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gemeenteraad
Notulen open zitting Zitting van 25 februari 2019
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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; de heer Tom Vandenkendelaere; 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; 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 Bart De Meulenaer; mevrouw Lieve Lombaert; mevrouw Justine Pillaert; de heer 
Dieter Carron; de heer Geert Sintobin, Algemeen directeur

Afwezig:
de heer Brecht Vermeulen

Verontschuldigd:
mevrouw Mieke Vanbrussel

25 februari 2019 19:07 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING

1 2019_GR_00078 Notulen van de zitting van de gemeenteraad van 21 
januari 2019 - Openbare zitting - Goedkeuring

Beschrijving
Bijlagen

1. Zittingsverslag GR.mp3
2. N20190121-O

Context en argumentatie
In toepassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad worden de notulen en het 
zittingsverslag van de vergadering van de gemeenteraad van 21 januari 2019 - openbare zitting ter 
goedkeuring voorgelegd.

Besluit
Met algemene stemmen
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Artikel 1
De notulen en het zittingsverslag van de vergadering van de gemeenteraad van 21 januari 2019 - 
openbare zitting worden goedgekeurd.

Vragen om uitleg
19:09 - Brecht Vermeulen betreedt de zitting

IR 1 Mondelinge vraag van raadslid Filip Deforche: halalsupermarkt Asalam

Indiener(s):
Filip Deforche,                      Vlaams Belang                   

Toelichting:
Volgens sommigen zal de opening van Asalam in Roeselare worden voorgesteld als hét voorbeeld van 
integratie in onze Vlaamse stad: de grootste halal-supermarkt slaat zijn tenten op in Roeselare, op het 
Stationsplein. Sommigen zullen zeggen: “integratie, want, zie eens, nieuwkomers versterken ons 
economisch weefsel en zorgen voor verbinding, slaan bruggen…”. Ik hoor het ze zeggen, u toch ook?

Terwijl we wel beter weten, en steeds meer burgers trouwens. Dit is eerder een sluipende, verdere 
islamisering, een nieuwe aanzet tot een parallelle maatschappij binnen onze Roeselaarse 
maatschappij. De typisch West-Vlaamse naam Asalam wijst er al op dat hier géén integratie aan het 
werk is. En als het allemaal niets met islamisering te maken heeft,

dan moeten de beleidsmakers in deze stad ons toch eens duidelijk maken waarom het een halal-
supermarkt is? Halal betekent inderdaad niets anders dan een directe verwijzing naar de islam. 
Waarom dus halal, als het niets met islam of islamisering te maken heeft? 

Ik wil dus graag een stand van zaken van het college. Hoe lang wist u al van de komst van deze 
halalsupermarkt naar Roeselare? Heeft u een beleidsvisie over de komst van steeds meer buitenlandse 
en islamitische winkels naar onze stad? En als u hierop geen visie heeft, wordt het dan geen tijd om 
er een te ontwikkelen? Wanneer is genoeg ook werkelijk genoeg? Wat is uw boodschap aan de 
Roeselarenaars: Leer het maar verdragen, want het wordt alleen maar erger?

Antwoord
Antwoord van burgemeester Kris Declercq:

De eerste visie is die van een rechtstaat en respect voor de regels van de wetten die gelden voor de 
ondernemers, maar ook voor de overheid.

Op 14 november 2018 was bij de dienst Economie een vraag binnengekomen of de vestiging van een 
supermarkt mogelijk is. De dienst kijkt de bestemming na conform de Europese richtlijnen, wet 
Bolkenstein. De overheid heeft zelf geen toetsingsmarge in functie van welke soort zaak naar welk 
soort bestemming komt. Het is een ondernemerszaak die zijn aanvraag heeft gedaan om in Roeselare 
op die plaats zijn winkel te vestigen in een pand met de juiste bestemming. Wat de naam betreft, 
hebben wij geen instrumenten. Volgens onze diensten zijn alle wettelijke voorwaarden voldaan.

Repliek van dhr. Filip Deforche:
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Het gaat wel over de integratie. Men integreert niet als men gewoon alles overneemt van het land van 
herkomst. Men integreert niet als alles in het Arabisch wordt geafficheerd. Hoe kan men integreren in 
een maatschappij die haaks staat op hun eigen normen en waarden?

IR 2 Mondelinge vraag van raadslid Matthijs Samyn: Rookvrije Samenleving 

Indiener(s):
Matthijs Samyn,                      CD&V                   

Toelichting:
Een kind dat rookvrij aan zijn of haar leven begint, maakt een betere start. Niet voor niets luidt het 
spreekwoord ‘goed begonnen is half gewonnen. Mensen bewust maken van het belang van geboren 
worden en opgroeien in een rookvrije omgeving is kan dan ook een fundamentele doelstelling zijn 
voor stad Roeselare.

Als stadsbestuur hebben we een voorbeeldfunctie. Naast sensibilisering dienen wij na te denken of we 
niet meer moeten doen om onze samenleving rookvrij te maken.

Enerzijds dienen we onze inwoners te beschermen tegen de nefaste gevolgen van passief roken. 
Anderzijds willen we kinderen die in onze stad worden grootgebracht, beschermen tegen de gevolgen 
van passief roken en voorkomen dat ze mensen zien roken. Want zien roken, doet roken. Kinderen 
kopiëren gedrag.

Het Logo is gestart met de campagne Generatie Rookvrij. Ik vind dat we ons ook als stadsbestuur 
dienen te engageren om het doel van Generatie Rookvrij mee te helpen waarmaken.

Wel wil ik graag nog benadrukken dat het er niet om gaat mensen een schuldgevoel te geven, maar 
net een gevoel van verantwoordelijkheid. We willen volwassen rokers sensibiliseren om hun kinderen 
rookvrij op te voeden. Want de toekomst veranderen kan je maar doen door de volwassenen van 
morgen vandaag anders op te voeden.

Het stadsbestuur kan volgens mij verder inzetten op:

-        Het rookvrij maken van de omgeving van openbare gebouwen, sportcentra… inclusief de 
ingangen van deze gebouwen en het roken niet in het zicht laten gebeuren van kinderen, maar in 
afgeschermde zones.

-        Een samenwerking met het Logo (Lokaal gezondheidsoverleg) voor de verder uitbouw van een 
rookvrije generatie.

-        Een samenwerking met het Zorgbedrijf en/of AZ Delta, dit in het kader van sensibilisering via 
tabakoloog in groep of via individuele begeleiding, en verdere info verspreiden over de verschillende 
mogelijkheden om te stoppen met roken

-        Scholen, jeugd- en  sportverengingen charters laten ondertekenen om hier hun schouders mee 
onder te zetten.  

Meer info: www.generatierookvrij.be

 

Daarom is mijn vraag twee-ledig: 

http://www.generatierookvrij.be/


4/109

1)     Wil het stadbestuur zich engageren om actief mee te werken aan een rookvrije generatie en 
onze inwoners mee te ondersteunen. 

2)     Indien de stad hier actief wil aan meewerken wat is dan het plan van aanpak?

Antwoord
Antwoord van schepen Michèle Hostekint

De stad wil zich zeker engageren om actief mee te werken aan een rookvrije generatie. We doen al 
heel wat in de stad. 

Naar de burgers toe:
Vorig jaar werd de campagne “Hou je maten in de gaten” gelanceerd. Er werd ook een 
preventiefilmpje rond roken gemaakt dat binnenkort wordt verspreid.
In het Huis van het Kind en het perinataal netwerk wordt heel wat gedaan rond sensibilisering en 
gezondheidspreventie waaronder ook roken. 
Dit zijn zaken waar we heel sterk willen op inzetten en in de toekomst willen blijven doen.

Naar de medewerker toe:
De medewerkers van het stadhuis, Welzijnshuis en Zorgbedrijf mogen niet meer roken aan de in- en 
uitgangen van het gebouw.
Er worden vanuit het projectteam FIT4WORK infosessies en coaching voor personeel aangeboden om 
te zorgen dat mensen gemakkelijker kunnen stoppen met roken.
Animatoren voor het vakantieaanbod mogen enkel nog roken op vaste tijdstippen en niet in de 
nabijheid van kinderen

Plan van Aanpak:
Op 28 maart zal de Stad in Evere het nieuwe charter “Gezonde Gemeente” ondertekenen. Dit is een 
methodiek die vanuit Logo wordt aangeboden en waarbij men voorziet in coaching voor gemeenten. 
Dit zal gebeuren in aanwezigheid van minister Vandeurzen.
Vorige maand werd de campagne Generatie Rookvrij gelanceerd. Wij zullen meestappen in deze 
campagne en onderzoeken welke plaatsen, waar veel kinderen komen, rookvrij kunnen gemaakt 
worden zonder dat het tot stigmatisering of overlast zoals zwerfvuil kan leiden.
Op vandaag is het zo dat het verboden is te roken op de sites van het stedelijk basisonderwijs en het 
deeltijds kunstonderwijs. Er mag ook niet meer gerookt worden buiten de schooluren. We zouden 
kunnen kijken hoe dit kan uitgerold worden over alle Roeselaarse scholen.
Er mag ook niet gerookt worden in de nabijheid van georganiseerde speelpleinwerking (bv. 
Kerelsplein). We zouden kunnen kijken hoe we dit kunnen uitbreiden naar andere speel- en 
sportterreinen.
En zo zijn er wel een aantal maatregelen die we graag zouden onderzoeken om te kijken hoe we nog 
verder het beleid dat we vandaag al voeren ter preventie van roken, ter bevordering van rookstop 
verder kunnen uitrollen in de toekomst in en rond alle gebouwen van de stad en speel- en 
sportterreinen.

Repliek van dhr. Matthijs Samyn:

Dank voor het antwoord. Ik denk dat er inderdaad al is ingezet geweest en in de toekomst nog zal 
ingezet worden, waarvoor dank.

IR 3 Mondelinge vraag van raadslid Gerdi Casier: Methodiek "tiny forest"
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Indiener(s):
Gerdi Casier,                      Sp.a & de Vernieuwers                   

Toelichting:
Hoe staat de stad tegenover de methodiek 'tiny forest'? Oudenaarde is de eerste stad in Vlaanderen 
die op deze methodiek inzet, Nederland heeft al 21 dergelijke bosjes. Kan ook Roeselare dit toch wel 
lovenswaardige initiatief toejuichen en wat nog meer is ambiëren?

Antwoord
Antwoord van schepen Michèle Hostekint:

Dit stadsbestuur wil fors inzetten op het verder vergroenen van de stad. Je kon al lezen in de 
krachtlijnen die reeds werden gepresenteerd dat we de komende legislatuur 100.000 bijkomende 
bomen willen in deze stad. In die zin past het Tiny Forest-concept binnen de ambitie van de stad. We 
zien daar wel wat mogelijkheden, maar er zijn natuurlijk ook voorwaarden. De belangrijkste 
voorwaarde is het vinden van een draagvlak. Het is niet de bedoeling dat we dit als Stad gewoon 
opleggen. Er zijn ook een aantal sociale vereisten opgenomen. Het moet vanonder uit komen. Er 
moeten lokale initiatiefnemers zijn, bv. buurtbewoners, schoolkinderen, … die zich mee engageren in 
het hele concept en meehelpen om dit aan te planten, in te richten en te onderhouden. Hiervoor 
kunnen we kijken naar subsidiereglementen zoals er vandaag al bestaan zoals ‘wijk in actie” waar 
buurtbewoners zich kunnen inschrijven en daarvoor een financiële ondersteuning kunnen ontvangen. 
Maar ook in het verhaal van het ontharden en vergroenen van speelplaatsen van scholen zouden er 
misschien mogelijkheden zijn. We zien daar zeker potentieel in en we moeten eens bekijken of we 
hiervoor misschien een aparte oproep moeten doen.

Repliek van dhr. Gerdi Casier:

Uw uitleg dekt eigenlijk ook nog een parameter die ik eigenlijk een beetje vergeten was op te geven 
en die gaat als volgt: het bos werd gepland door buurtbewoners en schoolkinderen en werd 
geadopteerd door een basisschool of kinderopvang in de buurt en via hun engagement loopt het 
verhaal.

IR 4 Mondelinge vraag van raadslid Gerdi Casier: Elektrische deelsteps

Indiener(s):
Gerdi Casier,                      Sp.a & de Vernieuwers                   

Toelichting:
Kan de stad het inzetten van elektische deelsteps overwegen? in een aantal steden werd hier reeds 
voor gekozen om fileleed tegen te gaan. Indien dat zo zou zijn, is het dan ook zo dat de stad een 
aantal parameters voorziet voor ingebruikname?

Antwoord
Antwoord van schepen Griet Coppé:

In het mobiliteitsplan werd opgenomen dat er gezocht wordt naar deelmobiliteit en innovatie is daar 
een belangrijk item van. De deelsteps passen daar perfect in. Begin dit jaar werden 3 studenten 
ontvangen die willen starten met een project “elektrische steps” onder de controle van de vaders die 
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ondernemers zijn. Dit bedrijfje noemt V-step. We zijn bereid om in Roeselare te starten met deelsteps. 
We zouden aan het station en aan KOERS deelsteps plaatsen omdat we vernamen van andere steden 
dat de deelsteps vooral in de toeristische centra worden gebruikt en voor het station is dit een goed 
alternatief  voor korte ritten en een goede aanvulling bij het Blue-Bike systeem. De Blue-Bikes hebben 
immers een groot succes.
Begin maart zullen een aantal steps geplaatst worden en via de App “Trolly” kan men zich inschrijven. 
Men betaalt 1 euro om de deelstep te gebruiken en 0,15 euro per km. Men zou dit programmeren dat 
de step enkel kan gebruikt worden binnen de Grote Ring. Men kan de steps ook achterlaten. Het is 
dan aan de initiatiefnemers om ervoor te zorgen dat deze na een bepaald uur op de oorspronkelijke 
plaats worden teruggebracht en opgeladen worden. We hebben hiervoor nog geen kaderreglement 
goedgekeurd omdat we willen starten met een proefproject. We willen dit eerst 6 maanden laten 
lopen en kijken welke effecten deze hebben in Roeselare. Na 6 maanden evalueren we dit en vanaf de 
maand september kunnen we, indien het een succes is, dit in een reglement gieten en agenderen 
voor de gemeenteraad.

Repliek van dhr. Gerdi Casier:

Ik kan mijn scooter aan de kant zetten en met de step flaneren door de stad.

IR 5 Mondelinge vraag van raadslid Caroline Martens: Overzicht flitsen jaar 2018 
in Roeselare

Indiener(s):
Caroline Martens,                      CD&V                   

Toelichting:
Geachte Voorzitter, mevrouw de schepen
Collegae

Er wordt reeds langer geklaagd in steden en dus ook in Roeselare dat het lokaal verkeer te snel is. Dit 
is ook een van de grootste ergernissen in een stad, naast tekort aan groen, maar daar gaat het nu 
niet over.
Uit een overzicht van de cijfers van de politie van 2018 van straten waar werd geflitst kan men enkele 
duidelijke punten weerhouden:

• De klacht dat er te snel wordt gereden is gegrond. Het wordt bevestigd door het hoge percentage 
van geflitste bestuurders. Controle van 106000 voertuigen toont een gemiddelde van 46,92% 
snelheidsovertredingen.
• Van deze 46,92% wordt maar een gedeelte geverbaliseerd, iets minder dan 10%.
• Het grootste aantal overtreders vinden we in de 30 zones. Bijvoorbeeld in de Infanteriestraat, de 
Izegemseaardeweg, de Mandellaan en Groenestraat reed meer dan 95% te snel! In duidelijk zichtbare 
schoolomgevingen is dit record gelukkig minder erg, maar toch verontrustend gemiddeld 54%. 
Uitzondering is de 0% voor de Zuidstraat, waar men gewoon niet snel kàn rijden
• Overtredingen in de 30 zones worden wel frequenter geverbaliseerd, rond 30%.
• Het is wel niet duidelijk op welk moment van de dag de snelheidsovertreding plaatsvond: was het 
tijdens het spitsuur waarop mensen nogal wat zenuwachtig kunnen worden door files,? Is het tijdens 
of buiten de schooluren?

Sensibiliseren is een taak van de overheid, verbaliseren van de politie. Het zijn wel bestuurders die 
verantwoordelijk zijn voor hun potentieel dodelijk gedrag. Chauffeurs bewust maken dat een wagen 
een hard en log gevaarte is en zelfs met lage snelheid moordend kan zijn is niet eenvoudig. Men 
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vergeet immers dat de ‘zwakke’ weggebruiker niet gewoon een titel is, maar een levend wezen 
bestaande uit breekbaar weefsel.
Er bestaan zeker een aantal alternatieven om dit probleem aan te pakken.

Daarom volgende vraag:
• Heeft het stadsbestuur in het kader van deze cijfers reeds een actieplan uitgewerkt?

Dank u voor uw antwoord

Caroline Martens

 

Antwoord
Antwoord van schepen Griet Coppé:

Inderdaad, bij het openen van de mailbox kan ik meestal lezen dat in de een of andere straat te snel 
gereden wordt. Men schrijft “ze” rijden te snel, maar nooit “ik” rijd te snel. Uit de cijfers blijkt dat er 
inderdaad te snel wordt gereden. We hebben een actieplan die start bij een melding bij 1788 of 
andere vaststellingen. Er wordt ingegrepen door het plaatsen van een snelheidsinformatiebord. We 
hebben nu reeds 4 in werking en het is de bedoeling dat er nog 2 bijkomen. Deze borden hebben 
twee doelstellingen. Enerzijds wordt er gesensibiliseerd omdat men ziet aan welke snelheid men rijdt 
en anderzijds is het de bedoeling dat de snelheid wordt gemeten en geregistreerd. De Stad zelf doet 
hier niets mee, maar deze cijfers worden wel geanalyseerd door de politie. Deze beslist of er verder 
moet opgetreden worden door strengere controles of het opstellen van pv’s. Wanneer deze borden 
geplaatst worden, wordt er ook bekeken wat we kunnen doen om de snelheid af te remmen, bv. 
aanpassen infrastructuur door bv. wegversmalling, herinrichting van de straten. In woonwijken wordt, 
indien er een draagvlak voor is, een zone 30 ingevoerd. In de krachtlijnen van het bestuursakkoord 
werd ook opgenomen dat er zal overgegaan wordt tot een nultolerantie in bepaalde straten, maar dit 
is een zaak van de politie.
Ik kan er niet genoeg op hameren dat iedereen vindt dat iedereen te snel rijdt, maar ook zij die 
klagen, moeten hun kilometerteller in de gaten houden.

Repliek van mevr. Caroline Martens:

De snelheidsinformatieborden van vier naar zes optrekken is een goede zaak, maar misschien zijn er 
nog meer mogelijk. De infrastructuur in de schoolomgeving aanpassen, is een goede zaak omdat daar 
veel gevaar schuilt. In de woonwijken moeten de mensen zelf meer gesensibiliseerd worden. 
Misschien kan de Stad meer folders verspreiden om daar op te hameren.

IR 7 Mondelinge vraag van raadslid Bart De Meulenaer: Klimaatspijbelaars

Indiener(s):
Bart De Meulenaer,                      N-VA                   

Toelichting:
Ik vernam vandaag, donderdag 21 februari 2019, dat een school in Genk op haar eigen houtje het 
leerplan heeft aangepast, door de spijbelmarsen voor het klimaat nu als schoolse activiteit in te 
lassen. Dat een school zelf oproept dat hun leerlingen zouden spijbelen, gaat voor mij te ver.  Een 
school hoort te zorgen dat de wet en haar intern reglement nageleefd wordt. Als leerlingen kiezen om 
een maatschappelijk engagement op te nemen, moet dat een eigen vrijwillige keuze zijn.
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Maar na wat opzoekingswerk over mensen in overheidsdienst die spijbelen aanmoedigen, viel ik in 
een nog grotere verbazing.

Onze eigenste facebook Jeugd#vanrsl, die door de medewerkers van de jeugddienst wordt beheerd, 
stelt een volgende vreemd facebookbericht op de pagina. Het is verschenen om 11 uur, op 
donderdagvoormdidag, 21-02-2019.

Toen ik de jeugddienst daarover belde, verzekerde men mij dat dit geen oproep was. Het ging enkel 
om aan te halen wat de jeugd bezighoudt. 

Als een officieel mediakanaal oproept tot “jointhemovement’ dan is dat geenszins vrijblijvend, maar 
ondersteunend, en zelfsin de gebiedende wijs.  Terloops gesteld, de taalwetgeving blijkt in Roeselare 
ook niet te gelden, maar ze roepen ondubbelzinnig op tot ’Kom bij onze beweging’. Iets vrijer 
vertaald: ‘doe mee’.

Maar de jeugddienst is niet aan haar proefstuk toe. Want, zie hier… en nu wel degelijk in het 
Nederlands.

Hier wordt dus geïnsinueerd dat je door naar school te gaan wel een diploma, maar eventueel geen 
toekomst zal hebben.  Dat doemdenken, “no future” uit de jaren 1970, “no time to waste” 
(greenpeace) uit de jaren 1990, is perfect mogelijk om door jongeren zelf verwoord te worden, maar 
niet door een overheidsorgaan.  Maar een orgaan van een lokale overheid moet politiek neutraal 
blijven, en zich niet scharen achter een politiek motief en al zeker niet oproepen om te spijbelen.

1) Vindt u het kunnen dat een overheid oproept tot spijbelen?

2) Vindt u dat een overheid niet neutraal moet blijven, en dat nu reeds duidelijk is dat links de 
klimaatspijbelaars probeer te claimen, dit toch niet zo neutraal is? Overigens is de hashtag  
#klimaatzaak ook niet neutraal, want dat is een groep die de regering in gebreke stelt voor het 
gevoerde beleid. Neutraal is dat niet.

3) Welke gevolgen zijn er, als een kind dat gaat spijbelen, overtuigd door de jeugddienst, daarbij een 
ongeval krijgt, en dus door zijn onwettige afwezigheid NIET in de schoolverzekering terecht kan?

4) Gaat u akkoord met deze communicatie die door de jeugddienst is gebeurd ?

Antwoord
Antwoord van schepen Dirk Lievens:

Bedankt voor de vraag. Op de facebookpagina van de jeugd hebben we dit bericht laten staan als 
respect voor uw positie als gemeenteraadslid. We hebben dit ook gezien. De Stad is neutraal en dit 
hoort een overheid te zijn. We roepen als overheid niet op om te spijbelen. Los van het inhoudelijke 
van het debat dat de actie “Youth for Climate”, ook bekend als spijbelen voor het klimaat, wil op gang 
brengen, kunnen we stellen dat het inderdaad nooit de opdracht van de Stad is om jongeren actief op 
te roepen om te spijbelen.
Het bericht dat op donderdag 21 februari op de facebookpagina “Jeugd #vanrsl” verscheen was een 
individuele actie van een medewerker van de stad. De facebookpagina heeft als doel om alles wat 
men kinderen of jongeren heeft te maken te delen.
De actie “Youth for Climate” is de laatste weken volop in het nieuws en is iets wat sterk leeft onder de 
jongeren. Het bericht dat op de facebookpagina verscheen moet dan ook gezien worden als een 
publicatie over een onderwerp dat momenteel sterk leeft onder de jongeren zonder hier bewust een 
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politiek standpunt over te willen innemen.
Het feit dat deze actie sterk leeft onder de jongeren betekent inderdaad niet dat er hierover via één 
van de officiële sociale mediakanalen een richtinggevende communicatie mag gebeuren. De 
medewerker, die het bericht publiceerde, is een gedreven en geëngageerde medeweker die echter in 
deze communicatie niet de juiste reflex aan de dag legde.
Omdat we gelijkaardige situaties in de toekomst willen vermijden, wordt het proces inzake het 
publiceren van berichten op de stedelijke sociale mediakanalen volop herbekeken. In eerste instantie 
zal het validatieproces alvorens het eigenlijke publiceren aangepakt worden.
De inhoud van dit bericht zal aangepast worden en de leidinggevende zal dit doen cf. de instructies in 
de gemeenteraad.
Wat de schoolverzekering betreft, gelden alle regels van de burgerlijke aansprakelijkheid. Voor de 
kinderen in de school geldt de schoolverzekering. Het toeschuiven van de verantwoordelijkheid naar 
de overheid is op vandaag zonder voorwerp. In ieder geval is de stad in deze neutraal.
Ook aan de medewerkers vragen we om in dergelijke zaken neutraal te zijn.

Repliek van dhr. Bart De Meulenaer:

De vraag m.b.t. verzekering is zonder voorwerp omdat er nu geen dergelijke situatie heeft 
voorgedaan. Verzekering is altijd theoretisch. Ik vind het goed dat het bericht wordt weggenomen, 
maar vreemd genoeg staat het niet enkel op de facebookpagina van de Stad, maar ook op de 
facebookpagina van een schepen. 

IR 8 Mondelinge vraag van raadslid Filiep Bouckenooghe: Is er nu een 
bestuursakkoord of niet ? 

Indiener(s):
Filiep Bouckenooghe,                      Groen                   

Toelichting:
Onlangs kregen we “Stadsmagazine (Jan/Mei 2019) Extra Nummer” in onze bus. Een bewaarnummer 
?!

De inhoud was een voorwoord, toelichting “Decreet Lokaal Bestuur”, CBS en Vast Bureau, Gemeente- 
& OCMW-raad, Groepsfoto, ….allemaal zaken die beslist en uitgevoerd zijn in de voorbije 
gemeenteraden.

Echter stond er ook een artikel in onder de titel “Vooruit met Roeselare”, 8 krachtlijnen voor de 
komende bestuursperiode. Normaal zou je ervan uitgaan dat wat in een Stadsmagazine wordt 
opgenomen, ook “beslist” beleid is. Maar wat onder “Vooruit met Roeselare” staat,  is nergens 
beslist….

De krachtlijnen (of het bestuursakkoord) werden niet voorgelegd aan de Gemeenteraad. Wij hebben 
het zelf moeten lezen (zoals alle burgers) in dit magazine en pers. Waarvoor dient dan een 
gemeenteraad eigenlijk, het hoogste orgaan  ?? Gezien dit nergens in een gemeenteraad werd 
besproken, behoort dit nog tot de partijen uit de meerderheid en kon dit nog niet opgenomen worden 
in stadsmagazine

Deze verwarring werd mede versterkt door de terminologie die gebruikt wordt : “verbindend vooruit, 
gezond vooruit, vooruit met onze deelgemeente”, komt recht uit het programma van CD&V…

Deze beloftes slaan dus nergens op en zijn gratuit.
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Vandaar volgende vragen  :

 ·         Is er nu een bestuursakkoord of niet ?
 ·         Wanneer wordt de gemeenteraad of gemeenteraadsleden hiervan in kennis gesteld ?
 ·         Waarom werd de burger reeds officieel geïnformeerd, gezien dit alleen een aantal 

intenties zijn die nergens goedgekeurd zijn en dus niets van waarde hebben ?

Filiep Bouckenooghe

Groen Roeselare

Antwoord
Antwoord van burgemeester Kris Declercq:

De vraag komt eigenlijk goed uit. Zo krijgen we nogmaals de kans om de nadruk te leggen op 
inspraak voor de mensen, nog voor een gemeenteraad. Wat is het verschil met de vorige keer? Het 
vorige bestuursakkoord werd ook niet voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 24 oktober werd er 
effectief een bestuursakkoord gesloten door de partijen van de meerderheid. Het verschil met de 
vorige keer is dat we nu, om het meerjarenbeleidsplan en de financiering ervan aan de gemeenteraad 
te presenteren,  dit willen doen op twee aspecten die belangrijk zijn, nl. de haalbaarheid zowel 
budgettair als qua personeel en met een toets die de inspraak mogelijk maakt van de Roeselaarnaar. 
Dit is het verschil met de vorige keer en dit is wat we ook op 6 november aan het MAT een 
vijffaseringsplan hebben voorgesteld omdat heel rustig en goed te doen. We zitten volledig op 
schema.
De eerste fase was de fase van de politieke besluitvorming waarbij aan de lijsttrekkers het 
memorandum van de administratie werd bezorgd. We zijn daarover ook in gesprek gegaan met de 
nieuwe ploeg. De tweede fase loopt nu af. In de voorbije vijf weken werden er meer dan 10 
beleidsdagen georganiseerd, samen met het MAT en met de medewerkers. Dit was heel intensief. We 
hebben bewust gekozen voor een georganiseerd overleg met de administratie waarbij de acht 
krachtlijnen, die we hebben voorgesteld op 24 oktober, aan bod kwamen. In de volgende fase wordt 
dit besproken met de burger. Dit is wat vandaag op de website “Vooruit met Roeselare” en de oproep 
“dagelijks tot uw stakeholders” gebeurd. Dit is de logische bottom-up benadering die jij ook vaak 
voorstelt net zoals wij. Nu gebeurt de invulling in samenwerking met de administratie. De afronding is 
voorzien tegen 3 april waar een toonmoment is voorzien waar de verschillende inputten zullen 
verwerkt worden. Na deze derde fase krijgen we de vierde fase die loopt in de technische – 
administratieve formalisering die loopt van mei tot de zomer en finaal wordt het meerjarenbeleidsplan 
aan de gemeenteraad voorgelegd in september waar andere steden en gemeenten dit pas doen in 
december. Dus in september leggen we het meerjarenbeleidsplan voor met input van de bevolking, 
gebaseerd op een bevolking die zich laat infomeren door het stadsbestuur op basis van de krachtlijnen 
van het bestuursakkoord. De gemeenteraad zal in mei reeds een uitgeschreven met de stakeholders 
besproken bestuursakkoord krijgen en dan kan er over gedebatteerd worden in functie van het 
meerjarenplan dat in september aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.
Finaal zitten we dus op dezelfde lijn.

Repliek van dhr. Filiep Bouckenooghe:

Dank voor de toelichting. Een eerste bedenking is, dat het jammer is dat u uw vijf punten, timing niet 
communiceert met de gemeenteraad. Ik heb ook de pers gelezen. Vandaag werd nog iets gelanceerd 
over “Vooruit met Roeselare”. Het is allemaal een beetje flou, maar nu wat duidelijker. Ik heb 
begrepen dat we tegen mei/juni de duidelijkheid zullen hebben over de keuzes. Er is nog één iets, wat 
“Vooruit met Roeselare” betreft. Inspraak is een zeer goed middel. Ik heb daar geen enkel probleem 
mee maar wat is mijn probleem. Vandaag werd “Vooruit met Roeselare” gelanceerd in de pers en op 
de site zelf staat er nog geen enkel gesprek op. Het is alsof nog alles moet beginnen terwijl je daarnet 
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zei dat er reeds gesprekken geweest zijn. Op 3 april is er in De Spil een groot bestuursakkoordshow 
met inspraakmomenten met de burger. Dit wordt nu gelanceerd. We zijn vooral voorstander voor een 
inspraak die eigenlijk voor een stuk de deep-democracy is, waar je niet in de oppervlakkigheid blijft, 
want we hebben nu honderden voorstellen, maar waar je ook iets mee doet. Je zei het zelf en we 
hoorden het ook in de wandelgangen dat er nog geen bestuursakkoord is omdat alles nog moet 
berekend worden. Op welke manier worden alle eventuele voorstellen berekend, wetende dat je op 3 
april naar de burger stapt met een resultaat. Ten tweede, Je zal ook geconfronteerd worden met 
tegenstrijdige voorstellen van de burger. Niet iedereen vraagt hetzelfde. Als bestuur zal je dan ook 
keuzes moeten maken. Op welke manier ga je dit nog in een heel korte tijd doen. Ik ben een groot 
voorstander van inspraak van de burger, maar we hebben ook het voorstel gedaan voor inspraak van 
de burger op de gemeenteraad. We zouden willen pleiten voor deep-democracy die eigenlijk gaat naar 
de diepte, waar je alle invalshoeken bekijkt, waar dat je ook opinies van minderheden meeneemt en 
waar je vooral zoekt naar de compromis want dit is veel meer inspraak, denk ik, dan gewoon window 
dressing.

Repliek van de burgemeester Kris Declercq:

Ik denk dat we ten gronde gewoon hetzelfde zeggen. Bedankt voor uw bezorgdheden. We hebben 
inderdaad een hardwerkende ploeg en een hardwerkende administratie die de bezorgdheden, vragen 
die ik toen ook zelf formuleerde toen we het schema opmaakten, het hoofd kunnen bieden. Bovendien 
is democratie ook een lopend geheel. Het zou jammer zijn dat we na september 2019 geen enkel 
nieuw idee meer zou mogen lanceren, noch door de burger, noch door de politiek. Dit is dan het 
prerogatief van de gemeenteraad om jaarlijks aanpassingen te doen.

IR 9 Mondelinge vraag van raadslid Deniza Miftari: Fietspaden tijdens 
sneeuwdagen

Indiener(s):
Deniza Miftari,                      Groen                   

Toelichting:
Dagelijks nemen duizenden Roeselarenaren en jongeren de fiets naar het werk of naar school. Tijdens 
de koude wintermaanden is dat niet anders. We hebben dan ook enkele dagen mogen genieten van 
een mooi, wit winterdeken dat zich over onze stad had laten zakken. De ruimdiensten waren er snel 
bij om de straten vrij te maken waarvoor ik toch mijn petje af wil zetten. Je doet het maar, op zo’n 
korte tijdspanne. 

Jammer genoeg was dit niet het geval bij de fietspaden die voor ons even belangrijk zijn. Fietsers die 
uit andere gemeenten komen merkten op dat hun fietspad opgeruimd was tot ze grondgebied 
Roeselare binnenreden. Zo viel de sneeuw op 6 februari maar op 7 februari was het fietspad aan 
Guido Gezellelaan nog niet opgeruimd terwijl dat in de naburige gemeentes wel al was gebeurd. In de 
Oostnieuwkerksesteenweg was dit ook het geval, om een ander voorbeeld te geven. Ook aan het 
station waren verschillende fietspaden nog niet opgeruimd terwijl deze belangrijk zijn voor pendelaars 
en de schoolgaande jeugd. 

Wij vragen ons daarom af of er plannen zijn voor de toekomst om ook de fietspaden sneeuwvrij te 
maken. Misschien was dit een onoplettendheid maar we vinden het toch belangrijk om alle 
invalswegen én de belangrijke fietsassen prioritair sneeuwvrij te maken om zo ook de veiligheid van 
onze zwakke weggebruiker te garanderen.
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Antwoord
Antwoord van schepen José Debels:

Elke winterperiode doen we grote inspanningen om het verkeer vlot te laten verlopen met speciale 
aandacht voor de zwakke weggebruiker. De wegen worden gestrooid en de fietspaden gepekeld. 
Hiervoor wordt heel wat mankracht en materiaal ingezet. Naast strooiwagens ook tractoren met 
pekelvat voor de fietspaden. Daarvoor wordt een winterplan gevolgd met verschillende kleurcodes en 
routes naar gelang de voorspelde hoeveelheid sneeuw en ijzel. Dit plan kan je ook terugvinden op de 
website van de Stad. Je zal daarop ook merken dat de drukke fietsroute Guido Gezellelaan, 
Spiraalburg, station, viaduct, Trax prioritair staan aangestipt, naast nog enkel vrijliggende en drukke 
fietspaden. Ook is er een oproep op de site dat de bewoners de sneeuw op het voetpad het best op 
de boordsteen gooien en niet op het fietspad. In de maand februari kenden we drie kort op elkaar 
volgende sneeuwperiodes. We moesten inderdaad vaststellen dat bij de eerste winterprik van 6/7 
februari de sneeuw een heel stuk vroeger in de nacht kwam dan voorspelt en dat deze ook nog 
heviger was. Daarom moest het een en ander aangepast worden naar timing en inzet toe. Dit volgden 
we dan ook nauw op en stuurden dit bij tegen de volgende winterprikken van 12/13 februari en 14/15 
februari door een nog efficiëntere inzet van onze ploegen en middelen. Ondertussen konden we dan 
ook rekenen op de inzet van een loonwerker. Elke periode wordt geëvalueerd en er wordt bekeken of 
we onze beschikbare middelen en medewerkers nog beter kunnen inzetten, speciaal ook voor de 
fietser.

Repliek van mevr. Deniza Miftari:

Ik ben blij dat er al heel veel gedaan wordt en ik zal het meenemen.

IR 10 Mondelinge vraag van raadslid Brecht Vermeulen: Naleving gebruik van de 
Nederlandse taal (en andere wettelijke verplichtingen) in winkels en 
supermarkten

Indiener(s):
Brecht Vermeulen,                      N-VA                   

Toelichting:
In Roeselare zijn er in de voorbije jaren verschillende winkels bijgekomen die inspelen op de 
aanwezigheid van mensen met een vreemde herkomst of een bepaald geloof.

We hebben o.a. Poolse supermarkten in de Noordstraat en het de Coninckplein, Poolse 
slagerijen/winkels in de Westlaan, Meensesteenweg, Rumbekesteenweg en de Wallenstraat, een 
Roemeense winkel in de Rijselstraat, een Aziatische supermarkt nabij de Rolariusweg en een halal-
supermarkt aan het Stationsplein.

Niet iedereen lijkt de wettelijke spelregels goed te volgen. In januari 2018 hebben Inspecteurs van het 
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) vastgesteld dat er 
illegaal geneesmiddelen werden verkocht in een Poolse supermarkt.

Een belangrijk deel van de beoogde klanten behoren dus tot de doelgroep van mensen van een 
bepaalde vreemde origine, maar uiteraard wordt aan anderen de toegang niet ontzegd.  Bij de 
opening van de supermarkt Biedronka verklaarden de uitbaters aan de pers dat ze zich niet uitsluitend 
op Polen zouden richten als klant, maar dat alle Roeselarenaars, en eigenlijk iedereen, uitnodigden om 
hen een bezoekje te brengen.
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Ik stel evenwel vast dat de meeste personeelsleden, vooral bij de afdeling van vleesproducten en 
verse voeding, het Nederlands niet machtig zijn in de Poolse supermarkten en Poolse winkels. Alle 
producten zijn ook in Polen aangekocht en beschikken over etiketten die in het Pools zijn.  In de 
Aziatische supermarkt is een Nederlandstalig etiket op de producten gekleefd in het geval de etiketten 
al niet Nederlandstalig zijn. In de Halal-supermarkt zouden ook niet-nederlandstalige etiketten zijn.  
Maar in de Poolse winkels zijn nagenoeg alle producten gekocht in Polen en voorzien van een niet-
nederlandstalig etiket.

Dat is tegen de wetgeving die voorschrijft een aantal verplichte vermeldingen op de verpakking of het 
etiket van voedingsmiddelen moeten staan, die de consument kunnen helpen om op een doordachte 
manier producten te kiezen.  Overeenkomstig de wet van 24 januari 1977 moet deze informatie 
worden gegeven in de taal of talen van het grondgebied waar het product wordt verkocht, en moet op 
de verpakking zelf staan of op een etiket dat er op kleeft.  In het Vlaams Gewest is dit het 
Nederlands.

Dit probleem is uiteraard geen loutere bevoegdheid van een stadsbestuur.  Maar een stadsbestuur 
kan wel samen met de politie maatregelen nemen met andere overheden om deze illegale situatie 
gezamenlijk aan te pakken.

Bent u op de hoogte van deze problematiek ?

Op welke manier denkt het stadsbestuur stappen te nemen om dit probleem weg te werken ?

Antwoord
Antwoord van burgemeester Kris Declercq:

Dank voor de vraag. Uw vraag geeft al het antwoord mee. De taalwetgeving is duidelijk. Die moet 
gevolgd worden. Wie is bevoegd voor de toepassing en de handhaving van de wet? Het is inderdaad 
het federaal Agentschap voor Voedstelveiligheid die de exclusieve bevoegdheid heeft om mee de 
opvolging van de handhaving te doen. De politie kan wel de melding mee opvolgen en het FAVV 
uitnodigen om ter plaatse te gaan en dat te doen. Met de politie doen we soms uit eigen beweging 
controles. Enkele weken geleden werden, met succes, een aantal zaken bezocht in het kader van de 
toepassing van de sociale wetgeving. Dit is een bevoegdheid die we zelf kunnen met de recherche en 
van uit de politie. Het aspect van de etikettering, de taalwetgeving en vooral de finaliteit om te weten 
wat er precies in het potje zit, hebben we naar aanleiding van uw melding – want dit was ons niet 
eerder bekend - aan de politie gevraagd om hiervan melding te doen bij FAVV en de betrokkenheid 
van het FAVV concreet te gaan activeren.

Repliek van dhr. Brecht Vermeulen:

Dit betekent dus dat ik meer naar dit soort winkels gaat dan u of de mensen uit uw entourage. Het 
feit is  dat u zegt dat het onze bevoegdheid niet is, zoals ik reeds zei. Maar dit belet natuurlijk niet dat 
u zelf initiatief kan nemen om iets in gang te zetten. Het is niet omdat een aantal zaken niet 
gebeuren, dat we moeten weg kijken, maar we moeten ze juist aanpakken. U hebt zelf het voorbeeld 
gegeven van een recente zaak omtrent de sociale inspectie. Er zijn ook nog andere gelijkaardige 
acties geweest en de grootste en spectaculairste was de zaak in de Ardooisesteenweg in 
samenwerking met FAVV. Het is mogelijk. We moeten ook geen heksenjacht organiseren. Misschien 
moeten we eerst de mensen sensibiliseren en vragen om de zaak recht te zetten. Een aantal hebben 
zelf al een initiatief genomen. Ik hoop dat dan meer Roeselaarnaars naar dergelijke zaken zullen 
gaan, zoals zij naar onze zaken gaan zodat er meer interactie en integratie is.
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IR 11 Mondelinge vraag van raadslid Immanuel De Reuse: Bestemming 
stralingspanelen

Indiener(s):
Immanuel De Reuse,                      Vlaams Belang                   

Toelichting:
Reeds enkele malen stelde onze fractie - schriftelijk - de vraag naar de bestemming van de 
stralingspanelen die werden aangekocht door de stad en die reeds jaren in de stedelijke werkplaatsen 
liggen.

De kostprijs voor ogen houdend, wilden we dat deze zouden gebruikt worden waarvoor ze werden 
aangekocht.

Groot is onze verwondering dat nu, met de opruiming van de magazijnen - en bij uitbreiding van alle 
overbodig en afgeserveerd stadsmateriaal - deze stralingspanelen worden aangeboden in een online 
veiling via een veilinghuis.

Deze hebben destijds een mooie duit gekost en waren bedoeld om te leggen op de stedelijke 
begraafplaatsen. Waarom deze nooit gelegd werden - dan hadden ze misschien al opgebracht - is mij 
een raadsel.

Hoe komt het dat zo'n 17 jaar na aankoop van deze panelen deze nog steeds in de verpakking liggen. 
We verkopen deze nu online en ze zullen maar een fractie van de aankoopprijs opbrengen. Deze 
verspilling van gemeenschapsgeld is wel zeer stuitend.

Ook de technische omschrijving van deze panelen in de veiling is zeer summier. Hoe komt dat? Op die 
manier zullen ze zeker maar een fractie van de aankoopprijs opbrengen.
Trouwens, ik ben naar de kijkdag van de veiling geweest en kon dan vrij rondlopen op de terreinen 
van de stedelijke werkplaatsen, dit zonder enige controle. Hoe kan dat?

 

Antwoord
Antwoord van schepen José Debels:

Een actuele vraag gekoppeld aan een historische dossier. 
De stralingspanelen staan inderdaad op de site van het veilinghuis waarmee we al enkele jaren 
samenwerken om ook resten in overstock of afgeschreven of beschadigde materialen te koop aan te 
bieden. Het is bijna 20 jaar geleden dat deze panelen werden aangekocht om meer warmte te 
voorzien in het magazijn van de stedelijke ateliers. Deze specifiek aangekochte panelen werden toen 
inderdaad niet geplaatst voor wat ze bedoeld waren. Ze waren op maat gemaakt om een magazijn te 
verwarmen in combinatie met een dak met een stevige draagstructuur. Deze zijn dan enkel voor deze 
toepassing geschikt: het verwarmen van magazijnen waar lagere temperaturen van doen zijn dan 
deze in werkruimtes. Daarenboven zijn ze ook op maat gemaakt, maar door herschikking van ruimtes 
in het magazijn zijn deze geen pluspunt meer om deze nog te gebruiken. Ze zouden hergebruikt 
worden maar meestal waren ze niet geschikt, omwille van diverse redenen: economische, het 
verbruik, milieu, afmetingen, gewicht. Ondertussen zijn er al andere en betere milieuvriendelijke 
verwarmingsinstallaties op de markt. De beslissing werd genomen, om nodige ruimte vrij te maken, 
deze panelen te verkopen. De uitgebreide technische beschrijving is beschikbaar, maar op websites 
van openbare verkopen wordt gevraagd de beschrijving summier te houden. De geïnteresseerden 
worden getriggerd, in het Vlaams gezegd curieus gemaakt om tijdens de kijkdagen ter plaatse 
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bijkomende info te vragen. Uw opmerking omtrent het vrij rond lopen is terecht en momenteel zijn er 
plannen om de toegankelijkheid op deze site beter te organiseren want bezoekers en klanten 
doorkruisen de ganse site.

Repliek van dhr. Immanuel De Reuse:

Dank voor het antwoord. Jammer dat de panelen zo lang bleven liggen, want de restwaarde zal quasi 
nihil zijn. Ik denk dat bij verkoop het minimum bod misschien lager zal zijn, dan bij de verkoop als 
oud ijzer. Ik heb nog een bedenking over de vraag om de technische fiche zo kort mogelijk te houden 
op de site. Ik denk dat “De technische fiche op aanvraag te krijgen” ook summier is. Ik ben op de 
kijkdag geweest. De dame wist niet goed waar ze lagen, laat staan dat ze technische beschrijving en 
documentatie kon geven. Je moet er wel zorgen dat de mensen iets weten. Ze heeft mij zelfs niet 
doorverwezen. Ze konden ook al vroeger verkocht worden, op het moment dat ze nog in zijn. Het is 
goed in de toekomst om dit beter in de mot te houden. De betrokken personen dienen hiervoor 
aangesproken te worden. Er werd immers met gemeenschapsgeld investeringen gedaan. Verklaar 
eens hoe je daar mee weg komt. Er zijn heel wat gemiste kansen om dit dossier nog op een propere 
manier en met een mindere kostprijs voor de burger op te lossen.

Repliek van schepen José Debels:

De schrootwaarde werd ook nagevraagd. De combinatie van isolatiemateriaal en aluminium was de 
waarde nihil.

2 2019_GR_00082 Geldigverklaring van de verkiezing van de 
politieraadsleden - Kennisname

Beschrijving
Bijlagen

1. Brief gouverneur: geldigheid verkiezing politieraadsleden
2. besluit deputatie geldigheid verkiezing

Context en argumentatie
Met het schrijven d.d. 7 februari 2019 van dhr. Carl Decaluwé, gouverneur, wordt aan aan de 
gemeenteraad gevraagd om kennis te nemen van het besluit van de deputatie van de provincieraad 
van West-Vlaanderen van 31 januari 2019 waarbij de verkiezing van de effectieve leden en hun 
opvolgers van de stad Roeselare voor de politieraad van de politiezone RIHO geldig wordt verklaard.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit

Artikel 1
Er wordt kennis genomen van het besluit van de deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen 
waarbij de verkiezing van de effectieve leden en hun opvolgers van de stad Roeselare voor de 
politieraad van de politiezone RIHO geldig wordt verklaard.



16/109

4 2019_GR_00064 Overdracht van grond met infrastructuur uit het 
bouwproject van bouwmaatschappij De Mandel, 
Knokuilstraat - Ontwerp van akte - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 18 van het Financieringsbesluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 

Bijlagen
1. stedenbouwkundige vergunning d.d. 06.02.2012
2. verkavelingsvergunning d.d. 22.10.2012
3. proces-verbaal definitieve oplevering d.d. 28.08.2018
4. ontwerp van akte
5. meetplan Anteagroup d.d. 29.06.2018

Context en argumentatie
In uitvoering van de stedenbouwkundige vergunning 2013/637 d.d. 20.01.2014 realiseerde de 
bouwmaatschappij De Mandel een nieuwbouwproject van 40 sociale woongelegenheden met 
ondergrondse parkeergarages.

In uitvoering van de stedenbouwkundige vergunning 2011/666 d.d. 06.02.2012 en de 
verkavelingsvergunning d.d. 22.10.2012 werden er wegen-, riolerings- en omgevingswerken (o.a. 
parkings en groenzones) in functie van de realisatie van het nieuwproject van de bouwmaatschappij 
De Mandel aangelegd.

Volgens artikel 18 van het Financieringsbesluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 moet 
de gemeente de gronden, waarop de gesubsidieerde werken uitgevoerd werden, overnemen en 
inlijven in het openbaar domein. De overdracht moet in principe gebeuren binnen de 12 maanden na 
de voorlopige oplevering van de werken.

De definitieve overname van de uitrustingswerken uit deze verkaveling had plaats op 28.08.2018.

Om de overdracht te regelen werd in opdracht van bouwmaatschappij De Mandel door de Afdeling 
Vastgoedtransacties een ontwerp van akte opgemaakt, waarbij de bouwmaatschappij De Mandel met 
zetel te 8800 Roeselare, Groenestraat 224, het volgende goed kosteloos overdraagt aan de stad 
Roeselare:

Stad Roeselare – 7de afdeling Rumbeke
29 a 43,76 ca perceel grond met aanhorigheden en infrastructuur, gelegen Knokuilstraat met 
gereserveerd individueel perceelsidentificatienummer sectie D nummer 349 K P0000.

Het meetplan met referentie Wi 36015.500.002 werd door Antea Group opgemaakt op 23.06.2016, 
met laatste wijziging op 29.06.2018.

Deze kosteloze overdracht geschiedt om reden van openbaar nut en dit voor opname in het openbaar 
domein van de stad
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Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen aan dit besluit voor de Stad.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De overdracht en het ontwerp van akte worden goedgekeurd.

Artikel 2
De bevoegde hypotheekbewaarder wordt ervan ontslagen van de verplichting ambtshalve inschrijving 
te nemen bij de overschrijving van de akte.

Artikel 3
De Vlaamse commissaris van de Afdeling Vastgoedtransacties kan de Stad vertegenwoordigen voor 
het ondertekenen van de akte.

5 2019_GR_00065 Overdracht van grond met infrastructuur uit het 
bouwproject van bouwmaatschappij De Mandel, 
Dweersstraat - Ontwerp van akte - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 18 van het Financieringsbesluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012

Bijlagen
1. stedenbouwkundige vergunning d.d. 03.06.2013
2. PV definitieve oplevering d.d. 14.12.2018
3. ontwerp van akte
4. plan overdracht Studiebureau Demey d.d. 24.08.2016

Context en argumentatie
In uitvoering van de stedenbouwkundige vergunning 2011/715 d.d. 19.03.2012 realiseerde de 
bouwmaatschappij De Mandel een nieuwbouwproject van 24 huurappartementen met een 
ondergrondse garage.

In uitvoering van de stedenbouwkundige vergunning 2013/119 d.d. 03.06.2013 werden er wegen-, 
riolerings- en omgevingswerken (o.a. parking en binnentuin) in functie van de realisatie van het 
nieuwproject van de bouwmaatschappij De Mandel aangelegd.

Volgens artikel 18 van het Financieringsbesluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 moet 
de gemeente de gronden, waarop de gesubsidieerde werken uitgevoerd werden, overnemen en 
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inlijven in het openbaar domein. De overdracht moet in principe gebeuren binnen de 12 maanden na 
de voorlopig oplevering van de werken.

De definitieve overname van de uitrustingswerken uit deze verkaveling had plaats op 14.12.2018.

Om de overdracht te regelen werd in opdracht van bouwmaatschappij De Mandel door de Afdeling 
Vastgoedtransacties een ontwerp van akte opgemaakt, waarbij de bouwmaatschappij De Mandel met 
zetel te 8800 Roeselare, Groenestraat 224, het volgende goed kosteloos overdraagt aan de stad 
Roeselare:

Stad Roeselare – 7de afdeling Rumbeke

1/ 1 a 81 ca perceel grond met aanhorigheden en infrastructuur, gelegen Dweersstraat 10-20, met 
gereserveerd individueel perceelsidentificatienummer sectie A, nummer 278 K 4 P0000.

2/ 6 a 95 ca perceel grond met aanhorigheden en infrastructuur, gelegen Dweersstraat 10-20, met 
gereserveerd individueel perceelsidentificatienummer sectie A, nummer 278 L 4 P0000.

3/ 5 a 91 ca perceel grond met aanhorigheden en infrastructuur, gelegen Zeger Maelfaitstraat 43-45-
47, met gereserveerd individueel perceelsidentificatienummer sectie A, nummer 278 M 4 P0000.

4/ 9 a 51 ca perceel grond met aanhorigheden en infrastructuur, gelegen Zeger Maelfaitstraat 43-45-
47, met gereserveerd individueel perceelsidentificatienummer sectie A, nummer 278 N 4 P0000.

5/ 19 a 65 ca perceel grond met aanhorigheden en infrastructuur, gelegen Zeger Maelfaitstraat 43-45-
47, met gereserveerd individueel perceelsidentificatienummer sectie A, nummer 278 P 4 P0000.

Het meetplan werd opgemaakt door Studiebureau Demey BVBA te Roeselare op 24.08.2016.

Deze kosteloze overdracht geschiedt om reden van openbaar nut en dit voor opname in het openbaar 
domein van de stad.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen aan dit besluit voor de Stad.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De overdracht en het ontwerp van akte worden goedgekeurd.

Artikel 2
Het Kantoor van de Rechtszekerheid wordt ontslagen van de verplichting ambtshalve inschrijving te 
nemen bij de overschrijving van de akte.

Artikel 3
De Vlaamse commissaris van de Afdeling Vastgoedtransacties kan de Stad vertegenwoordigen voor 
het ondertekenen van de akte.
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6 2019_GR_00066 Ruiling van grond, Citroenstraat, voor verbreding 
van de straat - Ontwerp van akte - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. stedenbouwkundige vergunning Westhave Holdingsmaatschappij d.d. 12.11.2012
2. principe-aanvraag Debal d.d. 2013
3. CBS-besluit d.d. 24.06.2013
4. verslag algemene vergadering mede-eigenaars d.d. 28.10.2016
5. stedenbouwkundige vergunning Kristof Debal d.d. 15.01.2018
6. ontwerp van akte
7. meetplan Jos Dumoulin d.d. 20.06.2016
8. ontwerp van aanleg pleintje
9. kostennota aanleg pleintje d.d. 07.12.2018

Context en argumentatie
Om de omgeving rond ARhus te verfraaien en meer open te maken werd besloten om de 
Citroenstraat bij ARhus te verbreden tot 5 meter. Dit werd opgenomen in de stedenbouwkundige 
vergunning die op 12.11.2012 aan Westhave Holdingsmaatschappij verleend werd. Westhave 
Holdingsmaatschappij wil de betrokken grond aan de Stad verkopen zodra een regeling is getroffen 
voor de andere eigenaar, de Vereniging van mede-eigenaars Residentie Gulden Vlies, en heeft de 
betrokken grond vrijgelaten. Op vraag in 2013 van de heer Kristof Debal, één van de mede-eigenaars 
en eigenaar van 4 autostandplaatsen op de betrokken locatie, die een nieuwbouwproject op deze 
locatie in de Citroenstraat wil realiseren, ging de verwerving van de strook van 5 meter via een ruiling 
met de Stad gebeuren. In zitting van 20.06.2013 was het college van burgemeester en schepenen 
akkoord met de ruiling. In de algemene vergadering van 28.10.2016 keurde de Vereniging van mede-
eigenaars Residentie Gulden Vlies de ruiling goed.

Een bijkomende voorwaarde om tot ruiling over te gaan was het verkrijgen door de heer Kristof Debal 
van de stedenbouwkundige vergunning voor zijn nieuwbouwproject. Op 15.01.2018 werd deze 
verleend door het college van burgemeester en schepenen.

Inzake de aanleg van het pleintje voor de nieuw op te richten gebouwen werd vervolgens een 
ontwerp van aanleg tussen de heer Debal en de Stad en een kostennota d.d. 07.12.2018 met raming 
van verdeling van de lasten voor de werken overeengekomen die als bijlagen aan de akte van ruiling 
zullen worden gevoegd.

Om de ruiling te regelen werd in opdracht van de Stad door de Afdeling Vastgoedtransacties een 
ontwerp van akte opgemaakt, waarbij:

1. De Vereniging van mede-eigenaars Residentie Gulden Vlies, te 8800 Roeselare, Ooststraat 15 
verklaart volgend goed, ten titel van ruiling, af te staan aan de stad Roeselare: Stad Roeselare 
– 1ste afdeling
18 ca grond, gelegen Ooststraat 15, te nemen uit een perceel, gekadastreerd of 
gekadastreerd geweest sectie A nummer 143 H P0000, met gereserveerd individueel 
perceelsidentificatienummer A 143 K P0000, aangeduid als lot nummer 1 op het hierna 
vermeld opmetingsplan;
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2. de stad Roeselare, verklaart het volgend goed, ten titel van ruiling, af te staan aan De 
“Vereniging van mede-eigenaars Residentie Gulden Vlies “:
Stad Roeselare – 1ste afdeling
18 ca grond, gelegen Citroenstraat, te nemen uit een perceel, gekadastreerd of gekadastreerd 
geweest sectie A  nummer 144 B P0001, met gereserveerd individueel 
perceelsidentificatienummer 144 C P0000, aangeduid als lot nummer 2 op het hierna vermeld 
opmetingsplan.

De ruiling gebeurt zonder opleg, goed voor goed.

In deze akte is de heer Kristof Debal, wonende te 8800 Roeselare, Ooststraat 43 tussenkomende 
partij, waarbij hij zich ertoe verbindt:

 op zijn kosten en voor zijn risico, het volledige gebouw “garage” palend aan de geruilde 
goederen af te breken, zodat het lot nummer 1 als bouwrijpe grond aan de Stad zal 
toekomen.

 de kosten te dragen voor de heraanleg van het openbaar domein, dat voor het realiseren van 
het nieuwbouwproject bezet wordt en dat nadien door de Stad in overleg met hem 
heraangelegd wordt, zoals dit nader is uitgewerkt in het definitieve ontwerp en de kostennota 
d.d. 07.12.2018 opgemaakt in overleg tussen de Stad en hem, en die worden gehecht aan de 
akte na door partijen en de instrumenterende ambtenaar ‘ne varietur’ te zijn ondertekend. 

Het metingsplan met referentie 2003/2060/04a1 werd opgemaakt op 20.06.2016 door Dumoulin Jos 
bvba te Roeselare.

De ruiling geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder, in hoofde van de Stad, 
voor opname in het openbaar domein Citroenstraat van het lot nummer 1.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen aan dit besluit voor de Stad.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De ruiling en het ontwerp van akte van ruiling worden goedgekeurd.

Artikel 2
Het Kantoor van de Rechtszekerheid wordt ontslagen van de verplichting ambtshalve inschrijving te 
nemen bij de overschrijving van de akte.

Artikel 3
De Vlaamse commissaris van de Afdeling Vastgoedtransacties kan de Stad vertegenwoordigen voor 
het ondertekenen van de akte.
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11 2019_GR_00070 099/020-2019 - Cultuurcentrum De Spil - 
Relighting zaallicht - Lastvoorwaarden en 
gunningswijze - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad.

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 42, § 1, 1° a (de goed te 
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet).

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, meer bepaald artikel 90, 1°.

Bijlagen
1. 20181011 goedkeuring subsidie
2. Raming
3. 20190125 Ontwerpbestek
4. Plan E01-03
5. Plan E02-03
6. Plan E03-03

Voorgeschiedenis
De stad heeft subsidie aangevraagd bij het Fonds Culturele Infrastructuur voor een relighting-project 
van het cultuurcentrum De Spil, wat kadert in de uitfasering van halogeenlampen vanaf 2019.
Bij Ministerieel besluit werd op 27.09.2018 een investeringsubsidie van € 30.000 toegekend, ten 
behoeve van het energiezuiniger maken van culturele infrastructuur.

Context en argumentatie
In het kader van de opdracht “Cultuurcentrum De Spil: relighting zaallicht” werd een bestek met nr. 
099/020-2019 opgesteld door de dienst Gebouwenbeheer, in samenwerking met de dienst Aankopen.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 80.354,50 excl. btw of € 97.228,95 incl. 21% 
btw medecontractant.
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De raming excl. btw bereikt de limiet van € 144.000,00 voor het gebruik van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking niet.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.

De dienst overheidsopdrachten heeft deze notule opgemaakt in samenwerking met de dienst 
Gebouwenbeheer.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Kosten ten laste van het budget van de Stad:

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. 099/020-2019 en de raming voor de opdracht “Cultuurcentrum De Spil: relighting 
zaallicht”, opgesteld door de dienst Gebouwenbeheer, in samenwerking met de dienst 
Aankopen 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 € 80.354,50 excl. btw of € 97.228,95 incl. 
21% btw medecontractant.

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.

13 2019_GR_00071 Toekennen straatnaam "Gerard Dochystraat 
(Burgemeester 1939 - 1976)" aan de nieuwe weg in 
de Boerenkrijglaan voor de ontsluiting van de 
verkaveling van 8 loten van Hyboma - Principiële 
vaststelling - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 1 van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen 
en pleinen.

Bijlagen
1. Liggingsplan
2. Verkavelingsplan
3. Advies Deelraad Erfgoed
4. Advies Brandweerzone Midwest
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5. Advies Politiezone RIHO

Context en argumentatie
Door het bouwbedrijf Hyboma werd een nieuwe weg aangelegd in de Boerenkrijglaan voor de 
ontsluiting van hun nieuwe verkaveling van 8 loten.

Aangezien dit een openbare weg wordt, dient deze een straatnaam te krijgen.

Mevrouw Roelens had eerder al het voorstel gedaan om, indien er in Oekene ooit nog een nieuwe 
straat werd aangelegd, deze de naam "Gerard Dochystraat (Burgemeester 1939 -1976)" te geven.

Er werd advies gevraagd aan de Deelraad Erfgoed. Zij konden zich vinden in de naam "Gerard 
Dochystraat (Burgemeester 1939 -1976)". 

Zowel de Brandweerzone Midwest als de Politiezone RIHO verleenden op dit voorstel een gunstig 
advies, voor zover het straatnaambordje de volledige voornaam vermeldt.

Verdere procedure na principiële vaststelling door de gemeenteraad:

•Openbaar onderzoek (bekendmaking door aanplakking + proces-verbaal van afsluiting),
•Advies Cultuurraad,
•Beslissing gemeenteraad voor definitieve vaststelling.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De toekenning van de straatnaam "Gerard Dochystraat (Burgemeester 1939 -1976)" aan de nieuwe 
weg in de Boerenkrijglaan voor de ontsluiting van de verkaveling van 8 loten van Hyboma wordt 
principieel vastgesteld.

14 2019_GR_00068 Toekennen straatnaam "Houtskoolstraat" aan de 
nieuwe weg in de Verbrandhofstraat voor de 
ontsluiting van het nieuwe bedrijventerrein - 
Principiële vaststelling - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 1 van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen 
en pleinen.

Bijlagen
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1. Situeringsplan
2. Ontwikkeling site
3. Advies Deelraad Erfgoed
4. Advies Brandweerzone Midwest
5. Advies Politiezone RIHO

Context en argumentatie
Door Project Meiboom werd in 2016 een aanvraag ingediend voor het bouwen van een 
kantorencomplex op een perceel langs de Verbrandhofstraat. Zij verkregen hiervoor op 26.01.2017 
een bouwvergunning.
Het kantorencomplex ontsluit via een reeds aangelegde weg waarop nog andere bedrijven kunnen 
ontsluiten.
Deze weg zal openbaar worden en heeft dus een straatnaam nodig.
Er werd advies gevraagd aan de Deelraad Erfgoed. Zij stellen voor om deze weg de 'Houtskoolstraat' 
te noemen, verwijzend naar een recent archeologisch onderzoek waarbij sporen gevonden werden 
van Romeinse of vroegmiddeleeuwse houtskoolmeilers. Dit zijn putten waarin boomstukken verbrand 
werden om er houtskool van te maken. Deze houtskoolproductie diende voor de metaalproductie in de 
streek. De naam past ook bij 'Verbrandhofstraat'.

Zowel de Brandweerzone Midwest als de Politiezone RIHO verleenden op dit voorstel een gunstig 
advies.

Verdere procedure na principiële vaststelling door de gemeenteraad:

• Openbaar onderzoek (bekendmaking door aanplakking + proces-verbaal van afsluiting),
• Advies Cultuurraad,
• Beslissing gemeenteraad voor definitieve vaststelling.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De toekenning van de straatnaam 'Houtskoolstraat' aan de nieuwe weg in de Verbrandhofstraat voor 
de ontsluiting van het nieuwe bedrijventerrein wordt principieel vastgesteld.

16 2019_GR_00072 MIROM ov - Buitengewone algemene vergadering 
op 26 februari 2019 - Agenda en toekenning van 
het mandaat aan de vertegenwoordigers - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur
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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 zij 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.

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke 
algemene vergadering.

 Statuten van MIROM ov.

Bijlagen
1. Brief d.d. 16 januari 2019 van MIROM: uitnodiging buitengewone algemene 

vergadering
2. Samenstelling Raad van Bestuur

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

Context en argumentatie
Met de brief d.d. 16 januari 2019 van MIROM ov worden de vertegenwoordigers namens de Stad 
uitgenodigd op de buitengewone algemene vergadering op 26 februari 2019 met volgende agenda:

1. Samenstelling van het bureau.
2. Benoeming van de nieuwe bestuurders.
3. Varia.

In de gemeenteraadszitting van 21 januari 2019 werden dhr. Marc Vanwalleghem en dhr. Piet Delrue 
aangeduid als effectieve vertegenwoordigers en dhr. Stefaan Van Coillie en mevr. Caroline Martens als 
plaatsvervangende vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen van MIROM ov voor de 
ganse duur van de legislatuur.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Individuele stemming
- 25 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; 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
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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 buitengewone algemene vergadering van 
MIROM ov op 26 februari 2019:

1. Samenstelling van het bureau.
2. Benoeming van de nieuwe bestuurders.
3. Varia.

Artikel 2
Aan de aangeduide vertegenwoordigers wordt het mandaat toegekend. Zij worden opgedragen hun 
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 de intercommunale MIROM Roeselare ov, 
Oostnieuwkerksesteenweg 121, 8800 Roeselare. 

17 2019_GR_00083 WVI dv - Vlaamse Energielening - Aanduiding 
vertegenwoordiger voor de beleidsgroep - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond
Artikel 33, 34 en 35 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. brief van de WVI: samenstelling beleidsgroep

Context en argumentatie
WVI is sinds 1 mei 2011 verantwoordelijk voor het verstrekken van kredieten voor energiebesparende 
investeringen, via de Vlaamse Energielening.

In 2017 besliste de Vlaamse Regering om de Vlaamse Energieleningen te hervormen. Hierdoor hebben 
de Energiehuizen zoals WVI sedert 1 januari 2019 de volgende kerntaken: de Vlaamse 
energieleningen verschaffen aan kwetsbare groepen en alle anderen wegwijs maken in het Vlaamse 
energiebeleid. Het Energiehuis heeft de nieuwe rol als uniek loket voor energie.
Hieruit volgt dat de Vlaamse Energielening enkel nog beschikbaar is voor de sociale doelgroepen die 
kan lenen aan 0%.

Hiervoor is een beleidsgroep samengesteld. Deze is samengesteld uit één vertegenwoordiger voor de 
gemeente en één vertegenwoordiger van het OCMW van de deelnemende gemeenten. Deze wordt 
nog aangevuld met een vertegenwoordiging van de WVI.
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Bij het begin van de legislatuur dient de beleidsgroep opnieuw samengesteld worden.
De vertegenwoordiger kan zowel een mandataris als ambtenaar zijn.

Voordracht door het college van burgemeester en schepenen:

 Mevr. Michèle Hostekint

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 39 leden deelnemen, voor de aanduiding van een 
vertegenwoordiger voor de beleidsgroep:

 Mevr. Michèle Hostekint bekomt vijfentwintig ja-stemmen en acht neen-stemmen. Er zijn vijf 
onthoudingen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit

Artikel 1
Mevr. Michèle Hostekint, Jules Lagaelaan 5, 8800 Roeselare (michele.hostekint@roeselare.be), wordt, 
bij geheime stemming, aangeduid als vertegenwoordiger namens de Stad voor de beleidsgroep.

Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan WVI, Baron Ruzettelaan 35, 8000 Brugge 
(energie@wvi.be)

18 2019_GR_00055 WVI dv- Aanduiden vertegenwoordigers voor de 
algemene vergadering en de raad van bestuur - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
 Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017: artikel 431 t/m 449
 De statuten van de WVI dv

Juridische grond
Artikel 33, 34 en 35 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. Statuten
2. Toelichting bij artikel 12 van de statuten
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Voorgeschiedenis
De Stad Roeselare is aangesloten bij WVI dv.

Context en argumentatie
Ingevolge de algehele vernieuwing van de gemeenteraad moeten de vertegenwoordigers voor de 
algemene vergadering en de raad van bestuur van de WVI dv aangeduid worden. 

Volgens artikel 12 van de statuten beschikt de Stad over één vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering. Deze moet raadslid, schepen of burgemeester zijn. De aanduiding is voor de gehele duur 
van de legislatuur. Het is ook aangewezen om een plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te 
duiden.

Volgens artikel 21 van de statuten dienen er vijf kandidaat-bestuurders aangeduid te worden voor de 
regio "Roeselare-Tielt". Deze regio bestaat uit de gemeenten: Ardooie, Dentergem, Hooglede, 
Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, 
Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt, Waregem, Wielsbeke en Wingene. De Stad Roeselare kan één 
kandidaat-bestuurder voordragen voor de raad van bestuur.

Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering en dat van lid van de raad van bestuur.

Aanduiden van een effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergadering:

-> Voordracht door het college van burgemeester en schepenen:

 dhr. Piet Delrue

Aanduiden van een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering:

-> Voordracht door het college van burgemeester en schepenen:

 dhr. Gerdi Casier

Voordracht kandidaat-bestuur voor de raad van bestuur: 

-> Voordracht door het college van burgemeester en schepenen:

 dhr. Kris Declercq

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 38 leden deelnemen, voor de aanduiding van een 
effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergadering:

 Dhr. Piet Delrue bekomt vijfentwintig ja-stemmen en acht neen-stemmen. Er zijn vijf 
onthoudingen.

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 38 leden deelnemen, voor de aanduiding van een 
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering:

 Dhr. Gerdi Casier bekomt zesentwintig ja-stemmen en acht neen-stemmen. Er zijn vier 
onthoudingen.
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Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 38 leden deelnemen, voor de voordracht van een 
kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur:

 Dhr. Kris Declercq bekomt vijfentwintig ja-stemmen en acht neen-stemmen. Er zijn vijf 
onthoudingen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit

Artikel 1
Dhr. Piet Delrue, Dalstraat 17, 8800 Roeselare (piet.delrue@roeselare.be), de volstrekte meerderheid 
van het aantal geldig uitgebrachte stemmen bekomen hebbende, wordt, bij geheime stemming, 
aangeduid als effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van WVI dv voor de 
gehele duur van de legislatuur.

Artikel 2
Dhr. Gerdi Casier, Rumbeeksesteenweg 448, 8800 Roeselare (gerdi.casier@gmail.com), de volstrekte 
meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen bekomen hebbende, wordt, bij geheime 
stemming, aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van 
WVI dv voor de gehele duur van de legislatuur.

Artikel 3
Dhr. Kris Declercq, burgemeester, Delaerestraat 2/8, 8800 Roeselare, (burgemeester@roeselare.be), 
de volstrekte meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen bekomen hebbende, wordt, bij 
geheime stemming, voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van WVI dv 
voor de gehele duur van de legislatuur.

Artikel 4
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan WVI dv, Baron Ruzettelaan 35, 8800 Roeselare 
(wvi@wvi.be).

19 2019_GR_00054 WVI dv - Buitengewone algemene vergadering op 
28 februari 2019 - Agenda en toekenning van het 
mandaat aan de vertegenwoordiger - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

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 zij 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.
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De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke 
algemene vergadering.

 Statuten

Bijlagen
1. Brief WVI uitnodiging op de buitengewone algemene vergadering
2. Verslag buitengewone algemene vergadering d.d. 20.12.2018
3. Statuten
4. Toelichting bij artikel 12 van de statuten
5. Nota code van goed bestuur
6. Volmacht

Voorgeschiedenis
De Stad Roeselare is aangesloten bij WVI dv.

Context en argumentatie
Met het schrijven d.d. 7 januari 2019 van WVI dv wordt de vertegenwoordiger namens de Stad 
uitgenodigd tot de buitengewone algemene vergadering op 28 februari 2019 met volgende agenda:

1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2018.
2. Benoeming leden raad van bestuur.
3. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met raadgevende 

stem in de raad van bestuur en bepaling van de rangorde.
4. Goedkeuring code van goed bestuur.
5. Mededelingen.

In de gemeenteraadszitting van heden werd dhr. Piet Delrue aangeduid als effectief 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van  de WVI dv voor de duur van de legislatuur en 
werd dhr. Gerdi Casier aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Individuele stemming
- 25 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; 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
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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 buitengewone algemene vergadering op 28 
februari 2019:

1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2018.
2. Benoeming leden raad van bestuur.
3. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met raadgevende 

stem in de raad van bestuur en bepaling van de rangorde.
4. Goedkeuring code van goed bestuur.
5. Mededelingen.

Artikel 2
Aan de aangeduide vertegenwoordiger wordt het mandaat toegekend. Hij/zij wordt opgedragen zijn 
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 WVI dv, Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge. 

20 2019_GR_00047 TMVS dv - Aanduiden van vertegenwoordigers voor 
de algemene vergadering - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Decreet lokaal bestuur:

 Artikel 432: vertegenwoordigers algemene vergadering
 Artikel 447: onverenigbaarheden

Juridische grond
 Statuten van TMVS dv
 Artikel 33, 34 en 35 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. Aantal afgevaardigden algemene vergadering

Context en argumentatie
De Stad Roeselare is aangesloten bij TMVS dv bij gemeenteraadsbesluit van 20 november 2017.

Ingevolge de algehele vernieuwing van de gemeenteraad moeten de vertegenwoordigers voor de 
algemene vergadering van TMVS dv aangeduid worden.
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Cf. artikel 27 van de statuten kan de Stad Roeselare een effectief en een plaatsvervangend 
vertegenwoordiger aanduiden voor de algemene vergadering van TMVS dv.

Aanduiden van een effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergadering:

-> Voordracht door het college van burgemeester en schepenen:

 dhr. Henk Kindt

 Aanduiden van een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering:

-> Voordracht door het college van burgemeester en schepenen:

 mevr. Astrid Deceuninck

Gaat over tot de geheime stemming waaraan 38 leden deelnemen voor het aanduiden van een 
effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van TMVS dv:

-> De opening van de stembriefjes geeft volgende uitslag:

 Dhr. Henk Kindt bekomt vijfentwintig ja-stemmen en acht neen-stemmen. Er zijn vijf 
onthoudingen.

Gaat over tot de geheime stemming waaraan 38 leden deelnemen voor het aanduiden van een 
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van TMVS dv:

-> De opening van de stembriefjes geeft volgende uitslag:

  Mevr. Astrid Deceuninck bekomt vierentwintig ja-stemmen en zeven neen-stemmen. Er zijn 
zeven onthoudingen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit

Artikel 1
Dhr. Henk Kindt, Batavialaan 105, 8800 Roeselare (henk.kindt@roeselare.be), wordt, bij geheime 
stemming, aangeduid om de gemeenteraad te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van 
TMVS dv en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeenteraad deel te nemen aan al de 
beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te 
ondertekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeenteraad te 
behartigen op deze vergaderingen.

Artikel 2
Mevr. Astrid Deceuninck, Grenadiersstraaat 18, 8800 Roeselare, (astrid.deceuninck@roeselare.be), 
wordt, bij geheime stemming, aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger.

Artikel 3
Een afschrift van dit besluit zal:
hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent.
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hetzij  per elektronische post: 20190320BAVTMVS@farys.be 
gestuurd worden.

Artikel 4
Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft dit geldig tot de eerstvolgende vernieuwing 
van de gemeenteraad.

21 2019_GR_00046 TMVS dv - Buitengewone algemene vergadering op 
20 maart 2019 - Agenda - toekenning van het 
mandaat aan de vertegenwoordiger - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

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 zij 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.

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke 
algemene vergadering.

 Statuten

Bijlagen
1. Brief van Farys met uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering op 20 

maart 2019
2. Agenda van de buitengewone algemene vergadering op 20 maart 2019
3. Overzicht afgevaardigden algemene vergadering en raad van bestuur

Voorgeschiedenis
In de gemeenteraadszitting van 20 november 2017 werd beslist om toe te treden tot TMVS dv.

Context en argumentatie
Met het schrijven d.d. 18 januari 2019 worden de aandeelhouders uitgenodigd op de buitengewone 
algemene vergadering van TMVS dv die gehouden zal worden op 20 maart 2019 met volgende 
agenda:

1. Toetredingen en uittredingen.
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en 

uittredingen.
3. Benoeming raad van bestuur.
4. Mededelingen.
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Varia

Met de gemeenteraadsbeslissing van heden werd dhr. Henk Kindt aangeduid als effectief 
vertegenwoordiger en mevr. Astrid Deceuninck als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de 
algemene vergaderingen van TMVS dv.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Individuele stemming
- 25 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; 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 buitengewone algemene vergadering van 
TMVS dv op 20 maart 2019:

1. Toetredingen en uittredingen.
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en 

uittredingen.
3. Benoeming raad van bestuur.
4. Mededelingen.

Varia.

Artikel 2
De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om 
namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene 
vergadering van TMVS dv vastgesteld op 20 maart 2019, te onderschrijven en haar/zijn stemgedrag af 
te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde standpunten met 
betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit waaronder 
het onverwijld bezorgen van een afschrift van deze beslissing aan TMVS, Stropstraat 1, 9000 Gent 
(20190320BAVTMVS@farys.be).



35/109

22 2019_GR_00041 Cipal dv - Aanduiden van vertegenwoordigers voor 
de algemene vergadering - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 431 t/m 449 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond
 Statuten van Cipal dv
 Artikel 33, 34 en 35 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. Modelbesluit inzake aanduiding vertegenwoordiger - gemeente (legislatuur 2019-

2024)

Context en argumentatie
Ingevolge de algehele vernieuwing van de gemeenteraad moeten de vertegenwoordigers voor de 
algemene vergadering van Cipal dv aangeduid worden. 

Cf. de statuten heeft iedere gemeente één vertegenwoordiger in de algemene vergadering. 
Desgewenst kan er ook een plaatsvervangend vertegenwoordiger aangeduid worden. Zij worden 
aangeduid voor de duur van de legislatuur. De vertegenwoordigers worden rechtstreeks aangewezen 
door de gemeenteraad uit hun leden.
Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering en dat van lid van de raad van bestuur. De onverenigbaarheden in artikel 436 van het 
decreet lokaal bestuur zijn ook van toepassing op de vertegenwoordigers op de algemene 
vergadering.

Aanduiden van een effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergadering:

-> Voordracht door het college van burgemeester en schepenen:

 dhr. Geert Huyghe

Aanduiden van een plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering:

-> Voordracht door het college van burgemeester en schepenen:

 mevr. Liselot De Decker

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 38 leden deelnemen, voor de aanduiding van een 
effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergadering:

-> De opening van de stembriefjes geeft volgende uitslag:

 dhr. Geert Huyghe bekomt vijfentwintig ja-stemmen en vijf neen-stemmen. Er zijn acht 
onthoudingen.
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Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 38 leden deelnemen, voor de aanduiding van een 
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering:

-> De opening van de stembriefjes geeft volgende uitslag:

 mevr. Liselot De Decker bekomt zesentwintig ja-stemmen en zes neen-stemmen. Er zijn zes 
onthoudingen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit

Artikel 1
Dhr. Geert Huyghe, Ieperseaardeweg 31, 8800 Roeselare, (geert.huyghe@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 Cipal dv voor 
de duur van de legislatuur.

Artikel 2
Mevr. Liselot De Decker, Abeelstraat 34, 8800 Roeselare, (liselot.dedecker@roeselare.be), de 
volstrekte meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen bekomen hebbende, wordt, bij 
geheime stemming, aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering van Cipal dv voor de duur van de legislatuur.

Artikel 3
Onderhavige beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan Cipal dv, Gasthuisbos 4, 2400 Geel 
(info@avdv@cipal.be).

23 2019_GR_00060 Cipal dv - Bijzondere algemene vergadering op 22 
maart 2019 - Agenda en toekenning van het 
mandaat aan de vertegenwoordiger - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
 Titel 3 van het decreet lokaal bestuur inzake de intergemeentelijke samenwerking en meer 

bepaald artikel 445 dat bepaalt dat er, in geval van algehele vernieuwing van de 
gemeenteraden, binnen de eerste dire maanden van het jaar volgend op dat van de 
verkiezingen, een algemene vergadering moet worden bijeengeroepen waarbij tot een 
algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan.

 Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur: 
De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. 
Voor de gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun 
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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.

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke 
algemene vergadering.

 Statuten van Cipal dv, goedgekeurd bij besluit van 7 februari 2018 van de Vlaamse Minister 
van Binnenlands Bestuur

Bijlagen
1. Getekende oproepingsbrief BAV Cipal dv 22 maart 2019
2. Toelichtende nota 
3. E-mail van Cipal d.d. 21 februari 2019: kandidaat-bestuurders rvb

Voorgeschiedenis
In de gemeenteraadszitting van 23 juni 2015 werd de toetreding van de Stad Roeselare tot Cipal dv 
goedgekeurd.

Context en argumentatie
Met het e-mailbericht d.d. 22 januari 2019 van Cipal dv wordt de vertegenwoordiger namens de Stad 
uitgenodigd tot de bijzondere algemene vergadering op 22 maart 2019 met volgende agenda:

1. Benoeming van de leden van de raad van bestuur.
2. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van een lid van de raad van 

bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde.
3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.

Artikel 30 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt de voorwaarden m.b.t. de 
toepassing van de in house-exceptie. Het is belangrijk dat de deelnemers van Cipal beroep kunnen 
doen op de in house-exceptie en dus opdrachten kunnen toevertrouwen aan Cipal zonder dat de 
formele aanbestedingsprocedure moet worden gevoerd. Dit principe houdt in dat er sprake moet zijn 
van een gezamenlijke controle, hetgeen concreet betekent dat de besluitvormingsorganen van Cipal 
moeten worden samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemers waarbij individuele 
vertegenwoordigers verscheidene of alle deelnemers kunnen vertegenwoordigen.

Overwegende dat het belangrijk is dat de deelnemers van Cipal beroep kunnen doen op de in house-
exceptie en derhalve opdrachten kunnen toevertrouwen aan Cipal zonder dat de formele 
aanbestedingsprocedure moet worden gevoerd.

Overwegende dat de in house-exceptie o.m. inhoudt dat er sprake moet zijn van een ‘gezamenlijke 
controle’, hetgeen concreet betekent dat de besluitvormingsorganen van Cipal moeten worden 
samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemers waarbij individuele vertegenwoordigers 
verscheidene of alle deelnemers kunnen vertegenwoordigen.

Gelet op het volgende voorstel van gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaat-bestuurders:

Dries Wim, burgemeester Genk
Eens Karolien, schepen Tessenderlo
Fourie Lore, schepen Landen
Geypen Greet, schepen Mechelen
Iacopucci Pietro, schepen Waregem
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Janssens Lieven, burgemeester Vorselaar
Mannaert Dieter, schepen Dendermonde
Matheï Steven, burgemeester Peer
Moons Jan, schepen Heist-op-den-Berg
Paredaens Koen, schepen Zoersel
Stijnen Francis, schepen Turnhout
Thijs Heidi, gemeenteraadslid Zutendaal
Vancraeyenest Lawrence, schepen Edegem
Vandeweerd Sofie, burgemeester Dilsen-Stokkem
Verbeeck Paul, burgemeester Nijlen

Overwegende dat deze gezamenlijke voordrachtlijst tot stand kwam na een uitgebreide consultatie- en 
overlegronde door de uittredende voorzitter van Cipal

Overwegende dat bij de opmaak van deze gezamenlijke voordrachtlijst o.m. rekening gehouden werd 
met de decretale en statutaire bepalingen, geografische verdeling, bevolkingscijfers, politieke 
verdeling, man/vrouw verhouding, continuïteit/vernieuwing binnen de raad van bestuur

Voorstel van het college van burgemeester en schepenen uit de lijst van 15 kandidaat-bestuurders:

 dhr. Pietro Iacopucci

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 38 leden deelnemen, voor de aanduiding van een 
individuele vertegenwoordiger uit de voorgestelde lijst van kandidaat-bestuurders: 

 dhr. Pietro Iacopucci bekomt tweeëntwintig ja-stemmen negen neen-stemmen. Er zijn zeven 
onthoudingen.

In de gemeenteraadszitting van heden werd dhr. Geert Huyghe aangeduid als effectief 
vertegenwoordiger en mevr. Liselot De Decker  als plaatsvervangend vertegenwoordiger.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit

Artikel 1
De gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaat-bestuurders wordt goedgekeurd.

Artikel 2
Uit de lijst van 15 kandidaat-bestuurders wordt dhr. Pietro Iacopucci aangeduid als individuele 
vertegenwoordiger.

Artikel 3
Er wordt goedkeuring verleend aan de vermelde agendapunten op de agenda, waarbij een beslissing 
moet genomen worden en die voorgelegd worden op de bijzondere algemene vergadering van Cipal 
dv op 22 maart 2019:

1. Benoeming van de leden van de raad van bestuur.
2. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van een lid van de raad van 

bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde.
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3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.

- 25 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; Tom Vandenkendelaere; Marc 
Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; 
- 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 4
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de bijzondere algemene vergadering 
van Cipal dv van 22 maart 2019 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien de algemene 
vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien de algemene vergadering om welke reden 
dan ook zouden worden verdaagd, dan blijft de gemeentelijke vertegenwoordiger gemachtigd om deel 
te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

- 25 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; Tom Vandenkendelaere; Marc 
Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; 
- 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 5
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het 
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal dv, Bell-Telephonelaan 2D, 2440 Geel 
(infoavdv@cipal.be). 

24 2019_GR_00051 Gaselwest ov - Aanduiden vertegenwoordigers voor 
de algemene vergaderingen - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond
Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur

Statuten

Bijlagen

mailto:infoavdv@cipal.be
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1. Toelichting statutaire benoemingen vernieuwing gemeenteraden

Context en argumentatie
Gelet op het feit dat de Stad Roeselare voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest.

Gelet op het feit dat de Stad per aangetekend schrijven van 21 december 2018 werd opgeroepen om 
deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest die op 25 maart 
2019 plaatsheeft te 8520 Kuurne, Brugsesteenweg 455, Domein Maelstede.

Gelet op de principenota die als documentatie aan de Stad per brief van 19 november 2018 
overgemaakt werd.

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat 
de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een 
opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de 
gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden 
herhaald voor elke Algemene Vergadering.

Gelet op het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen 
worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024.

Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in het punt 2 
van het documentatiedossier dat aan de deelnemende gemeente/stad overgemaakt werd, ook gelden 
voor de vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de vertegenwoordigers niet als 
kandidaat-lid mogen voorgedragen worden voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC) of voor de Raad 
van Bestuur.

Aanduiden effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen:

-> Voordracht door het college van burgemeester en schepenen

 dhr. José Debels

Aanduiden plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen:

-> Voordracht door het college van burgemeester en schepenen

 dhr. Gerdi Casier

Gaat over tot geheime stemming, waaraan 38 leden deelnemen, voor de aanduiding van een 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering:
 

 Dhr. José Debels bekomt vijfentwintig ja-stemmen en zeven neen-stemmen. Er zijn zes 
onthoudingen.

Gaat over tot geheime stemming, waaraan 38 leden deelnemen, voor de aanduiding van een 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering:

  Dhr. Gerdi Casier bekomt zesentwintig ja-stemmen en negen neen-stemmen. Er zijn drie 
onthoudingen.
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Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit

Artikel 1
De heer José Debels, schepen, Blinde Rodenbachstraat 138, 8800 Roeselare, 
(jose.debels@roeselare.be), wordt, bij geheime stemming, aangeduid als vertegenwoordiger op de 
(buitengewone) algemene vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de 
gemeentelijke legislatuur.

Artikel 2
De heer Gerdi Casier, gemeenteraadslid, Rumbeeksesteenweg 448, 8800 Roeselare, 
(gerdi.casier@gmail.com), wordt, bij geheime stemming, aangeduid als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger op de (buitengewone) algemene vergaderingen voor de periode van heden tot het 
einde van de gemeentelijke legislatuur.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslis-
singen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vere-
niging Gaselwest, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.

25 2019_GR_00050 Gaselwest ov - Buitengewone algemene 
vergadering d.d. 25 maart 2019 - Goedkeuring 
agenda, voordracht van kandidaat-lid voor het 
regionaal bestuurscomité (RBC) Centrum en voor 
de raad van bestuur en verlenen van mandaat aan 
de vertegenwoordiger - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond
 Artikel 33, 34 en 35 van het decreet lokaal bestuur
 Decreet lokaal bestuur (intergemeentelijke samenwerking)
 Statuten

Bijlagen
1. Brief van Gaselwest met uitnodiging tot de bav
2. Toelichting statutaire benoemingen vernieuwing gemeenteraden

Voorgeschiedenis
Gelet op het feit dat de Stad Roeselare voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest.
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Context en argumentatie
Gelet op het feit dat de gemeente/stad per aangetekend schrijven van 21 december 2018 werd 
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest 
die op 25 maart 2019 plaatsheeft .

1. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen.

Gelet op de principenota die als documentatie aan de stad Roeselare op 19 november 2018 per brief 
overgemaakt werd.

Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 18 van de statuten alle huidige mandaten bij Gaselwest 
onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene vergadering en dat deze tot een algehele vervanging 
van de bestuursorganen dient over te gaan.

Gelet op het feit dat de Stad ingedeeld is bij een Regionaal Bestuurscomité (RBC) Centrum.

Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 17. punt 2. van de statuten elke gemeente het recht heeft 
om één kandidaat-lid voor te dragen voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC).

Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 12. punt 2 van de statuten de deelnemende gemeenten 
het recht hebben om maximaal 9 kandidaat-bestuurders voor te dragen en dat het om dezelfde 
persoon moet gaan die voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het RBC.

Gelet op het feit dat het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van de Raad 
van Bestuur beperkt is tot negen.

Gelet op het feit dat het om ‘onafhankelijke bestuurders’ moet gaan in de zin van artikel 1.1.1 §2 74° 
en dat er een aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zijn, zoals beschreven in de 
toelichtingsnota die aan de deelnemende gemeenten overgemaakt werd.

In de gemeenteraadszitting van heden werd dhr. José Debels aangeduid als effectief 
vertegenwoordiger en dhr. Gerdi Casier als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene 
vergaderingen.

Voordracht van een kandidaat-lid van voor het regionaal bestuurscomité (RBC) centrum en voor de 
raad van bestuur:

-> Voordracht door het college van burgemeester en schepenen:

 dhr. Kris Declercq

Gaat over tot de geheime stemming ,waaraan 38 leden deelnemen ,voor de voordracht van een 
kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC) Centrum en voor de raad van bestuur:

 dhr. Kris Declercq bekomt zesentwintig ja-stemmen en zes neen-stemmen. Er zijn zes 
onthoudingen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
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Artikel 1
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van 
de opdrachthoudende vereniging d.d. 25 maart 2019 met als enig agendapunt ‘Statutaire 
ontslagnemingen en benoemingen’.            

- 25 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; Tom Vandenkendelaere; Marc 
Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; 
- 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 2
De heer Kris Declercq, burgemeester, Delaerestraat 2/8, 8800 Roeselare, 
(burgemeester@roeselare.be), wordt, bij geheime stemming voorgedragen als kandidaat-lid voor 
het Regionaal Bestuurscomité (RBC) Centrum van de opdrachthoudende vereniging, voor een duur 
van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 25 maart 2019 tot aan de eerste algemene 
vergadering in het jaar 2025.

Artikel 3
Dezelfde persoon vermeld in artikel 2 tevens voor te dragen als kandidaat-lid voor de Raad van 
Bestuur van de opdrachthoudende vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf de Algemene 
Vergadering van 25 maart 2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025.

Artikel 4
De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering in 
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging op 25 maart 2019, op te dragen zijn/haar 
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake 
voormelde artikelen.

- 25 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; Tom Vandenkendelaere; Marc 
Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; 
- 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 5
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslis-
singen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vere-
niging Gaselwest, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle 
(vennootschapssecretariaat@fluvius.be)
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26 2019_GR_00045 Zefier cvba - Aanduiden van een volmachtdrager en 
een plaatsvervangend volmachtdrager voor de 
algemene vergadering - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond
Wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180

Statuten van Zefier, artikel 24 en 28

Bijlagen
1. Brief van Zefier - vertegenwoordiging
2. Ontwerp-besluit
3. Antwoordformulier
4. Statuten

Voorgeschiedenis
De Stad Roeselare is vennoot van cvba Zefier.

Context en argumentatie
De Stad ontving het schrijven van Zefier cvba van 5 februari 2019 waarbij gevraagd wordt een 
volmachtdrager en een plaatsvervangend volmachtdrager aan te duiden voor de algemene 
vergadering. Deze moeten geen mandatarissen zijn. De aanduiding kan gebeuren voor de ganse duur 
van de legislatuur.

Voor de voordracht van een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur zal een voorstel gericht 
worden tot de gewone algemene vergadering van 13 juni 2019. De gemeente kan/moet dus geen 
voordracht doen.

Voordracht door het college van burgemeester en schepenen:

 volmachtdrager: mevr. Michèle Hostekint
 plaatsvervangend volmachtdrager: Piet Delrue

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 38 leden deelnemen, voor de aanduiding van een 
volmachtdrager:

-> De opening van de stembriefjes geeft volgende uitslag:

 Mevr. Michèle Hostekint bekomt vijfentwintig ja-stemmen en acht neen-stemmen. Er zijn vijf 
onthoudingen.

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 38 leden deelnemen, voor de aanduiding van een 
plaatsvervangend volmachtdrager:

-> De opening van de stembriefjes geeft volgende uitslag:
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 Dhr. Piet Delrue bekomt vijfentwintig ja-stemmen en zes neen-stemmen. Er zijn zeven 
onthoudingen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit

Artikel 1
Mevr. Michèle Hostekint, Jules Lagaelaan 5, 8800 Roeselare, (michele.hostekint@roeselare.be), wordt, 
bij geheime stemming, aangeduid als volmachthouder van de Stad Roeselare om deel te nemen aan 
de buitengewone, bijzondere en gewone algemene vergaderingen van de cvba Zefier voor de gehele 
duur van de legislatuur.

Artikel 2
Dhr. Piet Delrue, Dalstraat 17, 8800 Roeselare, (piet.delrue@roeselare.be), wordt, bij geheime 
stemming, aangeduid als plaatsvervangend volmachthouder van de Stad Roeselare om deel te nemen 
aan de buitengewone, bijzondere en gewone algemene vergaderingen van de cvba Zefier voor de 
gehele duur van de legislatuur.

Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan Zefier cvba (info@zefier.be)

27 2019_GR_00043 Psilon dv - Aanduiden van vertegenwoordigers voor 
de algemene vergadering en de raad van bestuur - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 431 t/m 449 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond
 Statuten van Psilon ov
 Artikel 33, 34 en 35 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. Brief van Psilon ov met uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering
2. Nota hersamenstelling bestuursorganen

Context en argumentatie
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Ingevolge de algehele vernieuwing van de gemeenteraad moeten de vertegenwoordigers voor de 
algemene vergadering en de raad van bestuur van Psilon dv aangeduid worden. 

Cf. de statuten kan de stad Roeselare drie vertegenwoordigers aanduiden voor de algemene 
vergadering. Deze moeten raadslid, schepen of burgemeester zijn. Immers per bijkomende begonnen 
schijf van 25000 inwoners kan een bijkomende vertegenwoordiger aangeduid worden.
Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene 
vergadering en dat van lid van de raad van bestuur.

Met de toelichtingsnota "hersamenstelling bestuursorganen 2019" worden de richtlijnen en een 
voorstel van aanpak toegelicht.

Cf. de statuten zijn er twee mandaten in de raad van bestuur beschikbaar voor het deelgebied 
Midwest. Dit gebied bevat 5 aangesloten gemeenten nl. Ledegem, Moorslede, Pittem, Roeselare en 
Wielsbeke. De voorgedragen kandidaat-bestuurder moet een gemeenteraadslid zijn of een 
deskundige. Het genderevenwicht is hier van toepassing.

Aanduiden van drie vertegenwoordigers voor de algemene vergadering:

-> Voordracht door het college van burgemeester en schepenen:

  Mevr. Ria Vanzieleghem
  Dhr. Gerdi Casier
  Mevr. Liselot De Decker

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

-> Voordracht door het college van burgemeester en schepenen:

 Dhr. Marc Vanwalleghem

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 38 leden deelnemen, voor het aanduiden van drie 
vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van Psilon ov:

 Mevr. Ria Vanzieleghem bekomt zevenentwintig ja-stemmen en zes neen-stemmen. Er zijn vijf 
onthoudingen.

 Dhr. Gerdi Casier bekomt vijfentwintig ja-stemmen en acht neen-stemmen. Er zijn vijf 
onthoudingen.

 Mevr. Liselot De Decker bekomt vijfentwintig ja-stemmen en acht neen-stemmen. Er zijn vijf 
onthoudingen.

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 38 leden deelnemen, voor de voordracht van een 
kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur ov:

 Dhr. Marc Vanwalleghem bekomt vierentwintig ja-stemmen en zeven neen-stemmen. Er zijn 
zeven onthoudingen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit



47/109

Artikel 1
De volgende kandidaten, 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 Psilon ov voor de duur van de legislatuur:

 Mevr. Ria Vanzieleghem, Pastoriestraat 16, 8800 Roeselare, ria.vanzieleghem@roeselare.be
 Dhr. Gerdi Casier, Rumbeeksesteenweg 448, 8800 Roeselare, gerdi.casier@gmail.com
 Mevr. Liselot De Decker, Abeelstraat 34, 8800 Roeselare, liselot.dedecker@roeselare.be

Artikel 2
De Stad Roeselare draagt dhr. Marc Vanwalleghem, schepen, Dominiek Saviostraat 1, 8800 Roeselare, 
marc.vanwalleghem@roeselare.be, voor als kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur voor 
Psilon ov.

Artikel 3
Onderhavige beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan Psilon ov, Ambassadeur Baertlaan 5, 
8500 Kortrijk (jan.sabbe@psilon.be).

28 2019_GR_00044 Psilon ov - Buitengewone algemene vergadering op 
26 maart 2019 - Agenda en toekenning van het 
mandaat aan de vertegenwoordigers - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

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 zij 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.

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke 
algemene vergadering.

 Statuten van Psilon ov.

Bijlagen
1. Brief d.d. 18 januari 2019 van Psilon: oproeping tot de buitengewone algemene 

vergadering
2. Nota hersamenstelling bestuursorganen
3. Volmachtformulier

Voorgeschiedenis
In de gemeenteraadszitting van 21 februari 2005 werd beslist tot definitieve deelname aan de 
Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen ov (Psilon).
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Context en argumentatie
Met het schrijven d.d. 18 januari 2019 van Psilon ov worden de vertegenwoordigers namens de Stad 
uitgenodigd tot de buitengewone algemene vergadering op 26 maart 2019 met volgende agenda:

1. Kennisname voordrachten kandidaat-bestuurders.
2. Aanduiding effectieve bestuurders.
3. Kennisname aanduiding bestuurder met raadgevende stem.

In de gemeenteraadszitting van heden werden mevr. Ria Vanzieleghem, dhr. Gerdi Casier en mevr. 
Liselot De Decker aangeduid als vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen voor de duur 
van de legislatuur. 

De stad Roeselare beschikt als houder van 2764 aandelen over 2764 stemmen in de algemene 
vergadering.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Individuele stemming
- 25 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; 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 buitengewone algemene vergadering van 
Psilon ov op 26 maart 2019:

1. Kennisname voordrachten kandidaat-bestuurders.
2. Aanduiding effectieve bestuurders.
3. Kennisname aanduiding bestuurder met raadgevende stem.

Artikel 2
Aan de aangeduide vertegenwoordigers wordt het mandaat toegekend. Zij worden opgedragen hun 
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 Psilon ov, Ambassadeur Baertlaan 5, 8500 
Kortrijk. 
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29 2019_GR_00057 Cevi vzw -  Aanduiden van vertegenwoordigers voor 
de algemene vergadering en de raad van bestuur - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond
Statuten van Cevi vzw

Artikel 33, 34 en 35 van het decreet lokaal bestuur 

Bijlagen
1. Brief. d.d. 13 november 2018: vertegenwoordiging
2. Voorkomende vragen hersamenstelling
3. Statuten
4. Huishoudelijk reglement
5. Mandaten overzicht

Context en argumentatie
Ingevolge de algehele vernieuwing van de gemeenteraad moet er overgegaan worden tot de 
aanduiding van één effectief vertegenwoordiger en één plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de 
algemene vergaderingen. Tevens moet er ook een kandidaat-bestuurder voorgedragen worden voor 
de raad van bestuur.

Artikel 12 van de statuten bepaalt dat alle leden lid zijn van de algemene vergadering. Betrokkenen 
moeten geen verkozen mandataris zijn. 

Voordracht door het college van burgemeester en schepenen

 effectief vertegenwoordiger: dhr. Thomas Maes
 plaatsvervangend vertegenwoordiger: dhr. José Debels

De Stad kan ook een kandidaat-bestuurder voordragen voor de raad van bestuur. Dit mag dezelfde 
persoon zijn als die voor de algemene vergadering.  De mandaten in de raad van bestuur zijn 
opgedeeld in categorieën op basis van het inwonersaantal. De Stad Roeselare behoort tot de 
categorie met bevolkingsaantal > 49999. Tot deze categorie behoort ook Oostende. Voor deze 
categorie zijn twee mandaten beschikbaar.
Er zijn geen onverenigbaarheden. Dit wil ook zeggen dat de vertegenwoordiger voor de algemene 
veradering dezelfde mag zijn als die van de raad van bestuur.

Voordracht door het college van burgemeester en schepenen:

 Dhr. Thomas Maes

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 38 leden deelnemen, voor het aanduiden van een 
effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergadering:

 Dhr. Thomas Maes bekomt negenentwintig ja-stemmen en drie neen-stemmen. Er zijn zes 
onthoudingen.
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Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 38 leden deelnemen, voor het aanduiden van een 
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering:

 Dhr. José Debels bekomt zesentwintig ja-stemmen en zes neen-stemmen. Er zijn zes 
onthoudingen.

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 38 leden deelnemen, voor de voordracht van een 
kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur:

 Dhr. Thomas Maes bekomt negenentwintig ja-stemmen en drie neen-stemmen. Er zijn zes 
onthoudingen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit

Artikel 1
Dhr. Thomas Maes, wordt, bij geheime stemming, aangeduid als effectief vertegenwoordiger voor de 
algemene vergaderingen van Cevi vzw.

Artikel 2
Dhr. José Debels, schepen, Blinde Rodenbachstraat 138, 8800 Roeselare (jose.debels@roeselare.be), 
wordt, bij geheime stemming, aangeduid als plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene 
vergaderingen van Cevi vzw.

Artikel 3
Dhr. Thomas Maes, wordt, bij geheime stemming, voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de 
raad van bestuur van Cevi vzw.

Artikel 4
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Cevi vzw, Bisdomplein 3, 9000 Gent. 
(cevivzw@cevi.be)

30 2019_GR_00038 OVSG vzw - Aanduiden van een vertegenwoordiger 
voor de algemene vergadering en de raad van 
bestuur - Goedkeuring

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

Juridische grond
Artikel 33, 34 en 35 van het decreet lokaal bestuur
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Bijlagen
1. OVSG - email met info vertegenwoordiging
2. Statuten

Context en argumentatie
Ingevolge de algehele vernieuwing van de gemeenteraad en overeenkomstig de statuten van OVSG 
vzw (Onderwijsvereniging van steden en gemeenten) moet er overgegaan worden tot de aanduiding 
van één vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vereniging.

De afgevaardigde dient lid te zijn van de gemeenteraad. 

Voordracht door het college van burgemeester en schepenen:
          Mevr. Nathalie Muylle

Leden van de algemene vergadering kunnen worden aangeduid voor de raad van bestuur van OVSG. 
De raad van bestuur telt 15 bestuurders. De verdeling gebeurt op basis van het aantal zetels elke 
partij Vlaanderen breed telt in de gemeenteraad. De voorgedragen kandidaat kan ook voorgedragen 
worden als kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur.

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 38 leden deelnemen, voor de aanduiding van één 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering en één kandidaat-bestuurder voor de raad van 
bestuur van OVSG vzw:

-> De opening van de stembriefjes geeft volgende uitslag :
          Mevr. Nathalie Muylle bekomt zesentwintig ja-stemmen en zes neen-stemmen. Er zijn zes 
onthoudingen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit

Artikel 1
Mevr. Nathalie Muylle, schepen, Vijfwegenstraat 316, 8800 Roeselare, (nathalie.muylle@roeselare.be), 
de volstrekte meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen bekomen hebbende, wordt 
aangeduid om de Stad te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van de OVSG vzw. Deze 
persoon wordt ook voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur.

Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan OVSG vzw, Bischoffsheimlaan 1-
8, 1000 Brussel (jochen.soetens@ovsg.be).

31 2019_GR_00037 VVSG vzw - Aanduiden van vertegenwoordigers 
voor de algemene vergadering - Goedkeuring
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Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond
Artikel 33, 34 en 35 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. E-mail van VVSG vzw - aanduiding vertegenwoordigers
2. Nota vertegenwoordiging in VVSG + invulformulieren

Context en argumentatie
Stadsbestuur Roeselare is aangesloten bij de vzw VVSG en heeft bijgevolg recht op één effectief 
vertegenwoordiger en één plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering.

Ingevolge de algehele vernieuwing van de gemeenteraad moet er overgegaan worden tot de 
aanduiding van één effectief en één plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de stad in de 
algemene vergadering.

Voordracht door het college van burgemeester en schepenen van een effectief vertegenwoordiger 
voor de algemene vergadering:

  mevr. Caroline Martens

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

  dhr. Mieke Vanbrussel

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 38 leden deelnemen, voor de aanduiding van een 
effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergadering:

-> De opening van de stembriefjes geeft volgende uitslag :

    Mevr. Caroline Martens bekomt zevenentwintig ja-stemmen en zes neen-stemmen. Er zijn 
vijf onthoudingen.

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 38 leden deelnemen, voor de aanduiding van een 
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering:

-> De opening van de stembriefjes geeft volgende uitslag :

    Mevr. Mieke Vanbrussel bekomt zesentwintig ja-stemmen en acht neen-stemmen. Er zijn 
vier onthoudingen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
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Artikel 1
Mevr. Caroline Martens, gemeenteraadslid, Fabrieksstraat 8, 8800 Roeselare, 
(cmartens@roeselare.be), de volstrekte meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen 
bekomen hebbende, wordt, bij geheime stemming, aangeduid als effectief vertegenwoordiger om de 
Stad te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van de VVSG vzw. 

Artikel 2
Mevr. Mieke Vanbrussel, gemeenteraadslid, Gladiolenstraat 31, 8800 Roeselare, 
(mvanbrussel@roeselare.be), de volstrekte meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen 
bekomen hebbende, wordt, bij geheime stemming, aangeduid als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger om de Stad te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van de VVSG vzw.

Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan VVSG vzw, Bischoffsheimlaan 1-
8, 1000 Brussel (mieck.vos@vvsg.be)

32 2019_GR_00081 VVOG vzw - Aanduiden van een vertegenwoordiger 
voor de algemene vergadering, de raad van bestuur 
en het directiecomité - Goedkeuring

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

Juridische grond
Artikel 33, 34 en 35 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. Statuten

Context en argumentatie
Ingevolge de algehele vernieuwing van de gemeenteraad dient er overgegaan te worden tot de 
aanduiding van vertegenwoordigers voor de algemene vergadering en de voordracht van een 
kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur en het directiecomité van de vzw Vereniging voor 
Openbaar Groen (VVOG).

Cf. artikel 18 van de statuten van VVOG vzw moet er overgegaan worden tot de aanduiding van een 
effectief en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de 
vereniging.

De aan te duiden kandidaat moet een politieke mandataris of een ambtenaar zijn.

Aanduiden van een effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering:

Voordracht door het college van burgemeester en schepenen:
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 effectief vertegenwoordiger: mevr. Michèle Hostekint
 plaatsvervangend vertegenwoordiger: dhr. Marc Vanwalleghem

Artikel 29 van de statuten bepaalt dat de raad van bestuur bestaat uit minimum vijf leden en dat elk 
werkelijk lid een kandidaat kan voordragen voor de raad van bestuur. Enkel mandatarissen of 
ambtenaren van de werkelijke leden komen in aanmerking.

Artikel 43 van de statuten bepaalt dat het financieel comité bestaat uit drie leden.  De leden van het 
directiecomité worden in de schoot van de raad van bestuur aangeduid.

Voordracht van een kandidaat-bestuurder en een lid voor het directiecomité:

 Mevr. Michèle Hostekint

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 38 leden deelnemen, voor de aanduiding van een 
effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergadering:

 Mevr. Michèle Hostekint bekomt vijfentwintig ja-stemmen en acht neen-stemmen. Er zijn vijf 
onthoudingen.

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 38 leden deelnemen, voor de aanduiding van een 
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering:

 dhr. Marc Vanwalleghem bekomt vierentwintig ja-stemmen en acht neen-stemmen. Er zijn zes 
onthoudingen.

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 38 leden deelnemen, voor de voordracht van een 
kandidaat-bestuur en een lid van het directiecomité.

 Mevr. Michèle Hostekint bekomt vijfentwintig ja-stemmen en acht neen-stemmen. Er zijn vijf 
onthoudingen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit

Artikel 1
Mevr. Michèle Hostekint, schepen, Jules Lagaelaan 5, 8800 Roeselare, 
(michele.hostekint@roeselare.be), de volstrekte meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte 
stemmen bekomen hebbende, wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger om de Stad te 
vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van de VVOG vzw. 

Artikel 2
Dhr. Marc Vanwalleghem, schepen, Dominiek Saviostraat 1, 8800 Roeselare, 
(marc.vanwalleghem@roeselare.be), de volstrekte meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte 
stemmen bekomen hebbende, wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger om de Stad 
te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van de VVOG vzw. 

Artikel 3



55/109

Mevr. Michèle Hostekint, schepen, de volstrekte meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte 
stemmen bekomen hebbende, wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de raad van 
bestuur en het directiecomité van VVOG vzw. 

Artikel 4
Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan VVOG vzw, Predikherenrei 1c, 
8000 Brugge (info@vvog.info).

33 2019_GR_00040 Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) - 
Aanduiding van leden namens de politieke fracties 
en aanduiding van de voorzitter - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond
 decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid, artikel 26/1 en 26/2, ingevoegd 

bij het decreet van 10 februari 2012, (hierna ‘het Decreet’ te noemen).
 besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de nadere regels 

betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het 
mobiliteitsbeleid,  artikel 2 tot en met 12, (hierna ‘het Besluit’ te noemen).

 artikel 26/1 van het Decreet bepaalt dat elke gemeente een Gemeentelijke 
Begeleidingscommissie (afgekort ‘GBC’) zal oprichten en legt de minimale samenstelling van 
de GBC vast.

 artikel 2 tot en met 5 van het Besluit bevat nadere regels omtrent de aanwijzing van de vaste, 
de variabele en adviserende leden. 

 artikel 33, 34 en 35 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. GBC-oprichting-samenstelling

Context en argumentatie
In de gemeenteraadszitting van 27 mei 2013 werd de oprichting van de Gemeentelijke 
Begeleidingscommissie (GBC) goedgekeurd. In dezelfde zitting werden de adviserende leden 
aangeduid en werd er beslist om de vergaderingen van de GBC ook open te stellen voor de 
vertegenwoordigers van het maatschappelijk middendveld en de bevolking.

In de beslissing werd o.a. opgenomen dat elke politieke fractie in de gemeenteraad een afgevaardigde 
kan aanduiden.
Daarnaast dient ook de voorzitter aangewezen te worden.

Door het college van burgemeester en schepenen wordt mevr. Griet Coppé voorgedragen als 
voorzitter van de GBC.

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 39 leden deelnemen, voor de aanduiding van de 
voorzitter van de GBC.
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De opening van de stembriefjes geeft de volgende uitslag:
Mevr. Griet Coppé bekomt vierentwintig ja-stemmen en acht neen-stemmen. Er zijn vijf onthoudingen 
en er is één ongeldige stem.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit

Artikel 1
Aan de fractieleiders wordt gevraagd om de namen te bezorgen van het effectieve en het 
plaatsvervangende lid van de GBC.

Artikel 2
Mevr. Griet Coppé, wordt, bij geheime stemming, voorgedragen als voorzitter van de GBC. 

34 2019_GR_00061 Mobiliteitsplan en doordacht parkeren - 
Vervoerregio Roeselare - Aanduiding gemeentelijke 
vertegenwoordigers - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond
De goedkeuring door de Vlaamse Regering op 21 december 2018 van het ontwerp van decreet 
betreffende de basisbereikbaarheid.

De goedkeuring door de Vlaamse Regering op 20 juli 2018 van de indeling van het grondgebied van 
het Vlaamse Gewest in 15 vervoerregio’s en de afbakening van deze vervoerregio’s.

Context en argumentatie
Bij de afbakening van de vervoerregio's maakt de stad Roeselare deel uit van de vervoerregio 
Roeselare.

Voor iedere vervoerregio moet een regionaal mobiliteitsplan opgemaakt worden.

De opmaak en goedkeuring van dit plan is een taak van de op te richten vervoerregioraad die per 
vervoerregio als overlegorgaan opgericht wordt.

De gemeenten die behoren tot de vervoerregio worden via deze vervoerregioraad integraal en 
rechtstreeks betrokken bij het uittekenen van het mobiliteitsbeleid voor de regio. Ze krijgen daar 
onder andere een belangrijke rol in

 de gelaagde organisatie van het openbaar vervoer, 
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 de synchromodaliteit en combimobiliteit, 
 het prioriteren, opvolgen en evalueren van maatregelen inzake verkeersveiligheid alsook 

doorstroming, 
 het bepalen van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, met uitzondering van 

fietssnelwegen, 
 het advies geven aan de gewestelijke overheden bij de opmaak van het Geïntegreerd 

Investeringsprogramma,
 het prioriteren, opvolgen en evalueren van regionale mobiliteitsprogramma's en -projecten die 

van strategisch belang zijn op het niveau van de vervoerregio.

 Het engagement voor de gemeente houdt het volgende in:

 actief participeren aan de werking en de overlegmomenten van de vervoerregioraad,
 beschikbare informatie delen (o.m. uit het eigen mobiliteitsplan),
 constructief meewerken aan de uitvoering van de concrete acties.

Voor de praktische werking van de vervoerregio moet iedere gemeente gemandateerde deelnemers 
voor de overlegstructuur binnen de vervoerregiowerking aanduiden.

Door het college van burgemeester en schepenen worden volgende personen voorgedragen:

 Dhr. Kris Declercq, burgemeester, wordt voorgedragen als effectief vertegenwoordiger in de 
vervoerregioraad

 Mevr. Griet Coppé, schepen bevoegd voor mobiliteit, wordt voorgedragen als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de vervoerregioraad.

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 38 leden deelnemen, voor de aanduiding van een 
effectief vertegenwoordiger voor de vervoerregioraad:

-> De opening van de briefjes geeft volgende uitslag

 Dhr. Kris Declercq bekomt zesentwintig ja-stemmen en zes neen-stemmen. Er zijn zes 
onthoudingen.

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 38 leden deelnemen, voor de aanduiding van een 
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de vervoerregioraad:

-> De opening van de briefjes geeft volgende uitslag

 Mevr. Griet Coppé, schepen bevoegd voor mobiliteit, bekomt vierentwintig ja-stemmen en 
acht neen-stemmen. Er zijn zes  onthoudingen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen voor de stad.

Besluit

Artikel 1
Dhr. Kris Declercq, burgemeester (kris.declercq@roeselare.be) wordt, bij geheime stemming, 
aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de stad Roeselare in de Vervoerregioraad van de 
vervoerregio Roeselare. 
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Artikel 2
Mevr. Griet Coppé, schepen bevoegd voor mobiliteit (griet.coppe@roeselare.be), wordt, bij geheime 
stemming, aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad Roeselare in de 
Vervoerregioraad van de vervoerregio Roeselare. 

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Artikel 4
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het secretariaat van de vervoerregio Roeselare 
(vervoerregio.roeselare@vlaanderen.be).

35 2019_GR_00052 De Lijn (Vlaamse Openbare Instelling) - Aanduiden 
van een effectief en een plaatsvervangend 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond
Artikel 33, 34 en 35 van het decreet lokaal bestuur

Context en argumentatie
Ingevolge de algehele vernieuwing van de gemeenteraad moeten de vertegenwoordigers voor de 
algemene vergadering van De Lijn aangeduid worden. In casu gaat het over de aanduiding van een 
effectief en een plaatsvervangend vertegenwoordiger.

Aanduiding van een effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergadering:

-> Voordracht door het college van burgemeester en schepenen:

 Mevr. Griet Coppé

Aanduiding van een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering:

-> Voordracht door het college van burgemeester en schepenen:

 dhr. Marc Vanwalleghem

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 38 leden deelnemen, voor het aanduiden van een 
effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van De Lijn:

-> De opening van de stembriefjes geeft volgende uitslag:

 Mevr. Griet Coppé bekomt vierentwintig ja-stemmen en negen neen-stemmen. Er zijn vijf 
onthoudingen.
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Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 38 leden deelnemen, voor het aanduiden van een 
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van De Lijn:

-> De opening van de stembriefjes geeft volgende uitslag:

 Dhr. Marc Vanwalleghem bekomt vierentwintig ja-stemmen en acht neen-stemmen. Er zijn 
zes onthoudingen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit

Artikel 1
Mevr. Griet Coppé, schepen, Duivigestraat 20, 8800 Roeselare, (griet.coppe@roeselare.be), wordt, bij 
geheime stemming, voorgedragen als effectief vertegenwoordiger voor het bijwonen van de algemene 
vergadering van De Lijn.

Artikel 2
Djhr. Marc Vanwalleghem, schepen, Dominiek Saviostraat 1, 8800 Roeselare, 
(marc.vanwalleghem@roeselare.be), wordt, bij geheime stemming, voorgedragen als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor het bijwonen van de algemene vergadering van De Lijn.

Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan De Lijn Centrale Diensten, Motstraat 20, 2800 
Mechelen.

36 2019_GR_00049 Regionaal Sociaal Verhuurkantoor vzw (RSVK) - 
Aanduiden vertegenwoordigers voor de algemene 
vergadering en de raad van bestuur  - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. Brief RSVK - aanduiden vertegenwoordigers
2. Statuten

Context en argumentatie
Ingevolge de algehele vernieuwing van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn 
moeten de vertegenwoordigers voor de algemene vergadering en de raad van bestuur van het 
Regionaal Sociaal Verhuurkantoor aangeduid worden. 

Door de integratie van het OCMW en de Stad werd bepaald dat het openbaar bestuur (zowel Stad, als 
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OCMW) vier vertegenwoordigers kan aanduiden voor de algemene vergadering en twee kandidaat-
bestuurders kan voordragen voor de raad van bestuur.

Cf. artikel 8 van de statuten zetelen 14 vertegenwoordigers in de algemene vergadering. Stad 
Roeselare kan vier vertegenwoordigers aanduiden. De vertegenwoordigers zijn mandatarissen uit de 
gemeente- en/of OCMW-raad van de respectieve gemeenten. De betrokken gemeente-en/of OCMW 
raad kan tevens leden van het bijzonder comité sociale dienst (BCSD) aanduiden als hun 
vertegenwoordiger.

Cf. artikel 15 van de statuten bestaat de raad van bestuur uit maximaal 7 bestuurders. De Stad 
Roeselare kan twee kandidaat-bestuurders voordragen. Deze moeten ook lid zijn van de algemene 
vergadering.

Aanduiden van vier vertegenwoordigers voor de algemene vergadering:

Voordracht door het college van burgemeester en schepenen:

 Mevr. Michèle Hostekint
 Dhr. Gerdi Casier
 Dhr. Bart Wenes
 Dhr. Marco Lombaert

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

Voordracht door het college van burgemeester en schepenen:

 Mevr. Michèle Hostekint
 Dhr. Bart Wenes

Gaat over tot de geheime stemming waaraan 38 leden deelnemen voor de aanduiding van vier 
vertegenwoordigers voor de algemene vergadering:

-> De opening van de stembriefjes geeft volgende uitslag:

 Mevr. Michèle Hostekint bekomt vijfentwintig ja-stemmen en negen neen-stemmen. Er zijn 
vier onthoudingen.

 Dhr. Gerdi Casier bekomt zesentwintig ja-stemmen en acht neen-stemmen. Er zijn vier 
onthoudingen.

 Dhr. Bart Wenes bekomt vijfentwintig ja-stemmen en zes neen-stemmen. Er zijn zeven 
onthoudingen.

 Dhr. Marco Lombaert  bekomt zesentwintig ja-stemmen en zes neen-stemmen. Er zijn zes 
onthoudingen.          

Gaat over tot de geheime stemming waaraan 38 leden deelnemen voor de voordracht van twee 
kandidaat-bestuurders voor de raad van bestuur:

-> De opening van de stembriefjes geeft volgende uitslag:

 Mevr. Michèle Hostekint bekomt vijfentwintig ja-stemmen en negen neen-stemmen. Er zijn 
vier onthoudingen.

 Dhr. Bart Wenes bekomt vijfentwintig ja-stemmen en zes neen-stemmen. Er zijn zeven 
onthoudingen.
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Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit

Artikel 1
Volgende personen, worden, bij geheime stemming, aangeduid als vertegenwoordiger voor de 
algemene vergadering van het RSVK:

 Mevr. Michèle Hostekint, Jules Lagaelaan 5, 8800 Roeselare (michele.hostekint@roeselare.be)
 Dhr. Gerdi Casier, Rumbeeksesteenweg 448, 8800 Roeselare (gerdi.casier@gmail.com)
 Dhr. Bart Wenes, Abeelstraat 3/A, 8800 Roeselare (bart.wenes@roeselare.be)
 Dhr Marco Lombaert, Foncierstraat 5, 8800 Roeselare (m.lobaert@roeselare.be)

Artikel 2
Volgende personen, worden, bij geheime stemming, voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de 
raad van bestuur van het RSVK:

 Mevr. Michèle Hostekint, Jules Lagelaan 5, 8800 Roeselare (michele.hostekint@roeselare.be)
 Dhr. Bart Wenes, Abeelstraat 3/A, 8800 Roeselare (bart.wenes@roeselare.be)

Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor, Botermarkt 2, 
8800 Roeselare (machteld.demeulenaere@svkregioroeselare.be).

37 2019_GR_00056 Huis van de voeding vzw - Aanduiden 
vertegenwoordigers voor de algemene vergadering 
en de raad van bestuur - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond
Artikel 33, 34 en 35 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. oprichting-deelname-statuten

Context en argumentatie
Met de beslissing van de gemeenteraad van 4 juli 2011 werd goedkeuring verleend voor het oprichten 
van vzw Vlaams Huis van de Voeding. Tevens werd de deelname van de Stad in de vzw en de 
statuten goedgekeurd.

Artikel 19 van de statuten bepaalt de samenstelling van de algemene vergadering. De stad Roeselare 
beschikt over vier mandaten voor de algemene vergadering.
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Voordracht door het college van burgemeester en schepenen:

 Dhr. Marc Vanwalleghem
 Dhr. Dirk Lievens
 Mevr. Michèle Hostekint
 Mevr. Josephine Vintioen

Cf. artikel 12 van de statuten kan de Stad Roeselare een kandidaat-bestuurder voordragen voor de 
raad van bestuur.
 
Voordracht door het college van burgemeester en schepenen:

 Mevr. Michèle Hostekint

Gaat over tot de stemming, waaraan 38 leden deelnemen, voor de aanduiding van vier 
vertegenwoordigers voor de algemene vergadering:

 Dhr. Marc Vanwalleghem bekomt vierentwintig ja-stemmen en acht neen-stemmen. Er zijn 
zes onthoudingen.

 Dhr. Dirk Lievens bekomt vierentwintig ja-stemmen en acht neen-stemmen. Er zijn zes 
onthoudingen.

 Mevr. Michèle Hostekint bekomt vijfentwintig ja-stemmen en acht neen-stemmen. Er zijn vijf 
onthoudingen.

 Mevr. Josephine Vintioen bekomt vijfentwintig ja-stemmen en zeven neen-stemmen. Er zijn 
zes onthoudingen.

Gaat over tot de stemming, waaraan 38 leden deelnemen, voor de aanduiding van één 
vertegenwoordiger voor de raad van bestuur:

 Mevr. Michèle Hostekint bekomt vijfentwintig ja-stemmen en acht neen-stemmen. Er zijn vijf 
onthoudingen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit

Artikel 1
Volgende personen worden, bij geheime stemming, aangeduid om namens de stad deel uit te maken 
van de algemene vergadering van vzw Vlaams Huis van de Voeding:

 Dhr. Marc Vanwalleghem, Dominiek Saviostraat 1, 8800 Roeselare, 
(marc.vanwalleghem@roeselare.be)

 Dhr. Dirk Lievens, Rumbeeksesteenweg 469, 8800 Roeselare (dirk.lievens@roeselare.be)
 Mevr. Michèle Hostekint, Jules Lagaelaan 5, 8800 Roeselare (michele.hostekint@roeselare.be)
 Mevr. Josephine Vintioen, Weststraat 44/5, 8800 Roeselare (Josephine.vintioen@roeselare.be)

Artikel 2
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Mevr. Michèle Hostekint wordt, bij geheime stemming, voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor 
de raad van bestuur van vzw Huis van de Voeding.

Artikel 3
Eén exemplaar van de beslissing wordt bezorgd aan vzw Vlaams Huis van de Voeding, Spanjestraat 
141, 8800 Roeselare.

 

38 2019_GR_00085 OC West-Vlaanderen - Aanduiden van een 
waarnemend lid voor de algemene vergadering en 
de raad van bestuur (zonder stemrecht) - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond
Artikel 33, 34 en 35 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. Statuten OC West-Vlaanderen
2. Statuten OC West-Vlaanderen - aanpassing

Context en argumentatie
Cf. de statuten kunnen de vijf centrumsteden van West-Vlaanderen een vertegenwoordiger met 
waarnemende stem afvaardigen naar de algemene vergadering en de raad van bestuur voor het 
Ondernemingscentra West-Vlaanderen.

Ingevolge de algehele vernieuwing van de gemeenteraad dient een waarnemend lid voor de algemene 
vergadering en de raad van bestuur aangeduid te worden voor het Provinciaal netwerk van stedelijke 
ondernemingscentra met als roepnaam Ondernemingscentra West-Vlaanderen.

Voordracht door het college van burgemeester en schepenen:

 Dhr. Piet Delrue

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 38 leden deelnemen, voor de aanduiding van een 
vertegenwoordiger met waarnemende stem voor de algemene vergadering en de raad van bestuur:

 Dhr. Piet Delrue bekomt vijfentwintig ja-stemmen en zeven neen-stemmen. Er zijn zes 
onthoudingen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
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Niet van toepassing.

Besluit

Artikel 1
Dhr. Piet Delrue, Dalstraat 17, 8800 Roeselare, (piet.delrue@roeselare.be), wordt, bij geheime 
stemming, aangeduid als vertegenwoordiger met waarnemende stem voor de algemene vergadering 
en de raad van bestuur van het Ondernemingscentra West-Vlaanderen.

Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan Ondernemingscentra West-Vlaanderen 
(liederik.cordonni@ocwest.be).

39 2019_GR_00048 Euregio Scheldemond - Aanduiden 
vertegenwoordiger voor de Scheldemondraad - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. Brief van Euregio Scheldemond: nieuwe samenstelling Scheldemondraad
2. Engagementsverklaring

Context en argumentatie
Ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad dient, indien de gemeente zich kandidaat wenst te 
stellen, een vertegenwoordiger aangeduid te worden voor de Scheldemondraad.

Euregio Scheldemond initieert, via de Scheldemondraad, de samenwerking tussen de 
provinciebesturen en gemeenten in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland en faciliteert 
grensoverschrijdende samenwerking tussen andere organisaties uit het maatschappelijk middenveld. 

Bij een te grote belangstelling wordt de mandaatperiode (6 jaar) opgesplitst in twee periodes van drie 
jaar.

Voordracht door het college van burgemeester en schepenen

 Dhr. Kris Declercq

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 38 leden deelnemen, voor het aanduiden van een 
vertegenwoordiger voor de Scheldemondraad:

 Dhr. Kris Declercq bekomt zesentwintig ja-stemmen en zes neen-stemmen. Er zijn zes 
onthoudingen.
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Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit

Artikel 1
Dhr. Kris Declercq, burgemeester, Delaerestraat 2/8, 8800 Roeselare, (burgemeester@roeselare.be), 
wordt, bij geheime stemming, aangeduid als vertegenwoordiger namens de Stad in de 
Scheldemondraad.

Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan het secretariaat Euregio Scheldemond, 
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent (miguel.verstringe@oost-vlaanderen.be)

40 2019_GR_00042 Leiebekken - Aanduiden vertegenwoordiger voor 
het bekkenbestuur van het Leiebekken - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond
Artikel 33, 34 en 35 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. Brief van de gouverneur en de voorzitter van het bekkenbestuur: aanduiding van 

een vertegenwoordiger
2. Huishoudelijk reglement
3. Lijst van gemeenten gelegen in het leiebekken
4. Plan
5. Antwoordformulier

Context en argumentatie
Met het schrijven van de provinciegouverneur en de voorzitter van het bekkenbestuur van het 
Leiebekken wordt gevraagd om een gemeentelijk mandataris aan te duiden voor het bekkenbestuur. 
Het bekkenbestuur komt jaarlijks bijeen.

Hiervoor dient een effectief en een plaatsvervangend vertegenwoordiger aangeduid te worden. Het 
bekkenbestuur valt onder het toepassingsgebied van het decreet van 13 juli 2007 houdende de 
bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en 
bestuursorganen van de Vlaamse Overheid (MEP-decreet). Dit decreet ambieert een evenwichtige 
vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in Vlaamse advies- en bestuursorganen.

Het bekkenbestuur heeft tot taak:

mailto:miguel.verstringe@oost-vlaanderen.be
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 1° het bekkensecretariaat te organiseren en aan te sturen;
 2° het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan goed te 

keuren, rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht en 
met de resultaten van het openbaar onderzoek, vermeld in artikel 37, binnen een termijn van 
90 dagen na het afsluiten van het openbaar onderzoek en uiterlijk vier maanden voor het 
begin van de periode waarop het stroomgebiedbeheerplan betrekking heeft;

 3° het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van een wateruitvoeringsprogramma goed te 
keuren, rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht;

 4° advies te verlenen over de waterbeleidsnota en de documenten vermeld in artikel 37, § 1;
 5° advies te verlenen over het ontwerp van zoneringsplan, vermeld in artikel 9, § 3, van het 

besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels 
voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke  saneringsverplichting en 
de vaststelling van de zoneringsplannen;

 6° advies te verlenen over:
 a) ontwerpen van investeringsprogramma’s met een rechtstreekse invloed op de 

watersystemen;
 b) ontwerpen van investeringsprogramma’s over openbare rioleringen en groot- en 

kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties;
 7° het voorstellen van een adequate bevoegdheidsverdeling van de waterwegen en de 

onbevaarbare waterlopen om een meer geïntegreerd, logisch samenhangend en efficiënter 
beheer te realiseren;

 8° indien gewenst, de toelichting en/of bespreking van belangrijke projecten of intenties 
binnen het bekken te agenderen.

Voordracht door het college van burgemeester en schepenen:

 effectief vertegenwoordiger: Marc Vanwalleghem
 plaatsvervangend vertegenwoordiger: dhr. Francis Debruyne

Gaat over tot de geheime stemming waaraan 38 leden deelnemen voor de aanduiding van een 
effectief vertegenwoordiger voor het bekkenbestuur:

-> De opening van de stembriefjes geeft volgende uitslag:

 Dhr. Marc Vanwalleghem bekomt vijfentwintig ja-stemmen en acht neen-stemmen. Er zijn vijf 
onthoudingen.

Gaat over tot de geheime stemming waaraan 38 leden deelnemen voor de aanduiding van een 
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor het bekkenbestuur:

-> De opening van de stembriefjes geeft volgende uitslag:

 dhr. Francis Debruyne bekomt zesentwintig ja-stemmen en zeven neen-stemmen. Er zijn vijf 
onthoudingen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit

Artikel 1
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Dhr. Marc Vanwalleghem, Dominiek Saviostraat 1, 8800 Roeselare, 
(marc.vanwalleghem@roeselare.be), de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen 
bekomen hebbende, wordt, bij geheime stemming, aangeduid als effectief vertegenwoordiger voor 
het bekkenbestuur van het Leiebekken.

Artikel 2
Dhr. Francis Debruyne, Zwingelaarsstraat 20, 8800 Roeselare, francis.debruyne@roeselare.be, adres, 
de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen bekomen hebbende, wordt, bij 
geheime stemming, aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor het bekkenbestuur van 
het Leiebekken.

Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het secretariaat Leiebekken, Zandvoordestraat 375, 
8400 Oostende of SecretariaatLeiebekken@vlaamsewaterweg.be

41 2019_GR_00039 Kringwinkel Midden West-Vlaanderen vzw -  
Aanduiden van vertegenwoordigers voor de 
algemene vergadering en de raad van bestuur - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond
Artikel 33, 34 en 35 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. Brief van de Kringwinkel: aanduiding vertegenwoordigers
2. Statuten

Context en argumentatie
Ingevolge de algehele vernieuwing van de gemeenteraad moeten de vertegenwoordigers namens de 
Stad voor de algemene vergadering en de raad van bestuur van de Kringwinkel Midden West-
Vlaanderen aangeduid worden. 

Met het schrijven d.d. 31 januari 2019 van de Kringwinkel Midden West-Vlaanderen vzw wordt 
gevraagd om vertegenwoordigers aan te duiden voor de algemene vergadering waarvan minstens één 
voor de raad van bestuur.

Er zijn geen voorwaarden.

Aanduiden van twee vertegenwoordigers voor de algemene vergadering:

Voordracht door het college van burgemeester en schepenen:

 dhr. Geert Huyghe
 mevr. Ria Vanzieleghem
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Voordracht van een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur: 
 
Voordracht door het college van burgemeester en schepenen :

 dhr. Geert Huyghe

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 38 leden deelnemen, voor de aanduiding van twee 
vertegenwoordigers voor de algemene vergadering:

-> De opening van de stembriefjes geeft volgende uitslag :

  dhr. Geert Huyghe bekomt vijfentwintig ja-stemmen en zes neen-stemmen. Er zijn zeven 
onthoudingen.

  mevr. Ria Vanzieleghem bekomt zevenentwintig ja-stemmen en zes neen-stemmen. Er zijn 
vijf onthoudingen.

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 38 leden deelnemen, voor de voordracht van een 
kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur:

-> De opening van de stembriefjes geeft volgende uitslag :

 dhr. Geert Huyghe bekomt vijfentwintig ja-stemmen en zes neen-stemmen. Er zijn zeven 
onthoudingen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit

Artikel 1
Dhr. Geert Huyghe, Ieperseaardeweg 31, 8800 Roeselare, geert.huyghe@roeselare.be en mevr. Ria 
Vanzieleghem, Pastoriestraat 16, 8800 Roeselare, ria.vanzieleghem@roeselare.be, worden, bij 
geheime stemming, aangeduid als vertegenwoordigers namens de Stad in de algemene vergaderingen 
van de Kringwinkel Midden West-Vlaanderen vzw.

Artikel 2
Dhr. Geert Huyghe, wordt, bij geheime stemming, aangeduid als kandidaat-bestuurder voor de raad 
van bestuur van de Kringwinkel Midden West-Vlaanderen.

Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de Kringwinkel Midden West-Vlaanderen vzw, site 
Noord, Désiré Mergaertstraat 15, 8800 Roeselare.

42 2019_GR_00073 De Waaiberg vzw - Aanduiden van een effectief 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering - 
Goedkeuring
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Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond
Artikel 33, 34 en 35 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. E-mail van UNIE-K: vertegenwoordiging De Waaiberg vzw

Context en argumentatie
Ingevolge de algehele vernieuwing van de gemeenteraad moet een vertegenwoordiger aangeduid 
worden voor de algemene vergadering van de Waaiberg vzw.

UNIE-K (www.uniek.org) is een vzw actief in de zorg voor (volwassen) personen met een beperking. 
De dienstverlening wordt uitgeoefend via 3 voorzieningen die werken op verschillende locaties in 
West-Vlaanderen.

De voorzieningen zijn :

 Ons Erf te Brugge met bijkomende locatie voor dagcentrum Windroos in hartje Brugge
 ’t Venster te Emelgem (Izegem)
 De Waaiberg te Gits (Hooglede) met bijkomende locatie voor het woonhuis PORTIE-K (markt 

Gits) en onze dienst inclusief wonen (DIW) op adres De Witte Reek in Roeselare

De traditie is dat een vertegenwoordiger van het gemeente- of stadbestuur van de gemeente/stad 
waarin deze vzw actief is, lid is van de algemene vergadering.

Er zijn geen voorwaarden.

Aanduiding van een effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergadering:

-> Voordracht door het college van burgemeester en schepenen:

 dhr. Marc Vanwalleghem

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 38 leden deelnemen, voor het aanduiden van een 
effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van De Waaiberg vzw:

-> De opening van de stembriefjes geeft volgende uitslag:

 dhr. Marc Vanwalleghem bekomt vierentwintig ja-stemmen en acht neen-stemmen. Er zijn zes 
onthoudingen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit

http://www.uniek.org
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Artikel 1
Dhr. Marc Vanwalleghem, schepen, Dominiek Saviostraat 1, 8800 Roeselare, 
marc.vanwalleghem@roeselare.be, wordt, bij geheime stemming, aangeduid als effectief 
vertegenwoordiger voor het bijwonen van de algemene vergaderingen van De Waaiberg vzw.

Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan De Waaiberg vzw p/a vzw UNIE-K, 
Chartreuseweg 53, 8000 Brugge, Karel.Braet@uniek.org.

44 2019_GR_00036 Toerisme Leiestreek vzw - Aanduiden van 
vertegenwoordigers voor de algemene vergadering 
en de raad van bestuur - Goedkeuring

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

Juridische grond
Artikel 33, 34 en 35 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. Brief aanduiding vertegenwoordigers

Context en argumentatie
Ingevolge de algehele vernieuwing van de gemeenteraad moeten de vertegenwoordigers voor de 
algemene vergadering en de raad van bestuur van Toerisme Leiestreek vzw aangeduid worden.

Cf. het schrijven d.d. 12 december 2018 van Toerisme Leiestreek vzw dient de Stad 
vertegenwoordigers aan te duiden voor de beheersorganen:

 Voor de algemene vergadering:
Een effectief vertegenwoordiger, gekozen onder de gemeenteraadsleden
Een plaatsvervangend vertegenwoordiger, moet niet noodzakelijk een politiek mandaat 
hebben

 Voor de raad van bestuur:
Voordracht van een politiek mandataris, bij voorkeur de schepen voor toerisme

De vertegenwoordiger voor de algemene vergadering mag dezelfde zijn als die van de raad van 
bestuur. 

Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering:

-> Voordracht door het college van burgemeester en schepenen:

 dhr. Dirk Lievens

mailto:Karel.Braet@uniek.org
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Aanduiden van een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering:

-> Voordracht door het college van burgemeester en schepenen:

 mevr. Astrid Deceuninck

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

-> Voordracht door het college van burgemeester en schepenen:

  dhr. Dirk Lievens

Gaat over tot de geheime stemming waaraan 38 leden deelnemen voor het aanduiden van een 
effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Toerisme Leiestreek vzw:

->De opening van de briefjes geeft volgende uitslag:

  Dhr. Dirk Lievens bekomt vierentwintig ja-stemmen en zes neen-stemmen. Er zijn acht 
onthoudingen.

Gaat over tot de geheime stemming waaraan 38 leden deelnemen voor het aanduiden van een 
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Toerisme Leiestreek vzw: 

-> De opening van de briefjes geeft volgende uitslag:

 Mevr. Astrid Deceuninck bekomt vierentwintig ja-stemmen en zes neen-stemmen. Er zijn acht 
onthoudingen.

Gaat over tot de geheime stemming waaraan 38 leden deelnemen voor de voordracht van een 
kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur:
 
-> De opening van de briefjes geeft volgende uitslag:

 Dhr. Dirk Lievens bekomt vierentwintig ja-stemmen en zes neen-stemmen. Er zijn acht 
onthoudingen

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit

Artikel 1
Dhr. Dirk Lievens, schepen, Rumbeeksesteenweg 469, 8800 Roeselare, dirk.lievens@roeselare.be, de 
volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen bekomen hebbende, wordt, bij geheime 
stemming, aangeduid als effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Toerisme 
Leiestreek vzw.

Artikel 2
Mevr. Astrid Deceuninck, Grenadiersstraat 18, 8800 Roeselare, astrid.deceuninck@roeselare.be, de 
volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen bekomen hebbende, wordt, bij geheime 
stemming, aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 
Toerisme Leiestreek vzw.



72/109

Artikel 3
Dhr. Dirk Lievens, Rumbeeksesteenweg 469, 8800 Roeselare, dirk.lievens@roeselare.be, de volstrekte 
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen bekomen hebbende, wordt, bij geheime stemming, 
voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van Toerisme Leiestreek vzw.

Artikel 4
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de Toerisme Leiestreek vzw, Universiteitslaan 2, 8500 
Kortrijk (info@toerisme-leiestreek.be).

45 2019_GR_00076 Welzijnsvereniging Audio - Aanduiden 
vertegenwoordigers voor de algemene vergadering 
- Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond
Artikel 10 van de statuten: elke deelgenoot heeft één vertegenwoordiger in de algemene vergadering

Artikel 484 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. E-mail van Audio
2. Statuten

Context en argumentatie
In de gemeenteraadszitting van 24 september 2012 werd het lidmaatschap van het stadsbestuur in de 
vereniging Audio goedgekeurd. Audio is een welzijnsvereniging en is onderworpen aan deel 3, titel 4, 
hoofdstuk 2 van het decreet lokaal bestuur. De toetreding werd in de algemene vergadering van 
Audio op 24 april 2014 goedgekeurd, onder voorbehoud dat de raden van alle deelgenoten hun 
akkoord betuigden.

Ingevolge de algehele vernieuwing van de gemeenteraad n.a.v. de verkiezing dienen de 
vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen van Audio (welzijnsvereniging) aangeduid te 
worden.

Deze vertegenwoordiger moet cf. artikel 484 van het decreet lokaal bestuur een mandataris zijn.

Aanduiden van een effectief vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de 
algemene vergadering:

Voordracht door het college van burgemeester en schepenen:

 effectief vertegenwoordiger: dhr. Henk Kindt
 plaatsvervangend vertegenwoordiger: mevr. Liselot De Decker
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Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 38 leden deelnemen, voor de aanduiding van een 
effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergadering:

-> De opening van de stembriefjes geeft volgende uitslag:

 Dhr. Henk Kindt bekomt vijfentwintig ja-stemmen en acht neen-stemmen. Er zijn vijf 
onthoudingen.

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 38 leden deelnemen, voor de aanduiding van een 
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering:

-> De opening van de stembriefjes geeft volgende uitslag:

 Mevr. Liselot De Decker bekomt zesentwintig ja-stemmen en zes neen-stemmen. Er zijn zes 
onthoudingen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit

Artikel 1
Dhr. Henk Kindt, Batavialaan 105, 8800 Roeselare, (henk.kindt@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 
welzijnsvereniging Audio voor de duur van de legislatuur.

Artikel 2
Mevr. Liselot De Decker, Abeelstraat 34, 8800 Roeselare, (liselot.dedecker@roeselare.be), de 
volstrekte meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen bekomen hebbende, wordt, bij 
geheime stemming, aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering van de welzijnsvereniging Audio voor de duur van de legislatuur.

Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de welzijnsvereniging Audio, Bischoffsheimlaan 1-
8, 1000 Brussel (Bart.DePauw@audio-lokaal.be)

46 2019_GR_00077 Welzijnsvereniging Audio -  Charter - 
Hersamenstelling intern auditcomité - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. E-mail van Audio
2. Auditcharter
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Context en argumentatie
In de gemeenteraadszitting van 24 september 2012 werd het lidmaatschap van het stadsbestuur in de 
vereniging Audio goedgekeurd. Audio is een welzijnsvereniging en is onderworpen aan deel 3, titel 4, 
hoofdstuk 2 van het decreet lokaal bestuur. De toetreding werd in de algemene vergadering van 
Audio op 24 april 2014 goedgekeurd, onder voorbehoud dat de raden van alle deelgenoten hun 
akkoord betuigden.

Cf. e-mail d.d. 19 december 2018 van Audio (welzijnsvereniging) dient het charter goedgekeurd te 
worden en het intern auditcomité hersamengesteld worden.

Door de recente wijzigingen in de regelgeving en door aanpassingen in de auditrapportering werd het 
auditcharter aangepast. Het aangepast charter werd goedgekeurd door de raad van beheer van 7 
december 2018.
De belangrijkste aanpassingen betreffen de definitie van de stuurgroep, de samenstelling van het 
auditcomité (art. 3) en de auditrapportering (art. 8).

Artikel 3 van het charter bepaalt dat het intern auditcomité dient hersamengesteld te worden.
Het volgende kader m.b.t. de samenstelling wordt voorgesteld:

a)   Stemgerechtigde leden :

 burgemeester = voorzitter
 + 1 lid (schepen) per politieke fractie die deel uitmaakt van het college van burgemeester en 

schepenen.

b)    Met raadgevende stem :

 De gemeenteraadsvoorzitter uit hoofde van zijn functie
 1 lid per politieke fractie die niet vertegenwoordigd is in het college van burgemeester en 

schepenen, aan te duiden door de  fractieleiders.
 Algemeen directeur
 Financieel directeur

c)    Secretaris van het auditcomité: ambtenaar verantwoordelijk voor opvolging van de audits.

d)    Ad hoc deelnemers: andere ambtenaren, externe deskundigen en auditoren kunnen steeds ad 
hoc worden uitgenodigd.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

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

Artikel 1
Het charter wordt goedgekeurd zoals in bijlage gevoegd.

Artikel 2
Het kader m.b.t. de hersamenstelling van het intern auditcomité wordt goedgekeurd.

Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de welzijnsvereniging Audio, Bischoffsheimlaan 1-
8, 1000 Brussel (Bart.DePauw@audio-lokaal.be)
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AUDIO: INTERNE AUDITCHARTER 
 
 
Definities: 

 

▪ Audio   

De in overeenstemming met Titel VIII, hoofdstuk I, van het OCMW-decreet van 19 december 

2008 opgerichte vereniging, die vanaf 1 januari 2019 de vorm aanneemt van een 

welzijnsvereniging (vereniging van publiek recht) onderworpen aan deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, 

van het decreet over het lokaal bestuur. Audio is de uitvoerder van de opdrachten. 

 

▪ Auditcomité 

Het plaatselijk auditcomité van het lid, samengesteld volgens de bepalingen van dit charter.  

 

▪ Directeur Audio     

De professioneel verantwoordelijke voor de vereniging. 

 

▪ Geauditeerde    

Het lokaal bestuur, het lid, de dienst of het proces, dat voorwerp is van de opdracht. 

 

▪ Lid  of deelgenoot    

Het lokaal bestuur (stad, gemeente of OCMW) dat, een andere publieke rechtspersoon die of 

een private rechtspersoon zonder winstoogmerk die tot de welzijnsvereniging Audio is 

toegetreden, in overeenstemming met de statuten van  Audio.  

 

▪ Stuurgroep  

 
De stuurgroep is een adviescommissie met afgevaardigden van de leden en bestaat uit 

minimum drie en maximum vijf afgevaardigden en de directeur Audio. De afgevaardigden 

bekleden bij voorkeur één van de volgende functies: (adjunct) algemeen directeur, (adjunct) 

financieel directeur, departements- of afdelingshoofd. Indien de deelgenoot geen stad, 

gemeente of OCMW is en niet over de voornoemde functies beschikt, bekleedt de 

afgevaardigde een functie die hier het meest mee overeenstemt. De stuurgroep is het 

klankbord voor de directeur Audio en verleent advies over strategische materies, belangrijke 

evoluties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de geboden dienstverlening 

en over elke aangelegenheid waarover advies wordt gevraagd. De leden van de stuurgroep 

nemen deel aan de Raad van Bestuur zonder stemrecht.  
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1. De doelstellingen van Audio 

 

De leden van Audio zijn verantwoordelijk voor de organisatie van een adequate interne 

controle of voor hun organisatiebeheersing.  

Audio wil voor de leden een professionele interne auditvereniging zijn, die beantwoord aan de 

vereisten van het beroep (zie punt 7: verantwoordelijkheden).  

 

Als onafhankelijke vereniging verstrekt Audio aan de leden een gemotiveerd advies over de 

mate waarin het lid de werking van de diensten of de processen die aan een audit onderworpen 

worden, beheerst. 

Audio helpt de leiding en personeelsleden om de doelstellingen van de organisatie te bereiken: 

-  door onafhankelijke objectieve evaluaties van de organisatie en haar processen of door de 

attesterende functie; 

-  door voorstellen en adviezen te formuleren met betrekking tot het optimaliseren  

van het risicobeheer en de organisatiebeheersing of door de adviserende functie.  

Audio gaat m.a.w. de doeltreffendheid na van het beheer van de organisatie of de interne 

controlemaatregelen. Dit is het geheel van maatregelen en procedures, die het management 

en het personeel  gebruikt om een redelijke zekerheid te bekomen in volgende domeinen: 

 1° het bereiken van de doelstellingen en het adequaat beheer van risico’s; 

2° het naleven van wetgeving, decreten, besluiten, reglementen en procedures; 

3° de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en management informatie; 

4° het efficiënte en economische gebruik van middelen; 

5° de bescherming van activa en het voorkomen van fraude. 

 

   

2. De opdrachten van Audio 

Audio heeft in eerste instantie tot doel interne audits uit te voeren ten behoeve van de leden. 

Op vraag van de leden, kan Audio eveneens adviesopdrachten uitvoeren of ondersteuning 

bieden bij de implementatie van auditaanbevelingen (zonder hierbij echter enige operationele 

verantwoordelijkheid te nemen). De medewerker die een advies- of ondersteuningsopdracht 

op zich neemt, zal steeds een andere persoon zijn dan diegene die de auditopdracht 

uitgevoerd heeft (dit in het kader van de objectiviteit en onafhankelijkheid).  

Audio rapporteert inhoudelijk aan de geëigende organen van de opdrachtgevers. 

Audio volgt de implementatie van de acties van het management naar aanleiding van een 

interne audit op via opvolgaudits en rapporteert hierover aan het lokaal auditcomité. 

 

3. Het auditcomité 

Elk deelnemend bestuur of lid richt een auditcomité op. De raad stelt het auditcomité samen. 

Audio beveelt aan dat het comité voor minstens de helft bestaat uit afgevaardigden van het 

beleidsniveau. Bij voorkeur zetelen de burgemeester, de voorzitter van het bijzonder comité 
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sociale dienst en/of de eerste schepen, de algemeen directeur en de financieel directeur in het 

comité. Voor leden die geen stad, gemeente of OCMW zijn, stelt het lid het auditcomité samen 

uit personen met  gelijkwaardige functies.  Een lid kan externe onafhankelijke personen 

aanduiden om te zetelen in het auditcomité, als ze kunnen bijdragen tot de verdere verbetering 

van het beheer van de organisatie.  

Het auditcomité heeft als opdracht de gemeenteraad,  de raad voor maatschappelijk welzijn 

of de gelijkwaardige organen van het lid en de organisatie van het lid in het algemeen bij te 

staan in de uitvoering van de verantwoordelijkheid voor het bevorderen van goed 

(deugdzaam) bestuur en een adequaat risicobeheer.  Dit houdt onder meer het toezicht op de 

onafhankelijkheid en de prestaties van Audio in alsook de opvolging dat de aanbevelingen van 

de interne audit tot voldoende bijsturing leiden, zodat het organisatiebeheer voldoende sterk 

wordt uitgebouwd.  

   

4. De relatie tussen Audio en het lid 

Enkel het auditcomité kan auditopdrachten geven aan Audio of de auditplanning goedkeuren 

op voorstel van of in samenspraak met Audio.  De eindrapportering zal bijgevolg gericht zijn aan 

dit comité. 

Het auditcomité nodigt de directeur Audio systematisch uit op zijn vergaderingen en maakt 

hem/haar tijdig de agenda, alle verslagen en documentatie over.  De directeur Audio kan in 

bijzondere omstandigheden aan de voorzitter van het auditcomité vragen het comité bijeen te 

roepen.  Dit zal zo snel mogelijk gebeuren en uiterlijk binnen de twee weken.  

De directeur Audio kan, buiten de geplande audits, gemotiveerd zelf voorstellen formuleren 

voor interne audits. In voorkomend geval zal hij hiertoe met het auditcomité contact opnemen, 

dat zich gemotiveerd zal uitspreken over de voorgestelde audit.    

De Raad van Bestuur van Audio, hierin onder meer gesteund door de stuurgroep, staat namens 

de leden in voor de beleidsmatige sturing en zorgt voor de ondersteuning van een professionele 

interne audit bij de leden, in overeenstemming met de normen van het beroep. 

 

5. Opdrachtenbepaling 

Om haar opdracht efficiënt en effectief in te vullen zal Audio een auditplanning opstellen. Hierbij  

vertrekt Audio van  risicoanalyses, die uitgevoerd worden door Audio, door het Agentschap 

Audit Vlaanderen of door het lid zelf.  

In functie hiervan,  bepaalt Audio prioriteiten, globaal en per lid, en stelt het de planning op. De 

planning wordt voorgelegd aan de stuurgroep en de Raad van Bestuur. Lokale auditcomités 

kunnen op basis van een schriftelijke motivatie vragen om af te wijken van de planning. 

De vereniging Audio voorziet  in de jaarplanning ruimte voor ad hoc opdrachten, op aanvraag 

van een auditcomité van een lid.    

De directeur Audio oordeelt op basis van zijn/haar risico-inschatting over het prioriteren van de 

audits (welke audits wanneer) en is hierover enkel verantwoording verschuldigd aan de Raad 

van Bestuur via een periodieke verantwoording van de tijdsbesteding van Audio.    

Audio kan specifieke opdrachten deels of volledig uitbesteden. 
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6. Bevoegdheden tijdens een audit of adviesopdracht 

Audio heeft in functie van de specifieke opdracht onbeperkte toegang tot alle fysieke en 

digitale informatie, documentatie, inlichtingen, bestanden, gebouwen, personen, lokalen, enz. 

van het betrokken lid. Audio kan iedere persoon om inlichtingen vragen die Audio nodig acht 

voor de uitvoering van de opdrachten. Audio heeft de mogelijkheid om alle afdelingen en 

hiërarchische niveaus te betrekken bij de auditwerkzaamheden. Ieder personeelslid is ertoe 

gehouden om alle gevraagde of relevante informatie en documenten met betrekking tot elke 

auditopdracht ter beschikking te stellen van Audio. We verwijzen in dit verband ook naar punt 

7 m.b.t. confidentialiteit. 

 

7. Verantwoordelijkheden 

Alle leden van Audio erkennen het “Professional Practices Framework” van het internationale 

“Institute of Internal Auditors (I.I.A.)”, met inbegrip van de daarin beschreven ethische code, als 

referentie voor de auditwerkzaamheden. Dit document vermeldt, naast de hierboven reeds 

besproken punten, standaarden die betrekking hebben op:  

▪ Onafhankelijkheid van de functie, objectiviteit en integriteit (plaats binnen de   organisatie).    

Ter garantie van de onafhankelijkheid van Audio, zullen de auditoren bij de leden geen 

enkele operationele verantwoordelijkheid nemen. Het behoort niet tot de 

verantwoordelijkheid van Audio om de aanbevelingen zelf in de praktijk om te zetten. Audio 

kan bij het omzetten van aanbevelingen advies en ondersteuning bieden, maar zonder 

hierbij operationele verantwoordelijkheid te nemen. De auditoren zullen er de 

opdrachtgever(s) tijdig van op de hoogte brengen indien de onafhankelijkheid of 

objectiviteit in het gedrang zou komen. De opdracht zal dan aan een andere auditor 

toevertrouwd worden. 

▪ Vakkundigheid en professionele zorgvuldigheid 

Deze standaard behandelt de bekwaamheid op individueel vlak en van de vereniging als 

geheel. 

▪ Actieterrein van de interne audit 

Audio is bevoegd tot het voeren van onderzoeken bij alle leden en bij de entiteiten die voor 

meer dan vijftig procent gecontroleerd worden door de leden. 

• De planning van de opdrachten 

Interne auditoren dienen voor elke interne audit een plan op te maken en te documenteren. 

▪ Uitvoering van de auditwerkzaamheden  

Deze standaard behandelt het onderzoek.  

▪ De mededeling van de resultaten 

Deze standaard behandelt de rapportering en opvolging van de audits. 

▪ Leiden en coördineren van de dienst interne audit en het toezicht op het verloop 

▪ Kwaliteitsstandaarden en verbetering van de auditkwaliteit 

▪ Rapportering zoals beschreven in artikel 8 hierna 

▪ Confidentialiteit  

Audio zal alle verkregen documenten en informatie confidentieel behandelen. De 
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informatie bekomen bij een lid zal niet aan andere leden of aan derden bekend gemaakt 

worden. Op anonieme basis kan gebruik gemaakt worden van bij de leden verworven 

kennis om deze op een nuttige manier bv. als een goede praktijk of als een concretisering 

van bepaalde risicosituaties of -profielen ter beschikking te stellen van andere leden bv. 

n.a.v. een vorming. Met het uitdrukkelijk akkoord van een lid kan informatie gebruikt worden 

voor toelichting van een specifieke aanpak, goede praktijk e.d.  

 

8. Rapportering 

8.1 Rapportering per opdracht 

 

Na elke auditopdracht zal Audio rapporteren. In een eerste fase rapporteert Audio via een 

ontwerpverslag. Dit is een werkdocument voor het management met de belangrijkste 

vaststellingen en aanbevelingen van de audit. Het bestaat uit een management-samenvatting, 

een deel met toelichtingen bij de belangrijkste vaststellingen en aanbevelingen en een bijlage 

met een opvolgingstabel voor de aanbevelingen.  

Op een slotvergadering, die plaats vindt na de verzending van het ontwerpverslag, brengt 

Audio de belangrijkste vaststellingen en aanbevelingen naar voor. Tevens trachten we samen 

met de verantwoordelijken een eerste aanzet te maken voor een actieplan. Het management 

valideert de bevindingen en aanbevelingen. 

Na de bespreking op de slotvergadering bezorgt Audio het eindverslag aan het management 

en de leden van het auditcomité. Dit verslag bevat de gevalideerde bevindingen en 

aanbevelingen. 

Het management van het lid bezorgt Audio (bij voorkeur) binnen de maand na ontvangst van 

het eindverslag een antwoord op de aanbevelingen aan de hand van de opvolgingstabel. De 

hiërarchische leiding van de geauditeerde dienst is verantwoordelijk voor het risicobeheer en 

voor een adequate interne controle van het domein. Het al dan niet toepassen van de 

aanbevelingen behoort binnen dit kader tot haar bevoegdheid. Het auditcomité zal erop 

toezien dat aan de auditrapporten een voldoende gevolg wordt gegeven, zodat het 

management de gerapporteerde risico’s, tekortkomingen en opportuniteiten op een 

voldoende wijze bijstuurt.  

Na een bepaalde periode (de timing is afhankelijk van de aard en de hoeveelheid 

aanbevelingen) voorziet Audio een opvolgaudit voor de uitgevoerde audit. De voorgestelde 

timing nemen we op in het eindverslag. Op basis van de opvolgaudit zal Audio zich uitspreken 

over de vorderingen die al dan niet gemaakt zijn m.b.t. de aanbevelingen en hierover verslag 

uitbrengen aan het auditcomité.  

Het auditcomité van het lid staat in voor een periodieke rapportering aan de 

verantwoordelijken, minimaal op een jaarlijkse basis, bij voorkeur twee- of driemaal per jaar. 

Daarbij rapporteert het comité over het organisatiebeheer, over de belangrijkste 

auditvaststellingen en aanbevelingen, alsook of hieraan een adequaat gevolg is gegeven door 

het management. Het bezorgt de directeur Audio tijdig alle informatie hierover. 
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Audit en advies voor lokale besturen en lokale entiteiten 

Vereniging van publiek recht onderworpen aan deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, van het decreet over het lokaal bestuur 

 

 

 
Audio 

Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel           6   

 

8.2 Algemene rapportering 

 

Audio kan na een audit of na een reeks audits gemeenschappelijke aandachtspunten, goede 

praktijken, risico’s, benchmarkinfo en ander nuttig advies op een anonieme manier (deels) ter 

beschikking stellen van al de leden.   

Audio brengt minstens één maal per jaar verslag uit bij Raad van Bestuur na bespreking met de 

stuurgroep, alsook wanneer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven. 

 

9. Relaties met externe instanties 

Het auditcomité van elk bestuur staat zelf in voor het lokale overleg met externe auditoren (zoals 

de bedrijfsrevisor en het Agentschap Audit Vlaanderen) met het oog op een optimale 

coördinatie van de activiteiten ten behoeve van interne en externe audit op plaatselijk vlak. 

Audio staat in voor een gelijkaardig overleg op algemene basis namens de interne audit van 

de leden. 

 

10. Bekendmaking door leden binnen de eigen organisatie 

Elk individueel auditcomité staat in voor het bekendmaken van dit charter aan alle 

leidinggevenden van het lid, alsook voor het bekendmaken van de auditfunctie, in meer 

algemene termen, binnen de volledige organisatie. Het auditcomité zal daarbij aangeven dat 

het als orgaan een bewakingsfunctie heeft t.a.v. de uitbouw van deugdzaam bestuur met een 

organisatiebeheersing van voldoende hoog niveau op het vlak van risicobeheer en interne 

controle. 

 

11. Datum van inwerkingtreding  van dit charter 

Dit charter werd goedgekeurd door Raad van Bestuur van de Welzijnsvereniging Audio op 7 

december 2018 en is van toepassing:  

- vanaf 1 januari 2019 voor de nieuwe leden;  

- na goedkeuring door de bevoegde raad voor de huidige leden bij de samenstelling van 

het auditcomité na de lokale verkiezingen van oktober 2018; 

- na goedkeuring door de bevoegde instantie voor de leden die geen stad, gemeente of 

OCMW zijn tijdens het eerste semester van  2019.  
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47 2019_GR_00080 Woondienst regio Roeselare projectvereniging  
- Aanduiden van een bestuurder voor de raad 
van bestuur - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

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

Artikel 436 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond
Statuten van de Woondienst Regio Roeselare

Artikel 33, 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
3. Besluit gemeenteraad d.d. 21.09.2019

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:

 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.

In de gemeenteraadszitting van 21 januari 2019 werden dhr. Bart Wenes en mevr. 
Michèle Hostekint aangeduid als stemgerechtigde bestuurders en mevr. Deniza Miftari 
werd aangeduid als bestuurder met raadgevende stem voor de raad van bestuur.

Artikel 436 van het decreet lokaal bestuur bepaalt de onverenigbaarheden. Er bestaat 
een onverenigbaarheid met een parlementair mandaat, zowel Europees, Federaal als 
Vlaams.



83/109

Mevr. Michèle Hostekint bevindt zich momenteel in die onverenigbaarheid.

Bijgevolg dient een kandidaat-bestuurder voorgedragen te worden als lid van de raad 
bestuur en dit zolang de onverenigbaarheid van mevr. Michèle Hostekint bestaat.
 
Voordracht door het college van burgemeester en schepenen:

 dhr. Henk Kindt

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 38 leden deelnemen, voor het aanduiden 
van een bestuurder voor de raad van bestuur van de projectvereniging Woondienst Regio 
Roeselare en dit voor de duur van de onverenigbaarheid:

-> De opening van de stembriefjes geeft volgende uitslag:

 Dhr. Henk Kindt bekomt zesentwintig ja-stemmen en acht neen-stemmen. Er zijn 
vier onthoudingen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit

Artikel 1
Dhr. Henk Kindt, Batavialaan105, 8800 Roeselare, (henk.kindt@roeselare.be), de 
volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen bekomen hebbende, wordt, 
bij geheime stemming, aangeduid als bestuurder voor de raad van bestuur van de 
projectvereniging Woondienst Regio Roeselare voor de duur van de onverenigbaarheid 
van mevr. Michèle Hostekint n.a.v. het uitoefenen van haar parlementair mandaat.

Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de Woondienst Regio Roeselare 
(Lieven.Goddyn@roeselare.be)

48 2019_GR_00074 BIE projectvereniging - Aanduiden van 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
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Juridische grond
Statuten van de projectvereniging BIE

Artikel 33, 34 en 35 van het decreet lokaal bestuur

Artikel 436 van het decreet lokaal bestuur

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

Context en argumentatie
In de gemeenteraadszitting van 21 januari 2019 werd dhr. Dirk Lievens aangesteld als 
bestuurder met stemrecht en dhr. Brecht Vermeulen als bestuurder met raadgevende 
stem voor Bie.

Cf. artikel 404 van het decreet lokaal bestuur (DLB) wijst iedere gemeente  een 
afgevaardigde aan die deelneemt aan de vergaderingen van de raad van bestuur als lid 
met raadgevende stem. Die afgevaardigden zijn altijd raadsleden in de betrokken 
gemeenten, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het 
college van burgemeester en schepenen.

De bestuurder met raadgevende stem wordt beschouwd als lid van de raad van bestuur. 

Artikel 436 van het  DLB bepaalt de onverenigbaarheden. Er bestaat een 
onverenigbaarheid met een parlementair mandaat, zowel Europees, Federaal als Vlaams.

Bijgevolg dient een nieuwe kandidaat met raadgevende stem voorgedragen te worden als 
lid van de raad bestuur.
Voorgesteld wordt om een nieuwe kandidaat voor te dragen voor de periode van de 
onverenigbaarheid.

Voordracht van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem:

  Dhr. Dieter Carron

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 38 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:

 Dhr. Dieter Carron bekomt eenendertig ja-stemmen en zeven neen-stemmen. Er 
zijn geen onthoudingen.

 

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.
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Besluit

Artikel 1
Dhr. Dieter Carron, Hooistraat 10, 8800 Roeselare (dieter.carron@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 voor de duur van de onverenigbaarheid van dhr. 
Brecht Vermeulen.

Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de projectvereniging BIE, Zuidstraat 3, 
8800 Roeselare (e-mail: nele@bienet.be)

3 2019_GR_00063 WEG/393-2019 - Heraanleg Gitsestraat ten 
noorden van de Bobijnstraat - 
Lastvoorwaarden en gunningswijze - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

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 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.

Bijlagen
1. 20190208 Bestek
2. 20190211 Raming
3. 20190121 plan 1-7 bestaande toestand
4. 20190208 plan 2-7 aangepast grondplan
5. 20190121 plan 3-7 lengteprofielen
6. 20190121 plan 4-7 terreinsnedes
7. 20190121 plan 5-7 dwarsprofielen
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8. 20190121 plan 6-7 typedwarsprofielen
9. 20190121 plan 7-7 fasering
10. Voorlopig ontwerpplan warmtenet
11. Uitreksel foto's uit Roobaertpark_NO
12. Uitreksel foto's uit Roobaertpark_ZO
13. Technisch verslag_FASE 1_conceptrapport Robaertpark NO
14. Conformverklaring Technisch verslag_FASE1_20180613-150705-TV
15. GRONDBALANS - Roobaertpark FASE 5.1
16. GRONDBALANS - Roobaertpark FASE 5.2
17. GRONDBALANS - Roobaertpark FASE 6.4
18. Rioolberekening_RWA_uittreksel Gitsestraat
19. Rioolberkening DWA_uittreksel Gitsestraat
20. Rioolberekening_RWA_vergund bouwaanvraagdossier 151
21. Rioolberekening_DWA_vergund bouwaanvraagdossier 151
22. Rioolberekening_RWA_vergund bouwaanvraagdossier 161
23. Rioolberekening_DWA_vergund bouwaanvraagdossier 161

Voorgeschiedenis
De studieopdracht voor de opdracht “Heraanleg Gitsestraat ten noorden van de 
Bobijnstraat” werd gegund aan DUMOULIN Jos bvba, Zwaaikomstraat 19, 8800 
Roeselare.

Context en argumentatie
In het kader van de opdracht “Heraanleg Gitsestraat ten noorden van de Bobijnstraat” 
werd een bestek met nr. WEG/393-2019 opgesteld door de ontwerper, DUMOULIN Jos 
bvba, Zwaaikomstraat 19, 8800 Roeselare.

Deze opdracht bestaat uit volgende gedeelten:

 Fase 1 (Geraamd op: € 330.116,64 excl. btw of € 372.155,56 incl. btw)
 Fase 2 (Geraamd op: € 283.613,17 excl. btw of € 314.227,90 incl. btw)
 Fase 4 (Geraamd op: € 313.370,16 excl. btw of € 359.972,59 incl. btw)

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 927.099,97 excl. btw of 
€ 1.046.356,05 incl. btw medecontractant.

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

De uit te voeren werken omvatten in hoofdzaak:

 opbraak verhardingen, lijnvormige elementen, …
 dempen van bestaande grachten
 aanleg voetpad in grijze betonstraatstenen 22/22/8 – onkruidsteen
 aanleg in zand-gele betonstraatstenen 22/11/8
 aanleg rijweg in asfaltverharding
 aanleg rijweg in betonverharding
 aanleg parkings in waterpasserende betonstraatstenen 30/10/10
 aanleg van opritten en toegangspaden in waterdoorlatende betonstraatstenen 

30/10/10
 aanleg van begrind gras
 aanleg trottoirband-kantstrook 45cm
 aanleg kantsteen type IIE1
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 aanleg greppel type IIE2
 aanleg kantsteen type IID1
 aanleg kantsteen type IIA1
 aanleg van boordsteen type ID3
 aanleg boordsteen type IA
 aanleg boorsteen 30x20cm
 aanleggen van vuilwaterriolering in grés dia. 250 mm
 aanleggen van hemelwaterriolering in beton dia. 400, 500, 600, 700 en 800 mm
 aanleggen van hemelwaterriolering in PP dia. 200 mm
 aanleggen slikkers “type B9 en type Brussel” met aansluitingen PP dia. 160 mm
 aanleggen trottoirkolken met aansluitingen PP dia. 160mm
 aanleggen van huisaansluitingen in PP dia. 160 mm
 groenaanleg wegenis
 …

De uitvoeringstermijn wordt als volgt bepaald:

 Fase 1: uitvoeringstermijn van fase 1 bedraagt 65 werkdagen
 Fase 2: uitvoeringstermijn van fase 2 bedraagt 65 werkdagen
 Fase 4: uitvoeringstermijn van fase 4 bedraagt 45 werkdagen.

De werken van Fase 1 dienen binnen de 30 werkdagen na sluiting opgestart te worden.
Fase 2 wordt aansluitend aan Fase 1 uitgevoerd, Fase 4 wordt aansluitend uitgevoerd 
aan Fase 2.
Fase 3 omvat geen deel van deze aanneming, maar is een onderdeel van een private 
ontwikkeling.
De groenaanleg wordt men een afzonderlijk dienstbevel uitgevoerd.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Kosten ten laste van het budget van de Stad:

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

Artikel 1
Het bestek met nr. WEG/393-2019 en de raming voor de opdracht “Heraanleg Gitsestraat 
ten noorden van de Bobijnstraat”, opgesteld door de ontwerper, DUMOULIN Jos bvba, 
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Zwaaikomstraat 19, 8800 Roeselare 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 € 927.099,97 excl. btw of € 1.046.356,05 incl. btw 
medecontractant.

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.

7 2019_GR_00067 Samenwerkingsovereenkomst tot 
gezamenlijke uitvoering van een trage weg - 
nieuw vervangend fietspad tussen de 
Veldbosstraat en de Kleine Moststraat - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. Samenwerkingsovereenkomst WVI RSL Glastuinbouwzone Trage weg 20190201
2. 4912-Roeselare-GTZ inplanting TOMCO 20180605 fietsverbinding

Context en argumentatie
De WVI staat in voor de realisatie van de agrarische bedrijvenzone en het 
bedrijventerrein “Ovenhoek”.

Ter vervanging van het gesupprimeerde gedeelte Veldbosstraat, i.f.v. optimale inrichting 
van deze bedrijvenzone, wordt een trage verbindingsweg (vervangend fietspad) 
aangelegd langsheen (doorheen) deze nieuwe bedrijvenzone. Door het vervlochten 
karakter is het niet aangewezen om deze werkzaamheden apart te benaderen. De 
overdracht van het afgeschafte gedeelte van de Veldbosstraat is reeds gebeurd.

De studie en ontwerp van deze werken worden toegevoegd aan de bestaande 
overeenkomst van de WVI, rekening houdend met de wetgeving overheidsopdrachten.

De WVI staat in voor de volledige coördinatie van alle werken tot en met definitieve 
oplevering.

De kosten gepaard aan deze uitvoering, zoals ontwerp, studie, veiligheidscoördinatie, 
bodembeheerskosten, worden ten belope van € 80.170,04 euro incl. btw (tegenwaarde 
aankoop gedeelte Veldbosstraat) door de WVI gedragen. Het saldo door de Stad. 
Hiervoor zijn de middelen voorzien op de meerjarenbegroting.

Onderstaande grondtransactie vindt plaats op moment van voorlopige oplevering:
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 gedeelte afgeschafte Veldbosstraat door Stad Roeselare aan WVI
 nieuwe fietspad door WVI aan de Stad Roeselare

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Kosten ten laste van het budget van de Stad:

Realiseren van een alternatieve trage verbinding voor de Glastuinbouwzone

ENV02 /  P02-0103 / ACT 11005 / € 122.527,00

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

Artikel 1
De samenwerkingsovereenkomst tussen de WVI en de Stad Roeselare tot gezamenlijke 
uitvoering van een trage weg wordt goedgekeurd zoals in bijlage toegevoegd.

Artikel 2
De Stad gaat akkoord met de overdracht van de grond met het nieuwe fietspad na de 
voorlopige oplevering. De opdracht tot de overdracht wordt aan de Afdeling 
Vastgoedtransacties gegeven. Het Kantoor van de Rechtszekerheid wordt ervan 
ontslagen van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van 
de akte overdracht. De Vlaamse commissaris van de Afdeling Vastgoedtransacties kan de 
Stad vertegenwoordigen voor het ondertekenen van de akte



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenwerkingsovereenkomst  
WVI – STAD ROESELARE 
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Samenwerkingsovereenkomst  WVI – STAD ROESELARE 
 

25-01-2019  Pagina 2 van 6 

OVEREENKOMST 
 
 
TUSSEN:  De West-Vlaamse Intercommunale, gevestigd te Baron Ruzettelaan 35, 

8310 Brugge en hier vertegenwoordigd door Geert Sanders, algemeen 
directeur, hierna genoemd “WVI”. 

 
 
EN:   Het stadsbestuur van Stad Roeselare, voor wie optreedt  Piet Delrue, 

voorzitter gemeenteraad en Geert Sintobin, Algemeen directeur, hierna 
genoemd “Stad  Roeselare”. 

 
Aangezien WVI instaat voor de realisatie van de agrarische bedrijvenzone en het 
bedrijventerrein “Ovenhoek”.  
 
Aangezien de inrichting van de agrarische bedrijvenzone in functie van een maximale 
glasopstand en bijhorende infrastructuren (zoals bufferbekkens) het supprimeren van een 
gedeelte van de Veldbosstraat noodzaakt. 
 
Aangezien de trage verbinding dienvolgens werd verlegd middels beslissing van de 
deputatie van 28 juni 2018. 
 
Aangezien dat ingevolge deze beslissing er een nieuw, vervangend gedeelte fietspad dient 
aangelegd te worden zoals aangegeven op bijgaand plan. 
 
Aangezien de Stad Roeselare en WVI zullen instaan voor deze vervangende aanleg. Dat 
deze aanleg kan gebeuren nadat de nivelleringen voor het linkse gedeelte van de agrarische 
bedrijvenzone en ten behoeve van de nog toe te wijzen tuinder gebeurd zijn. 
 
Aangezien partijen van oordeel zijn dat de uitvoering van de werken, voor rekening van de 
verschillende partijen, in het algemeen belang best worden samengevoegd.  
 
WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: 
 
 
ARTIKEL 1. 
 
Partijen beslissen, in uitvoering van de geldende regelgeving inzake overheidsopdrachten, 
de hoger beschreven werken in het algemeen belang samen te voegen en WVI aan te 
duiden om in gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering van de hierna vermelde 
opdrachten van werken en diensten als opdrachtgevend bestuur (bouwheer) op te treden. 
Van zodra mogelijk, zijnde van zodra de resterende nivelleringen op de zone opgestart 
kunnen worden, zal WVI overgaan tot uitvoering van hiervoor vermelde gunning. 
 
ARTIKEL 2. 
 
§1. WVI organiseert als opdrachtgevend bestuur de opdracht voor de studie en wijst de 
opdracht toe.  

 
De studie en het ontwerp van de werken van de Stad Roeselare zullen aan een bestaande 
overeenkomst van WVI worden toegevoegd mits rekening te houden met de wetgeving 
overheidsopdrachten. 
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De Stad Roeselare neemt tegenover de WVI als opdrachtgevend bestuur, de volledige 
verantwoordelijkheid voor de technische bepalingen die zij ter zake in het bestek laten 
inlassen en voor alle wijzigingen of bijwerken (op vraag van de Stad) die tijdens de uitvoering 
van de gezamenlijke werken noodzakelijk blijken en verband houden met de uitvoering van 
de werken. 
 
De kost van de opdracht voor de studie is ten laste van de Stad Roeselare.  
 
§2. In uitvoering van de wetgeving en de reglementering met betrekking tot de veiligheid op 
tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (K.B. 25.01.2001) stelt WVI als opdrachtgevend bestuur 
de veiligheidscoördinator–ontwerp aan die tijdens de fase van het ontwerp van de werken de 
veiligheidscoördinatie zal uitvoeren.  
 
De veiligheidscoördinatie-ontwerp van de werken zullen aan een bestaande overeenkomst 
van WVI worden toegevoegd mits rekening te houden met de wetgeving 
overheidsopdrachten. 
 
Partijen zien er op toe dat de veiligheidscoördinator–ontwerp zijn opdracht, te allen tijde 
volledig en adequaat vervult, dat hij betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden 
betreffende de uitwerking, wijzigingen en aanpassingen van het ontwerp van de werken en 
dat hij alle informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdracht. De 
dienstverlener aan wie de studieopdracht is toegewezen, zal hiertoe eveneens door WVI als 
opdrachtgevend bestuur contractueel worden verplicht. 
 
WVI ziet er als opdrachtgevend bestuur op toe dat bij het einde van de opdracht een 
exemplaar van het veiligheids- en gezondheidsplan (VGP), het aangepaste 
coördinatiedagboek en postinterventiedossier met betrekking tot de werken door de 
veiligheidscoördinator–ontwerp worden overgemaakt aan alle partijen. 
 
De kost van de opdracht veiligheidscoördinator–ontwerp is ten laste van de Stad Roeselare. 
 
§3. In uitvoering van de wetgeving en de reglementering met betrekking tot de codes van 
goede praktijk voor het werken met uitgegraven bodem (het Decreet van 27.10.2006, het 
VLAREBO besluit van 14.12.2007 en de codes van goede praktijk van 01.04.2008) stelt WVI 
als opdrachtgevend bestuur de bodemsaneringdeskundige aan voor het opstellen van het 
technisch verslag. WVI staat als opdrachtgevend bestuur in voor het conform verklaren van 
het technisch verslag.  
 
Het opdrachtgevend bestuur voegt het door een erkende bodembeheersorganisatie conform 
verklaarde technisch verslag toe aan het aanbestedingsdossier. 
 
De kost van de opdracht van de bodemsaneringsdeskundige, het conform verklaren, de 
extra gerelateerde prestaties door het studiebureau, zijn ten laste van de Stad Roeselare.  
 
§4. In uitvoering van de wetgeving en de reglementering met betrekking tot de veiligheid op 
tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (K.B. 25.01.2001) stelt WVI als opdrachtgevend bestuur 
de veiligheidscoördinator–verwezenlijking aan die tijdens de fase van de uitvoering van de 
werken de veiligheidscoördinatie zal uitvoeren.  
 
Alle partijen zien er op toe dat de veiligheidscoördinator-verwezenlijking zijn opdracht te allen 
tijde volledig en adequaat vervult, dat hij betrokken wordt bij alle etappes van de 
werkzaamheden betreffende de verwezenlijking van de werken en dat hij alle informatie krijgt 
die nodig is voor de uitvoering van zijn opdracht. Ook de aannemer aan wie de opdracht tot 
uitvoering zal gegund worden, zal hiertoe door WVI als opdrachtgevend bestuur worden 
verplicht. 
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WVI ziet er als opdrachtgevend bestuur op toe dat bij het einde van de opdracht een 
exemplaar van het aangepaste VGP, coördinatiedagboek en postinterventiedossier met 
betrekking tot de werken door de veiligheidscoördinator-verwezenlijking aan alle partijen 
worden overgemaakt. 
 
De kost van de opdracht veiligheidscoördinator–verwezenlijking is ten laste van de Stad 
Roeselare. 
 
§5. WVI staat in voor het verwerven van de nodige vergunningen bij de desbetreffende 
bevoegde instanties. De Stad Roeselare zal de aanvragen mede begeleiden.  
 
 
ARTIKEL 3. 
 
Conform de wetgeving inzake de overheidsopdrachten schrijft WVI als opdrachtgevend 
bestuur voor de opdracht van werken de gunningprocedure uit, staat in voor de opening van 
de inschrijvingen, maakt het gunningverslag op en wijst de opdracht van werken toe.  
 
WVI als opdrachtgevend bestuur zal de kennisgeving van de goedkeuring van de werken 
slechts betekenen nadat de Stad Roeselare heeft ingestemd met het gunningvoorstel en een 
document heeft overgemaakt waaruit blijkt dat zij zonder voorbehoud akkoord gaat met de 
gunning van het gedeelte der werken te haren laste en dat zij voor de betaling ervan de 
nodige financiële middelen heeft voorzien. 
 
Desnoods verzoekt WVI als opdrachtgevend bestuur de aannemers om een verlenging van 
de geldigheidsduur der inschrijvingen in afwachting van het akkoord van de Stad Roeselare. 
In elk geval zal de Stad Roeselare dit akkoord geven binnen de maand nadat zij hierom werd 
verzocht. Zoniet kan, in geval van zware nalatigheid, de partij die verantwoordelijk is voor de 
vertraging de financiële gevolgen ervan ten laste worden gelegd. 
 
 
ARTIKEL 4. 
 
Alle partijen staan de grond, die binnen het toekomstig openbaar domein ligt, gratis af aan de 
Stad Roeselare in het kader van de realisatie van hun project, en dit na voorlopige 
oplevering van de werken. 
 
 
ARTIKEL 5. – Borgtocht. 
 
Als opdrachtgevend bestuur verzoekt WVI de aannemer de borgtocht te stellen. Deze heeft 
betrekking op de totaliteit der werken. WVI kan als opdrachtgevend bestuur beslag leggen op 
de ganse borgtocht. 
 
 
ARTIKEL 6. – Leiding van de werken. 
 
Als opdrachtgevend bestuur duidt WVI de leidend ambtenaar aan. De leidend ambtenaar 
neemt de leiding van de werken waar. Dit betekent dat hij alleen gemachtigd is om – voor 
alle werken, wie ze ook ten laste neemt – opdrachten te geven aan de aannemer, proces-
verbaal van ingebrekestelling op te maken, proces-verbaal van voorlopige en definitieve 
oplevering van de werken op te maken, de werken te schorsen, vorderingsstaten goed te 
keuren, verrekeningen op te maken en voor te stellen, eventuele maatregelen van 
ambtswege voor te stellen, enz. 
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Voorafgaandelijk aan zijn beslissing zal de leidend ambtenaar advies vragen aan de 
belanghebbende partij(en). Indien er geen tegenstrijdigheden kunnen uit voortvloeien zijn 
deze adviezen bindend. 
 
De gevraagde adviezen moeten worden gegeven binnen een termijn die de vlotte 
vooruitgang der werken waarborgt. Alle partijen dragen de volledige verantwoordelijkheid, 
ook de financiële, aangaande hun verleende adviezen. 
 
 
ARTIKEL 7. – Toezicht der werken. 
 
Alle partijen duiden bij gunning der werken een toezichter aan voor het toezicht op de 
werken. 
De WVI staat in voor de volledige coördinatie van alle werken tot en met definitieve 
oplevering, incl. de nutswerken en onderhoudswerken tijdens de waarborgperiode. 
 
 
ARTIKEL 8. – Zware fout of nalatigheid 
 
Behoudens ingeval een zware fout of nalatigheid vanwege WVI als opdrachtgevend bestuur, 
verbindt de Stad Roeselare zich ertoe om WVI als opdrachtgevend bestuur te vrijwaren en in 
alle geschillen vrijwillig tussen te komen. WVI verstrekt als opdrachtgevend bestuur alle 
inlichtingen ten behoeve van de gerechtelijke procedure. 
 
 
ARTIKEL 9. – Voorlopige en definitieve oplevering – Vrijgave borgtocht. 
 
Voor het plaatsbezoek voorafgaand aan de voorlopige en definitieve oplevering worden alle 
partijen tijdig en reglementair uitgenodigd door de leidend ambtenaar zodat aan allen de 
mogelijkheid wordt geboden tegensprekelijk hun opmerkingen te formuleren en desnoods te 
laten opnemen in het proces-verbaal van oplevering. 
 
Indien de Stad Roeselare oordeelt dat de werken niet opgeleverd kunnen worden, geeft zij 
hierover een duidelijke motivatie. De leidend ambtenaar beslist, zoals beschreven in artikel 
6., mits voorafgaande formulering van een gemotiveerd antwoord aan de Stad Roeselare. 
 
De voorlopige en definitieve oplevering worden door de leidend ambtenaar gegeven. De 
processen-verbaal van de voorlopige en de definitieve oplevering worden door de leidend 
ambtenaar opgesteld en aan alle partijen overgemaakt. 
 
De vrijgave van de borg heeft betrekking op de gehele aanneming. 
 
 
ARTIKEL 10. – Waarborgperiode. 
 
Tijdens de waarborgperiode zal de Stad Roeselare aan WVI als opdrachtgevend bestuur 
elke eventuele gebrekkige uitvoering aan de weg- en rioleringsinfrastructuur en groenaanleg 
rapporteren. WVI zal als opdrachtgevend bestuur vervolgens met de aannemer contact 
opnemen in verband met de nodige herstellingswerken. 
 
 
 
 

94/109



Samenwerkingsovereenkomst  WVI – STAD ROESELARE 
 

25-01-2019  Pagina 6 van 6 

ARTIKEL 11. – Financieel. 
 
De kosten van bovenstaande diensten en werken worden als volgt over de partijen verdeeld: 

 WVI draagt bij ten belope van € 80.107,04 incl. btw (de tegenwaarde voor de 
aankoop van het afgeschafte deel van de Veldbosstraat) 

 De Stad Roeselare ten belope van het saldo. 
WVI staat als opdrachtgevend bestuur in voor de betalingen aan de derde dienstverleners en 
aannemer(s). 
WVI heeft de som voor de aanschaf van het afgeschafte deel van de Veldbosstraat reeds 
betaald aan de Stad Roeselare. 
Van zodra WVI een betaling gedaan heeft zal zij een kopie van de goedgekeurde factuur 
overmaken waarna de Stad Roeselare gehouden is tot een betaling aan WVI binnen de 
dertig dagen. 
 
 
ARTIKEL 12. – Grondtransacties. 
 
Het verleggen van de trage verbinding en de creatie van het fietspad hebben volgende 
grondtransacties tot gevolg: 

 Een overdracht van het afgeschafte gedeelte van de Veldbosstraat door de Stad 
Roeselare aan WVI 

 Een overdracht van het fietspad door WVI aan de Stad Roeselare, na voorlopige 
oplevering van de werken, om opgenomen te worden in het openbaar domein.  

WVI zal daartoe een meetplan laten opstellen op haar kosten, binnen de maand na 
ondertekening van onderhavige overeenkomst voor het gedeelte Veldbosstraat en binnen de 
maand na voorlopige oplevering van het fietspad voor dat deel; waarna opdracht zal 
gegeven worden aan de bevoegde Vlaamse overheid - Afdeling Vastgoedtransacties voor 
het verlijden van de nodige aktes. 
 
 
ARTIKEL 13. – Geschillen 
 
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst vallen onder de bevoegdheid van de 
rechtbanken bevoegd over de maatschappelijke zetel van de WVI, i.c. deze van Brugge. 
 
 
Opgemaakt in tweevoud te Brugge op 26/02/2019. 
 
 
 
Voor de Stad Roeselare, 
 
 
 
 
  
 
x 

Voor WVI, 
 
 
 
 
 
 
Geert Sanders 
Algemeen directeur  
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8 2019_GR_00059 Verkoop in der minne van een perceel grond 
bij de woning, Sint-Lutgardstraat 10 - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. Bouwvergunning d.d. 19.12 (3).1988 met toelating voor de aanleg van een oprit 

tot de garage
2. Meetplan Landmeterskantoor Eyckmans2 d.d. 29.08.2018
3. Schattingsverslag Landmeterskantoor Eyckmans² d.d. 29.08.2018
4. Advies groendienst d.d. 21.11.2018
5. Aankoopbelofte d.d. 03.02.2019
6. Ontwerp van akte

Context en argumentatie
Door de heer Ives Bouttelisier en zijn echtgenote mevrouw Sabien Wyffels, Sint-
Lutgardstraat 10, wordt gevraagd om een perceel stadsgrond van 64 m² bij hun woning 
te kunnen kopen. Met de bouwvergunning van 12.12.1988 voor het bouwen van de 
woning hebben de heer Ives Bouttelisier en zijn echtgenote mevrouw Sabien Wyffels, van 
de stad ook de toelating gekregen om een oprit op deze stadsgrond aan te leggen, omdat 
de Sint-Lutgardstraat niet werd doorgetrokken en hun garage anders niet bereikbaar was 
vanop de openbare weg. Naast de oprit bevindt er zich op de betrokken grond groen, 
aangeplant door de stad met onder andere een haag gevormd uit afgeknotte boompjes. 
De heer en mevrouw Bouttelisier-Wyffels ouderhouden dit groen.

Omdat het om een regularisatie van een feitelijke toestand gaat, kan een verkoop in der 
minne gemotiveerd worden. Door de verkoop wordt de oprit definitief bestendigd.

De verkoopprijs wordt door landmeterkantoor Eyckmans² bepaald op 113,00 euro/m². 
Dit resulteert in een bedrag van 7.232,00 euro.

Om de verkoop te regelen werd door de Afdeling Vastgoedtransacties een eenzijdige 
aankoopbelofte opgemaakt en op 03.02.2019 ondertekend waarbij de heer Ives 
Bouttelisier en zijn echtgenote mevrouw Sabien Wyffels, samenwonende te 8800 
Roeselare, Sint-Lutgardstraat 10, als optiegever er zich toe verbinden om het volgende 
goed te kopen van de Stad als optiehouder:
Stad Roeselare – 3de afdeling
64 ca grond, gelegen nabij Sint-Lutgardstraat, te nemen uit een perceel, gekadastreerd 
volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger, sectie C - nummer 1230/W P0000, met 
gereserveerd individueel perceelsidentificatienummer C 1230 X P0000.
voor een prijs van 7.232,00 euro.

Dit goed staat afgebeeld op het opmetingsplan met plannummer 2018_1740a1, 
opgemaakt op 29.08.2018 door de heer Bram Eyckmans, Landmeter-expert bij 
landmeterskantoor Eyckmans², te Rumbeke.
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In de aankoopbelofte is bepaald dat de optiegever er zich toe verbindt, om gedurende 
een termijn van 6 maanden, ingaand op de dag van de ondertekening van de 
aankoopbelofte, het betrokken goed van de Stad als optiehouder te kopen. De Stad heeft 
hierbij het recht om het betrokken goed tegen de voorwaarden van de aankoopbelofte te 
verkopen mits hij, vóór het verstrijken van deze termijn, de hem verleende verkoopoptie 
licht, bij deurwaardersexploot, bij ter post aangetekend schrijven of door de 
ondertekening van de authentieke verkoopakte.

Het ontwerp van akte werd eveneens door de Afdeling Vastgoedtransacties opgemaakt.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Deze verkoop is niet voorzien op budgetsleutel ENV08/P08-002/005000/26000000.

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

Artikel 1
De verkoop, de aankoopbelofte en het ontwerp van akte verkoop worden goedgekeurd.

Artikel 2
De Vlaams commissaris van de Afdeling Vastgoedtransacties kan de Stad 
vertegenwoordigen voor het ondertekenen van de verkoopakte.

Artikel 3
Het kantoor van Rechtszekerheid wordt van de verplichting ontslagen ambtshalve 
inschrijving te nemen bij overschrijving van de akte verkoop.

9 2019_GR_00058 ERE/261-2019 - Organisatie van online 
biedingen voor de verkoop van onroerend 
goed 2019-2025 - lastvoorwaarden en 
gunningswijze - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
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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 41, 
§1, 1° (de geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van € 221.000,00 niet) 
en artikel 57 en artikel 43.

 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.

Bijlagen
1. 20190128 Bestek
2. Raming

Context en argumentatie
In het kader van de opdracht “Organisatie van online biedingen voor de verkoop van 
onroerend goed” werd een bestek met nr. ERE/261-2019 opgesteld door de dienst 
Bestuurszaken.

Deze opdracht is als volgt opgedeeld:
* Basisopdracht (Online biedingen onroerend goed), raming: € 12.500,00 excl. btw of € 
15.125,00 incl. 21% btw;
* Verlenging 1 (Online biedingen onroerend goed), raming: € 12.500,00 excl. btw of € 
15.125,00 incl. 21% btw;
* Verlenging 2 (Online biedingen onroerend goed), raming: € 12.500,00 excl. btw of € 
15.125,00 incl. 21% btw;
* Verlenging 3 (Online biedingen onroerend goed), raming: € 12.500,00 excl. btw of € 
15.125,00 incl. 21% btw;
* Verlenging 4 (Online biedingen onroerend goed), raming: € 12.500,00 excl. btw of € 
15.125,00 incl. 21% btw;
* Verlenging 5 (Online biedingen onroerend goed), raming: € 12.500,00 excl. btw of € 
15.125,00 incl. 21% btw.

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 75.000,00 excl. btw of € 
90.750,00 incl. 21% btw.

De raming excl. btw bereikt de limiet van € 221.000,00 voor het gebruik van de 
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking niet.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet 
over de exact benodigde hoeveelheden.
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De basisopdracht start vanaf datum sluiting en loopt tot 31.12.2019.

De opdracht kan 5 maal stilzwijgend verlengd worden voor één jaar en met de beperking 
dat de totale uitgave € 221.000 excl. 21% btw niet overschrijdt (maximaal toelaatbare 
bedrag van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking).
Het contract kan door beide partijen opgezegd worden, en dit minstens 1 maand voor de 
vervaldag.

De dienst overheidsopdrachten heeft deze notule opgemaakt in samenwerking met de 
dienst Bestuurszaken.

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

Artikel 1
Het bestek met nr. ERE/261-2019 en de raming voor de opdracht “Organisatie van online 
biedingen voor de verkoop van onroerend goed”, opgesteld door de dienst 
Bestuurszaken, in samenwerking met de dienst Aankopen, 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 € 75.000,00 excl. btw of € 
90.750,00 incl. 21% btw.

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
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10 2019_GR_00075 036/015-2019 - STAP Adriaan Willaert - 
Vernieuwen buitenschrijnwerk - 
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 41, §1, 2° 
(de geraamde waarde excl. btw overschrijdt de drempel van € 750.000,00 niet).

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.

Bijlagen
1. 20190205 Ontwerpbestek
2. 20190128 gedetailleerde meetstaat
3. 20190128 Raming
4. Overzicht ramen- INKOMSAS
5. Overzicht ramen-AANZICHTEN (bestaand)
6. Overzicht ramen-FRAGMENT (bestaand)
7. Overzicht ramen-FRAGMENT (ontwerp)
8. Overzicht ramen-RAMEN (ontwerp)
9. 20190115 VG-plan

Voorgeschiedenis
Eind 2017 kreeg Stad Roeselare een toezegging voor een subsidie van maximaal 220.000 
euro naar aanleiding van een oproep voor energiebesparende maatregelen specifiek voor 
gebouwen van het deeltijds kunstonderwijs. De subsidie werd specifiek toegekend voor 
de vernieuwing van het schrijnwerk en bedraagt maximaal 50% van het 
investeringsbedrag.

Context en argumentatie
In het kader van de opdracht “STAP: vernieuwen buitenschrijnwerk” werd een bestek 
met nr. 036/015-2019 opgesteld door de ontwerper, Architectuurbureau VANEECKHOUT 
bv bvba, in samenwerking met de dienst Gebouwenbeheer en de dienst Aankopen.
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Bij de uitvoering van de werken moet er rekening gehouden worden met de 
uitvoeringsperioden van de werken. Deze kunnen enkel doorgaan tijdens 
schoolvakantieperiodes (zomervakantie 2019 – en herfstvakantie 2019).

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 515.151,42 excl. btw of 
€ 546.060,51 incl. 6% btw medecontractant.

De door de stad te investeren middelen zijn voorzien in de meerjarenplanning meer 
specifiek in ENV03/P03-0027 en ENV03/P0-0031.

De raming excl. btw overschrijdt de limiet van € 750.000,00 voor het gebruik van de 
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking niet.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door AGION Agentschap voor 
Infrastructuur in het Onderwijs, Ellipsgebouw - Koning Albert II – laan 35, bus 75, 1030 
BRUSSEL.

Het bestuur zal alle procedurele verplichtingen op zich nemen met betrekking tot de 
bedoelde overheidsopdracht.

De dienst overheidsopdrachten heeft deze notule opgemaakt in samenwerking met de 
dienst Gebouwenbeheer.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Kosten ten laste van het budget van de Stad:

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. 036/015-2019 en de raming voor de opdracht “STAP: vernieuwen 
buitenschrijnwerk”, opgesteld door de ontwerper, Architectuurbureau VANEECKHOUT bv 
bvba, in samenwerking met de dienst Gebouwenbeheer en de dienst Aankopen, 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 € 515.151,42 
excl. btw of € 546.060,51 incl. 6% btw medecontractant.

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3
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Een subsidie zal aan gevraagd worden bij de subsidiërende instantie AGION Agentschap 
voor Infrastructuur in het Onderwijs, Ellipsgebouw - Koning Albert II – laan 35, bus 75, 
1030 BRUSSEL.

Artikel 4
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

12 2019_GR_00069 Toekennen straatnaam "Vercamershof" aan 
de nieuwe weg in de verkaveling van 9 loten 
van Allbouw - Principiële vaststelling - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 1 van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de 
openbare wegen en pleinen.

Bijlagen
1. Omgeving + voorstel
2. Advies Deelraad Erfgoed
3. Advies Brandweerzone Midwest
4. Advies Politiezone RIHO

Context en argumentatie
Door het bouwbedrijf Allbouw werd een nieuwe weg aangelegd als verlengde van de 
bestaande David Teniersstraat voor de ontsluiting van hun nieuwe verkaveling van 9 
loten.

Aangezien dit een openbare weg wordt, dient deze een straatnaam te krijgen.

De naam 'David Teniersstraat' doortrekken is geen optie. Er dient vermeden te worden 
dat er huisnummers met indexen moeten toegekend worden. Er worden namelijk teveel 
problemen ondervonden bij het vinden van het juiste huisnummer door o.a. de 
postbodes. De brieven belanden al te vaak in de verkeerde bus. Een index is enkel 
aangewezen wanneer het hele kleine aanpassingen betreft, een A of een B maar niet tot 
een L – N enz.

Er werd advies gevraagd aan de Deelraad Erfgoed. Zij stellen voor om de nieuwe weg de 
naam 'Vercamershof' te geven.

Zowel de Brandweerzone Midwest als de Politiezone RIHO verleenden op dit voorstel een 
gunstig advies. Voor de hulpdiensten is werken met indexen gemakkelijker, omdat het 
adres dan in hun systeem gemakkelijker en sneller te bereiken is. Met nieuwe 
straatnamen duurt het langer voor de gps dit zal vinden. Daarom wordt gevraagd om 
rekening te houden met de opmerking dat de extra bewegwijzering niet lang op zich laat 
wachten, zodat de weggebruikers en de hulpdiensten de straat via deze signalisatie 
beter kunnen vinden om een vlugge en adequate hulpverlening te kunnen verlenen.
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Verdere procedure na principiële vaststelling door de gemeenteraad:

•Openbaar onderzoek (bekendmaking door aanplakking + proces-verbaal van afsluiting),
•Advies Cultuurraad,
•Beslissing gemeenteraad voor definitieve vaststelling.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

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

Artikel 1
De toekenning van de straatnaam 'Vercamershof' aan de nieuwe weg in de verkaveling 
van 9 loten van Allbouw wordt principieel vastgesteld.

15 2019_GR_00062 CAD/090-2019 : Samenaankoop Stad Brugge 
voor ICT materiaal en consultancyopdrachten 
- Aansluiting bij de opdrachtencentrale van de 
Stad Brugge - 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.
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 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.

Bijlagen
1. Besluit GR Brugge - Goedkeuring wijze van gunnen
2. Besluit GR Brugge - Goedkeuring lastvoorwaarden
3. Bestek raamcontract
4. Kandidatuurstelling raamcontract

Voorgeschiedenis
De Stad Brugge treedt op als opdrachtencentrale voor de aankoop van ICT producten en 
biedt andere organisaties de mogelijkheid om hierop beroep te doen.

De raamovereenkomst heeft een geldigheid van 3 jaar en kan 3 maal verlengd worden 
met 1 jaar. De overeenkomst loopt vanaf het sluiten van de percelen, dat wegens 
tijdgebrek bij de aankoopdienst in Stad Brugge gefaseerd verloopt. De eerste percelen 
werden toegewezen in december 2018, de laatste percelen worden voor eind februari 
2019 toegewezen.

Context en argumentatie
De raamovereenkomst omvat volgende percelen:
* Perceel 1: Desktop hardware
* Perceel 2: Software
* Perceel 3: Consultancy systeemondersteuning infrastructuur
* Perceel 4: Consultancy softwareontwikkeling en productondersteuning
* Perceel 5: Switching
* Perceel 6: Netwerk- en securitycomponenten en ondersteuning
* Perceel 7: Glasvezel
* Perceel 8: Servers en storage
* Perceel 9: GIS
* Perceel 10: Draadloze netwerken
* Perceel 11: Audiovisuele oplossingen
* Perceel 12: Multifunctionals, printers en plotters

Gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve 
vereenvoudiging.

De dienst Aankopen heeft deze notule opgemaakt in samenwerking met de dienst ICT.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
In deze fase zijn er nog geen financiële gevolgen aan dit besluit.

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

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de deelname aan de opdrachtencentrale van de Stad Brugge 
voor de aankoop van ICT materiaal en consultancyproducten goed.

Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze 
beslissing.

Artikel 3
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de Stad Brugge.

IR 6 Voorstel tot beslissing van raadslid Dieter Carron: Aankoop 
eigendom vroeger café ’t Dorp, Schoolstraat 18

Indiener(s):
Dieter Carron,                      N-VA                   

Toelichting:
De Vrije basisschool Beveren afdeling Schoolstraat telt momenteel 120 leerlingen in het 
lager onderwijs en 140 kleuters. De school is enkel toegankelijk via de Kattenstraat of via 
de Schoolstraat. 
Iedere morgen en avond zijn verschillende ouders die verschillende keren het blokje rond 
moeten rijden omdat er geen plaats is om te parkeren. Sommige ouders zijn het zoeken 
snel beu en parkeren zich op het trottoir of laten de kinderen uitstappen vanop de straat 
en houden zo het verkeer op. 
Op het scherm toon ik graag enkele sfeerbeelden van ’s morgens aan de schoolpoort.
Het is duidelijk zichtbaar dat kleine kinderen nu moeten uitwijken op de straat omdat het 
voetpad geblokkeerd is en dat er files ontstaan door ouders die voor de inkom stoppen 
om hun kinderen af te zetten. 

De basisschool biedt in totaal plaats aan 380 leerlingen, waarvan 140 kleutertjes. De 
kleutertjes worden vooral door hun ouders begeleid naar de klas omdat zij nog te klein 
zijn om alleen uit te stappen. Deze ouders gaan meer naar binnen en laten hun auto 
achter op de openbare weg en dienen hiervoor een parkeerplaats te hebben.

De basisschool biedt ook plaats aan 120 leerlingen van het lager onderwijs en vanaf 2020 
is voorzien dat de afdeling Wijnendalestraat sluit en ook naar de afdeling Schoolstraat 
verhuist. Dit zal het totaal op 240 leerlingen van het lager onderwijs brengen. Terwijl er 
nu al zeer duidelijk kan gesteld worden dat er een probleem is.   De leerlingen van het 
lager onderwijs kunnen, als zij op een veilige manier afgezet worden in de dichte 
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omgeving van de school, zelf de schoolpoort binnen wandelen. 
Hiervoor is een ‘zoen en Vroem’-zone dus perfect. 

De Schoolstraat is momenteel voorzien van in totaal 11 openbare parkeerplaatsen. 
Momenteel zijn er drie parkeerplaatsen op privéterrein die dagelijks gebruikt worden, 
maar binnenkort gaan wegvallen van zodra café “’t Dorp” met de feestzaal verkocht 
wordt.  Er is geen ‘Zoen en Vroem’ - zone aanwezig.

De eigendom in de Schoolstraat 18, het vroegere café met bijhorende feestzaal, staat te 
koop voor 189.000 euro.  Deze oude, leegstaande gebouwen kunnen gesloopt worden en 
bieden plaats voor 11 extra parkeerplaatsen. Dit is een verdubbeling van de huidige 
capaciteit. 
Het perceel heeft een oppervlakte van 321 m². Het heeft een diepte van 9 meter, terwijl 
de parking maar 5 meter diep hoeft te zijn. 
Dit biedt nog 4 meter tussenruimte om openbaar groen te voorzien, enkele zitbanken 
voor wachtende (groot)ouders en enkele van de 100.000 door u aan de kiezers beloofde 
extra bomen. 

De 5 parkeerplaatsen die momenteel aansluiten tegen het klooster kunnen hierdoor ook 
aangepast worden naar een ‘Zoen en Vroem’ - Zone. Een ‘Zoen en Vroem’ -strook werkt 
doorgaans goed om kinderen af te zetten aan de schoolpoort: de ouders stoppen even, 
laten hun kinderen uitstappen en zijn onmiddellijk weer weg. De kinderen kunnen zo ook 
onmiddellijk aan de goede kant afgezet worden en dienen geen straat meer over te 
steken.

 

Voorstel van beslissing :

-          De gemeenteraad verzoekt het college van burgemeester en schepenen de 
aankoop van de eigendom, gekend als het vroegere café ’t Dorp en de bijhorende zaal, in 
de Schoolstraat 18 te onderzoeken, met het oog op het creëren van ongeveer 10 
bijkomende parkeerplaatsen , extra zitbanken en openbaar groen, tegenover de 
school/het klooster

-          De gemeenteraad verzoekt het college van burgemeester en schepenen de 5 
bestaande parkeerplaatsen in de Schoolstraat aan de kant van het klooster, om te 
vormen naar een ‘Zoen en Vroem’ – zone.

Beslissing
Antwoord van schepen Griet Coppé:

Vorige legislatuur werd een mobiliteitsplan goedgekeurd waarbij het stop-principe naar 
voor werd geschoven. Dit betekent eerst stappers, dan trappers, dan het openbaar 
vervoer en ten laatste het privé-vervoer. Dit betekent, en vooral in schoolomgevingen, 
dat we bijzonder alert moeten zijn om de veiligheid te waarborgen. Je geeft aan dat 
vooral de volwassenen een ongepast rijgedrag en parkeergedrag vertonen. Het probleem 
ligt dus bij de volwassenen en we moeten vooral de volwassenen aanpakken zodat de 
kleuters en de lagere school kinderen veilig naar school kunnen gaan.

Vandaag ontvingen we de mobiliteitsbrief van o.a. ABVV en Minister Weyts waarbij we 
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nogmaals attent worden gemaakt om een schoolstraat in te richten. Tot nu toe is het ons 
daar nog niet gelukt omdat de directie ons natuurlijk moet steunen. 
Vandaar zouden we veel liever eerst in gesprek gaan met de directie van de scholen en 
de ouderraad. Met borden en parkeerplaatsen alleen zal het niet lukken. Er moet verder 
op gesensibiliseerd worden en eventueel door de school een gemachtigde opzichter 
geplaatst worden.
Aan de rechterzijde zijn reeds twee parkeerplaatsen ingericht als een vroem- en 
zoenzone. Het verkeersbord hangt daar. Eigenlijk willen we aan wijkscholen een 
schoolstraat organiseren en in Beveren zal dan het autoverkeer moeten inrijden in de 
Schoolstraat en dan links naar de Processiestraat. Dit is eigenlijk iets wat we met de 
scholen verder moeten uitwerken.
 
In die omgeving moet ook een masterplan opgemaakt worden om een visie te 
ontwikkelen. In de toekomst zal het klooster waarschijnlijk gesloopt worden en daar 
komt dan het nieuw stuk van de school. Het masterplan van Arkorum moet nog verder 
besproken en verfijnd worden. Tevens hebben we in het college van burgemeester en 
schepenen dezelfde denkpiste geopperd als Immanuel De Reuse dat er nog 
mogelijkheden zijn op de site De Jonckheere waar eventueel een nieuw woongebied zou 
kunnen komen met veel open ruimte met groen. Dit is nog niet voor morgen, maar als 
we nu reeds het café zouden kopen en de parkeerplaatsen haaks zouden intekenen, 
krijgen we zeker ongunstig advies van de verkeersdeskundigen.

We willen vooral schoolstraten inrichten en vooral is het de bedoeling om, zoals in 
Rumbeke, dat kinderen onder begeleiding zoveel als mogelijk met de fiets naar school te 
laten gaan.
We hebben daar zeker werk om te kijken hoe het beter kan.
Voor de aankoop zelf zullen we ons ontzien omdat er andere mogelijkheden zijn in de 
toekomst. We willen dit opentrekken en dit ruimer bekijken om de veiligheid te 
waarborgen.

Repliek van dhr. Dieter Carron:

De parking van VDL is momenteel van VDL en is een familiebedrijf. Het is een heel mooi 
perceel en mooi van vorm. Het is een mooie site om te ontwikkelen. Het klooster is een 
beschermd gebouw en zal waarschijnlijk niet zomaar mogen gesloopt worden.
Een schoolstraat is zeer handig in het centrum, maar niet in een dorp, denk ik.
Waarom parkeren de mensen foutief? Ze parkeren foutief omdat er geen plaats is. 
Sensibiliseren is geen oplossing. De grond van het café is onmiddellijk beschikbaar. 
Wanneer jullie het perceel niet meer nodig hebben, kan het nog altijd verkocht worden 
zoals het perceel in de Klokkeputstraat.

Stemming over het punt:

 de gemeenteraad verzoekt het college van burgemeester en schepenen de 
aankoop van de eigendom, gekend als het vroegere Café 't Dorp en de bijhorende 
zaal, in de Schoolstraat 18 te onderzoeken, met het oog op het creëren van 
ongeveer 10 bijkomende parkeerplaatsen, extra zitbanken en openbaar groen, 
tegenover de school/het klooster

13 stemmen voor: Dieter Carron, Bart De Meulenaer, Frederik Declercq, Lieve 
Lombaert, Justine Pillaert, Siska Rommel, Brecht Vermeulen, Cyriel Ameye, Peter 
Claeys, Immanuel De Reuse, Filip Deforche, Tina Feys, Jeaninne Vandenabeele



109/109

22 stemmen neen: Rina Arteel, Gerdy Casier, Griet Coppé, Liselot De Decker, José 
Debels, Francis Debruyne, Veroniek Debruyne-Desender, Astrid Deceuninck, Kris 
Declercq, Piet Delrue, Michèle Hostekint, Geert Huyghe, Henk Kindt, Dirk Lievens, 
Caroline Martens, Nathalie Muylle, Matthijs Samyn, Stefaan Van Coillie, Tom 
Vandenkendelaere, Marc Vanwalleghem, Ria Vanzieleghem, Bart Wenes

3 onthoudingen: Filiep Bouckenooghe, Steven Dewitte en Deniza Miftari

 De gemeenteraad verzoekt het college van burgemeester en schepenen de 5 
bestaande parkeerplaatsen in de Schoolstraat aan de kant van het klooster, om te 
vormen naar een "Zoen en Vroem" - zone.

7 stemmen voor: Dieter Carron, Bart De Meulenaer, Frederik Declercq, Lieve 
Lombaert, Justine Pillaert, Siska Rommel, Brecht Vermeulen

22 stemmen neen: Rina Arteel, Gerdy Casier, Griet Coppé, Liselot De Decker, José 
Debels, Francis Debruyne, Veroniek Debruyne-Desender, Astrid Deceuninck, Kris 
Declercq, Piet Delrue, Michèle Hostekint, Geert Huyghe, Henk Kindt, Dirk Lievens, 
Caroline Martens, Nathalie Muylle, Matthijs Samyn, Stefaan Van Coillie, Tom 
Vandenkendelaere, Marc Vanwalleghem, Ria Vanzieleghem, Bart Wenes

9 onthoudingen: Filiep Bouckenooghe, Steven Dewitte, Deniza Miftari, Cyriel 
Ameye, Peter Claeys, Immanuel De Reuse, Filip Deforche, Tina Feys, Jeaninne 
Vandenabeele

25 februari 2019 23:02 - De voorzitter schorst de zitting
25 februari 2019 23:21 - De voorzitter opent de besloten zitting
25 februari 2019 23:28 - De voorzitter sluit de zitting

Aldus gedaan in zitting van 25 februari 2019


