier; Griet Coppé; Liselot De 
Decker; José Debels; Francis Debruyne; Veroniek Debruyne - Desender; Astrid Deceuninck; Kris 
Declercq; Piet Delrue; Steven Dewitte; Michèle Hostekint; Geert Huyghe; Henk Kindt; Dirk Lievens; 
Caroline Martens; Deniza Miftari; Nathalie Muylle; Matthijs Samyn; Stefaan Van Coillie; Mieke 
Vanbrussel; Tom Vandenkendelaere; Marc Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; Bart Wenes
-7 onthoudingen(en):Dieter Carron; Bart De Meulenaer; Frederik Declercq; Lieve Lombaert; Justine 
Pillaert; Siska Rommel; Brecht Vermeulen

Antwoord van de burgemeester:

Bij elke problematiek moet er uitgegaan worden vanuit 3 ijkpunten:

-          wat is de analyse

-          wat is de maatregel

-          en is de maatregel uitvoerbaar, betaalbaar en handhaafbaar.

We moeten eerst vertrekken vanuit de analyse. Aan de politie werd gevraagd om het nodige 
cijfermateriaal te bezorgen. Het is bovendien zo dat er vandaag al veel patrouilles zijn in het park. In 
de afgelopen vier jaar werden na 22 uur vier feiten geregistreerd. Dit zijn de politionele cijfers Het kan 
ook zijn dat het meldingsbeleid dient aangepast te worden. Gaat het over drugsproblematiek of over 
onveiligheidsproblematiek? In de voorbije jaren werden de aantrekkingspolen zoals oude tuinhuisjes 
en struikjes structureel verwijderd. Dit heeft ook geholpen. Ik zou de grondige analyse door de politie 
willen laten maken. Pas dan kan overgegaan worden tot maatregelen. Ik zou mij dan ook laten 
adviseren door de politie. Hoe moeten we dan bij verbod dit handhaven? We kunnen onmogelijk 
prioriteit geven aan de aanwezigheidsproblematiek in het park. We zijn nu bezig met het 
politiereglement te herschrijven. Dit wordt gebundeld voorgelegd aan de gemeenteraad. Ik heb de 
politie gevraagd om in dit kader advies te geven. De aanpassing zal kort na de zomer voorgelegd 
worden aan de gemeenteraad.

Repliek van dhr. Immanuel De Reuse:

Er gebeuren daar inderdaad zaken die het daglicht niet mogen zien. We pleiten ook voor meer 
aanwezigheid van de politie. Heel wat parken worden afgesloten, ook het Sterrebos. We vragen niet 
om de poort dicht te doen maar je geeft de politie een wapen in handen om te vragen wat doe je 
hier. Gaan de patrouilles door het park? De drugsproblematiek is er nog, het alcoholprobleem is er wel 
opgelost. We houden dit punt wel aan en het is wel te handhaven zonder dat de poort dicht is.
Ik neem wel mee dat u een analyse gevraagd heeft en dat dit ten gepaste tijd zal meegenomen 
worden. We zullen u daar zeker aan herinneren. We houden ons punt aan.

21 januari 2019 21:52 - De voorzitter schorst de zitting
21 januari 2019 22:18 - De voorzitter opent de besloten zitting
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21 januari 2019 22:54 - De voorzitter sluit de zitting

Aldus gedaan in zitting van 21 januari 2019


