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gemeenteraad
Notulen open zitting Zitting van 25 maart 2019

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Piet Delrue, Voorzitter gemeenteraad; de heer Kris Declercq; mevrouw Nathalie Muylle; 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; 
mevrouw Mieke Vanbrussel; de heer Matthijs Samyn; de heer Francis Debruyne; mevrouw Liselot De 
Decker; mevrouw Michèle Hostekint; de heer Henk Kindt; de heer Gerdi Casier; de heer Filiep 
Bouckenooghe; de heer Steven Dewitte; mevrouw Deniza Miftari; de heer Filip Deforche; de heer 
Immanuel De Reuse; de heer Cyriel Ameye; de heer Peter Claeys; mevrouw Jeaninne Vandenabeele; 
mevrouw Tina Feys; mevrouw Siska Rommel; de heer Frederik Declercq; de heer Brecht Vermeulen; 
de heer Bart De Meulenaer; mevrouw Lieve Lombaert; mevrouw Justine Pillaert; de heer Dieter Carron

Zijn eveneens aanwezig:
de heer Bart Vandenbroucke, Wnd. algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw Griet Coppé; de heer José Debels

Verontschuldigd:
de heer Geert Sintobin, Algemeen directeur

25 maart 2019 19:11 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING

1 2019_GR_00112 Notulen van de zitting van de gemeenteraad van 25 
februari 2019 - Openbare zitting - Goedkeuring

Beschrijving

Context en argumentatie
In toepassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad worden de notulen en het 
zittingverslag van de vergadering van de gemeenteraad van 25 februari 2019 - openbare zitting ter 
goedkeuring voorgelegd.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
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De notulen en het zittingsverslag van de vergadering van de gemeenteraad van 25 februari 2019 - 
openbare zitting worden goedgekeurd.

Vragen om uitleg

IR 1 Mondelinge vraag van raadslid Filip Deforche: Cannabiswinkel in de 
Ooststraat en de vastgestelde inbreuken

Indiener(s):
Filip Deforche,                      Vlaams Belang                   

Toelichting:
Men kan zich veel vragen stellen bij de cannabiswinkel in de Ooststraat in Roeselare. Waarom de 
winkel bijvoorbeeld zomaar pal in het winkelcentrum kon komen? Waarom de winkel per se in 
Roeselare moest komen?

Feit is in elk geval dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (het FAVV), en 
de FOD Volksgezondheid samen met de politie van RIHO – bij mijn weten geen enkele van de deze 
drie op enige manier verbonden met het Vlaams Belang – een scherpe controle hebben uitgevoerd en 
daarbij verschillende inbreuken hebben vastgesteld.  Inbreuken op de volksgezondheid, kan men 
aannemen.

Met mijn vraag wil ik graag informeren naar een stand van zaken in dit dossier. Nu weet ik wel dat u 
gehouden bent aan het geheim van het onderzoek, maar wat zijn de mogelijke gevolgtrekkingen die 
het stadsbestuur uit deze zaak trekt? Is het aangewezen om dergelijke winkels, waar maatschappelijk 
géén draagvlak voor bestaat, toe te laten pal in ons winkelcentrum? Is er al zicht op het verdere 
verloop van de procedure? Waar staan we vandaag? Zijn er naast de medicinale drugs bijvoorbeeld 
ook gewone drugs aangetroffen?

Antwoord
Voor het antwoord wordt verwezen naar de audio-opname in bijlage.

19:17 - Griet Coppé betreedt de zitting

IR 2 Mondelinge vraag van raadslid Peter Claeys: Roeselaarse Syriëstrijder

Indiener(s):
Peter Claeys,                      Vlaams Belang                   

Toelichting:
Een tijd geleden vertrokken honderden jonge islamieten vanuit Vlaanderen ,Brussel en Wallonië naar 
Irak en Syrië om er te gaan vechten voor  Islamitische Staat . Het is hier niet de plaats en het 
moment om de gruweldaden te beschrijven waarin deze jonge salafisten betrokken waren, maar door 
de recente gebeurtenissen wil ik dit toch in de schijnwerper plaatsen . Omdat er ook in Roeselare een 
Tsjetsjeense salafist was , die naar het Midden-Oosten was vertrokken om er een salafistisch kalifaat 
te gaan oprichten , werd er een zogenaamd  “Lokale Integrale Veiligheidscel” in leven geroepen, die 
zich moest bezighouden met de dreiging van de radicale islam in onze stad.
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Graag een stand van zaken over deze LIVC . Zeker in het licht van de wonderbaarlijke heropstanding 
van een voor dood verklaarde Syriëstrijder uit het Antwerpse (de man bleek in leven te zijn , en zou 
intussen teruggekeerd zijn ….).

Graag zou ik de Burgemeester willen vragen in hoeverre zij het spoor van de Roeselaarse    
Syriëstrijder hebben  kunnen volgen. Weet u waar de man verblijft ? Is hij gesneuveld, en zo ja 
,hoeveel zekerheid heeft men hierover (herinner de zaak van de Antwerpse  Syriëstrijder hierboven). 
Wat doet het LIVC momenteel ? Hoe waakzaam is onze stad ?

Antwoord
Voor het antwoord wordt verwezen naar de audio-opname in bijlage.

IR 3 Mondelinge vraag van raadslid Gerdi Casier: fietstraat en fietscomfort

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

Toelichting:
Onze fietsstraat, de Kattenstraat, vinden wij een heel lovenswaardig initiatief. We stellen echter vast 
dat het op de juiste manier gebruik maken van de fietstraat nog een ander paar mouwen is. Onze 
vraag : 'Zou meer sensibilisering van de burger en ook het verruimen van het aantal fietsstraten een 
mogelijkheid zijn om onze fietsstraat meer te laten floreren? Verder denken wij ook dat de opsmuk, 
het opfleuren van de fietsstraat met eventueel bloembakken en ecterera, (die voor verplichte 
vertraging in het verkeer kunnen zorgen) misschien wel voor een directe aanwijzing en sensibilisering 
zou kunnen zorgen. We bedoelen daar mee dat we de fietsstraat een 'look and feel' trachten te 
geven, die tegelijk het fietscomfort verhoogt en die gebruikers als het ware van zelf sensibiliseert en 
hen er op wijst : hier rijd je een fietsstraat binnen. Ik herhaal kort mijn vraag : kunnen wij het gebruik 
van de fietsstraat optimaliseren en kan verruiming van het project helpen voor een doelgerichte 
stimulans ter attitudevorming bij de gebruikers? Kan het beleid dit in overweging nemen?

Antwoord
Voor het antwoord wordt verwezen naar de audio-opname in bijlage.

IR 4 Mondelinge vraag van raadslid Gerdi Casier: singles en 'rond komen'

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

Toelichting:
Testaankoop en de Koning Boudewijnstichting stellen vast dat singles het dubbel zo moeilijk hebben 
als koppels. Het lot van singles wordt omschreven als één paar schouders, maar een dubbele last. Uit 
de koopkrachtbarometer van Testaankoop blijkt dat singles nauwelijks iets over hebben om op zij te 
zetten, soms moeten ze zelfs aan kloppen bij hun ouders om de touwtjes aan elkaar te kunnen 
knopen.
De barometer Energiearmoede geeft dan volgens de Koning Boudewijnstichting aan dat één op drie 
alleenstaanden energiearmoede kent, een toch wel onthutsend cijfer. Een te groot deel van het 
maandelijks inkomen gaat dus naar gas en elektriciteit. ( Verwarming af draaien als kinderen naar 
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school zijn en verlichting door kaarsen vervangen zijn in mijn oordeel drakonische maatregelen vanuit 
een toch wel 'trieste' noodzaak tot terugschroeven van het energieverbruik)
De stichting voorspelt een toename van alleenstaanden en eenoudergezinnen en vreest dan ook voor 
een toename van de energie-armoede. Volgens de Stichting zou het beleid voor een groter aantal 
sociale woningen moeten zorgen specifiek voor alleenstaanden en eenoudergezinnen.
Mijn vraag : In welke mate nemen wij vanuit onze visie - iedereen mee en oltegoare - de 
alleenstaanden en eenoudergezinnen in het vizier? Is er aan plan van aanpak? Is er plan om deze 
problematiek te capteren?

Antwoord
Voor het antwoord wordt verwezen naar de audio-opname in bijlage.

19:33 - José Debels betreedt de zitting

IR 5 Mondelinge vraag van raadslid Justine Pillaert: Verhuur Trax

Indiener(s):
Justine Pillaert,                      N-VA                   

Toelichting:
Het nieuwe deel van de TRAX-site gaat eind april open. Verschillende verenigingen melden echter dat 
het niet praktisch is dat er nog veel extra materiaal moet worden gehuurd (en
betaald) bij het huren van de grote zaal. Er is standaard geen geluids- of lichtinstallatie en ook 
security is voor bepaalde verenigingen moeilijk te vinden of te financieren.

Wat zal de stad doen om alle zalen op de TRAX-site zo commercieel mogelijk te maken? Zal er voor 
verenigingen en particulieren die, bijvoorbeeld, de grote zaal huren ondersteuning
zijn om extra materiaal te bekomen? Heeft de stad een idee over het aantal gewenste verhuringen per 
maand?

Antwoord
Voor het antwoord wordt verwezen naar de audio-opname in bijlage.

IR 6 Mondelinge vraag van raadslid Brecht Vermeulen: De bouwprojecten naar 
aanleiding van de fusie tussen Barnum en VISO

Indiener(s):
Brecht Vermeulen,                      N-VA                   

Toelichting:
Mijnheer de voorzitter

 

Er is een fusie aangekondigd van de scholen VISO en Barnum.
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Een van de argumentaties is dat er een subsidie van 32 miljoen euro is vastgelegd voor een 
nieuwbouw voor de VISO.  De bedoeling van de Scholengroep Sint-Michiel is blijkbaar om die 
nieuwbouw te bouwen in de buurt van Barnum.

Hiervoor heeft men blijkbaar al aan het stadsbestuur gevraagd om Ter Berken te kunnen verwerven, 
dat eigendom is van het Zorgbedrijf.

De 2 VISO scholen zouden ongeveer 1100 leerlingen hebben.  Barnum ongeveer 450.  Een fusieschool 
zal bijgevolg ongeveer 3,5 keer zo groot zijn als het huidige Barnum, in een omgeving die nu al druk 
volgebouwd is.  De impact op de omgeving zal dus groot zijn, zowel bij de bouwwerkzaamheden, 
maar zeker ook als de scholen na 2024 samen operationeel zullen zijn.  Ik denk maar aan de 
mobiliteitsproblematiek.

Zowel het verlenen van een omgevingsvergunning als de mobiliteitsproblematiek, is een bevoegdheid 
voor het stadsbestuur. 

Ik ga er ook van uit dat de 2 huidige sites van het VISO een andere bestemming zullen krijgen.  Zeker 
de site aan het Polenplein is commercieel zeer waardevol voor vastgoedpromotoren.  Ik vernam in 
2017 al dat er 2 projectontwikkelaars reeds bezig waren om die 2 sites te verwerven en te 
ontwikkelen. 

Noch voor Ter Berken of een andere plaats waar het VISO – in het kader van de fusie - kan bouwen 
in de nabijheid van Barnum, noch voor de 2 huidige sites van het VISO kan een architect of een 
projectontwikkelaar starten zonder goed te weten wat het stadsbestuur daar wil of niet wil.  Dat 
betekent dat er altijd eerst overleg moet zijn met het stadsbestuur en dat dit ook nadien 
opvolgingsvergadering vraagt.

Mijn concrete vragen :

 In hoeverre is het stadsbestuur al betrokken bij de ontwikkeling van de bestaande en 
toekomstige sites van VISO

 Wat zal het stadsbestuur daar toelaten en welke voorwaarden koppelt ze er aan ?
 Zal het stadsbestuur zelf beleidsmaatregelen treffen naar aanleiding de bouwprojecten ?

Antwoord
Voor het antwoord wordt verwezen naar de audio-opname in bijlage.

IR 7 Mondelinge vraag van raadslid Tom Vandenkendelaere: Statiegeldalliantie

Indiener(s):
Tom Vandenkendelaere,                      CD&V                   

Toelichting:
Collega's,

 

Zaterdagvoormiddag nam ik met een aantal CD&V-jongeren, net zoals enkele collega's hier, deel aan 
de zwerfvuilopkuisdag georganiseerd door Stad Roeselare. Telkens weer wordt je verrast van wat 
allemaal in wegen en bermen arriveert: wc-potten, dode katten, you name it.
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De zwerfvuilopkuisdag is verdienstelijk en tegelijk broodnodig, maar in feite zouden we allemaal meer 
moeten doen. Zo denk ik aan de actie van collega Geert Huyghe om op wijkniveau bermen te ruimen. 
Zo denk ik ook aan de actie van onze jongerenafdeling waarbij we vorige maand zijn gaan ploggen. 
Plogging komt uit Scandinavië overgewaaid: je gaat joggen en neemt een zak mee om tegelijk vuilnis 
op te rapen. Televisiepresentator Ruben Van Gucht deed dat voor het eerst in België.

We zouden via de Kazandstraat zo naar het jaagpad lopen. Maar verder dan de Kazandstraat zijn we 
niet geraakt: we raapten daar in een klein uur onder andere een immobord in polyprop op, maar ook 
isomo, isolatieschuim, een plastic taartdoos, een (lege) fles rosé en ga zo maar door. Daarnaast maar 
liefst 218 blikjes en flesjes, en dat in één enkele straat!

Ik besef maar al te goed dat de Stad al enorme inspanningen levert, denk aan de glasbollen met 
cameratoezicht, de vele vuilbakken en inderdaad haar deelname aan het Mooimakers-project. Maar 
moeten we niet erkennen dat gewoon meer actie rond zwerfvuil nodig is? Een eerste stap daarbij is 
volgens mij het toetreden van de Statiegeldalliantie die pleit voor statiegeld op blikjes en flesjes. Had 
die bestaan, verdienden we al joggend 54,5 EUR op een uurtje tijd.

Concreet daarom mijn vraag: is de Stad bereid om deze alliantie toe te treden en op Vlaams niveau 
mee voor statiegeld te pleiten? En welke acties wil de Stad ondernemen om onze grachten, bermen 
en waterlopen van zwerfvuil te bevrijden?

Antwoord
Voor het antwoord wordt verwezen naar de audio-opname in bijlage.

IR 8 Mondelinge vraag van raadslid Caroline Martens: Asbestafbouwplan van 
Vlaamse regering en OVAM

Indiener(s):
Caroline Martens,                      CD&V                   

Toelichting:
Zoals u weet is het Vlaams parlement bezig met de goedkeuring van een asbest-decreet dat een 
certificaat zal verplichten bij de verkoop van een woning gebouwd vanaf de jaren 60.

Asbest  is een verzamelnaam voor natuurlijke silicamineralen die bestaan uit microscopisch kleine, 
naaldachtige vezels. Er zijn meer dan 3500 verschillende asbesttoepassingen gekend waarin 
asbestvezels in wisselende hoeveelheden aanwezig zijn, vermengd met een bindmiddel. Het meest 
bekende bindmiddel is cement zoals in asbestcement leien en golfplaten. De aanwezigheid van 
asbesthoudende materialen vormt geen gevaar zolang het bindmiddel de asbestvezels vasthoudt. 
Door het bewerken of door verwering en veroudering wordt het bindmiddel beschadigd en laat het de 
asbestvezels los. Het inademen van deze vezels veroorzaakt een hele rits aan ziektes zoals 
mesothelioom en diverse kankers waarvan longkanker de belangrijkste is.

De OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) werkt aan een afbouwplan om een 
asbestveilig Vlaanderen te bekomen tegen 2040. Om dit plan voldoende te onderbouwen met 
praktijkgegevens, zet de OVAM in samenwerking met gemeentes en intercommunales verschillende 
proefprojecten op poten. Zo zijn  onder andere de kosten voor een projectcoördinator, het aanbieden 
van asbestzakken samen met persoonlijke beschermingsmiddelen, en /of het ophalen aan huis , 
aanbieden van bronverpakking voor veilige afvoer ,  en andere, subsidiabele kosten.

Er lopen reeds verschillende proefprojecten met succes onderandere in de provinvie Antwerpen.
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Is het bestuur eventueel kandidaat om in te tekenen in dergelijke proefprojecten, om zo mee te 
werken aan het asbestvrij maken van Vlaanderen tegen 2040?

Antwoord
Voor het antwoord wordt verwezen naar de audio-opname in bijlage.

IR 9 Mondelinge vraag van raadslid Steven Dewitte: een breed en geïntegreerd  
onthaal

Indiener(s):
Steven Dewitte,                      Groen                   

Toelichting:
beste voorzitter 

Ondanks alle economische groei en lage werkloosheid in deze regio zijn er mensen die op zoek zijn 
naar hulp .
Iemand die op zoek is naar hulp kan zich daarbij veel vragen stellen en vaak brengt het ene probleem 
een ander mee .
In ons sterk uitgebouwd welzijnsaanbod is het dan ook belangrijk om zo vlug mogelijk  de juiste hulp 
bij de persoon te brengen . 

Ook minister van welzijn Vandeurzen zag dit in en lanceerde een vraag naar een breed en 
geïntegreerd  onthaal !

Geen evidente opdracht lijkt me om ziekenbonden, CAW's ,OCMW s en anderen samen te brengen per 
client .

Daarom is het belangrijk dat ons aanbod transparant en herkenbaar moet zijn . 

Vorige legislatuur kozen we om in dit pilootproject te stappen .

Recent heeft  de minister van welzijn hierom een vraag gestuurd naar de lokale overheden om 
nogmaals de regierol hierin op te nemen maar specifiek voor ontoeleidbaren .

men vraag is dan ook in die zelfde lijn ,

hoe nam de stad / OCMW zijn regierol op voor een breed en geïntegreerd  onthaal  ?

en wat is de evaluatie ?

en werd er gehoor geheven aan de 2de oproep van heer vandeurzen ?

Antwoord
Voor het antwoord wordt verwezen naar de audio-opname in bijlage.

IR 10 Mondelinge vraag van raadslid Filiep Bouckenooghe: Voor een 
klimaatvriendelijk nieuw stadsgebouw
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Indiener(s):
Filiep Bouckenooghe,                      Groen                   

Toelichting:
Een nieuw kantoorgebouw voor de stadsdiensten wordt momenteel voorbereid. De realisatie zou voor deze 
legislatuur. Ik veronderstel dat de stadsdiensten momenteel nog bezig zijn dit nauwkeurig voor te bereiden. 
Lokalisatie, dienstverleningsconcept, prijskaartje,....zijn belangrijke items. Maar we hebben ook een 
voorbeeldfunctie, dit gebouw moet inspirerend zijn, zeker nu dat de burger meer aandacht vraagt voor het 
klimaat…….

 Daarom volgende vragen. 

 wat is de concrete timing voor een nieuw stadskantoor ?
 zijn ook de nodige voorbereidingen bezig voor een klimaatvriendelijk gebouw :  hoge 

duurzaamheidsscore, groen, energiezuinig, circulair,.... ?

 

Antwoord
Voor het antwoord wordt verwezen naar de audio-opname in bijlage.

2 2019_GR_00098 Overdracht van grond bestemd voor het openbaar 
domein uit verkaveling 1170, Hazegoedweg - 
Ontwerp van akte - Goedkeuring

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

Bijlagen
1. verkavelingsvergunning d.d. 16.02.1998
2. ontwerp van akte
3. uittreksel kadastrale legger

Context en argumentatie
In uitvoering van de verkavelingsvergunning van 16.02.1998 is de verkavelaar verplicht tot kosteloze 
overdracht van de grond bestemd voor opname in het openbaar domein.

Om dit te regelen werd door notaris Jan Vandenweghe te Zonnebeke een ontwerp van akte 
opgemaakt  waarbij de heer Joseph Demonie, wonende te 8800 Roeselare, Hazegoedweg 28, 
volgende goed kosteloos overdraagt aan de stad Roeselare:
Stad Roeselare – 3de afdeling
een strookje grond, gelegen te Roeselare, aan de hoek van de Zilverbergstraat en de Hazegoedweg, 
bekend volgens kadaster sectie C nummer 0798HP0000, met een oppervlakte van 13 ca.

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.

3 2019_GR_00095 Overdracht van grond bestemd voor het openbaar 
domein uit verkaveling 1262, Hazegoedweg - 
Ontwerp van akte - Goedkeuring

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

Bijlagen
1. verkavelingsvergunning d.d. 05.08.2002
2. verkavelingsplan
3. ontwerp van akte
4. meetplan landmeter Patrick Carpentier d.d. 08.11.2018

Context en argumentatie
In uitvoering van de verkavelingsvergunning van 05.08.2002 en het goedgekeurd verkavelingsplan is 
de verkavelaar verplicht tot kosteloze overdracht van de grond bestemd voor opname in het openbaar 
domein.

Om dit te regelen werd door notaris Jan Vandenweghe te Zonnebeke een ontwerp van akte 
opgemaakt  waarbij:

1) de heer Willy Debruyne, wonende te 8800 Roeselare, Kaaskerkestraat 3,
2) mevrouw Rosa Debruyne, wonende te 8800 Roeselare, Ieperseweg 126,
3) mevrouw Hedwige Haspeslagh, wonende te 9031 Gent, Hazestropdreef 5,
volgende goed kosteloos overdragen aan de stad Roeselare:
Stad Roeselare – 3de afdeling
een strookje grond, gelegen te Roeselare, aan de hoek van de Zilverbergstraat en de Hazegoedweg, 
kadastraal bekend sectie C nummer 0667RP0000, met een oppervlakte volgens meting van 51 ca 67 
dma.

Het plan werd opgemaakt op 08.11.2018 door de heer Patrick Carpentier, landmeter-expert te 
Wevelgem.

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.

4 2019_GR_00097 Overdracht van grond met uitrustingswerken 
bestemd voor het openbaar domein uit de 
verkaveling 1359 Broeder Adolfstraat - Ontwerp 
van akte - Goedkeuring

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

Bijlagen
1. definitieve oplevering d.d. 24.01.2018
2. ontwerp van akte
3. meetplan van landmetersbureau Metimo d.d. 05.09.2017
4. raadsbesluit goedkeuring van het ontwerp en tracé van wegen d.d. 17.09.2007
5. verkavelingsvergunning d.d. 21.01.2008
6. verkavelingsovereenkomst d.d. 09.11.2011

Context en argumentatie
De definitieve overname van de uitrustingswerken uit deze verkaveling had plaats op 24.01.2018 en 
werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 26.02.2018.

Volgens de bepalingen van de verkavelingsovereenkomst van 09.11.2011 heeft de verkavelaar zich 
verbonden tot kosteloze overdracht van de grond met uitrustingswerken voor opname in het openbaar 
domein na de definitieve overname van de verkaveling.

In uitvoering hiervan werd door notaris Jo Debyser te Ardooie een ontwerp van akte opgemaakt, 
waarbij de bvba Rimmo Invest, met zetel te 8800 Roeselare, Populierstraat 120, de volgende 
onroerende goederen kosteloos overdraagt aan de stad Roeselare:

Stad Roeselare 1ste afdeling

1. Een perceel grond dienstig als straat gelegen te Roeselare, genoemd Broeder Adolfstraat, ten 
kadaster bekend onder Roeselare 1ste afdeling sectie A nummers 1144/S P0000; 1145/T 
P0000 en 1153/Y/3 P0000 met een oppervlakte volgens meting van 14 a 39 ca, lot A op het 
hierna vermeld plan.
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2. Een perceel grond dienstig als groenzone gelegen te Roeselare, nabij de Pater Pirestraat, ten 
kadaster bekend onder Roeselare 1ste afdeling sectie A nummers 1144/P P0000; 1145/S 
P0000, 1147/L/3 P0000 en 1153/Z/3 P0000 met een oppervlakte volgens meting van 24 a 55 
ca, lot B op het hierna vermeld plan.    

Het plan werd opgemaakt op 05.09.2017 door landmeter-expert Luc Dekien van Metimo ter 
Roeselare.

Het ontwerp en het tracé van straat werden goedgekeurd door de gemeenteraad in vergadering van 
17.09.2007.

Deze kosteloze overdracht geschiedt om reden van openbaar nut en dit voor opname in het openbaar 
domein van de stad in uitvoering van de door het college van burgemeester en schepenen op 
21.01.2008 goedgekeurde verkaveling 1359 Broeder Adolfstraat en verkavelingsovereenkomst van 
09.11.2011.

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.

5 2019_GR_00096 Overdracht van grond bestemd voor het openbaar 
domein uit verkaveling 1385, 
Moorseelsesteenweg/Oude Maria’s-Lindestraat - 
Ontwerp van akte - Goedkeuring

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

Bijlagen
1. verkavelingsvergunning d.d. 08.09.2008
2. verkavelingsplan
3. ontwerp van akte
4. meetplan van landmeterskantoor Sabbe en C° d.d. 25.11.2015

Context en argumentatie
In uitvoering van de verkavelingsvergunning van 08.09.2008 en het goedgekeurd verkavelingsplan is 
de verkavelaar verplicht tot kosteloze overdracht van de grond bestemd voor opname in het openbaar 
domein.
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Om dit te regelen werd door notaris Stefaan Laga te Izegem een ontwerp van akte opgemaakt  
waarbij:

1) de heer Wilfried Steen, wonende te 8800 Roeselare, Batavialaan 109,
2) mevrouw Christiana Dezutter, wonende te 8800 Roeselare, Moorseelsesteenweg 16,
volgende goed kosteloos overdragen aan de stad Roeselare:
Stad Roeselare 8ste afdeling - Rumbeke 2de afdeling
een perceel grond gelegen Moorseelsesteenweg en Mariaslinde, zijnde lot OD gekadastreerd volgens 
recent kadastraal uittreksel sectie B, nummer 1664DP0000, met een oppervlakte volgens meting van 
1 a 96 ca 93 dma.

Het plan werd opgemaakt door landmeter-expert Nico Louagie van Landmeterskantoor Sabbe + C° te 
Roeselare op 25.11.2015

Deze kosteloze overdracht geschiedt om reden van openbaar nut en dit voor opname in het openbaar 
domein van de stad. Deze overdracht is ook nodig voor de geplande werken aan de 
Moorseelsesteenweg.

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.

6 2019_GR_00094 Weg- en rioleringswerken in de verkaveling 
V1562/1 Joseph Hanoullestraat - Dumobil - 
Ontwerp en tracé van straten en kosteloze 
grondafstand - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Art. 31 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning

Bijlagen
1. verkavelingsplan
2. legende verkavelingsplan
3. titelblad
4. inplantingsplan bestaand
5. inplantingsplan nieuw
6. legende inplantingsplan
7. grondplan bestaand
8. grondplan nieuw
9. terreinprofiel 1
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10. terreinprofiel 2
11. terreinprofiel 3
12. lengteprofiel 1 bestaande toestand
13. lengteprofiel 1 ontworpen toestand
14. dwarsprofiel 1
15. typedwarsprofiel 1
16. typedwarsprofiel 2
17. Constructietekening
18. typedetails
19. beschrijving technische werken
20. bestek
21. raming
22. Hydraulische nota
23. plan grondafstand
24. verbintenis kosteloze grondafstand

Context en argumentatie
Bureau Cnockaert NV werd door Dumobil CONSTRUCT NV aangesteld voor het maken van een 
ontwerp voor het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de verkaveling Joseph Hanoullestraat.

De aanvraag omvat het uitvoeren van uitrustingswerken als gevolg van een verkavelingsaanvraag in 
de Joseph Hanoullestraat.

Het openbaar domein omvat de aanleg van een uitbreiding van het bestaande plein van de Joseph 
Hanoullestraat in dezelfde materialen als de bestaande verharding.

Rond de nieuwe rijweg worden nieuwe voetpaden aangelegd aansluitend op de bestaande voetpaden 
in de wijk t.h.v. huis nr. 13 en 14.

Aansluitend op de nieuwe wegenis op toekomstig openbaar domein worden ook langs beide kanten 
private toegangswegen aangelegd voor de ontsluiting van de aanpalende loten. De rijbaanbreedte van 
deze toegangswegen bedraagt 4,75 m incl. boordsteen en greppel.

Er wordt ook een gescheiden rioleringsstelsel voorzien waarbij de loten worden voorzien om 
gescheiden aan te sluiten op de bestaande riolering in de Joseph Hanoullestraat.

De buffering wordt voorzien deels in de regenwaterputten en deels in de nieuwe riolering. Er wordt 
een vertraagde afvoer gerealiseerd naar de bestaande riolering.  

De verkaveling voorziet 8 loten waarvan 6 voor gesloten- en halfopen bebouwing (3 woningen 
gekoppeld) en 2 voor open bebouwing.

De verkaveling is een invulling van een resterende woonzone binnen het woongebied.

De aanlegkosten voor de werken worden geraamd op € 189.621,95 excl. btw of € 229.442,56 incl. 
btw  en zijn volledig ten laste van de bouwheer.

De totale uitvoeringstermijn bedraagt 40 werkdagen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.
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Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
Het ontwerp en het tracé van de straten voor de verkaveling V1562/1 in de Joseph 
Hanoullestraat, aangevraagd door Dumobil, worden goedgekeurd.

Artikel 2
De kosteloze overdracht door de verkavelaar aan de Stad van de gronden met de te realiseren 
infrastructuur, die afgebeeld zijn op het plan van de over te dragen gronden en de technische plannen 
van de verkavelingsaanvraag, bestemd voor opname in het openbaar domein, worden goedgekeurd. 
Deze overdracht geschiedt na goedkeuring van de definitieve oplevering van de infrastructuurwerken. 
De verkavelaar spreekt hiervoor een notaris naar keuze aan. Deze regelt de overdracht en verlijdt de 
akte. Alle kosten verbonden met de overdracht en het opmaken van de akte zijn ten laste van de 
verkavelaar.

8 2019_GR_00099 Duurzame verkaveling Gitsestraat - OV/0308-2019 
- Moderniseren elektriciteitsnet in de Gitsestraat, 
tussen Bobijnstraat en Oude Diksmuidsestraat - 
Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

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

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
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1. Offerte NW323524
2. Plan NW323524
3. Besluit CBS 17.12.2018 goedkeuring intentieverklaring kostenverdeling heraanleg 

Gitsestraat

Context en argumentatie
In het project rond "Heraanleg van de Gitsestraat" is het moderniseren van het elektriciteitsnet door 
FLUVIUS noodzakelijk, dit om de nieuwe verkavelingen op het Roobaertpark te kunnen voorzien van 
voldoende stroom. De nieuwe stroomnetten, waarvan hier sprake is, staan in verschillende kleuren 
ingetekend op het plan in bijlage (lijnen enkel binnen de Gitsestraat) en worden door de stad 
voorgefinancierd. Stapsgewijs wordt het voorgefinancierde bedrag terugbetaald aan de stad door de 
verkavelaars, en dit binnen een termijn van 6 maand na het afleveren van elke 
verkavelingsvergunning. Deze afspraak is opgenomen in een intentieverklaring van de kostenverdeling 
voor de heraanleg van de Gitsestraat waarop het college van burgemeester en schepenen reeds 
goedkeuring gaf op 17 december 2018.

FLUVIUS System Operator cvba, Ter Waarde 90 te  8900 Ieper stelde een technische beschrijving en 
raming op voor de opdracht "Moderniseren elektriciteitsnet in de Gitsestraat, tussen de Bobijnstraat 
en de Oude Diksmuidsestraat".

De uitgave wordt geraamd op € 120.464,38 excl. btw of € 124.929,03 incl. btw.

Aangezien het openbaar elektriciteitsnet eigendom is van FLUVIUS System Operator cvba wordt 
voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure, meer bepaald artikel 42, 
§1, 1° diii (de opdracht kan slechts door één bepaalde inschrijver worden uitgevoerd om redenen van 
uitsluitende rechten).

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

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

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

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De technische beschrijving en de raming voor de opdracht “Moderniseren elektriciteitsnet in de 
Gitsestraat, tussen Bobijnstraat en Oude Diksmuidsestraat”, opgesteld door FLUVIUS System Operator 
cvba, Ter Waarde 90, 8900 Ieper worden goedgekeurd. De raming bedraagt € 120.464,38 excl. btw 
of € 124.929,03 incl. btw.

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking, meer bepaald artikel 42, §1, 1° diii (de opdracht kan slechts door één 
bepaalde inschrijver worden uitgevoerd om redenen van bescherming van uitsluitende rechten).
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10 2019_GR_00106 ERE/263-2019 - Raamcontract voor aanstelling van 
een veiligheidscoördinator ontwerp en 
verwezenlijking - Lastvoorwaarden en 
gunningswijze - Goedkeuring

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

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), en meer bepaald  artikels 2, 36° 
en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en voor rekening van meerdere 
aanbesteders toelaat 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, meer bepaald artikel 90, 1°.

Het KB van 25 januari 2001 betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, en latere wijzigingen.

Bijlagen
1. 20190304 Ontwerpbestek
2. Modelcontract VCO
3. Modelcontract VCV + deel VCO
4. Modelcontract VCV

Voorgeschiedenis
Deze opdracht omvat de volledige taak van “coördinator-ontwerp” en van “coördinator-
verwezenlijking” zoals beschreven in het K.B. d.d. 25/01/2001 en latere wijzigingen, betreffende de 
tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.

Het huidig raamcontract voor aanstelling van een veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking 
met de bvba FEYS, Professor Dewulfstraat 188 te 8970 POPERINGE is afgelopen.
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Context en argumentatie
In het kader van de opdracht “Raamcontract voor aanstelling van een veiligheidscoördinator ontwerp 
en verwezenlijking” werd een bestek met nr. ERE/263-2019 opgesteld door de dienst Aankopen, in 
samenwerking met de dienst Preventie.

Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact 
benodigde hoeveelheden. Dit hangt immers af van de omvang en het aantal projecten die in de de 
komende jaren zullen worden opgestart en van het al dan niet gebruiken van onderaannemers door 
de gegunde aannemers.

Voor het bepalen van het eindtotaal, waarop zal gegund worden, zullen de opgegeven prijzen getoetst 
worden aan de gegevens van het budget 2019. Deze zijn vermoedelijke gegevens. Zij binden het 
bestuur op geen enkele wijze. De dienstverlener kan geen schadevergoeding eisen indien deze 
vermoedelijke hoeveelheden niet bereikt worden.

De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 4 jaar. De totale opdracht wordt evenwel 
beperkt tot een maximum van € 144.000 excl. btw.

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.

Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij het aangewezen is dat Stad Roeselare de procedure zal 
voeren en in naam van OCMW Roeselare bij de gunning van de opdracht zal optreden.

Gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve vereenvoudiging.

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

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. ERE/263-2019 voor de opdracht “Raamcontract voor aanstelling van een 
veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking”, opgesteld door de dienst Aankopen, in 
samenwerking met de dienst Preventie wordt 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 opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 4 jaar. De totale opdracht wordt evenwel 
beperkt tot een maximum van € 144.000 excl. btw.
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Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3
Stad Roeselare wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van OCMW Roeselare bij 
de gunning van de opdracht op te treden.

12 2019_GR_00089 De Mandel cv - Aanduiden van drie 
vertegenwoordigers voor 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. Statuten

Context en argumentatie
Ingevolge de algehele vernieuwing van de gemeenteraad dient er overgegaan te worden tot de 
aanduiding van bestuurders voor de raad van bestuur van Bouwmaatschappij De Mandel cv.

Cf. artikel 15 van de statuten is de raad van bestuur samengesteld uit dertien leden, waarvan drie 
mandaten worden voorbehouden voor de Stad Roeselare.
Er zijn geen voorwaarden d.w.z. dat hiervoor ook niet-gemeenteraadsleden mogen aangeduid 
worden.

Voordracht door het college van burgemeester en schepenen:

 Mevr. Michèle Hostekint
 Mevr. Ria Vanzieleghem
 Mevr. Greet Verhelle

Voordracht door N-VA:

 Dhr. Brecht Vermeulen

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 39 leden deelnemen, voor het aanduiden van drie 
bestuurders voor de raad van bestuur:

 Mevr. Michèle Hostekint bekomt vijfentwintig stemmen.
 Mevr. Ria Vanzieleghem bekomt dertig stemmen.
 Mevr. Greet Verhelle bekomt negenentwintig stemmen.
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 Dhr. Brecht Vermeulen bekomt negen stemmen.
Er zijn eenentwintig blanco-stemmen en drie ongeldige stemmen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit

Artikel 1
Volgende personen, allen de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen bekomen 
hebbende, worden aangeduid als bestuurder voor de raad van bestuur van De Mandel cv:

 Mevr. Michèle Hostekint, schepen, Jules Lagaelaan 5, 8800 Roeselare, 
michele.hostekint@roeselare.be

 Mevr. Ria Vanzieleghem, raadslid, Pastoriestraat 16, 8800 Roeselare, 
ria.vanzieleghem@roeselare.be

 Mevr. Greet Verhelle, Wagenbrugstraat 8, 8800 Roeselare, greet.verhelle@skynet.be

Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan De Mandel cv, Groenestraat 224, 8800 Roeselare.

13 2019_GR_00087 Gemeentelijke holding in vereffening - Aanduiden 
van een effectief en een plaatsvervangend 
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

Context en argumentatie
Ingevolge de algehele vernieuwing van de gemeenteraad moet er n.a.v. de verkiezingen overgegaan 
worden tot de aanduiding van een effectief en een plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de 
stad voor de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding nv.

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

 effectief vertegenwoordiger: dhr. Henk Kindt
 plaatsvervangend vertegenwoordiger: mevr. Nathalie Muylle

Door N-VA wordt dhr. Bart De Meulenaer voorgedragen als effectief vertegenwoordiger.
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Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 39 leden deelnemen, voor de aanduiding van een 
effectief vertegenwoordiger:
 
Dhr. Henk Kindt bekomt zesentwintig stemmen.
Dhr. Bart De Meulenaer bekomt negen stemmen.
Er zijn 4 blanco-stemmen.
  
Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 39 leden deelnemen, voor de aanduiding van een 
plaatsvervangend vertegenwoordiger:

 Mevr. Nathalie Muylle bekomt achtentwintig ja-stemmen en een neen-stem. Er zijn negen 
onthoudingen en een blanco-stem.

 

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing

Besluit

Artikel 1
Dhr. Henk Kindt, schepen, Batavialaan 105, 8800 Roeselare (henk.kindt@roeselare.be), de volstrekte 
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen bekomen hebbende, wordt aangeduid als effectief 
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van de Gemeentelijke Holding in vereffening.

Artikel 2
Mevr. Nathalie Muylle, schepen, Vijfwegenstraat 316, 8800 Roeselare (nathalie.muylle@roeselare.be), 
de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen bekomen hebbende, wordt aangeduid 
als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van de Gemeentelijke 
Holding in vereffening.

Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Gemeentelijke Holding in 
vereffening, Pachecolaan 44 te 1000-Brussel.

14 2019_GR_00086 Vrij CLB Roeselare vzw  - Aanduiden van een 
vertegenwoordiger 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
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1. E-mail van Vrij CLB Roeselare - uitnodiging tot de vergadering
2. E-mail van Vrij CLB Roeselare - vertegenwoordiging in CLB

Context en argumentatie
Ingevolge de algehele vernieuwing van de gemeenteraad n.a.v. de verkiezingen moet  er overgegaan 
worden tot de aanduiding van een vertegenwoordiger namens de inrichtende macht van de 
stedelijke/gemeentelijke scholen voor de algemene vergadering en de raad van bestuur van het Vrij 
CLB Roeselare.

Het college van burgemeester en schepenen draagt hiervoor dhr. Dirk Lievens voor.

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 39 leden deelnemen, voor de aanduiding van een 
vertegenwoordiger namens de inrichtende macht van de stedelijke/gemeentelijke scholen voor de 
algemene vergadering en de raad van bestuur van het Vrij CLB Roeselare:

 Dhr. Dirk Lievens bekomt vijfentwintig ja-stemmen en vijf neen-stemmen. Er zijn negen 
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 aangeduid als 
vertegenwoordiger namens de inrichtende macht van het stedelijk/gemeentelijk onderwijs voor de 
algemene vergadering en de raad van bestuur van het Vrij CLB.

15 2019_GR_00088 Centrum voor Basiseducatie vzw - Aanduiden 
vertegenwoordiger 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

Context en argumentatie
N.a.v. de algehele vernieuwing van de gemeenteraad moet er één vertegenwoordiger namens de Stad 
voor de algemene vergadering en de raad van bestuur van het Centrum voor Basiseducatie aangeduid 
worden.
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De vertegenwoordiger voor de algemene vergadering mag dezelfde zijn als die voor de raad van 
bestuur.

Door het college van burgemeester en schepenen wordt mevr. Mieke Vanbrussel voorgedragen als 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering en de raad van bestuur.

Door N-VA wordt mevr. Justine Pillaert voorgedragen als vertegenworodiger voor de algemene 
vergadering en de raad van bestuur.

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 39 leden deelnemen, voor het aanduiden van een 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering en de raad van bestuur:

De opening van de stembriefjes geeft volgende uitslag:

Mevr. Mieke Vanbrussel bekomt vijfentwintig stemmen.
Mevr. Justine Pillaert bekomt negen stemmen.
Er zijn vier blanco-stemmen en één ongeldige stem.           

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit

Artikel 1
Mevr. Mieke Vanbrussel, Gladiolenstraat 31, 8800 Roeselare (mieke.vanbrussel@roeselare.be), de 
volstrekte meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen bekomen hebbende, wordt 
aangeduid als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering en de raad van bestuur.

Artikel 2
Onderhavige beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan :

 Centrum voor Basiseducatie vzw (Open School voor Volwassenen), St. Elooisdreef 56A, 8500 
Kortrijk.

16 2019_GR_00109 LOP Roeselare Basisonderwijs en het LOP Roeselare 
Secundair onderwijs -  Aanduiden van een 
vertegenwoordiger namens de inrichtende macht 
voor de algemene vergadering - Goedkeuring

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

Context en argumentatie
N.a.v. de installatie van de gemeenteraad dient er overgegaan te worden tot de aanduiding van een 
vertegenwoordiger namens de inrichtende macht voor de algemene vergadering van het LOP 
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Roeselare Basisonderwijs en het LOP Roeselare Secundair onderwijs.

Door het college van burgemeester en schepenen wordt mevr. Nathalie Muylle voorgedragen.

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 39 leden deelnemen, voor de aanduiding van één 
mandataris voor de algemene vergadering van het LOP Roeselare Basisonderwijs en het LOP 
Roeselare Secundair Onderwijs:

De opening van de stembriefjes geeft volgende uitslag :

 Mevr. Nathalie Muylle bekomt zevenentwintig ja-stemmen en één neen-stem. Er zijn elf 
onthoudingen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit

Artikel 1
Mevr. Nathalie Muylle, de volstrekte meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen 
bekomen hebbende, wordt aangeduid om namens de inrichtende macht deel te nemen aan de 
algemene vergaderingen van het LOP Roeselare Basisonderwijs en het LOP Roeselare Secundair 
onderwijs.

Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het LOP Roeselare 
Basisonderwijs en het LOP Roeselare Secundair Onderwijs.

17 2019_GR_00090 vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband 
West-Vlaanderen (ERSV West-Vlaanderen) - 
Aanduiden van een 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
In zitting van de gemeenteraad van 18.10.2004 werd de toetreding van de Stad tot de vzw Erkend 
Regionaal Samenwerkingsverband West-Vlaanderen (ERSV West-Vlaanderen) goedgekeurd.
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N.a.v. de algehele vernieuwing van de gemeenteraad dient een vertegenwoordiger aangeduid te 
worden voor de algemene vergadering van vzw ERSV West-Vlaanderen. 

Door het college van burgemeester en schepenen wordt dhr. Piet Delrue voorgedragen als 
vertegenwoordiger namens de Stad Roeselare voor de algemene vergadering van ERSV West-
Vlaanderen.

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 39 leden deelnemen, voor het aanduiden van een 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van ERSV West-Vlaanderen:

De opening van de stembriefjes geeft volgende uitslag:

 Dhr. Piet Delrue bekomt zesentwintig ja-stemmen en vijf neen-stemmen. Er zijn acht 
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 de geldig uitgebrachte stemmen bekomen hebbende, wordt aangeduid als vertegenwoordiger 
namens de Stad Roeselare voor het bijwonen van de algemene vergaderingen van de vzw Erkend 
Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV).

Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan ERSV vzw, Koning Leopold III-laan 66, 8200 Sint-
Andries (Brugge).

23 2019_GR_00093 STAP Adriaan Willaert - Structuur van de opleiding 
schooljaar 2019 - 2020 - Verlenen van toelating 
voor aanvraag - Goedkeuring

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

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Decreet Deeltijds Kunstonderwijs goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 28 februari 2018.

Juridische grond
Decreet betreffende het Deeltijds Kunstonderwijs van 28 februari 2018

Bijlagen
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1. Protocol LOC

Context en argumentatie
Het domein "Woordkunst-Drama" staat sterk als studie-onderdeel binnen de Stedelijke Academie voor 
Podiumkunsten Adriaan Willaert. De leerlingen hebben een uiteenlopend profiel en hopen vaak hun 
opleiding verder te kunnen zetten of uit te diepen. Bij de STAP Adriaan Willaert Roeselare kan dit nu 
al via de specialisatie "woordkunst-drama" en de unieke optie "regie". Binnen ons werkgebied en 
onder de leerlingen leeft de vraag om zich ook te kunnen verdiepen in het schrijven van teksten, 
verhalen, poëzie, ...Momenteel hebben geïnteresseerde leerlingen en buitenstaanders daarvoor geen 
keuze-optie binnen de STAP Adriaan Willaert. De studierichting "Schrijver" vult deze leemte en is een 
goede aanvulling op het bestaande aanbod binnen het domein "Woordkunst-Drama". 
We hebben ook de leerkracht in huis om deze studierichting kwalitatief uit te bouwen. Zij schreef 
ondertussen drie boeken. Met haar debuut uit 2014, De kinderen van Calais, won ze de debuutprijs 
2015 van de stad Antwerpen, uitgereikt tijdens de jaarlijkse Boekenbeurs. Het boek is bewerkt voor 
theater en wordt momenteel ook verfilmd. Het boek werd ook genomineerd voor de Bronzen 
Boekenuil. In 2015 schreef ze Hotel zonder sterren. Vorig jaar kwam Kerkhofblommenstraat uit, naar 
een dichtbundel van Guido Gezelle en een straat in de buurt. Zij is dan ook de aangewezen leerkracht 
om de cursisten te begeleiden binnen de studierichting "Schrijver". 
Vanuit de STAP Adriaan Willaert vragen wij dan ook de ondersteuning voor de aanvraag van de 
onderwijsbevoegdheid voor de cluster 'Schrijver' binnen het domein "Woordkunst-drama". 

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen. Deze aanvraag, indien goedgekeurd door het Ministerie van 
Onderwijs, kan binnen de huidige middelen en infrastructuur ingericht worden.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
Voor het schooljaar 2019 - 2020 wordt aan de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten voor de optie 
"Schrijver" de toelating verleend om een aanvraag te richten aan het Ministerie van Onderwijs.  Na 
goedkeuring door het Ministerie van Onderwijs zal de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten de 
optie "Schrijver" aanbieden.

7 2019_GR_00101 Weg- en rioleringswerken in het bouwproject De 
Groenling - Stationsdreef - DGR Construct - 
Ontwerp en tracé van wegenis en kosteloze 
grondafstand - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Art. 31 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning

Bijlagen
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1. AA dd. 05.03.2019  - ROE1758_O5_Raming
2. BA_ROE1758_D_N_O1R1
3. BA_ROE1758_I_B_1 (2)
4. BA_ROE1758_I_N_1 a.
5. BA_ROE1758_L_B
6. BA_ROE1758_L_N
7. BA_ROE1758_O
8. BA_ROE1758_P_B_1 (2)
9. BA_ROE1758_P_N_1
10. BA_ROE1758_PRD_N_1 a
11. BA_ROE1758-O6-GR_GROENPLAN
12. BA_ROE1758riolering_P_N_1
13. BA_ROE1758terooienbomen_P_B_1 (2)
14. BA_ROE1758verharding_P_N_1 (2)
15. ROE1758_afwijkingsnota
16. ROE1758-A-Bijzonder Bestek
17. ROE1758-A-PLANNEN
18. ROE1758--HEMELWATERFORMULIER
19. ROE1758-O5-BB
20. ROE1758-O5-GR_VEHICLETRACK
21. ROE1758-O5-GRONDOVERDRACHTSPLAN
22. ROE1758-Watertoets
23. ROE1758--WATERTOETS

Context en argumentatie
De ontwerpers, Studie- & landmeetbureau Studiebureau Demey, hebben in opdracht van DGR 
Construct een aanvraag m.b.t. weg- en rioleringswerken in het project De Groenling ingediend. 
Dit omvat het uitvoeren van uitrustingswerken ten behoeve van het bouwproject in de Stationsdreef. 
Het betreft hoofdzakelijk de aanleg van riolering, wegenis en voetpaden, omleggen van de bypass van 
de Sint-Amandsbeek.   

Conform het rioleringsbeleid in Vlaanderen en in overeenstemming met de gemeentelijke en 
provinciale reglementeringen werd een gescheiden rioleringsstelsel ontworpen.

Het hemelwater van alle verharde delen van het openbaar domein en 100% van de maximale 
dakoppervlakte is gebufferd aan 410 m³/ha. Er wordt gebufferd in overgedimensioneerde rioolbuizen. 
Er wordt een overstort voorzien.

De publieke ruimte komt te liggen rond en tussen twee op te richten gebouwen A en B en bovenop 
een gemeenschappelijke ondergrondse garage. Daarbij wordt vertrokken vanuit het idee dat deze 
buitenaanleg een link wil vormen met het stadsgebied achter de sporen.

Er wordt maximaal ingezet op het ‘groene’ gevoel van de ruimte: patches openbaar groen met een 
veelheid aan bomen worden gecombineerd met al dan niet publiek toegankelijke groendaken die in de 
getrapte architectuur een grote rol spelen.

Door de architectuur van de 2 gebouwen worden 2 publieke pleintjes met verblijfskarakter 
gegenereerd: één aan de zijde van het Stationsplein en een ander aan de zijde met de connectie met 
de voetgangerstunnel. Er wordt een vernauwing gecreëerd tussen deze publieke ruimtes door de 
volumes van de twee gebouwen, ‘de canyon’ genaamd.
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De publieke ruimte aan de kant van het Stationsplein wordt opgewaardeerd met een publiek 
toegankelijke groene tribune die niet enkel een perspectief biedt op de stad maar tevens kan ingezet 
worden bij verschillende gelegenheden.

In de publiek ruimte wordt een fietsersdoorgang aangelegd die een veilige doorgang van historisch 
centrum richting Stationsdreef en Krottegem biedt. De fietsersdoorgang wordt door duidelijke 
signalisatie op een veilige manier gescheiden van het voetgangersverkeer.

Voor de voetgangers zijn binnen de publiek ruimte voldoende zitbanken voorzien, meestal ook 
grenzend aan de (verhoogde) patches groen met bomen die over het publiek domein verspreid liggen.

De wandelzones worden voorzien in straatstenen waarbij er een lijnenspel wordt gecreëerd met 
zaagsnedes.

Het volledig publiek toegankelijk domein wordt overgedragen aan de stad.

Het regenwater wordt strikt gescheiden van vuil water en fecaliënwater, en gescheiden afgevoerd. 
Voor de dakoppervlaktes van beide gebouwen wordt een afzonderlijke bufferruimte voorzien in de 
kelder. De bufferruimte bestemd voor het dakoppervlak van gebouw A, zal ook worden gebruikt om 
het regenwater van de verharding te bufferen.

De Spoorweglaan en de kruising Stationsdreef - Weverijstraat worden ter hoogte van het project ook 
opgebroken en hersteld voor rioleringswerken. Zo wordt de bypass van de Sint-Amandsbeek ook 
omgelegd ten behoeve van het project.

De werken worden geraamd op € 1.355.180,88 incl. btw en vallen volledig ten laste van de bouwheer.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

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

Artikel 1
Het ontwerp en het tracé van de wegenis voor het bouwproject De Groenling in de Stationsdreef, 
aangevraagd door DGR Construct, wordt goedgekeurd.

Artikel 2
De kosteloze overdracht door de ontwikkelaar aan de Stad van de gronden met de te realiseren 
infrastructuur, die afgebeeld zijn op het plan van de over te dragen gronden en de technische plannen 
van het omgevingsvergunningsdossier, bestemd voor opname in het openbaar domein, worden 
goedgekeurd. Deze overdracht geschiedt na goedkeuring van de definitieve oplevering van de 
infrastructuurwerken. De ontwikkelaar spreekt hiervoor een notaris naar keuze aan. Deze regelt de 
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overdracht en verlijdt de akte. Alle kosten verbonden met de overdracht en het opmaken van de akte 
zijn ten laste van de ontwikkelaar.

9 2019_GR_00092 Verlenging van huur van de kantoorruimte voor de 
wijkantenne, Ardooisesteenweg 4-6 - Ontwerp van 
overeenkomst - Goedkeuring

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

Bijlagen
1. besluit CBS 19.02.2018
2. huurovereenkomst d.d. 01.03.2018
3. grondplan kantoren
4. Ontwerp van huurovereenkomst

Context en argumentatie
Om een politionele visibiliteit te garanderen in de stationsbuurt en om als basis te dienen voor de 
gemeenschapswachten werd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 
19.02.2018 de huur van kantoorruimte, Ardooisesteenweg 4-6, voor de duur van 1 jaar zonder 
verlenging goedgekeurd. Voor de kantoorruimte, Ardooisesteenweg 6, was de aanvangsdatum 
01.03.2018, voor de kantoorruimte, Ardooisesteenweg 4, was dit 01.04.2018. Op deze manier kon in 
afwachting van de definitieve verhuis naar het nieuw stationsgebouw toch een 
‘veiligheidsaanwezigheid’ gerealiseerd worden in de buurt van het nieuw stationsgebouw zonder dat 
dit tijdelijke pand als een officiële politiepost diende beschouwd te worden.

Vanuit de dienst Samenleven kwam het advies om het huurcontract te verlengen via een nieuwe 
overeenkomst omwille van onderstaande argumentatie:

 De wijkantenne biedt een eigen plek aan de gemeenschapswachten en is een centrale 
uitvalsbasis voor hun aanwezigheid op het openbaar domein

 Bovendien werd deze plek ook opgevat als werkplek in het verhaal van huisvesting en kadert 
ze in de herinrichting van de dienst Samenleven, 1e verdiep Zuidstraat 15. 
Concreet betekent dit dat er op de dienst Samenleven geen werkplekken beschikbaar zijn 
voor de gemeenschapswachten. Ook de juiste IT-uitrusting en ruimte voor lockers en kledij 
zijn niet voorzien.

 De wijkantenne creëert de nodige visibiliteit en de aanwezigheid van gemeenschapswachten 
in de stationsbuurt.

 Zowel de wijkagent als de gebiedswerkers maken regelmatig gebruik van de wijkantenne als 
werkplek.

Bijkomend is ook de huisvesting van de politiepost in het station nog niet afgerond. De voorziene 
streefdatum voor de verhuis is eind maart, maar mogelijk kan de vooropgestelde timing niet 
aangehouden worden.
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Rekening houdend met de gewenste verdubbeling van het aantal gemeenschapswachten en de 
opening van het stadskantoor in 2023 (streefdatum), wordt voorgesteld om de huur van beide ruimtes 
te verlengen en meteen over te stappen naar een contract van 3 jaar.

Om dit te regelen werd door Stragimo een huurovereenkomst opgemaakt met als begindatum voor de 
ruimte, Ardooiesteenweg 4, 01.04.2019 en voor de ruimte, Ardooisesteenweg 6, 01.03.2019, en als 
gemeenschappelijke einddatum 31.03.2022. Na deze datum wordt de huur automatisch met telkens 3 
maand verlengd. De huurprijs met jaarlijkse indexatie is bepaald op 1240,00 euro/maand.

Advies
Kredietcontrole Financiën
Gunstig advies

Visum 2019/273 dd. 07/03/2019

Kredietcontrole: voldoende beschikbaar op budget van kredietverantwoordelijke: 596.408,30 euro

T2019/3899

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

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

Huur 1240,00 euro  x 36 maanden= 44.640,00 euro + 3 jaar x 2.000,00 = 6.000,00 euro onroerende 
voorheffing. 

NV Hymo/BE0442628915

61001000/044000

Besluit
Fractiestemming
- 23 stem(men) voor: Rina Arteel; Gerdi 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; Mieke Vanbrussel; Tom Vandenkendelaere; Marc Vanwalleghem; Ria 
Vanzieleghem; Bart Wenes
- 13 stem(men) tegen: 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
- 3 onthouding(en): Filiep Bouckenooghe; Steven Dewitte; Deniza Miftari

Artikel 1
De huur en het ontwerp van overeenkomst worden goedgekeurd.



30/112

11 2019_GR_00105 AC/018-2019 - Aankoopcentrale Fluvius (EANDIS): 
Aankoop van twee lichte vrachtwagens op CNG - 
Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

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

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 meer bepaald 
artikels 2, 6° en 47 §2 die de aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een 
plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoopcentrale 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. 20190118 Contract 22012665
2. 20190118 Contract 22012761

Voorgeschiedenis
In het verleden kocht het stadsbestuur via Eandis/Fluvius reeds verschillende aardgasvoertuigen aan. 
Het gebruik van aardgasvoertuigen door de stadsdiensten is ondertussen goed ingeburgerd.

De aankoop kadert ook in de globale visie rond duurzaam vlootbeheer die wordt gevoerd binnen de 
stadsdiensten. Sedert de opzet van een intern poulesysteem voor wagens is de efficiëntie van het 
wagenpark sterk toegenomen. Deze visie zorgde ervoor dat de vloot veel milieuvriendelijker is 
geworden dan enkele jaren terug.

Omdat er nood was aan twee lichte vrachtwagens, werd contact opgenomen met Fluvius Systeem 
Operator om deze wagens aan te kopen via het aanbod van de distrubutienetbeheerder.

Het aanbod heeft tot doel het organiseren van ondersteuningsactiviteiten om gebruik van duurzame 
voertuigen door het Lofkaal Bestuur te faciliteren.
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Context en argumentatie
In het kader van de opdracht “Aankoopcentrale Fluvius (EANDIS): Aankoop van twee lichte 
vrachtwagens op CNG” werden 2 contracten opgesteld.

Volgende contracten werden ontvangen:

 22012665/CNG Lichte vrachtwagen met composiet meubelkast Sleep: € 53.324,00 excl. 21% 
btw of € 64.522,04 incl. 21% btw;

 22012761/CNG Lichte vrachtwagen met gesloten laadruimte Sleep: € 39.899,00 excl. 21% 
btw of € 48.277,79 incl. 21% btw.

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 93.223,00 excl. btw of € 112.799,83 incl. 
21% btw.

De technische eigenschappen werden vastgelegd in de bijlage van de contracten.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund als afname van de aankoopcentrale Fluvius System Operator 
cvba. In toepassing van artikel 2, 6°a en 7°a van de wet van 17 juni 2016 betreffende de 
overheidsopdrachten, zal Fluvius System Operator cvba optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze 
leveringen en/of diensten verwerft die bestemd zijn voor aanbestedende overheden of aanbestedende 
entiteit.

Er wordt voorgesteld om, rekening houdende met het voorgaande de opdracht “Aankoop van twee 
lichte vrachtwagens op CNG goed te keuren als een afname van de aankoopcentrale die door Fluvius, 
System operator cvba, voor dergelijke aankopen is opgericht.

De dienst overheidsopdrachten heeft deze notule opgemaakt in samenwerking met de departement 
Onderhoud openbaar domein.

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

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de deelname aan de aankoopcentrale Fluvius, System Operator cvba, voor de 
opdracht “Aankoop van twee lichte vrachtwagens op CNG + Benzine” goed.

- met algemene stemmen

Artikel 2
De contracten 22012665 en 22012761 met de technische beschrijving en de raming voor de opdracht 
“Aankoop van twee lichte vrachtwagens op CNG + Benzine” tussen het Stadsbestuur en Gaselwest, 
ov/coöperatieve intercommunale vereniging, President Kennedypark 12, 8500 Kortrijk 
vertegenwoordigd door DNV die optreedt via Fluvius System Operator cvba  worden goedgekeurd.
De lastenvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in de contracten en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen 
en diensten.De totale raming bedraagt € 93.223,00 excl. btw of € 112.799,83 incl. 21% btw.



32/112

- 32 stem(men) voor: Cyriel Ameye; Rina Arteel; Filiep Bouckenooghe; Gerdi 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; Mieke Vanbrussel; Jeaninne 
Vandenabeele; Tom Vandenkendelaere; Marc Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; Brecht Vermeulen
- 7 stem(men) tegen: Dieter Carron; Bart De Meulenaer; Frederik Declercq; Lieve Lombaert; Justine 
Pillaert; Siska Rommel; Brecht Vermeulen

Artikel 3
Bovengenoemde opdracht wordt gegund als afname van de aankoopcentrale Fluvius System Operator 
cvba. In toepassing van artikel 2, 6°a en 7°a van de wet van 17 juni 2016 betreffende de 
overheidsopdrachten, zal Fluvius System Operator cvba optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze 
leveringen en/of diensten verwerft die bestemd zijn voor aanbestedende overheden of aanbestedende 
entiteit.

- met algemene stemmen

Artikel 4
De ondertekende contracten worden aan Fluvius System Operator cvba bezorgd.

- met algemene stemmen

IR 11 Amendement van raadslid Brecht Vermeulen: GECORO: aantal leden - 
wijziging maatschappelijke geledingen - presentiegelden - Goedkeuring

Indiener(s):
Brecht Vermeulen,                      N-VA                   

Toelichting:
“De gemeenteraad beslist dat de deskundigen die zullen worden aangeduid, over voldoende relevante 
beroepservaring in de voorbije 15 jaar moeten beschikken of voldoende relevante diploma’s moeten 
voorleggen om als deskundige beschouwd te kunnen worden .”

Motivatie :  Het is belangrijk dat de stad mensen met voldoende deskundigheid afvaardigt als 
deskundige.   In principe dienen deze personen hun kandidatuur te motiveren zoniet kan het 
stadsbestuur enkel arbitrair beslissen.  De motivatie kan best schriftelijk gegeven worden, en worden 
ondersteund met verwijzingen naar documenten, diploma’s en beroepservaring. Op die manier wordt 
vermeden dat mensen zonder relevante diploma’s of beroepservaring enkel maar omwille van hun 
politieke overtuiging of andere irrelevante beweegredenen, een mandaat van deskundige in een 
decretaal verplicht adviesorgaan wordt aangeboden.

Stemming op het initiatiefrecht
Goedgekeurd door de gemeenteraad met 

- 36 stem(men) voor: Cyriel Ameye; Rina Arteel; Dieter Carron; Gerdi Casier; Peter Claeys; Griet 
Coppé; Liselot De Decker; Bart De Meulenaer; Immanuel De Reuse; José Debels; Francis Debruyne; 
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Veroniek Debruyne - Desender; Astrid Deceuninck; Kris Declercq; Frederik Declercq; Filip Deforche; 
Piet Delrue; Tina Feys; Michèle Hostekint; Geert Huyghe; Henk Kindt; Dirk Lievens; Lieve Lombaert; 
Caroline Martens; Nathalie Muylle; Justine Pillaert; Siska Rommel; Matthijs Samyn; Stefaan Van Coillie; 
Mieke Vanbrussel; Jeaninne Vandenabeele; Tom Vandenkendelaere; Marc Vanwalleghem; Ria 
Vanzieleghem; Brecht Vermeulen; Bart Wenes
-3 onthoudingen(en):Filiep Bouckenooghe; Steven Dewitte; Deniza Miftari

IR 12 Amendement van raadslid Brecht Vermeulen: GECORO: aantal leden - 
wijziging maatschappelijke geledingen - presentiegelden - Goedkeuring

Indiener(s):
Brecht Vermeulen,                      N-VA                   

Toelichting:
“De gemeenteraad beslist dat de afgevaardigden die de maatschappelijke geledingen zullen 
voorstellen, en die door de stad aanvaard moeten worden, op heden, 25 maart 2019, beroepshalve 
actief moeten zijn, met uitzondering voor de afgevaardigden van de milieu- en natuurverenigingen en 
van de jeugdraad”.

Motivatie : Het is wenselijk dat de vertegenwoordigers van de werknemersverenigingen, verenigingen 
van werkgevers en zelfstandigen, verenigingen van handelaars en de verenigingen van land- en 
tuinbouwers ook nog dagelijks voldoende voeling hebben met de beroepsgroep die zij 
vertegenwoordigen.  Het aanduiden van een persoon die op heden nog student is, of die op pensioen 
is, zal in de snel evoluerende wettelijke context van ruimtelijke ordening en omgevingsrecht te weinig 
onderbouwde standpunten kunnen weergeven die ook rekening houden met de belangen van de 
groepen die zij vertegenwoordigen.

Stemming op het initiatiefrecht
Afgekeurd door de gemeenteraad met 

- 7 stem(men) voor: Dieter Carron; Bart De Meulenaer; Frederik Declercq; Lieve Lombaert; Justine 
Pillaert; Siska Rommel; Brecht Vermeulen
- 23 stem(men) tegen:Rina Arteel; Gerdi 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; Mieke Vanbrussel; Tom Vandenkendelaere; Marc Vanwalleghem; Ria 
Vanzieleghem; Bart Wenes
-9 onthoudingen(en):Cyriel Ameye; Filiep Bouckenooghe; Peter Claeys; Immanuel De Reuse; Filip 
Deforche; Steven Dewitte; Tina Feys; Deniza Miftari; Jeaninne Vandenabeele

19 2019_GR_00102 GECORO: aantal leden - wijziging maatschappelijke 
geledingen - presentiegelden  - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Ingevolge art. 1.3.3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 8 mei 2009, en latere 
wijzigingen werd er een adviesraad voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) opgericht.

Juridische grond
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Ingevolge art. 1.3.3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 8 mei 2009, en latere 
wijzigingen werd er een adviesraad voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) opgericht.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000, en latere wijzingen, stelt nadere regels voor de 
samenstelling, de organisatie en werkwijze van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening 
vast.

Voorgeschiedenis
Samenstelling 2013-2018:  
De gemeenteraad heeft in zitting van 25 juni 2013 beslist dat deze commissie uit 21 leden zal 
bestaan, waarvan 6 deskundigen (incl. voorzitter) en 15 leden uit de hierna vermelde geledingen. 
Ieder lid, met uitzondering van de voorzitter, heeft een plaatsvervanger.
- Milieu en natuurverenigingen:

 VZW Leefmilieu (3)

- Verenigingen van werkgevers of zelfstandigen

 VOKA (1)
 LVZ (1)

- Verenigingen van handelaars

 Vereniging Centrumstraten (1)
 Unizo (1)

- Verenigingen van land- en tuinbouwers

 Overlegcomité Landbouw Groot Roeselare (3)

- Verenigingen van werknemers

 ABVV West-Vlaanderen (1)
 ACV Midden West-Vlaanderen (2)
 ACW (1)

- O.C.M.W (1)

De deputatie gaf op 25 juli 2013 haar goedkeuring over de samenstelling van de GECORO voor de 
legislatuur 2013 – 2018.

Presentiegelden 2013 – 2018:  
In zitting van de gemeenteraad van 21 oktober 2013 werd het presentiegeld vastgesteld. Op heden 
wordt een zitpenning van 150 euro uitbetaald. Dit is een vast bedrag en deze wordt niet geïndexeerd 
voor uitbetaling. 

Decretaal dienen we minimum 2 Gecoro’s per jaar te organiseren.

Ter info het aantal zittingen van de voorbije legislatuur: 2013/3 – 2014/2 – 2015/4 – 2016/3 – 2017/3 
– 2018/2.

Context en argumentatie
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Na de installatie van de gemeenteraad wordt conform artikel 1.3.3 &4 van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening van 15.05.2009 en de twee uitvoeringsbesluiten van de Vlaamse Regering van 
19.05.2000 (gewijzigd op 05.06.2009) overgegaan tot de benoeming van een nieuwe gemeentelijke 
commissie voor ruimtelijke ordening.

De samenstelling van de Gecoro is de taak van het college van burgemeester en schepenen en de 
gemeenteraad. De gemeenteraad beslist welke maatschappelijke geledingen binnen de gemeente 
worden opgeroepen om één of meer vertegenwoordigers voor te dragen als lid van de Gecoro. Verder 
beslist zij over de samenstelling van de commissie. Het schepencollege is bevoegd voor het 
aanschrijven van de verenigingen en het voorbereiden van de beslissingen van de gemeenteraad.

Door de integratie van het OCMW in de stad is het niet meer wenselijk dat het OCMW nog lid is van 
de GECORO en wordt het OCMW van de lijst van de maatschappelijke geledingen geschrapt. Gezien 
er minimum 6 maatschappelijke geledingen vertegenwoordigd moeten worden, moet de samenstelling 
opnieuw door de gemeenteraad worden vastgelegd.

(Her)samenstelling:

 Het aantal leden is afhankelijk van het aantal inwoners voor Roeselare:

 Minimum 17 leden zetelen: 5 deskundigen (incl. voorzitter) en 12 vertegenwoordigers

 Maximum 21 leden zetelen: 6 deskundigen (incl. voorzitter) en 15 vertegenwoordigers

 Het aantal deskundigen: ten minste ¼ van de leden bestaan uit deskundigen (incl. voorzitter) 
inzake ruimtelijke planning, hoewel het begrip deskundige niet nader wordt omschreven. De 
wet- en regelgeving bepaalt niet wanneer iemand voldoende deskundig is om zitting te nemen 
in de Gecoro. De deskundigheid moet blijken uit de “motivatiebrief” die deze persoon schrijft 
bij het indienen van haar of zijn kandidatuur. De gemeenteraad bekijkt de kandidaturen en 
beoordeelt zelfstandig wie deskundig is of niet.

 Overige leden zijn vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen 
binnen de gemeente. Minimum 6 maatschappelijke geledingen moeten vertegenwoordigd zijn

 De voorzitter en vaste secretaris worden voorgedragen door de gemeenteraad.

 In toepassing van artikel 304 van het decreet lokaal bestuur en van artikel 1.3.3. van de 
Vlaamse Codex over de man-vrouwverhouding in adviesraden en overlegstructuren, mogen 
ten hoogstens twee derde van de leden van de adviesraden van hetzelfde geslacht zijn, en 
dit voor de effectieve leden, enerzijds, en de plaatsvervangende leden, anderzijds.

Concreet: bij een nieuwe samenstelling kan (mits rekening te houden met het wetgevend kader 
hierboven) beslist worden om:

 Het aantal leden te wijzigen

 Maatschappelijke geledingen te wijzigen

 Het aantal leden per geleding te wijzigen

Er wordt voorgesteld om:

Behoud van het aantal leden, nl. 21 leden, waarvan 6 deskundigen inclusief voorzitter en 15 
vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen.
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Aanpassing van de vertegenwoordiging van de zes maatschappelijke geledingen. Volgende worden 
opgeroepen om kandidaten voor te dragen. Voor elke kandidaat wordt ook een plaatsvervanger 
gevraagd: 

 Milieu- en natuurverenigingen
- VZW Leefmilieu:  3 personen        
   de.wijze.eik@skynet.be

 Vereniging van werkgevers en zelfstandigen
- VOKA: 1 persoon   
   info.wvl@voka.be
- LVZ: 1 persoon 
  lvz-zelfstandigen-wvl@skynet.be

 Verenigingen van handelaars
- VZW Shopping & Centrum Roeselare: 1 persoon   
   info@centrumroeselare.org
- UNIZO: 1 persoon 
  bernhard.demuynck@unizo.be

 Verenigingen van land- en tuinbouwers
- Overlegcomité Landbouw Groot Roeselare: 3 personen        
  westvlaanderen@boerenbond.be

 Verenigingen van werknemers
- ABVV West-Vlaanderen: 1 persoon   
  roeselare.ont@abvv-wvl.be
-  ACV : 1 persoon     
   jeroen.dejaegere@acv-csc.be
- ACW (beweging.net): 1 persoon 
  helena.gheysen@gmail.com
- ACLVB: 1 persoon   
  roeselare@aclvb.be

 Jeugdraad: 1 persoon
 dhoopmarieke@gmail.com

 Er wordt voorgesteld een oproep om deskundigen op te vragen via:

 Sociale Maatschappij De Mandel

 Mailing van de Roeselaarse architecten

 VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen)

 Mailing van de Roeselaarse notarissen

 Huidige deskundigen Gecoro

 Website, digitale nieuwsbrief, RSL Magazine

Presentiegelden 2019 – 2024:  Behoud van het vast bedrag van 150 euro en er wordt geen indexering 
toegekend voor uitbetaling.

mailto:de.wijze.eik@skynet.be
mailto:info.wvl@voka.be
mailto:lvz-zelfstandigen-wvl@skynet.be
mailto:info@centrumroeselare.org
mailto:bernhard.demuynck@unizo.be
mailto:westvlaanderen@boerenbond.be
mailto:roeselare.ont@abvv-wvl.be
mailto:jeroen.dejaegere@acv-csc.be
mailto:helena.gheysen@gmail.com
mailto:roeselare@aclvb.be
mailto:dhoopmarieke@gmail.com
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Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen aan dit besluit.

Besluit
Fractiestemming
- 32 stem(men) voor: Cyriel Ameye; Rina Arteel; Filiep Bouckenooghe; Gerdi 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; Mieke Vanbrussel; 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
Akkoord met het behoud van het aantal leden, nl. 21, waarvan 6 deskundigen (incl. voorzitter) en 15 
vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen.
Rekening houdend met het goedgekeurd amendement dienen de deskundigen, die zullen worden 
aangeduid, over voldoende relevante beroepservaring in de voorbije 15 jaar moeten beschikken of 
voldoende relevante diploma's moeten voorleggen om als deskundige beschouwd te kunnen worden.

Artikel 2
Akkoord met aanpassing van de maatschappelijke geledingen en het aantal voor te dragen leden, 
zijnde:

 O.C.M.W. vervangen door Jeugdraad
 1 lid in plaats van 2 leden voor ACV
 1 lid voor ACLVB

Artikel 3
Akkoord met het behoud van het vast bedrag van €150 als presentiegeld. Het bedrag wordt niet 
gekoppeld aan de evolutie van de loonindex.

20 2019_GR_00108 Audio welzijnsvereniging - Statutenwijziging - 
Goedkeuring

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

Juridische grond
 De toetreding van de Stad tot de welzijnsvereniging Audio.
 Artikel 482 van het decreet over het lokaal bestuur.
 Artikel 32 van de statuten van de vereniging Audio, waarin wordt gesteld dat een 

statutenwijziging gebeurt volgens de bepalingen van OCMW decreet / het decreet over het 
lokaal bestuur.
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Bijlagen
1. Statuten Audio met wijzigingen
2. Statuten clean

Context en argumentatie
Op 7 december 2018 besliste de raad van bestuur van Audio een statutenwijziging voor te stellen aan 
de volgende algemene vergadering van Audio.

Conform artikel 482 van het decreet over het lokaal bestuur dient de raad van elke individuele 
deelgenoot de statutenwijziging goed te keuren alvorens deze statutenwijziging ter validatie voor te 
leggen aan de algemene vergadering Audio.

De voornaamste wijzigingen aan de statuten betreffen aanpassingen n.a.v.

 het decreet over het lokaal bestuur m.n. met betrekking tot nieuwe terminologie, nieuwe 
regels over de bestuursorganen en de bestuurlijke werking

 BBC-regelgeving m.n. aanpassing aan BVR 25 juni 2010 en BVR 30 maart 2018
 btw-wetgeving m.n. aanpassing aan de wetgeving m.b.t. toepassing btw-vrijstelling voor 

kostendelende verenigingen
 andere (semantische) aanpassingen

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De wijzigingen aan de statuten van de vereniging Audio worden goedgekeurd zoals in bijlage 
gevoegd.

Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan Audio (welzijnsvereniging).

21 2019_GR_00104 Subsidiereglement voor het steriliseren of het 
castreren, het chippen en het registreren van 
huiskatten - Goedkeuring

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

Bijlagen
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1. REGL2019 onvruchtbaar maken, chippen en registreren huiskatten

Context en argumentatie
Het subsidiereglement werd op 19 februari 2018 door de gemeenteraad goedgekeurd. Het reglement 
is geldig van 1 april 2018 tem 31 maart 2019. Het subsidiereglement is nu 1 jaar van kracht en is een 
succes. Er werden al 300 aanvragen goedgekeurd.

Gezien het succes van het voorbije jaar, wordt voorgesteld om het reglement met 1 jaar te verlengen.

Aangezien het gaat om het verlengen van het bestaande reglement, werden enkel de data van het 
subsidiereglement gewijzigd.
Het project loopt dan van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020.

De subsidie bedraagt:

 30 euro voor een sterilisatie
 10 euro voor een castratie
 10 euro voor het chippen en registreren.

De subsidiebedragen kunnen samengevoegd worden.

Er komen jaarlijks maximaal 2 huiskatten per gezin in aanmerking voor subsidie.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
64949013 032901 subsidie 'maand van de kat' 10.000 euro

Besluit
Fractiestemming
- 32 stem(men) voor: Cyriel Ameye; Rina Arteel; Filiep Bouckenooghe; Gerdi 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; Mieke Vanbrussel; 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 subsidiereglement voor het steriliseren of castreren, het chippen en registreren van huiskatten 
wordt vastgesteld zoals in bijlage gevoegd. De periode wordt verlengd t.e.m. 31 maart 2020.

22 2019_GR_00107 Aanvaarding voorwaardelijk bod op aandelen van 
NV De Meiboom-Voor Ons Volk  - Goedkeuring

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

Bijlagen
1. brief De Meiboom - Voor Ons Volk NV d.d .14.02.2019

Context en argumentatie
Stadsbestuur Roeselare is aandeelhouder van NV De Meiboom-Voor Ons Volk (een erkende 
kredietmaatschappij, afgekort EKM).
Het kapitaal van deze maatschappij, 691.246 euro wordt gevormd door 320.590 aandelen en is ten 
belope van 226.802 euro niet volstort.
Stad Roeselare beschikt over 59700 aandelen. Op deze aandelen werd een bedrag van 31.606,43 
euro niet volstort.  

De sector van de EKM is de laatste jaren gekenmerkt door een consolidatiebeweging en heel wat 
uitdagingen op financieel en operationeel vlak.
Dit betekent voor kleinere organisaties dat de administratieve last steeds zwaarder wordt en dat het 
steeds moeilijker wordt om tegelijk het sociale doel te realiseren en een aanvaardbare rendabiliteit te 
verzekeren. 

De raad van bestuur heeft het dan ook opportuun geacht om hierin tijdig initiatieven te nemen 
teneinde zowel het maatschappelijk doel van de maatschappij alsook de belangen van de 
aandeelhouders te behartigen.
Om te verzekeren dat er in de regio een passend aanbod van woonkredieten met gewestwaarborg 
beschikbaar zou blijven, werden gesprekken aangeknoopt met andere EKM’s.  

Dit resulteerde in een concreet voorstel die de vorm aanneemt van een voorwaardelijk bod op de 
aandelen door Onesto Kredietmaatschappij, de grootste EKM (kredietmaatschappij voor sociaal 
woonkrediet erkend door de Vlaamse overheid en door het FSMA vergund als kredietverstrekker voor 
hypothecair krediet) van Vlaanderen.
Door de beoogde samenwerking kan Onesto haar werking optimaliseren over het gehele Vlaamse 
grondgebied.

Onesto biedt aan om alle aandelen van De Meiboom-Voor Ons Volk  - al dan niet volledig volstort – te 
kopen.
De bieder biedt een prijs van 14,32 euro per volledig gestort aandeel.
Voor niet volledig gestorte aandelen is de overnameprijs per aandeel als volgt : 14,32 euro min het 
kapitaal dat niet werd gestort op het aandeel.
Het bod is onderworpen aan drie opschortende voorwaarden :
-op de sluitingsdatum is de bieder in het bezit van minstens 240.443 aandelen, wat overeenstemt met 
75% van het totaal aantal aandelen en stemrechten;
-de raad van bestuur van de Meiboom-Voor Ons Volk verklaart zich akkoord met de overname van 
tenminste 240.443 aandelen door de bieder
-de raad van bestuur van de Meiboom-Voor Ons Volk ondertekent het document ‘verklaringen en 
waarborgen’ voor akkoord
Daarnaast moet ook aan de voorwaarde worden voldaan dat het FSMA, de toezichthoudende 
autoriteit op de hypotheekondernemingen,  geen bezwaar uit of voorbehoud maakt tav dit bod.  

Het uitgebrachte bod wordt door de raad van bestuur van de Meiboom-Voor Ons Volk gesteund en 
aanbevolen. Men is ervan overtuigd dat dit de best mogelijke transactie is om tegemoet te komen aan 
zowel de belangen van de aandeelhouders als aan deze van bestaande en toekomstige klanten die 
een betaalbaar woonkrediet wensen.
Het bod kan worden aanvaard door het terugbezorgen van een bijgaand antwoordformulier dat 
uiterlijk op 15 april 2019 de maatschappelijke zetel van Onesto dient te bereiken.
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Binnen de 5 werkdagen na de sluitingsdatum (uiterlijk 01 juni 2019) zal elke aandeelhouder een 
aangetekende brief ontvangen met de resultaten van het bod.
Indien het bod is geslaagd, zal de betaling van de koopprijs gebeuren binnen de 10 werkdagen nadat 
aan alle opschortende voorwaarden werd voldaan.  

Concreet voor Roeselare : 
59.700 aandelen * 14,32 euro = 854.904,00 euro - 31.606,43 euro niet gestort = 823.297,57 euro
Bij het ingaan op het bod, zouden wij aldus eenmalig een bedrag van 823.297,57 euro ontvangen.
Op heden ontvangen wij jaarlijks een dividend van om en bij de 1200 euro (dividend 2018 :1.245,66 
euro), wat dan uiteraard zal wegvallen.  

Gelet op de redenen waarom de raad van bestuur van De Meiboom-Voor Ons Volk deze transactie 
wenst door te voeren en gelet op het voorliggende bod, dat een aanzienlijk bedrag zou opleveren, 
stellen wij voor in te gaan op dit voorstel en dit bod ter aanvaarding voor te leggen aan de 
gemeenteraad.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er wordt éénmalig de som van 823.297,57 euro ontvangen.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De gemeenteraad gaat in op het voorstel van Onesto Kredietmaatschappij en aanvaardt dit 
voorwaardelijk bod.

24 2019_GR_00103 Voorlopige vaststelling van ontwerp Gemeentelijk 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Heilig Hart - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Art. 25 van het uitvoeringsbesluit van 17.02.2017
Artikel 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) - historische versie

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 97 van het Decreet betreffende de omgevingsvergunning, H7. Schorsing of opheffing van de 
omgevingsvergunning, Afdeling 2 Opheffing van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden

Juridische grond
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) d.d. 15.05.2009 en latere wijzigingen: T2. Planning – 
H2. Ruimtelijke uitvoeringsplannen – Afdeling 4 Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Decreet betreffende de omgevingsvergunning d.d. 25/04/2014 en latere wijzigingen
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Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke 
uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere 
effectbeoordelingen van 17/02/2017

Bijlagen
1. 20190118 Grafisch plan
2. 20190220 Toelichtende nota 
3. 20190220 Stedenbouwkundige voorschriften
4. 20190118 Kaartenbundel
5. 20180831 Grafisch register plancompensaties
6. 20170306 Onderzoek milieueffectrapportage inc. beslissing ontheffing 20170411
7. 20190321 Advies RVR-eis RVR-AV-0993

Voorgeschiedenis
22.07.2014:
Besluit van het college van burgemeester en schepenen (CBS): Voorafname WZC - site Heilig 
Hartziekenhuis: akkoord met opmaak van het RUP Heilig Hart.

11.04.2017:
Beslissing Departement Omgeving tot ontheffing plan-mer-plicht

17.09.2018:
Akkoord college van burgemeester en schepenen met voorontwerp RUP en met organisatie plenaire 
vergadering op 19.11.2018

19.11.2018: 
Plenaire vergadering

Context en argumentatie
Voor het plangebied werd op 02.12.1998 het BPA nr. 10d Meensesteenweg – Westlaan, goedgekeurd 
dat gedeeltelijk werd herzien met het BPA Meensesteenweg – Westlaan van 03.05.2012. Met het RUP 
worden deze twee BPA’s herzien.

Met de bouw van een nieuw ziekenhuis te Rumbeke/Oekene dringt een herbestemming van de 
zorgsite H.-Hart zich op. Met het RUP is het de bedoeling om de site volledig te transformeren tot een 
kwalitatieve woon- en zorgsite complementair aan de reeds aanwezige stedelijke functies. Het RUP is 
een realisatie van de visie van het GRS waarin de omgeving van het plangebied geselecteerd is als 
een woonzorgzone. De nieuwe wijk moet enerzijds ruimte bieden voor een groeiende specifieke 
woonbehoefte en anderzijds plaats geven aan wijkondersteunende stedelijke functies.

Met het RUP vervalt de verkaveling VK 821 d.d. 25.06.1979 met wijziging.

Het voorontwerp van het RUP werd op 06.11.2018 aan de Gecoro voorgelegd.

Op 19.11.2018 verscheen dit voorontwerp-RUP op een plenaire vergadering. Er werden geen 
ongunstige adviezen ontvangen. Het voorontwerp-RUP werd naar aanleiding van de ontvangen 
adviezen aangepast.

Het voorontwerp werd voor intern advies voorgelegd aan de diensten stedenbouw, water, groen, 
mobiliteit, klimaat en energie en duurzaamheid, en samenleven. Deze adviezen werden verwerkt in 
het hier voorliggend ontwerp RUP Heilig Hart.
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Overeenkomstig art 2.2.14 §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening - historische versie stelt de 
gemeenteraad het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig vast.

Fasering
Volgende stappen in de procedure van het RUP zijn:

 mei -  juli 2019: openbaar onderzoek (60 dagen)

 eind augustus – begin september: GECORO 2019: behandelen bezwaren en adviezen 
openbaar onderzoek

 najaar 2019: definitieve vaststelling door gemeenteraad

 

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

Beleidsinformatie
Strategisch meerjarenplan 2014-2023:

 Actieplan 01-02-02 : Versterken van de instrumenten voor de beeld- en woonkwaliteit.

 Actie 01-02-02-01 : Implementeren en prioriteren van diverse RUP’s.

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan:

 Richtinggevend deel: p.131, gewenste verkeersstructuur

 Richtinggevend deel: p.135-138, selectie en ontwikkelingsmogelijkheden van de ecologische 
dragers: Collievijverbeek

 Bindend deel: p.287, natuurlijke en landschappelijke structuur: Collievijverbeek

 Richtinggevend deel: p.199, ontwikkelingsmogelijkheden voor het handelsapparaat

 Richtinggevend deel: p.205, gewenste toeristisch-recreatieve structuur

 Richtinggevend deel: p.232-236, gewenste deelentiteit, Linkerkamer - Woonzorgzone nabij 
Meensesteenweg/Westlaan.

 Bindend deel: p.289, woonstructuur, WZ3: omgeving H.Hartsite (Linkerkamer)

Besluit
Fractiestemming
- 26 stem(men) voor: Rina Arteel; Filiep Bouckenooghe; Gerdi Casier; Griet Coppé; Liselot De Decker; 
José Debels; Francis Debruyne; Veroniek Debruyne - Desender; Astrid Deceuninck; Kris Declercq; Piet 
Delrue; Steven Dewitte; Michèle Hostekint; Geert Huyghe; Henk Kindt; Dirk Lievens; Caroline Martens; 
Deniza Miftari; Nathalie Muylle; Matthijs Samyn; Stefaan Van Coillie; Mieke Vanbrussel; Tom 
Vandenkendelaere; Marc Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; Bart Wenes
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- 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
De gemeenteraad stelt het ontwerp RUP Heilig Hart voorlopig vast, bestaande uit een 
toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften, grafisch plan met op te heffen verkaveling, 
kaartenbundel en grafisch register plancompensaties.

25 2019_GR_00100 ERE/262-2019 - Aanstelling studiebureau voor de 
opmaak van een mobiliteits- en circulatieplan voor 
Rumbeke inclusief bijhorend participatietraject - 
Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

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

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.

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. 20190307 ontwerpbestek
2. Raming

Context en argumentatie
De stad Roeselare wenst een studiebureau aan te stellen voor het opmaken van een verkeers- en 
mobiliteitsstudie voor de deelgemeente Rumbeke. In een eerste deel van de studieopdracht dienen de 
verschillende problemen en knelpunten in kaart gebracht en onderzocht te worden. Aan de hand 
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hiervan kunnen in een volgende fase verschillende scenario’s en oplossingen uitgewerkt worden voor 
het organiseren van de verkeersstromen in Rumbeke. In deze fase dient de impact van de 
voorgestelde scenario’s en maatregelen bepaald te worden. Het derde deel van de opdracht bestaat 
erin om het uiteindelijk gekozen voorkeursscenario en oplossingen conceptmatig verder uit te werken 
en in een maatregelenoverzicht met kostenraming op te lijsten.

De Stad wil in dit project expliciet inzetten op dialoog en partnerschappen met stakeholders en 
mogelijke partners. De doelstelling is de ontwikkeling van een lokaal gedragen mobiliteits- en 
circulatieplan, het verkennen en opstarten van mogelijke projecten en het identificeren, vergroten en 
verknopen van opportuniteiten voor samenwerkingen. De inbreng van een uiteenlopende groep van 
actoren (experten, lokale bewoners en ruimtegebruikers, middenveld, projectontwikkelaars, 
bestuur,….) dient dus meegenomen te worden doorheen de volledige visieontwikkeling.

De inschrijver brengt als onafhankelijk expert alle knelpunten, wensen, verwachtingen, … samen en 
bemiddelt tot een gedragen voorstel. Hij neemt hierbij rol van ‘circulatiemanager’ op zich.

In het kader van de opdracht “Aanstelling studiebureau voor de opmaak van een mobiliteits- en 
circulatieplan voor Rumbeke inclusief bijhorend participatietraject” werd een bestek met nr. ERE/262-
2019 opgesteld door het departement Beleidsontwikkeling ruimte, in samenwerking met de dienst 
Aankopen.

Deze opdracht bestaat uit volgende gedeelten:

   Vast gedeelte: Deelopdracht 1 - Verkennings- en onderzoeksnota (Geraamd op € 70.000,00 
excl. btw of € 84.700,00 incl. 21% btw)

   Vast gedeelte: Deelopdracht 2 - Uitwerkingsnota (Geraamd op € 40.000,00 excl. btw of 
€ 48.400,00 incl. 21% btw)

   Vast gedeelte: Deelopdracht 3 - Actieplan (Geraamd op € 35.000,00 excl. btw of € 42.350,00 
incl. 21% btw)

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 145.000,00 excl. btw of € 175.450,00 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.

De dienst Aankopen heeft deze notule opgemaakt in samenwerking met de Experten 
beleidsontwikkeling ruimte.

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

Artikel 1
Het bestek met nr. ERE/262-2019 en de raming voor de opdracht “Aanstelling studiebureau voor de 
opmaak van een mobiliteits- en circulatieplan voor Rumbeke inclusief bijhorend participatietraject”, 
opgesteld door het departement Beleidsontwikkeling ruimte, 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 € 145.000,00 excl. btw of € 175.450,00 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.

26 2019_GR_00116 Vaststelling reglement voor klachtenbehandeling 
bij de Stad en het OCMW Roeselare - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 302 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond
Artikel 302 en 303 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. Besluit van het Managementteam
2. Reglement klachtenbehandeling, goedgekeurd gemeenteraad d.d. 17.09.2007
3. Meldingsprocedure OCMW,  goedgekeurd RMW d.d. 25.01.2014
4. Besluit Meldingsprocedure OCMW  d.d. 15.01.2014

Voorgeschiedenis
 Bij gemeenteraadsbesluit van 17 september 2007 werd het ‘Reglement voor 

klachtenbehandeling bij de stad Roeselare’ vastgesteld.
 Het college van burgemeester en schepenen stelde de procedure voor klachtenbehandeling 

vast in zitting van 1 oktober 2007. 
 Bij het OCMW in zitting van de raad van 15 januari 2014 werd een meldingsprocedure 

goedgekeurd.
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Context en argumentatie
Het decreet lokaal bestuur (artikel 302) stelt dat zowel de gemeenteraad (GR) als de raad voor 
maatschappelijk welzijn (RMW) bij reglement een systeem van klachtenbehandeling organiseert.

Het systeem van klachtenbehandeling moet worden georganiseerd op het ambtelijke niveau en 
maximaal onafhankelijk van de diensten waarop de klachten betrekking hebben.

Rekening houdend met de verregaande synergie tussen de diensten van de Stad en het OCMW van 
Roeselare werd een nieuw gemeenschappelijk reglement voor de behandeling van klachten voor 
zowel de Stad als voor het OCMW uitgewerkt.

Cf. artikel 303 van genoemd decreet neemt de Stad en het OCMW het systeem van 
klachtenbehandeling op in het organisatiebeheersingssysteem. Klachtenbehandeling is trouwens een 
wezenlijk element van organisatiebeheersing. De Stad en het OCMW van Roeselare hebben (bij besluit 
van de GR d.d. 27 juni 2017 en van de RMW d.d. 5 juli 2017) reeds een gezamenlijk 
organisatiebeheersingssysteem.

Het is wenselijk een klachtenbehandelingssysteem uit te bouwen waarbij de klachten met betrekking 
tot de werking van de Stad en het OCMW op een zo vlot en correct mogelijke manier worden 
behandeld. Het is dan ook in eerste instantie de bedoeling van het systeem om de relatie van de Stad 
en het OCMW met de burger te verzorgen. Daarbij wordt gezocht om de klachten zo vlug als mogelijk 
op te lossen en/of een passend gevolg er aan te geven. In tweede instantie kan een dergelijk 
systeem, waarbij de diverse klachten worden geregistreerd en geanalyseerd, heel wat informatie 
opleveren over de kwaliteit van de dienstverlening. Daaruit kunnen bepaalde verbetermogelijkheden 
in de werking van de diensten worden gedetecteerd. Deze informatie is interessant in functie van het 
optimaliseren van de dienstverlening aan de bevolking en het vermijden van gelijkaardige klachten in 
de toekomst.

Gezien het systeem voor de klachtenbehandeling soepel moet kunnen inspelen op de diverse gevallen 
die zich in de praktijk kunnen voordoen, worden enerzijds de basisregels voor de klachtenbehandeling 
best in een reglement vastgelegd door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, en 
worden anderzijds de modaliteiten en de procedure voor de uitvoering ervan door respectievelijke het 
college van burgemeester en schepenen en het vast bureau geregeld. Zo kan de werkwijze flexibeler 
worden aangepast en vanuit de praktijk worden bijgestuurd. 

Gelet op het voorstel van het gemeenschappelijk managementteam van de Stad en OCMW, d.d. 19 
februari 2019.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
Het Reglement voor klachtenbehandeling bij de Stad en het OCMW Roeselare wordt  als volgt 
vastgesteld:
 
Artikel 1
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Definitie van een klacht

§1. Onder ‘klacht’ wordt verstaan: een duidelijke uiting van ontevredenheid door een individu of 
organisatie, gericht aan de Stad of het OCMW, over een al of niet verrichte handeling, genomen 
beslissing of prestatie van de Stad of het OCMW.

§2. Een klacht kan zowel betrekking hebben op:

 een foute handeling, beslissing of prestatie;
 het afwijken van de bestaande wet- en regelgeving;
 het niet of slechts gedeeltelijk uitvoeren van een handeling, beslissing of prestatie.
 het niet verlenen van de dienstverlening op een respectvolle of onpartijdige wijze. 

 
Artikel 2
 
Ontvankelijkheid van klachten

§1. De klacht is ontvankelijk als hij voldoet aan de definitie zoals geformuleerd in artikel 1 §1.

§2. De klacht is niet ontvankelijk indien:

 de klacht niet voldoet aan de definitie maar bijvoorbeeld een melding, een wens, verzuchting, 
suggestie, advies, verzoekschrift, petitie, bezwaar, vraag of dergelijke inhoudt;

 de klacht gaat over de regelgeving, over het (al dan niet) gevoerde beleid of over 
beleidsbeslissingen, -voornemens of -verklaringen;

 de klacht te algemeen is of wanneer niet duidelijk is waarop de klacht betrekking heeft;
 al eerder klacht werd ingediend over dezelfde feiten en deze klacht volgens deze procedure 

reeds werd behandeld;
 de feiten dateren van een jaar of meer vóór de indiening ervan;
 de klacht betrekking heeft op feiten waarvoor nog niet alle georganiseerde administratieve 

beroepsprocedures zijn uitgeput of aangewend of waarvoor een jurisdictioneel beroep 
aanhangig is;

 de klacht kennelijk ongegrond is;
 de klager geen belang kan aantonen;
 de klacht anoniem is ingediend;
 de klacht niet geadresseerd is aan de Stad of het OCMW;
 de klacht betrekking heeft op de werking van andere (overheids-)organisaties dan de Stad of 

het OCMW of op de werking van verzelfstandigde overheidsorganisaties (bijvoorbeeld CC De 
Spil, Zorgbedrijf, ARhus…);

 de Stad of het OCMW niet bevoegd zijn in de betreffende materie;
 de klacht in het kader van een andere regelgeving dient behandeld te worden zoals 

bijvoorbeeld milieuklachten, bouwovertredingen, bezwaren met betrekking tot 
gemeentebelastingen...

 
Artikel 3
 
Wie kan klacht indienen

Iedereen heeft het recht om kosteloos een klacht in te dienen bij de Stad of het OCMW 
overeenkomstig de bepalingen in dit reglement. De klacht dient geadresseerd aan de Stad of het 
OCMW. Het indienen kan zowel mondeling als schriftelijk bij een medewerker of mandataris van de 
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Stad of het OCMW, met een bezoek, telefonisch, per brief of e-mail of via een melding online, het 
meldformulier op de website van de Stad en het OCMW en eventueel andere beschikbare kanalen.

 
Artikel 4
 
Klachtencoördinator en -behandelaar

§1. De klachtencoördinator, evenals de vervanger bij afwezigheid, wordt door de Algemeen directeur 
aangeduid. 

§2. De klachtencoördinator voert het ontvankelijkheidsonderzoek, registreert de klachten, volgt de 
klachten op en rapporteert hierover.

§3. Als klachtenbehandelaar treedt op een ambtenaar bij de Stad of het OCMW die onafhankelijk staat 
ten opzichte van de medewerker of de dienst tegen wiens handeling of prestatie de klacht is gericht 
en die zelf niet bij de feiten waarover wordt geklaagd betrokken is geweest. Normaliter treedt de 
klachtencoördinator op als vaste klachtenbehandelaar. Hij kan de behandeling van een specifieke 
klacht delegeren.  

§4. Indien de klacht gericht is tegen de klachtencoördinator of indien hij om andere deontologische 
redenen de klacht niet kan behandelen, wordt voor deze klacht door de Algemeen directeur een 
klachtenbehandelaar en -coördinator aangesteld.

§5. De klachtencoördinator en de klachtenbehandelaar zijn verplicht het beroepsgeheim te hanteren 
en alle discretie alsook een strikte neutraliteit in acht te nemen. Aan de klachtenbehandelaar kunnen 
geen instructies worden gegeven over de wijze waarop de klacht inhoudelijk behandeld wordt. Hij 
hanteert het principe van hoor en wederhoor en voert een ernstig feitenonderzoek.

 
Artikel 5
 
De procedure

De modaliteiten en de procedure voor het zo vlug als mogelijk behandelen en oplossen van de 
klachten worden, binnen het kader van de bepalingen van dit reglement, vastgesteld door het college 
van burgemeester en schepenen en het vast bureau na advies van het managementteam.

 
Artikel 6
 
Rapportering

Jaarlijks wordt over de klachten ingediend tegen de Stad gerapporteerd aan de Gemeenteraad.

Jaarlijks wordt over de klachten ingediend tegen het OCMW gerapporteerd aan de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn. 

 
Artikel 7
 
Inwerkingtreding

Dit reglement treedt omiddellijk in werking.
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Dit reglement vervangt het ‘Reglement voor klachtenbehandeling bij de Stad Roeselare’, zoals 
vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 7 september 2007 en de bestaande meldingsprocedures, zoals 
goedgekeurd door de raad voor maatschappleijk welzijn d.d. 15 januari 2014.

27 2019_GR_00115 Vaststelling deontologische code voor de lokale 
mandatarissen van de Stad/OCMW Roeselare - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 39 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. Deontologische code - gemeenteraad 17 maart 2008
2. Deontologische code - RMW 31 maart 2010
3. Ontwerp deontologische code docx d.d. 11.03.2019
4. Deontologische code pdf

Context en argumentatie
In toepassing van artikel 39 van het decreet lokaal bestuur neemt de gemeenteraad een 
deontologische code aan.

De huidige deontologische code werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 maart 
2008.

Er wordt voorgesteld om de huidige deontologische code te behouden, aangevuld met een aantal 
artikels rond handhaving en sanctie.

Het ontwerp van deontologische code werd besproken in het overleg van de fractieleiders van 11 
maart 2019.

Deze deontologische code is van toepassing op de lokale mandatarissen van de Stad en het OCMW 
Roeselare.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
niet van toepassing

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De deontologische code voor de lokale mandatarissen van de Stad/OCMW Roeselare wordt 
vastgesteld zoals in bijlage gevoegd.
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1 

 

Deontologische code voor de lokale mandatarissen 
van de Stad/OCMW Roeselare 

 
 
 
Deontologische code voor de mandatarissen van de stad/OCMW Roeselare 
 
Gekozen mandatarissen mogen het vertrouwen dat zij van hun kiezers hebben gekregen, niet 
schaden. Mandatarissen op elk niveau, met of zonder bestuursbevoegdheden, zijn voortdurend in 
een dubbele positie: aan de ene kant dienen zij via hun bijdrage aan het beleid het algemeen belang, 
aan de andere kant vraagt hun achterban hen om op te komen voor het bijzondere belang van 
personen, groepen, bedrijven of ideële doelstellingen. 
Van mandatarissen wordt verwacht dat zij een voorbeeldfunctie vervullen naar de burgers van de 
stad toe. 
 
Overwegingen aangaande de integriteit van mandatarissen, en regels daarvoor, zijn te vinden in 
diverse documenten. Vanzelfsprekend verbiedt het strafrecht fraude, diefstal en omkoping. 
Daarnaast zijn er het gemeentedecreet, de wetgeving voor overheidsopdrachten en het Decreet op 
de openbaarheid van bestuur. In diverse reglementen van de stad/OCMW Roeselare staan clausules 
over belangenvermenging en openbaarheid van bestuur. 
 
In deze deontologische code komen de belangrijkste van die zaken bijeen. Toegevoegd zijn andere 
overwegingen en richtlijnen rond de onverenigbaarheid van belangen en rond het aannemen van 
geschenken en uitnodigingen. 
 

- Mandatarissen houden zich aan deze gedragscode en de geldende regelgeving bij de 
uitoefening van alle mandaten in opdracht van de gemeenteraad. 

- Voor de ambtenaren van de stad/OCMW Roeselare is een eigen deontologische code 
opgesteld. De twee codes sluiten op elkaar aan. 

 
 
Algemeen belang 
 
Ook voor mandatarissen is het algemeen belang van de stad/OCMW Roeselare belangrijker dan het 
particuliere belang van wie dan ook. De eer en de waardigheid van het mandaat komen in het 
gedrang als een mandataris handelt in strijd met het algemeen belang van de stad/OCMW Roeselare 
en als hij of zij zichzelf of een ander persoonlijk voordeel wil toekennen ten koste van de stad. Ook 
buiten hun politieke activiteiten houden mandatarissen rekening met de eer en waardigheid van hun 
mandaat. 
 
 
Bekendheid bij de burgers 
 

- De stad/OCMW Roeselare heeft zich verplicht om een overzicht van alle lokale 
mandatarissen voor de burgers te publiceren en dit overzicht actueel te houden. Het 
overzicht bevat de namen, gegevens van de fractie waartoe elke mandataris behoort, de 
functies in het stadsbestuur en de officiële contactadressen. 

- Voor wervende teksten over hun dienstverlenende activiteiten gebruiken de mandatarissen 
hun eigen politieke communicatiemiddelen. 
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Verhouding tot de burgers, discretie 
 

- Mandatarissen kunnen vrijelijk informatie van burgers krijgen en aan het stadsbestuur 
doorgeven, of openbare informatie van en over de stad aan burgers verstrekken. Ze kunnen 
burgers doorverwijzen naar de juiste instanties bij het stadsbestuur en hen raad geven. Ze 
kunnen burgers helpen bij de administratieve aspecten van hun zaken. Ze kunnen ook 
klachten van burgers ontvangen. 

- Bepaalde informatie kan bij wet of andere regelgeving geheim zijn. Al dit soort informatie 
houden mandatarissen dan ook geheim voor iedereen die er geen kennis van mag nemen; 
ook nadat hun mandaat afgelopen is. 

- De stad/OCMW Roeselare beschikt over een aantal diensten en procedures om burgers van 
informatie te voorzien, burgers te helpen met de indiening en behandeling van hun dossiers 
en klachten van burgers in ontvangst te nemen en erop te reageren. Mandatarissen 
verwijzen de burgers die zich tot hen wenden naar deze diensten en procedures. Ze kunnen 
voorafgaand aan hun advies aan de burger, eerst zelf informatie inwinnen over de algemene 
gang van zaken. 

 
 
Voorzichtig met tussenkomsten, correctheid 
 

- Het is voor mandatarissen verboden deel te nemen aan de bespreking en de stemming 
 
1° over aangelegenheden waarin zij een rechtstreeks belang hebben, hetzij persoonlijk, hetzij 
als vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot, of bloed- of aanverwanten tot en met de 
vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dat verbod strekt niet verder 
dan de bloed- en aanverwanten tot de tweede graad als het gaat om de voordracht van 
kandidaten, benoemingen, afzetten en schorsingen. 
Voor de toepassing van deze bepaling worden personen die wettelijk samenwonen, met 
echtgenoten gelijkgesteld; 
2° over de vaststelling of goedkeuring van de jaarrekening van een instantie waaraan zij 
rekenschap verschuldigd zijn of waarvan zij tot het uitvoerend orgaan behoren. 
 
Deze bepaling is niet van toepassing op de mandatarissen die zich in bovenvermelde 
omstandigheden bevinden louter op grond van het feit dat zij als vertegenwoordigers van de 
gemeente zijn aangewezen in andere rechtspersonen. 
 

- Het is voor de mandatarissen eveneens verboden: 
 
rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst te sluiten of deel te nemen aan een 
opdracht voor aanneming van werken, levering of diensten, verkoop of aankoop voor de 
gemeente of de gemeentelijk extern verzelfstandigde agentschappen 
 
Zij onthouden zich van tussenkomsten ter sturing van individuele dossiers. Tussenkomsten 
kunnen aldus enkel in het kader van het algemeen belang. Zij wekken ook niet de indruk dat 
een goede afloop in een individueel dossier aan hun tussenkomst zou te danken zijn. 

 
- Indien de mandatarissen een persoonlijke betrokkenheid bij een dossier hebben, leggen zij 

terzake de nodige gereserveerdheid aan de dag en houden steeds het algemeen belang voor 
ogen. 
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- Ze laten de mededeling aan de belanghebbende over de uitkomst van een behandeling over 
aan het stadsbestuur. In politieke propaganda of campagnes wordt niet verwezen naar 
afgewerkte individuele dossiers. 

- Tussenkomsten ten bate van sollicitanten bij stedelijke diensten of afdelingen, of ten bate 
van promoties van ambtenaren, zijn niet toegestaan. Mandatarissen verwijzen 
geïnteresseerde personen naar de juiste procedures of diensten. Mandatarissen zullen geen 
invloed of druk uitoefenen, of die indruk geven, bij de ambtenaren in de afhandeling van 
dossiers. 

 
 
Kennis van zaken 
 

- Mandatarissen mogen alle informatie inwinnen over alle taken en bevoegdheden, alle 
selectiecriteria, examens en procedures voor alle betrekkingen bij het stadsbestuur. Zij 
mogen het openbaar gedeelte van deze informatie vrijelijk doorgeven aan iedere 
geïnteresseerde. 

- Mandatarissen mogen alle openbare informatie inwinnen en doorgeven over alle huidige en 
komende vacatures bij het stadsbestuur. 

 
 
Controle op de gang van zaken 
 
Het behoort tot de taak van mandatarissen om toe te zien op het correcte verloop van alle 
procedures bij het stadsbestuur. Mandatarissen zijn alert op de objectiviteit van de procedures en op 
de afwezigheid van beïnvloeding. Mandatarissen kunnen steeds informatief de stand van zaken in 
een dossier opvragen bij de behandelende ambtenaren. Vragen worden steeds aan het college van 
burgemeester en schepenen gericht, dit schriftelijk of via e-mail (bestuurszaken@roeselare.be) 
 
 
Voorkennis 
 
Mandatarissen kunnen bij de uitoefening van hun mandaat kennis krijgen van vertrouwelijke 
informatie. Die vertrouwelijke informatie kan voor anderen een grote waarde hebben. 
Mandatarissen verstrekken vertrouwelijke informatie, waardevol of niet, nooit aan anderen zolang 
het stadsbestuur die nog niet officieel openbaar heeft gemaakt. Dit kan vooral belangrijk zijn in de 
voorbereidingsfase van dossiers vóór de beleidsbeslissing is genomen. 
 
 
Onkreukbaarheid 
 

- Zij zijn niet uit op enig persoonlijk gewin, anders dan het verwerven en in stand houden van 
politiek draagvlak en het vertrouwen van kiezers. Zij weigeren elke tegenprestatie voor hun 
dienstbetoon en zij vragen er niet om. In die zin hebben mandatarissen een voorbeeldfunctie 
te vervullen. 

- Fraude en corruptie kunnen grote schade toebrengen aan de stad/OCMW Roeselare, aan 
haar financiële belang, aan haar imago en aan de democratie. Mandatarissen bestrijden 
fraude en corruptie dan ook met alle mogelijke middelen. Ze zijn alert als er mogelijkheden 
voor fraude en corruptie ontstaan en ze geven vermoedens of constateringen van fraude en 
corruptie onmiddellijk door aan de procureur des Konings. 

- Mandatarissen onthouden zich bij hun contacten met elkaar, met burgers of ambtenaren van 
elk ongewenst seksueel gedrag en pesterijen. 
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- Mandatarissen gebruiken de middelen, materialen en faciliteiten die de stad hen ter 
beschikking stelt, alleen voor de uitoefening en in het kader van hun mandaat. Ze springen 
hier zuinig mee om en beheren deze middelen en faciliteiten volgens het principe van de 
goede huisvader. Ze verantwoorden ook alle voor rekening van de stad/OCMW Roeselare 
gemaakte kosten. 

 
 
Onafhankelijkheid en sociaal netwerk 
 

- Mandatarissen beschikken normaal gesproken over een goed netwerk dat hen ondersteunt 
bij de uitoefening van hun mandaat. Contacten met burgers, bedrijven, verenigingen en 
instellingen zijn van groot belang voor het stadsbestuur. Mandatarissen zijn geheel vrij om 
zich in hun netwerken te bewegen en deel te nemen aan alle sociale activiteiten naar hun 
keuze. Ze zijn zich er alleen terdege van bewust dat het aannemen van geschenken van 
derden, of van uitnodigingen voor bijzondere gebeurtenissen, de schijn van partijdigheid kan 
wekken en zij doen er alles aan om die schijn weg te nemen of te voorkomen. Bovendien 
aanvaarden ze geschenken alleen onder strikte voorwaarden: ze gebeuren in het openbaar, 
ze vertegenwoordigen een geringe materiële waarde en ze verplichten hen tot geen enkele 
gunst of wederdienst. Wanneer dergelijke giften of uitnodigingen worden aangevoeld als 
niet meer bespreekbaar te zijn met collega’s wordt hoogstwaarschijnlijk de grens van het 
toelaatbare overschreden. 

- Mandatarissen die namens de stad optreden, in enigerlei bestuurlijke functie, kunnen aan 
derden geschenken geven of derden voor activiteiten uitnodigen namens de stad, mits 
hierbij elke schijn van partijdigheid of belangenvermenging wordt vermeden. 

 
 
 
 
Naleving en handhaving van de deontologische code 
 

 

De gemeenteraad/de raad voor maatschappelijk welzijn ziet erop toe dat de fracties en de 

individuele lokale mandatarissen volgens de deontologische code handelen. 

 

Er zijn verschillende fasen te onderscheiden die spelen bij het toezien op de naleving van de 

deontologische code, namelijk: 

 het voorkomen van mogelijke schendingen 

 het signaleren van vermoedens van schendingen van de deontologische code 

 het eventueel onderzoeken van vermoedens van schendingen van de deontologische code 

 het eventueel zich uitspreken over schendingen van de deontologische code 

 

 

Het voorkomen van mogelijke schendingen 
 

Wanneer een lokale mandataris twijfelt of een handeling die hij/zij wil verrichten een overtreding 

van de code zou kunnen zijn, wint het lid hierover advies in bij de algemeen directeur of het 

personeelslid dat door de algemeen directeur daartoe werd aangewezen. 
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Wanneer een lokale mandataris twijfelt over een nog niet uitgevoerde handeling van een andere 

lokale mandataris, dan waarschuwt hij/zij die persoon. De lokale mandataris verwoordt de twijfels 

en verwijst de betrokkene zo nodig door naar de algemeen directeur of het personeelslid dat door 

de algemeen directeur daartoe werd aangewezen. 

 

 

Het signaleren van vermoedens van schendingen 
 

Wanneer een lokale mandataris vermoedt dat een regel van de deontologische code is overtreden 

door een andere lokale mandataris, dan kan hij/zij hiervan melding van maken bij de algemeen 

directeur of het personeelslid dat door de algemeen directeur daartoe werd aangewezen. 

 

Indien het vermoeden van een schending blijft bestaan, meldt de lokale mandataris dit aan de 

voorzitter van de gemeenteraad/de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, die dan 

meteen doorverwijst naar de daartoe aangewezen persoon of instantie om een vooronderzoek te 

doen. 

 

 

Het onderzoeken van vermoedens van schendingen 
 

Wanneer er na vooronderzoek door de aangewezen instantie een concreet vermoeden bestaat dat 

een lokale mandataris een regel van de deontologische code heeft overtreden, kan opdracht 

gegeven worden tot het verrichten van een uitgebreid onderzoek hiernaar. 

 

 

Het zich uitspreken over schendingen 
 

Wanneer vaststaat dat er sprake is van overtreding van een regel van de deontologische code, kan 

dit leiden tot een uitspraak van de gemeenteraad/de raad voor maatschappelijk welzijn over de 

betreffende mandataris die de schending heeft begaan. 

 

 

Evalueren van de deontologische code 
 

Minimaal één keer per bestuursperiode evalueren de fractievoorzitters tijdens het 

fractievoorzittersoverleg deze deontologische code. Ze bekijken of de code nog actueel is, nog goed 

werkt en of ze nageleefd wordt. Het fractievoorzittersoverleg brengt hierover zo nodig verslag uit 

aan de gemeenteraad.  
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28 2019_GR_00111 Vaststelling deontologische code voor het 
personeel  - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 193 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn een gezamenlijke deontologische code vaststellen voor het 
personeel.

Bijlagen
1. Deontologische code stad en OCMW 2019
2. Protocol syndicaal comité 6.2.2019

Context en argumentatie
Volgens het decreet lokaal bestuur dient de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn een gezamenlijke deontologische code vast te stellen voor het 
personeel. Tot op heden waren er twee afzonderlijke deontologische codes respectievelijk 
van toepassing op het OCMW personeel of op het stadspersoneel. Bijgevolg werd in 
navolging van het decreet lokaal bestuur een gezamenlijke deontologische code 
opgesteld. Deze werd voorgelegd en goedgekeurd in het syndicaal comité van 6 februari 
2019.

De deontologische code is bedoeld om de kernwaarden van onze organisatie op een 
duidelijke, opbouwende en positieve manier over te brengen en de medewerkers van 
Stad en OCMW Roeselare aan te moedigen om een bepaalde houding of attitude aan te 
nemen.
Het is een gedragscode, die elke medewerker aan de hand van een aantal algemene 
richtlijnen een houvast biedt bij de uitoefening van de job.
De 5 kernwaarden van de organisatie vormen het vertrekpunt van deze code.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Deze vaststelling van de deontologische code heeft geen financiële weerslag.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De deontologische code zoals opgenomen in bijlage wordt vastgesteld en vervangt de 
vorige versie.
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Deontologische code 

Stad en OCMW Roeselare 
 

 

 

 

 

Deze code1 is bedoeld om de kernwaarden van onze organisatie op een duidelijke, opbouwende 

en positieve manier over te brengen en de medewerkers van Stad en OCMW Roeselare aan te 

moedigen om een bepaalde houding of attitude aan te nemen.   

Het is een gedragscode, die elke medewerker aan de hand van een aantal algemene richtlijnen 

een houvast biedt bij de uitoefening van de job.   

De 5 kernwaarden van de organisatie vormen het vertrekpunt van deze code.   

  

 

1. Klant centraal   
  

• Alles wat we doen, doen we in functie van onze klant (bewoners, bedrijven, 

maatschappelijke instellingen, verenigingen, … én andere  stadsdiensten. Kortom: elke 

dienstenafnemer). 

• We doen er alles aan om de wensen en behoeftes van onze klant te leren kennen, te 

anticiperen op die wensen en  er naar te handelen. Zo maken we onze dienstverlening, 

producten en processen nog beter en onze communicatie duidelijker.  

Op die manier wordt onze klant onze beste ambassadeur. 

• Hiervoor krijgen de medewerkers de juiste kaders, kennis en vrijheid aangeboden om in 

te spelen op de wensen van klanten. 

 

 Wat betekent dat in de praktijk?   

  

- Voer je opdrachten zo snel en efficiënt mogelijk uit. Indien je niet aan termijnen bent 

gebonden, stel je best een bepaalde datum voorop die je zelf als een goede dienstverlening 

zou ervaren;  

- Behandel mails en brieven volgens de organisatiebrede afspraken (zie afsprakenkader).  

- Vermeld steeds je naam, functietitel en contactgegevens zodat klanten je gemakkelijk 

kunnen bereiken. Hou hierbij rekening met de afspraken rond het communiceren van 

contactgegevens.  

- Gebruik heldere en begrijpbare taal en pas de schrijfstijl aan de lezer(s) aan, geen 

“ambtenarees” dus (zie de Taaltips) Neem een proactieve houding aan. Je beperkt je dus 

niet tot het antwoorden op vragen die gesteld worden, maar houdt rekening met de vraag 

achter de vraag, maakt de klant wegwijs, formuleert spontaan alternatieven en 

oplossingen op maat en denkt mee met de klant;  

- Zorg ervoor dat iedereen alle nodige informatie heeft. In het kader van ‘openbaarheid van 

bestuur’ evolueert onze organisatie van een gesloten naar een open structuur met als 

doel de dienstverlening naar de burger te verbeteren.   

- Specifiek voor baliemedewerkers: respecteer het afsprakenkader ‘Dienstverlening 

#VANRSL: de klant centraal’.  

- Probeer altijd eerst zelf al het nodige te doen om het probleem op te lossen en verwijs 

pas door als het echt niet anders kan; bij doorverwijzen, bezorg dan meteen de juiste en 

gedetailleerde contactinfo. 

 

                                           
1 Deze code is de uitwerking van artikel 188 tot artikel 193 uit het Decreet Lokaal Bestuur. 

58/112

https://stadroeselare.sharepoint.com/sites/Intranettest/SitePages/Beantwoorden%20van%20brieven.aspx?web=1
https://stadroeselare.sharepoint.com/sites/Intranettest/SitePages/Communiceren%20van%20contactgegevens(2).aspx?web=1
https://stadroeselare.sharepoint.com/sites/Intranettest/SitePages/Communiceren%20van%20contactgegevens(2).aspx?web=1
https://stadroeselare.sharepoint.com/sites/Intranettest/SitePages/Taaltips.aspx
https://stadroeselare.sharepoint.com/sites/Intranettest/SitePages/Charter-baliemedewerkers.aspx?web=1
https://stadroeselare.sharepoint.com/sites/Intranettest/SitePages/Charter-baliemedewerkers.aspx?web=1


 

Deontologische code   2  

  

Ondanks alle inspanningen, kan het toch soms fout lopen. In die zin maken we een onderscheid 

tussen klantgerichtheid en klantgezwichtheid. Bij dat laatste stel je je te flexibel op tov de vraag 

van de klant en ga je buiten de grenzen van de mogelijkheden van onze dienstverlening.    

  

Welk gedrag van klanten aanvaarden we niet?  

Zowel verbale als fysieke agressie wordt niet getolereerd. Ook het overdreven belasten van de 

dienst met niet-relevante vragen en het aanhoudend bezig houden over een beslissing die al dan 

niet werd genomen, kan als ongeoorloofd gedrag worden beschouwd.  

  

Wat kan je doen bij ongeoorloofd gedrag?  

• Blijf je altijd professioneel gedragen: 

• Luister actief en laat de klant uitspreken. 

• Toon begrip voor de situatie van de klant: “Ik begrijp je.” 

• Herformuleer: om te tonen dat je op dezelfde golflengte zit. 

• Stel de juiste vragen. 

• Stel een oplossing voor: oplossen of terugbeltijdstip geven (én terugbellen!) 

• Ga niet in op onaangename opmerkingen van de klant. Focus op de inhoud van de 

boodschap en niet op het relationele aspect van de boodschap. 

• Blijf rustig, vat het niet persoonlijk op en word vooral niet boos! 

• Je lichaamstaal spreekt boekdelen. 

• Past de klant zijn gedrag niet aan en kan de dienstverlening niet op de gepaste wijze 

gebeuren, breek de dienstverlening af en haal er een collega/leidinggevende bij om 

verdere afspraken met de klant te maken. Aarzel niet om in geval van agressie de 

politie te verwittigen 2 . Meld elke vorm van grensoverschrijdend gedrag aan de 

preventieadviseur of de vertrouwenspersonen. Zij nemen deze meldingen op in het 

feitenregister en indien gewenst kunnen zij jou verder bijstaan. 

• Maak zelf als medewerker/ leidinggevende dit soort situaties bespreekbaar met elkaar 

en onder collega’s. Dit helpt om om te gaan met ongeoorloofd gedrag. 

• Na een traumatische gebeurtenis kan er steeds een hulpverleningstraject worden 

opgestart op individueel en teamniveau. Hiervoor kan je terecht bij de 

preventieadviseur. 

   

2. Vertrouwen / Betrouwbaarheid  
  

• We kunnen op elkaar rekenen. 

• Vertrouwen is een tweerichtingsverkeer: we geven vertrouwen en krijgen het vertrouwen. 

• Het vertrouwen geven betekent dat we in de expertise en de professionaliteit van onze 

collega’s geloven. 

• Het vertrouwen krijg je omdat je toont dat de taken die je toegewezen krijgt correct 

uitgevoerd worden.  

• We werken open en transparant: we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen om zo 

– dag na dag – het vertrouwen te verdienen. De feedback van de collega’s helpt ons 

vooruit. 

• We staan optimistisch op de werkvloer want we hebben er alle vertrouwen in dat we ons 

doel samen bereiken. 

 

 

Als Stad en OCMW willen we een excellente dienstverlener zijn, wat betekent dat we onder meer 

betrouwbaar zijn. Daarbij geven we bijzondere aandacht aan objectiviteit en neutraliteit.  

Objectiviteit betekent dat klanten en leveranciers in soortgelijke situaties op eenzelfde manier 

worden behandeld. Dit gelijkheidsbeginsel is erg belangrijk in een openbare organisatie.  

                                           
2 Zie ook ‘Kader agressiehantering Welzijnshuis Roeselare’ 
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Daarom moeten medewerkers op elk moment hun objectiviteit bewaren, en hun functie op een 

onbevangen en neutrale wijze uitoefenen.  

Neutraliteit betekent ook dat je je neutraal opstelt en geen persoonlijke meningen of opinies 

probeert te verkondigen of door te duwen. Je eigen mening mag de professionele uitvoering 

van je job niet beïnvloeden.  

 

Wat betekent dat in de praktijk?  

  

- Discrimineer niet; je laat je bij de uitoefening van je functie niet beïnvloeden door 

filosofische, politieke, syndicale of religieuze overtuigingen, door seksuele geaardheid, 

geslacht, ras, status, voorkomen of herkomst. 

- Laat je persoonlijke voorkeuren en overtuigingen of het engagement in een vereniging 

geen weerslag hebben op de objectiviteit waarmee je je job uitoefent.  

- Laat privébelangen de objectiviteit van je taakuitoefening niet beïnvloeden; bespreek 

zo’n situatie met je leidinggevende die het dossier kan doorgeven aan een collega. 

- Combineer je job bij de Stad of het OCMW niet met een activiteit die je zelf of via een 

tussenpersoon verricht en waardoor: 

▪ de plichten en taken die verbonden zijn aan je job niet of moeilijk kunnen 

worden vervuld; 

▪ de waardigheid van je ambt in het gedrang komt;  

▪ de eigen onafhankelijkheid wordt aangetast;   

▪ een belangenconflict zou ontstaan. 

- Stel je bij alle tussenkomsten van eender wie in een dossier objectief op en volg 

de normale administratieve procedure. Alle tussenkomsten van politici worden 

indien mogelijk opgenomen in het administratief dossier. 

- Aanvaard van andere collega’s of van derden (organisaties, leveranciers, …) geen 

giften of voordelen die met je functie verband houden. Op die manier vermijd je dat 

jouw betrouwbaarheid in het gedrang komt en dat er wederdiensten worden 

verwacht of geëist.  

- Louter symbolische geschenken, dat zijn kleine attenties die een zuivere appreciatie 

inhouden van een geleverde inspanning, zijn wel aanvaardbaar. Het kan bijvoorbeeld 

gaan over een kaart, pralines of bloemen maar niet over geldbedragen. Deze 

symbolische geschenken worden in de eerste plaats gedeeld met collega’s. Zorg er 

altijd voor dat de aanvaarding van het geschenk geen verplichtingen schept voor de 

toekomst. Bij twijfel, bespreek dit met je leidinggevende.  

- Stel je steeds terughoudend op in contacten met (mogelijke) leveranciers.  Bedrijven 

of kandidaat-dienstverleners bezoeken terwijl er een procedure voor een (hernieuwing 

van een) gunning loopt, kan niet, tenzij dergelijk bezoek is voorzien bij alle kandidaten 

en er een verslag van het bezoek wordt opgesteld. 

- Volg volgende stappen als je een uitnodiging krijgt voor een uitstap, etentje,…: 

▪ bespreek de uitnodiging vooraf met je leidinggevende 

▪ geef zelf aan of deze uitnodiging voldoende functioneel is en stel je 

terughoudend op 

▪ betaal (zoveel mogelijk) zelf 

▪ dien gemaakte onkosten in via het onkostenformulier.  

  

Betrouwbaar zijn betekent ook dat je op een goede en gepaste manier kan omgaan met 

vertrouwelijke informatie. 3  

Voorbeelden hiervan kunnen zijn:  

informatie van persoonlijke aard (oa namen en adresgegevens), financiële en commerciële 

gegevens van burgers, relaties van de stad, beleidsplannen die nog niet rijp zijn voor 

besluitvorming, informatie over interne problemen,…  

 

                                           
3 Zie ook Decreet Lokaal Bestuur art. 189 
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Elke medewerker heeft discretieplicht en behandelt dossiers en informatie van de organisatie, 

klanten en collega’s dus steeds met de nodige discretie. Dit betekent dat je vertrouwelijke 

informatie enkel deelt met wie daarvoor bevoegd is of als er een wettelijke verplichting is (bv 

gerechtelijk onderzoek).  

Sommige beroepsgroepen (maatschappelijk werk) hebben een beroepsgeheim. Zij moeten aan 

strengere regels voldoen en mogen enkel gegevens die hun door cliënten zijn toevertrouwd, delen 

voor zover er een ‘noodtoestand’4 voorhanden is of ook de ontvanger beroepsgeheim heeft (bv 

‘gedeeld beroepsgeheim’ bij maatschappelijk werk).   

De discretie- en/of geheimhoudingsplicht (afh van het ambt) blijft gelden na de uitdiensttreding. 
  

Je hebt principieel wel spreekrecht ten aanzien van anderen over de feiten waarvan je door je 

ambt kennis hebt. Het is je evenwel verboden feiten bekend te maken: 

1° die betrekking hebben op: 

- de veiligheid van het land; 

- de bescherming van de openbare orde; 

- de financiële belangen van de overheid; 

- het voorkomen en het bestraffen van strafbare feiten; 

- het medisch geheim; 

- het vertrouwelijke karakter van commerciële, intellectuele en industriële gegevens; 

- het vertrouwelijke karakter van de beraadslagingen. 

2° als de bekendmaking ervan een inbreuk vormt op de rechten en de vrijheden van de burger, 

in het bijzonder op het privéleven, tenzij de betrokkene toestemming heeft verleend om de 

gegevens die op hem betrekking hebben, openbaar te maken. 

 

Concreet vertaalt zich dit als volgt:  

 

- Ga zorgvuldig om met informatie door stukken met vertrouwelijke gegevens veilig op 

te bergen en computerbestanden met vertrouwelijke gegevens te beveiligen.  

- Maak geen feiten bekend als dit een inbreuk zou vormen op de rechten en de 

vrijheden van de burger en op zijn privéleven, tenzij de betrokkene natuurlijk 

toestemming verleent om de gegevens openbaar te maken. 

- Maak geen informatie of feiten bekend als dat schade zou toebrengen aan de eer of 

de goede naam van de betrokken persoon of de instelling.  

- …  

 

Je hebt vrijheid van meningsuiting. Maak duidelijk dat je in eigen naam spreekt als je een 

persoonlijk standpunt formuleert. 

Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor wat je communiceert. Zorg er evenwel voor dat de 

waardigheid van je ambt en het vertrouwen dat het publiek heeft in de organisatie niet 

geschonden wordt.  Voor het digitaal communiceren verwijzen we naar de ‘Gedragscode op 

digitale kanalen’. 

Breng je leidinggevende (en zijn/haar leidinggevende) op de hoogte als  je een nalatigheid, 

misbruik of misdrijf vaststelt van een collega.  

 

Bij eventuele contacten met de pers respecteer je bepaalde regels.  

Antwoord enkel op vragen omtrent concrete feiten (bv. hoeveel mensen waren aanwezig op een 

bepaalde activiteit, zijn foto’s beschikbaar, …) als je zelf door de pers wordt gecontacteerd. Geef 

geen antwoord op vragen over de mening of het standpunt van de organisatie. Verwijs in dat 

geval door naar het departement Communicatie of de bevoegde schepen.  

                                           
4 De noodtoestand is een uitzonderlijke situatie waarbij het beroepsgeheim wordt geschonden om een ander 

rechtsbelang met een hogere waarde te beschermen. Die schending is enkel gerechtvaardigd indien er een 
onmiddellijk dreigend en ernstig gevaar is en de bekendmaking van vertrouwelijke informatie een belangrijker 
rechtsbelang kan beschermen.   
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Deontologische code   5  

Je bent vrij om eventuele onderwerpen zelf aan te kaarten in de pers zolang je er een loyale 

houding op na houdt. Vermeld wel uitdrukkelijk dat je enkel je eigen mening uit en dat dit dus niet 

automatisch de mening is van de organisatie.   

Neem contact op met het departement Communicatie als je twijfelt over hoe om te gaan met 

de pers.  

  

Ga op een correcte en betrouwbare manier om met de arbeidsmiddelen die je krijgt om je job te 

doen: gereedschappen, computers, telefoon, dienstwagens,…. Gebruik de arbeidsmiddelen 

steeds met respect voor alle geldende interne regels en richtlijnen. Informeer je hierover grondig 

voor je een nieuw arbeidsmiddel gebruikt 

Concrete voorbeelden: neem geen gereedschap van je werk mee naar huis, respecteer de policy 

mbt laptop, private postbriefwisseling verstuur je niet via het bestuur, gebruik een dienstwagen 

enkel in het kader van dienstreizen,… 

 

Je bent verantwoordelijk om je werktijd op een correcte manier in te vullen.  

Registreer je tijd correct via de prikklok indien van toepassing. Meld een (voorgenomen) 

nevenactiviteit (zoals bv. jurydeelname) bij je leidinggevende als de activiteit raakvlakken heeft met 

je rechtstreekse en onmiddellijke functie-uitoefening.  

Zie ook afsprakenkader “werkgerelateerde prestaties bij externe partners”. 
  

3. Samenwerken  
  

• We streven hetzelfde doel na. Door allemaal samen aan dezelfde kar te trekken werken 

we niet alleen efficiënter, Het helpt ons de resultaten naar een hoger niveau te tillen.  

• We blijven niet op ons eilandje zitten, maar gaan ook na hoe we andere diensten of zelfs 

andere organisaties kunnen helpen, los van ons eigen doel. 

• Door samen te werken, leren we van elkaar. We leren elkaars sterktes kennen en 

gebruiken en slagen er zo in om als organisatie vooruit te gaan. 

 

 Wat betekent dit in de praktijk?  

  

- Accepteer elkaars verschillen en focus op de kwaliteiten van collega’s. 

- Ga correct om met je collega’s (ongewenste omgangsvormen als pesten en ongewenst 

seksueel gedrag mogen niet).  

- Onthou je van kritiek op collega’s; praat MET collega’s en niet over collega’s. 

- Geef elkaar op een open opbouwende manier feedback over de manier van werken. 

- Respecteer je collega’s en het werk dat ze verrichten. 

- Kom je afspraken en beloftes na (of communiceer tijdig als dit niet lukt). 

- Zorg samen met je collega’s voor een goede werksfeer. 

Wanneer de werksfeer minder goed is en een psychosociale impact op je heeft, 

bespreek je dit in eerste instantie best altijd met je leidinggevende of iemand van P&O. 

Daarnaast kan je ook steeds terecht bij één van de vertrouwenspersonen of de externe 

preventieadviseur. 5 

  

  

                                           
5 Zie ook bijlage arbeidsreglement: Maatregelen en procedures ter voorkoming van psychosociale risico’s 

op het werk. 
https://stadroeselare.sharepoint.com/sites/Intranettest/_layouts/15/search.aspx/siteall?q=arbeidsre
glement%20bijlage%202 
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Deontologische code   6  

 

4.  Voortdurend verbeteren  
  

• We streven er naar om elke dag beter te worden, zelfs in de kleinste dingen.  

• Wat goed werkt, behouden we. Wat beter kan, veranderen we. Door efficiënter te 

werken, door open te staan voor vernieuwing, door in dialoog te treden met klanten en 

collega’s en hun feedback ter harte te nemen.  

• We willen continu blijven groeien, op persoonlijk vlak, als team én als organisatie.  

• We zijn alert en kritisch en durven onszelf in vraag te stellen, bij te scholen én te falen. 

Zodat we kunnen bijleren én bijsturen waar nodig. 

  

Wat betekent dit in de praktijk?  

 

- Neem zelf initiatief om de nodige opleidingen te volgen. 

- Neem zelf initiatief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en nieuwe inzichten 

over je job. 

- Volg de nodige vorming die noodzakelijk is voor de goeie werking van de dienst of om 

nieuwe werkmethodes en vaardigheden eigen te maken. Je kan met jouw vragen 

hierrond steeds terecht bij jouw leidinggevende en/of P&O. 

- Eens een fout maken, is onvermijdelijk. Belangrijk is dat je eruit leert, zodat je ze niet 

blijft herhalen. 

  

5. Engagement 
 

• We zetten ons vol goesting en passie in en nemen onze verantwoordelijkheid op.  

• Als het moet, steken we een tandje bij en doen we net dat ietsje meer voor onze klant of 

onze collega’s zodat we het gewenste resultaat halen. 

• We durven initiatief te nemen en een project echt aan te pakken op een bevlogen en 

betrokken manier. 

• Doordat we Roeselare in ons hart dragen, voelen we ons sterk verbonden met het bestuur 

en zijn medewerkers. 

• We zijn trots om te werken voor de stad. 

 

Wat betekent dit in de praktijk?  

 

- Wees loyaal t.o.v. de organisatie. Het bestuur en MAT verwacht de volle inzet van alle 

medewerkers die de gegeven opdrachten uitvoeren.  

- Spreek je aan de balie, tegenover een klant niet negatief uit over beleidsbeslissingen, de 

werking van je dienst, collega’s, … 

- Eenmaal er een beslissing genomen is, voer je deze evenwel loyaal en betrouwbaar uit, 

ook al strookt deze niet met je persoonlijke mening of standpunten.  

- Meld als medewerker van Stad Roeselare ook buiten de werkuren aan 1788 over bv 

zwerfvuil, loszittende tegel,… 
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29 2019_GR_00118 Vaststelling huishoudelijk reglement van de 
gemeenteraad - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 38 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. ONTWERP HR GR en RMW

Context en argumentatie
In toepassing van artikel 38 van het decreet lokaal bestuur stelt de gemeenteraad bij de 
aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vast waarin aanvullende 
maatregelen worden opgenomen in verband met de werking van de raad.

Het ontwerp van huishoudelijk reglement werd opgemaakt in overleg met de 
fractieleiders.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
niet van toepassing

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt vastgesteld zoals in bijlage 
gevoegd.
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Huishoudelijk reglement voor de gemeente- en OCMW-raad 
 

 

Gemeenteraad 
 

 

OCMW-raad 
 

BEGRIPPENKADER 

Art. 1 

Behoudens andersluidende bepalingen gebeuren alle contacten tussen raadsleden en het stadsbestuur/OCMW (zowel t.a.v. de organen, de leden 

van het college/vast bureau als de medewerkers) via de dienst Bestuurszaken, schriftelijk via bestuurszaken@roeselare.be of telefonisch via 051 26 

22 10. 

 

Art. 2 

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 

• Raad: wanneer verwezen wordt naar ‘de raad’ geldt het artikel zowel voor de gemeenteraad als de OCMW-raad. 

• Voorzitter: de voorzitter van het betreffende bestuursorgaan 

• CBS: college van burgemeester en schepenen 

• Besluitvormingssysteem: het softwarepakket dat aan de raadsleden ter beschikking wordt gesteld voor de besluitvorming van de 

bestuursorganen. 

• Portaalsite mandatarissen: het digitaal platform dat aan de raadsleden ter beschikking wordt gesteld voor, o.a., het raadplegen van 

documenten en de ‘wie is wie’. 

 

BIJEENROEPING  

Art. 3, § 1. 

De raad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar. 

 

(art. 18 DLB / art. 18, volgens art. 74 DLB) 

 

§ 2. 

De voorzitter beslist tot bijeenroeping van de raad en stelt de agenda van de vergadering op. 
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De voorzitter kan de gemeente- en OCMW-raad bijeenroepen door een gezamenlijke oproeping met als bedoeling de vergaderingen aansluitend te 

laten doorgaan.  Hierbij stelt de voorzitter voor gemeente en OCMW duidelijk onderscheiden agenda’s op. 

 

(art. 19 en 20 DLB / art. 19 en 20, volgens art. 74 DLB)  

 

§ 3. 

De oproeping wordt verzonden via e-mail. De dossiers die betrekking hebben op de agenda worden digitaal ter beschikking gesteld via het 

besluitvormingssysteem. Een papieren exemplaar van elk dossier ligt ter inzage in het inzagelokaal. Het inzagelokaal is toegankelijk van maandag t.e.m. 

zondag van 8 u. tot 22 u. Zeer omvangrijke documenten, waar het niet zo evident is dat raadsleden die zelf thuis afprinten, zullen uitzonderlijk in 

gedrukte vorm worden aangeboden. In voorkomend geval gebeurt een rondvraag per e-mail om te vragen wie een gedrukt exemplaar wenst, dat af te 

halen is op de dienst Bestuurszaken. Dit gebeurt in elk geval voor documenten m.b.t. het meerjarenplan en de jaarrekening (art. 11).  

 

§ 4. 

De voorzitter van de gemeenteraad moet de gemeenteraad bijeenroepen 

op verzoek van:  

1° een derde van de zittinghebbende leden;  

2° een vijfde van de zittinghebbende leden als zes weken na de datum van 

de vorige gemeenteraad nog geen bijeenroeping is gebeurd. De periode 

van zes weken wordt geschorst van 11 juli tot en met 15 augustus; 

3° het college van burgemeester en schepenen;  

4° de burgemeester voor zover het verzoek uitsluitend betrekking heeft op 

de eigen bevoegdheden van de burgemeester. 

 

In hun schriftelijke aanvraag aan de algemeen directeur moeten de 

aanvragers de agenda vermelden, met voor elk punt een toegelicht 

voorstel van beslissing, en de datum en het uur van de beoogde 

vergadering. De algemeen directeur bezorgt vervolgens de voorstellen aan 

de gemeenteraadsvoorzitter. Deze aanvraag moet ingediend worden, 

zodanig dat de voorzitter de oproepingstermijnen bepaald in art. 4 van dit 

reglement, kan nakomen.  

 

§ 4. 

De voorzitter van de OCMW-raad moet de OCMW-raad bijeenroepen op 

verzoek van:  

1° een derde van de zittinghebbende leden;  

2° een vijfde van de zittinghebbende leden als zes weken na de datum van 

de vorige raad nog geen bijeenroeping is gebeurd. De periode van zes 

weken wordt geschorst van 11 juli tot en met 15 augustus; 

3° het vast bureau.  

 

 

 

In hun schriftelijke aanvraag aan de algemeen directeur moeten de 

aanvragers de agenda vermelden, met voor elk punt een toegelicht 

voorstel van beslissing, en de datum en het uur van de beoogde 

vergadering. De algemeen directeur bezorgt vervolgens de voorstellen aan 

de voorzitter van de OCMW-raad. Deze aanvraag moet ingediend worden, 

zodanig dat de voorzitter de oproepingstermijnen bepaald in art. 4 van dit 

reglement, kan nakomen.  
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De voorzitter roept de vergadering bijeen op de voorgestelde datum en 

het aangewezen uur en met de voorgestelde agenda. 

 

(art. 19 en art. 67 DLB) 

 

De voorzitter roept de vergadering bijeen op de voorgestelde datum en 

het aangewezen uur en met de voorgestelde agenda.  

 

(art. 19, volgens art. 74 DLB) 

Art. 4, § 1.  

De oproeping (of gezamenlijke oproeping) wordt tenminste acht dagen vóór de dag van de vergadering bezorgd aan de gemeenteraadsleden. 

 

(art. 20 DLB / art. 20, volgens art. 74 DLB) 

 

In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze oproepingsperiode worden afgeweken. 

 

Een gezamenlijke oproeping in spoedeisende gevallen kan enkel als er zowel voor de gemeenteraad als de OCMW-raad spoedeisende punten zijn. 

 

(art. 19, 20 en art. 67 DLB / art. 19 en 20, volgens art. 74 DLB) 

 

§ 2.   

De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergadering en bevat een toegelicht voorstel van beslissing bij 

elk agendapunt. De agendapunten moeten voldoende duidelijk omschreven zijn. 

 

Een gezamenlijke oproeping bevat duidelijk onderscheiden agenda’s voor de gemeenteraad en de OCMW-raad. 

 

De agenda wordt opgesplitst in A- en B-punten: 

- A-punten vragen geen verdere bespreking ter zitting. 

- B-punten worden ter bespreking voorgelegd aan de raadsleden. 

 

Elk raadslid kan vanaf de dag van verzending van de oproeping tot het begin van de zitting vragen om een A-punt toch ter bespreking voor te 

leggen. Het behoud als A-punt sluit niet uit dat korte en eenvoudige vragen ter verduidelijking worden gesteld. Deze dienen echter per fractie 

beperkt te zijn in aantal en tijd. 

 

(art. 20 DLB/ art. 20, volgens art. 74 DLB) 
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Art. 5, § 1. 

Raadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda van de raad toevoegen. Deze punten moeten een onderwerp 

behandelen dat behoort tot de bevoegdheden van de betreffende raad. Hiertoe bezorgen ze, via het besluitvormingssysteem of via de dienst 

Bestuurszaken, hun toegelicht voorstel van beslissing aan de algemeen directeur, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter. Noch een lid van het 

CBS/vast bureau, noch het CBS/vast bureau als orgaan, kan van deze mogelijkheid gebruik maken. 

 

(art. 21 DLB/(art. 21, volgens art. 74 DLB) 

 

§ 2. 

De algemeen directeur deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de voorzitter onmiddellijk mee aan de raadsleden, samen met de 

bijbehorende toegelichte voorstellen 

 

(art. 21 DLB /(art. 21, volgens art. 74 DLB) 

 

Art. 6 

Elke raadslid heeft het recht amendementen op een agendapunt in te dienen. Deze worden, bij voorkeur, via het besluitvormingssysteem ingediend, 

uiterlijk vóór tot de stemming van het bewust agendapunt wordt overgegaan. Het is de initiatiefnemer van het amendement toegelaten dit toe te 

lichten bij de behandeling van het agendapunt waarop het amendement betrekking heeft. 

 

De raad beslist om dit amendement te behandelen of om het naar het CBS/vast bureau te verwijzen. 
 

Technische aanpassingen (bv. n.a.v. een voorstel tot wijziging geformuleerd in een commissie) vóór de zitting, kunnen, mits akkoord van het 

bevoegde lid van het CBS/vast bureau, aangepast worden in het dossier. Er moet steeds duidelijk aangegeven worden welke passages wanneer 

werden gewijzigd. De raadsleden worden hiervan ten laatste 24u voor de start van de zitting via e-mail in kennis gesteld. De aangepaste versie wordt 

voor beslissing voorgelegd aan de raad. (zonder amendement). 

 

Kleine (technische) aanpassingen kunnen ter zitting goedgekeurd worden zonder het indienen van een formeel amendement. Het bevoegde lid van 

het CBS/vast bureau of de algemeen directeur formuleert in zo’n geval mondeling de tekst van het aangepaste besluit. Het is daarbij mogelijk teksten 

goed te keuren onder voorbehoud van het aanbrengen van de door het bevoegde lid van het CBS/vast bureau ter zitting aangehaalde wijziging die 

kunnen geverifieerd worden via het zittingsverslag. 
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OPENBARE OF BESLOTEN VERGADERING 

Art. 7, § 1. 

De vergaderingen van de raad zijn in principe openbaar. 

 

(art. 28, §1 DLB / art. 28, §1 DLB, volgens art. 74 DLB) 

 

§ 2. 

De vergadering is niet openbaar als: 

1° het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk punt aan de orde is, beveelt de voorzitter de behandeling 

in besloten vergadering; 

2° de gemeenteraad met twee derde van de aanwezige leden en op gemotiveerde wijze beslist tot behandeling in besloten vergadering, in het belang 

van de openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid. 

 

(art. 28, §1 DLB / art. 28, §1 volgens art. 74 DLB) 

 

De vergaderingen over de beleidsrapporten (= het meerjarenplan, de aanpassingen van het meerjarenplan en de jaarrekening) zijn in elk geval 

openbaar. 

 

(art. 249 DLB) 

 

Art. 8. 

De besloten vergadering kan enkel plaatsvinden na de openbare vergadering, uitgezonderd in tuchtzaken.  

 

Bij een gezamenlijke oproeping opent de voorzitter eerst de openbare zitting van de gemeenteraad, waarbij hij de vergadering van de gemeenteraad 

schorst nadat de agenda van het openbare deel afgewerkt is. Tijdens deze schorsing van de gemeenteraad opent de voorzitter de OCMW-raad waarna 

de agenda van de OCMW-raad volledig afgewerkt wordt. Na het sluiten van de vergadering van de OCMW-raad, opent de voorzitter het besloten deel 

van de gemeenteraad.  

 

Als tijdens de openbare vergadering van de raad blijkt dat de behandeling van een punt in besloten zitting moet worden voortgezet, kan de openbare 

vergadering van de raad, enkel met dit doel, worden onderbroken.  
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Als tijdens de besloten vergadering van de raad blijkt dat de behandeling van een punt in openbare zitting moet gebeuren, dan wordt dat punt 

opgenomen op de agenda van de eerstvolgende raad. In geval van dringende noodzakelijkheid van het punt, of in geval van de eedaflegging van een 

personeelslid kan de besloten zitting, enkel met dat doel, worden onderbroken. 

 

(art. 28, §2 DLB / art. 28, §2 volgens art. 74 DLB) 

 

Art. 9. 

De raadsleden, alsmede alle andere personen die krachtens de wet of het decreet de besloten vergaderingen van de raad bijwonen, zijn tot 

geheimhouding verplicht. 

Een strafrechtelijke vervolging van de raadsleden, alsmede van alle andere personen, vermeld in het eerste lid, wegens schending van het 

beroepsgeheim, overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek is mogelijk. 

 

Het raadslid dat gegevens uit een dossier aan de pers of het publiek kenbaar maakt, doet dit onder zijn eigen verantwoordelijkheid. 

 

(art. 29, §4 DLB / art. 29, §4, volgens art. 74 DLB) 

 

INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN EN PUBLIEK 

Art. 10, § 1. 

Plaats, dag en uur van de vergadering en de agenda worden openbaar bekend gemaakt door publicatie op de webstek van de Stad. Dit gebeurt uiterlijk 

acht dagen voor de vergadering.  

 

Indien raadsleden punten aan de agenda toevoegen, wordt de aangepaste agenda binnen de 24 uur nadat hij is vastgesteld, op dezelfde wijze 

bekendgemaakt 

 

In spoedeisende gevallen wordt de agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld, en uiterlijk vóór de aanvang van de vergadering, op dezelfde wijze 

bekendgemaakt 

 

(art. 22 DLB / (art. 22, volgens art. 74 DLB) 

 

§ 2.  

70/112



7/36 

De beslissingen van de raad worden door de burgemeester / voorzitter van het vast bureau bekendgemaakt op de webstek van de Stad zoals bepaald 

in art. 285 tot 287 van het decreet over het lokaal bestuur.  

 

Art. 11, §1. 

Elk ontwerp van meerjarenplan, aanpassingen van het meerjarenplan en jaarrekening, worden op zijn minst veertien dagen vóór de vergadering waarop 

het ontwerp besproken wordt aan ieder lid van de raad bezorgd. 

 

Vanaf het ogenblik dat het ontwerp van het beleidsrapport bezorgd is aan de raadsleden, wordt aan hen ook de bijbehorende documentatie ter 

beschikking gesteld. 

 

Deze stukken worden op dezelfde wijze bezorgd aan de raadsleden zoals de oproeping in art. 3, §3 van dit reglement. 

 

(art. 249 DLB) 

 

§ 2.  

Aan de raadsleden moet, op hun verzoek, door de algemeen directeur of de door hem aangewezen personeelsleden technische toelichting worden 

verstrekt over de stukken in de dossiers voor de vergadering van de raad.  

Onder technische toelichting wordt verstaan het verstrekken van inlichtingen ter verduidelijking van de feitelijke gegevens die in de dossiers voorkomen 

en van het verloop van de procedure. 

 

De raadsleden richten hun verzoek telefonisch of per e-mail aan de dossierbeheerder vermeld in het dossier of per e-mail aan de dienst Bestuurszaken.  

 

Een mondelinge toelichting gebeurt tijdens de kantooruren tenzij anders wordt overeengekomen, op een tijdstip dat tussen het verzoekende raadslid 

en de dossierbeheerder wordt afgesproken. Er wordt vermeden om zonder afspraak langs te gaan op de behandelende dienst. 

 

(art. 20 DLB / art. 20, volgens art. 74 DLB) 

 

Art. 12, §1. 

De raadsleden hebben het recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten, ongeacht de drager, die het bestuur van de Stad / OCMW betreffen. Voor 

de uitoefening van het informatie- of inzagerecht als raadslid wenden de raadsleden zich tot de dienst Bestuurszaken. Ieder raadslid moet vermijden 
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dat door het uitoefenen van zijn informatie- en bezoekrecht de goede werking van de stadsdiensten wordt gehinderd of de normale werking en de 

inrichting ervan zou geschaad worden. 

 

(art. 29, §1 DLB / art. 75 DLB)  

 

§2.  

De notulen van het CBS/vast bureau worden, uiterlijk op dezelfde dag als de vergadering van het CBS/vast bureau volgend op deze waarop de notulen 

werden goedgekeurd, ter beschikking gesteld  aan de raadsleden via het besluitvormingssysteem. 

 

(art. 50 DLB / (art. 83 DLB) 

 

§ 3. 

De briefwisseling gericht aan de voorzitter en die bestemd is voor de raad, wordt meegedeeld aan de raadsleden via de portaalsite van de raadsleden 

of via de rubriek “Brieven en Stukken” van de eerstvolgende raad. 

 

(art. 29, §1 DLB) 

 

§ 4. 

Alle andere documenten en dossiers dan die in art. 11 en art. 12, § 2 t.e.m. § 3, die betrekking hebben op het bestuur van de Stad / OCMW, kunnen 

door de raadsleden ter plaatse geraadpleegd worden. 

 

Het CBS/vast bureau zal de dagen en uren bepalen waarop de raadsleden deze andere documenten kunnen raadplegen. 

 

Om het CBS/vast bureau in de mogelijkheid te stellen te onderzoeken of de gevraagde stukken of akten betrekking hebben op het bestuur van de 

gemeente, delen de raadsleden aan het CBS/vast bureau schriftelijk, mee welke documenten zij wensen te raadplegen. 

 

Aan de raadsleden wordt uiterlijk binnen acht werkdagen na de ontvangst van de aanvraag meegedeeld waar en wanneer de stukken kunnen worden 

ingezien. 

 

Het raadslid, dat de in deze § bedoelde stukken niet is komen raadplegen tijdens de week volgend op het tijdstip waarop hem is meegedeeld dat ze ter 

inzage liggen, wordt geacht af te zien van inzage. 
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§ 5. 

De raadsleden kunnen een afschrift verkrijgen van die dossiers, stukken en akten. Voor de OCMW-raadsleden behalve voor de dossiers die betrekking 

hebben op de persoonlijke levenssfeer van cliënten van het OCMW of hun onderhoudsplichtigen. Dit gebeurt steeds digitaal. Wanneer in uitzonderlijke 

gevallen er geen digitaal afschrift mogelijk is, wordt een papieren afschrift bezorgd. De vergoeding die eventueel wordt gevraagd voor het papieren 

afschrift, mag in geen geval meer bedragen dan de kostprijs. Deze vergoeding is opgenomen in de retributielijst vermeld op de website 

 

(art. 29, §1 DLB / art. 75 DLB) 

 

§ 6. 

De raadsleden hebben het recht de instellingen en diensten die de Stad / OCMW opricht en beheert te bezoeken. 

 

Om het CBS/vast bureau in de mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te organiseren, delen de raadsleden minstens acht werkdagen vooraf 

schriftelijk mee welke instelling zij willen bezoeken en op welke dag en welk uur. 

 

Tijdens het bezoek van een inrichting mogen de raadsleden zich niet mengen in de werking.  

 

(art. 29, §2, §3 en §5 DLB / art. 29, §2, en §3, volgens art. 74 DLB) 

 

Art. 13.  

De raadsleden hebben, naast het recht op het bekomen van technische toelichting i.v.m. dossiers zoals vermeld in artikel 11 §2 tevens het recht aan 

het CBS/vast bureau mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. Daarvoor is geen toegelicht voorstel van beslissing nodig. 

 

Mondelinge vragen worden niet geregistreerd, tenzij ze worden gesteld tijdens een raad of een commissie. In dit geval worden ze mondeling 

beantwoord door het bevoegde lid van het CBS/vast bureau of later beantwoord via e-mail. 

 

Alle andere mondelinge vragen worden rechtstreeks gesteld aan het bevoegde lid van het CBS/vast bureau dat mondeling een antwoord bezorgt, of 

vraagt aan de dienst Bestuurszaken om een antwoord te bezorgen per e-mail. 

 

Er worden drie soorten schriftelijke initiatieven onderscheiden: 

1. Vragen om uitleg 
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2. Schriftelijke vragen 

3. Meldingen 

 

1 Vragen om uitleg (n.a.v. een gemeenteraadszitting) 

 

Elke fractie kan schriftelijk vragen om uitleg aan het college van 

burgemeester en schepenen richten ter behandeling op de 

gemeenteraad. 

 

Hiertoe kan elke fractie per gemeenteraadszitting 2 vragen stellen. 

Een vraag moet een duidelijke en welomschreven vraagstelling en 

een korte toelichting met betrekking tot aangelegenheden van 

actueel lokaal belang bevatten. Bovendien moet de vraag 

betrekking hebben op gemeentelijke materies en aspecten, die 

onder de bevoegdheid van de Stad of het OCMW behoren. Vragen 

betreffende bijvoorbeeld (de werking van) een extern 

verzelfstandigde agentschappen van de Stad of andere private 

organisaties zijn onontvankelijk. 

 

De vraag moet ingediend worden ten minste 2 werkdagen voor de 

dag van de vergadering van de gemeenteraad via het 

besluitvormingssysteem. 

De voorzitter van de gemeenteraad beoordeelt de 

ontvankelijkheid van een vraag. Bij onontvankelijkheid van een 

vraag zal de voorzitter van de gemeenteraad binnen de 24 uur de 

vraagsteller verwittigen zodat nog een nieuwe vraag om uitleg kan 

ingediend worden binnen de gestelde termijn. 

 

De vragen om uitleg worden als tweede punt op de agenda behandeld. 

De tijdsduur voor een vraag met antwoord en repliek door de 

vraagsteller wordt gesteld op maximum 5 minuten per vraag. 

 

1 In de OCMW-raad wordt niet gewerkt met ‘vragen om uitleg’ 
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2 Schriftelijke vragen 

 

Schriftelijke vragen worden gestuurd naar de dienst Bestuurszaken. Er wordt maximaal naar gestreefd om schriftelijke vragen van raadsleden binnen 

de maand na ontvangst schriftelijk te beantwoorden. De vragen moeten betrekking hebben op gemeentelijke materies en aspecten, die onder de 

bevoegdheid van de Stad en het OCMW behoren. Vragen betreffende bijvoorbeeld (de werking van) een extern verzelfstandigd agentschappen van de 

Stad of andere private organisaties zijn onontvankelijk.  

 

3 Meldingen 

 

Schriftelijke vragen die kunnen gezien worden als meldingen (van een burger), worden gestuurd naar 1788@roeselare.be. Dit kan rechtstreeks of zal 

gebeuren door de dienst Bestuurszaken. 

 

(art. 31 DLB / (art. 31, volgens art. 74 DLB) 

 

QUORUM 

Art. 14, § 1. 

De raad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende leden van de raad aanwezig is.  

 

Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de 

vergadering niet kan doorgaan. 

 

(art. 26 DLB / art. 26, volgens art. 74 DLB) 

§ 2. 

De raad kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal 

aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die voor de tweede maal op de agenda voorkomen. 

 

In de oproep wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. In de tweede oproeping worden de bepalingen van artikel 26 van het decreet 

over het lokaal bestuur overgenomen. 

 

(art. 26 DLB / art. 26, volgens art. 74 DLB) 
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WIJZE VAN VERGADEREN 

Art. 15. 

De voorzitter zit de vergaderingen van de raad voor, en opent en sluit de vergaderingen. 

 

(art. 24 DLB / art. 24, volgens art. 74 DLB) 

 

Art. 16, §1. 

De voorzitter van de raad geeft kennis van de tot de raad gerichte verzoeken en doet alle mededelingen die de raad aanbelangen. 

 

De raad vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de agenda, in de daardoor bepaalde volgorde, tenzij de raad er anders 

over beslist. 

 

§ 2. 

Een punt dat niet op de agenda van de raad voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen. 

 

Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee derde van de aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering van 

de spoedeisendheid worden in de notulen vermeld. 

 

(art. 23 DLB / art. 23, volgens art. 74 DLB) 

 

§ 3.  

De voorzitter kan, in functie van het debat, de spreektijd van de sprekers, inperken, bij voorkeur na overleg met de fractieleiders. 

 

Art. 17.  

De amendementen worden vóór de hoofdvraag en de subamendementen vóór de amendementen ter stemming gelegd. 

 

Art. 18.  

Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een verwijzing naar het reglement of voor een terugroeping tot de orde. 

 

76/112



13/36 

Als een raadslid, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het onderwerp, kan alleen de voorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp 

terugbrengen. Indien na een eerste verwittiging het lid verder van het onderwerp blijft afdwalen, kan hem het woord door de voorzitter ontnomen 

worden. Elk lid, dat in weerwil van de beslissing van de voorzitter, tracht aan het woord te blijven, wordt geacht de orde te verstoren. 

 

Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en bekomen, en die aan het woord blijven in weerwil van het bevel 

van de voorzitter. 

 

Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging worden geacht de orde te verstoren. 

 

Art. 19, §1. 

De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de raadsvergadering.  

 

Van de handelingen die hij in dit verband stelt, wordt melding gemaakt in de notulen. 

 

Elk raadslid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde teruggeroepen. Elk lid dat tot de orde werd teruggeroepen, mag zich 

verantwoorden, waarna de voorzitter beslist of de terugroeping tot de orde gehandhaafd of ingetrokken wordt. 

 

(art. 25 DLB / art. 25, volgens art. 74 DLB) 

 

§ 2. 

De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, elke toehoorder die openlijk tekens van goedkeuring of van afkeuring geeft of die op enigerlei 

wijze wanorde veroorzaakt, uit de zaal doen verwijderen. 

 

De voorzitter kan bovendien een proces-verbaal opmaken tegen die persoon en dat proces-verbaal bezorgen aan het openbaar ministerie met het oog 

op de eventuele vervolging van de betrokkene. 

 

(art. 25, volgens art. 74 DLB / art. 25, volgens art. 74 DLB) 

 

Art. 20. 

Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de bespreking in het gedrang wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat 

hij, bij voortzetting van het rumoer, de vergadering zal schorsen of sluiten. 
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Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. De leden van de raad moeten dan onmiddellijk de zaal verlaten. 

 

Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen. 

 

Art. 21. 

Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien hij oordeelt dat het agendapunt voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de 

bespreking. 

  

Art. 22. 

Op eigen initiatief of op voorstel van een raadslid, kan de voorzitter beslissen om de zitting te schorsen om de gemeenteraadsleden toe te laten 

onderling te overleggen. 

 

WIJZE VAN STEMMEN 

Art. 23, § 1. 

De stemming gebeurt voor elk agendapunt afzonderlijk, tenzij punten worden samengevoegd. Desgewenst omschrijft de voorzitter het voorwerp van 

de stemming. 

 

§ 2. 

De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.  

 

In het eerste lid wordt verstaan onder volstrekte meerderheid van stemmen: meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet 

meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. 

 

(art. 33 DLB / art. 33, volgens art. 74 DLB) 

 

Art. 24, §1. 

De gemeenteraad stemt over het eigen deel van elk beleidsrapport. 

 

Nadat zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad elk hun deel van het 

beleidsrapport hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van 

Art. 24, §1. 

De OCMW-raad stemt over het eigen deel van elk beleidsrapport. 

 

(art. 249, §3 DLB) 
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het beleidsrapport goed zoals vastgesteld door de OCMW-raad. Door die 

goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief 

vastgesteld te zijn. De gemeenteraad kan het deel van het beleidsrapport 

zoals vastgesteld door de OCMW-raad niet goedkeuren als dat de 

financiële belangen van de gemeente bedreigt. In dat geval vervalt de 

eventuele vaststelling van het deel van het beleidsrapport zoals 

vastgesteld door de gemeenteraad. 

 

(art. 249, §3 DLB) 

 

§ 2. 

De gemeenteraad stemt telkens over het geheel van het eigen deel van 

het beleidsrapport. 

 

In afwijking daarvan kan elk gemeenteraadslid de afzonderlijke stemming 

eisen over een of meer onderdelen die hij aanwijst in het gemeentelijke 

deel van het beleidsrapport.  In dat geval mag de gemeenteraad pas over 

het geheel van zijn deel van het beleidsrapport stemmen na de 

afzonderlijke stemming. 

 

Als deze afzonderlijke stemming tot gevolg heeft dat het ontwerp van 

beleidsrapport moet worden gewijzigd, wordt de stemming over het 

geheel verdaagd tot een volgende vergadering van de gemeenteraad. Als 

de OCMW-raad voordien zijn deel van het beleidsrapport al had 

vastgesteld, vervalt die vaststelling en stelt de OCMW-raad het gewijzigde 

ontwerp van beleidsrapport vast op een volgende vergadering. 

 

(art. 249, §4 DLB) 

 

§ 2. 

De OCMW-raad stemt telkens over het geheel van het eigen deel van het 

beleidsrapport. 

 

In afwijking daarvan kan elk lid van de OCMW-raad de afzonderlijke 

stemming eisen over een of meer onderdelen die hij aanwijst in het 

OCMW- deel van het beleidsrapport.  In dat geval mag de OCMW-raad pas 

over het geheel van zijn deel van het beleidsrapport stemmen na de 

afzonderlijke stemming. 

 

Als deze afzonderlijke stemming tot gevolg heeft dat het ontwerp van 

beleidsrapport moet worden gewijzigd, wordt de stemming over het 

geheel verdaagd tot een volgende vergadering van de OCMW-raad. Als de 

gemeenteraad voordien zijn deel van het beleidsrapport al had 

vastgesteld, vervalt die vaststelling en stelt de gemeenteraad het 

gewijzigde ontwerp van beleidsrapport vast op een volgende vergadering. 

 

(art. 249, §4 DLB) 

Art. 25, § 1. 

De raadsleden stemmen niet geheim, behalve in de gevallen bedoeld in § 4 van dit artikel. 
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(art. 34 DLB / art. 34, volgens art. 74 DLB) 

 

§ 2. 

Er zijn drie mogelijke werkwijzen van stemmen: 

1° de stemming bij handopsteking; 

2° de mondelinge stemming (of hoofdelijke stemming); 

3° de geheime stemming. 

 

§ 3. 

De gemeenteraadsleden stemmen bij handopsteking behalve als een derde van de aanwezige leden de mondelinge stemming vraagt. 

In geval van twijfel wordt verondersteld dat de stem van de fractieleider geldt voor de volledige fractie. 

 

(art. 34 DLB / art. 34, volgens art. 74 DLB) 

 

§ 4.  

Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd: 

1° de vervallenverklaring van het mandaat van raadslid en van schepen/lid van het vast bureau; 

2° het aanwijzen van de leden en het beëindigen van deze aanwijzing van de bestuursorganen van de Stad/OCMW en van de vertegenwoordigers van 

de Stad/OCMW in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen; 

3° individuele personeelszaken. 

 

(art. 34 DLB / art. 34, volgens art. 74 DLB) 

 

Art. 26. 

De stemming bij handopsteking geschiedt als volgt. Nadat de voorzitter het voorwerp van de stemming heeft omschreven zoals bepaald in art. 23, § 1 

van dit reglement vraagt hij achtereenvolgens welke raadsleden ‘ja’ stemmen, welke ‘neen’ stemmen en welke zich onthouden. 

 

Elk raadslid kan slechts éénmaal zijn hand opsteken om zijn keuze duidelijk te maken. 

 

Art. 27, § 1.  
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De mondelinge stemming geschiedt door, elk raadslid ‘ja’, ‘neen’ of ‘onthouding’ te laten uitspreken. Zij doen dat (met uitzondering van de voorzitter) 

in volgorde van de rangorde. 

 

§2. 

De voorzitter stemt als laatste, behalve bij geheime stemming. 

 

Wanneer er na de stem van de voorzitter evenveel stemmen voor als tegen het voorstel zijn, dan is er staking van stemmen en is het voorstel verworpen 

(behalve in de gevallen van art. 30 van dit reglement). De stem van de voorzitter is niet doorslaggevend bij staking van stemmen. 

 

(art. 33 en 34 DLB / art. 33 en 34, volgens art. 74 DLB) 

 

Art. 28. 

Voor een geheime stemming worden vooraf gemaakte stembriefjes gebruikt. De raadsleden stemmen ‘ja’, ‘neen’ of onthouden zich. 

 

Art. 29. 

Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld. Stemt dit aantal niet overeen met het aantal raadsleden, die aan 

de stemming hebben deelgenomen, dan worden de stembriefjes vernietigd en wordt elk raadslid uitgenodigd opnieuw te stemmen. 

 

Art. 30. 

Voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten wordt tot een afzonderlijke 

stemming overgegaan. Als bij de benoeming, de contractuele aanstelling, de verkiezing of de voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid niet 

wordt verkregen bij de eerste stemming, wordt opnieuw gestemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. 

 

Als bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald hebben, dan wordt de jongste kandidaat tot de herstemming 

toegelaten. Personen worden benoemd, aangesteld, verkozen of voorgedragen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen 

heeft de jongste kandidaat de voorkeur. 

 

(art. 35 DLB / art. 35, volgens art. 74 DLB) 

 

NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG 

Art. 31, §1. 
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De notulen van de raad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten 

waarover de raad geen beslissing heeft genomen.  

 

Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Behalve bij geheime stemming of bij unanimiteit, vermelden de notulen voor elk raadslid 

of hij voor of tegen het voorstel heeft gestemd of zich onthield.   

 

(art. 278, §1 DLB / art. 278, §1 DLB) 

 

§ 2. 

De zittingsverslagen van de vergaderingen van de raad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, de essentie van de 

tussenkomsten en van de mondeling en schriftelijk gestelde vragen en antwoorden. Het zittingsverslag wordt vervangen door een audio-opname van 

de openbare zitting van de raad. De audio-opnames kunnen via de portaalsite mandatarissen geraadpleegd worden. De audio-opnames van de zittingen 

vanaf 2019 kunnen eveneens via het besluitvormingssysteem geraadpleegd worden. 

 

(art. 278, §1 DLB) 

 

§ 3. 

Als de raad een aangelegenheid overeenkomstig artikel 7, §2 en artikel 8 van dit reglement in besloten vergadering behandelt, vermelden de notulen 

alleen de beslissingen en wordt er geen zittingsverslag (via audio-opname) opgesteld. 

 

(art. 278, §1 DLB) 

 

Art. 32,  § 1. 

De notulen en het zittingsverslag van de vergadering van de raad worden onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld 

overeenkomstig de bepalingen van artikel 277 en 278 van het decreet over het lokaal bestuur. 

 

(art. 32 DLB / art. 32, volgens art. 74 DLB) 

 

§ 2. 

De notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering zijn, behalve in spoedeisende gevallen, ten minste acht dagen voor de vergadering 

digitaal ter beschikking via het besluitvormingssysteem. Een papieren exemplaar van de notulen is ter beschikking in het inzagelokaal. 
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(art. 32 DLB / art. 32, volgens art. 74 DLB) 

 

§ 3. 

Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige 

vergadering. Als die opmerkingen door de raad worden aangenomen, worden de notulen en het zittingsverslag in die zin aangepast. 

 

Als er geen opmerkingen worden gemaakt, worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze door de voorzitter en 

de algemeen directeur ondertekend. In het geval de raad bij spoedeisendheid werd samengeroepen, kan de raad beslissen om opmerkingen toe te 

laten op de eerstvolgende vergadering. 

 

(art. 32 DLB / art. 32, volgens art. 74 DLB) 

 

§ 4. 

Zo dikwijls de gemeenteraad het gewenst acht, worden de notulen geheel of gedeeltelijk staande de vergadering opgemaakt en door algemeen 

directeur en de meerderheid van de aanwezige raadsleden ondertekend. 

 

(art. 32 DLB / art. 32, volgens art. 74 DLB) 

 

Art. 33, § 1. 

De reglementen, beslissingen, akten, brieven en alle andere stukken worden ondertekend zoals bepaald in artikel 279 tot 283 van het decreet over het 

lokaal bestuur. 

 

§ 2. 

De stukken, die niet vermeld worden in artikel 279, §1 tot §3 en §5 van het decreet over het lokaal bestuur, worden ondertekend conform het schema 

in bijlage 1. 

(art. 279, § 6 DLB) 

 

FRACTIES 

Art. 34. Art. 34 

In de OCMW-raad wordt niet gewerkt met fracties. 
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Het gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst 

verkozen zijn, vormen één fractie. Een onderlinge vereniging tot één 

fractie of de vorming van twee fracties is mogelijk, uiterlijk op de 

installatievergadering, in de gevallen en op de wijze vastgelegd in art. 36, 

§2 van het decreet over het lokaal bestuur. 

 

 (art. 36 DLB) 

 

(art. 74 DLB) 

 

RAADSCOMMISSIES 

Art. 35, §1. 

De gemeenteraad  richt drie commissies op die zijn samengesteld uit 

gemeenteraadsleden: 

• Commissie Ruimte (= alle ruimtegebonden dossiers). 

• Commissie Mens (= alle persoonsgebonden dossiers, inclusief 

welzijnsgelieerde dossiers). 

• Bijzondere commissie (= alle dossiers gekoppeld aan de interne 

werking van de Stad en het OCMW (financiën, personeel, ICT, 

etc.), maar ook opvolging van externe organisaties waar de Stad 

deel van uitmaakt en dossiers die niet exclusief tot één van 

voornoemde commissies behoren. 

 

Het doel is drieledig: 

• Technisch-administratieve-juridische toelichting en bespreking 

van dossiers die op de eerstvolgende raad zijn geagendeerd.  

• Informeren en/of gedachtenwissel over actuele dossiers in 

ontwikkeling, lopende projecten, … en dossiers die eventueel op 

een volgende raad geagendeerd zullen worden.  

• Presentaties van rapporten, studies en onderzoeken.  

 

Er wordt gestemd over een advies indien één van de fracties het 

vraagt. 

 

Art. 35 

In de OCMW-raad wordt niet gewerkt met raadscommissies. 

 

(art. 74 DLB) 
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De bespreking in een commissie kan afgerond worden met een motie van 

aanbeveling. 

 

(art. 37, § 1 DLB) 

 

§ 2. 

De commissies zijn elk samengesteld uit vijftien stemgerechtigde leden 

van de gemeenteraad waarbij de verschillende politieke fracties uit de 

gemeenteraad evenredig worden vertegenwoordigd volgens het systeem 

D’Hondt (met naamstemmen).  

 

De evenredigheid vereist in ieder geval dat de som van het aantal 

mandaten dat toekomt aan de fracties waarvan leden deel uitmaken van 

het college van burgemeester en schepenen steeds hoger is dan de som 

van het aantal mandaten dat toekomt aan de andere fracties. Elke fractie 

wijst de mandaten toe, die haar overeenkomstig deze berekeningswijze 

toekomen, door middel van een voordracht, gericht aan de voorzitter van 

de gemeenteraad. Als de voorzitter van de gemeenteraad voordrachten 

ontvangt voor meer kandidaten dan er mandaten te begeven zijn voor een 

fractie, dan worden de mandaten toegewezen volgens de volgorde van 

voorkomen op de akte van voordracht.  

 

(art. 37 § 3 DLB) 

 

§ 3. 

Tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt 

een fractie geacht eenzelfde aantal leden in de commissies te behouden. 

Indien één of meerdere leden verklaren niet meer te behoren tot de fractie 

kan dit lid niet meer zetelen, noch als lid van deze fractie, noch als lid van 

een andere fractie. Niettemin behouden deze fracties het oorspronkelijke 

aantal leden in de commissie. 
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(art. 37 § 3 DLB) 

 

§ 4. 

Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht voor elk van de 

kandidaat-commissieleden ten minste ondertekend zijn door een 

meerderheid van de leden van de fractie waarvan het kandidaat-

commissielid deel van uitmaakt. Indien de fractie van het kandidaat-

commissielid slechts uit twee verkozenen bestaat, volstaat de 

handtekening van een van hen. Niemand kan meer dan een akte 

ondertekenen per beschikbaar mandaat voor de fractie. 

 

(art. 37 § 3 DLB) 

 

§ 5. 

Als ten gevolge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging 

een fractie niet vertegenwoordigd is in een commissie, kan de fractie een 

raadslid aanwijzen dat als lid met raadgevende stem in de commissie 

zetelt. 

 

(art. 37 § 3 DLB) 

 

§ 6. 

Elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. De leden 

van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter 

zijn van een commissie. Zij hebben echter steeds het recht iedere 

commissie bij te wonen maar beschikken niet over stemrecht.  

 

Bij verhindering of afwezigheid van de voorzitter wordt de 

gemeenteraadscommissie voorgezeten door een ondervoorzitter.  

 

De voorzitter en de ondervoorzitter worden bij volstrekte meerderheid 

verkozen onder en door de stemgerechtigde leden van deze commissie. 
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(art. 37 § 4 DLB) 

 

§ 7. 

De commissies gaan steeds door in de week vóór de gemeenteraad (op 

maandag, dinsdag en donderdag).  De commissies worden door hun 

voorzitter bijeengeroepen. Een derde van de leden van de commissie kan 

de voorzitter vragen de commissie bijeen te roepen. De leden van de 

commissie kunnen vragen, via de dienst Bestuurszaken, om bepaalde 

punten te bespreken in de commissie door hun vraag over te maken aan 

de voorzitter van de gemeenteraad en de voorzitter van de commissie 

uiterlijk vijf dagen voor de zitting van de commissie. De voorzitter van de 

commissie in samenspraak met de bevoegde schepen(en) bepalen de 

agenda van de commissie. De oproeping vermeldt de agenda en wordt 

naar alle raadsleden gestuurd. Deze informatie wordt eveneens 

bekendgemaakt aan het publiek door publicatie op de webstek van de 

Stad. Er wordt naar gestreefd om presentaties voorafgaandelijk de 

commissiezitting ter beschikking te stellen. 

 

De commissies kunnen geldig vergaderen, ongeacht het aantal aanwezige 

leden. 

 

De vergaderingen van de commissies zijn openbaar onder dezelfde 

voorwaarden als voor de gemeenteraad (zie art. 7 t/m 9 van dit 

reglement). 

 

De leden van de commissies stemmen, zoals in de gemeenteraad, nooit 

geheim, behalve in de gevallen zoals in art. 25 §4 van dit reglement.  

 

De raadsleden kunnen, weliswaar zonder stemrecht, de vergaderingen 

van de commissies, waarvan zij geen deel uitmaken, bijwonen. 
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Het ambt van secretaris van elke raadscommissie wordt waargenomen 

door een of meer personeelsleden van de Stad.  

 
Er wordt een beknopt verslag (geen woordelijk verslag) opgemaakt. Het 
verslag bestaat hoofdzakelijk uit een korte toelichting omtrent het 
agendapunt eventueel aangevuld met een presentatie en de 
belangrijkste technische vragen (geen politieke vragen) en antwoorden. 
Er wordt maximaal naar gestreefd om het verslag vóór de 
gemeenteraadszitting via het besluitvormingssysteem ter beschikking te 
stellen. Om deze timing te kunnen respecteren wordt het ontwerpverslag 
niet ter goedkeuring voorgelegd aan de voorzitter van de commissie en 
de bevoegde schepen(en). Het is bijgevolg een ambtelijk verslag. 
 
De antwoorden op, onbeantwoorde vragen gesteld tijdens de commissie 
worden bezorgd aan alle raadsleden als volgt: 

1. Indien het antwoord nog kan aangeleverd worden vóór het verslag 

wordt gepubliceerd: antwoord wordt door de secretaris van de 

commissie in het verslag opgenomen. 

2. Indien het antwoord niet tijdig kan worden aangeleverd vóór het 

verslag wordt gepubliceerd. In het verslag wordt dit als volgt 

verwoord: “De vraag kon niet tijdens de commissie worden 

beantwoord.” 

o Ofwel wordt het antwoord door de betrokken schepen op 

de gemeenteraad gegeven; 

o Ofwel wordt het antwoord afzonderlijk nagestuurd; 

o Ofwel wordt het antwoord gegeven op de volgende 

commissie. 

 

Bij verhindering of afwezigheid kan een lid zich door een gemeenteraadslid 

van zijn fractie laten vertegenwoordigen. De vervanger informeert de 
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secretaris van de commissie over deze vervanging. De vervanger krijgt 

presentiegeld. 

 

Alle gemeenteraadsleden hebben spreekrecht tijdens de commissie, ook 

de niet-commissieleden. 

 

§. 8. 

De tuchtcommissie, met tuchtbevoegdheid m.b.t. de decretale graden, 

wordt voorgezeten door de voorzitter van de gemeenteraad. 

 

(art. 201 DLB) 

 

De tuchtcommissie vergadert besloten. 

 

VERGOEDINGEN RAADSLEDEN 

Art. 36, §1 

Aan de gemeenteraadsleden, met uitzondering van de burgemeester en 

de schepenen, wordt presentiegeld verleend voor volgende vergaderingen 

waarop zij aanwezig zijn: 

1° de vergaderingen van de gemeenteraad; 

2° de vergaderingen van de gemeenteraadscommissies (incl. deze 

waarvoor raadsleden overeenkomstig art. 37, §3, vierde lid van het 

decreet over het lokaal bestuur zijn aangewezen als leden met 

raadgevende stem) en de afdelingen; 

3° de vergaderingen met de vertegenwoordigers van de intern 

verzelfstandigde agentschappen; 

 

(art. 17 §1 DLB en art. 15, lid 1 van het Besluit van de Vlaamse regering van 

6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris.) 

Art. 36, §1. 

Aan de OCMW-raadsleden, met uitzondering van de voorzitter en de leden 

van het vast bureau, wordt presentiegeld verleend voor volgende 

vergaderingen waarop zij aanwezig zijn: 

1° de vergaderingen van de OCMW-raad die niet aansluit op er 

vergadering van de gemeenteraad (tenzij het gaat om een lid van de 

OCMW-raad dat geen lid is van de gemeenteraad omwille van de 

geslachtsvoorwaarde. Dat lid krijgt ook een presentiegeld wanneer de 

vergadering van de OCMW-raad aansluit op die van de gemeenteraad); 

2° de vergaderingen met de vertegenwoordigers van de intern 

verzelfstandigde agentschappen; 

3° de vergaderingen met de vertegenwoordigers van de verenigingen of 

vennootschappen voor maatschappelijk welzijn; 

4°  de vergaderingen van de lokale adviescommissie (LAC) 

5° de vergaderingen van het bijzonder comité voor de sociale dienst 
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(art. 73 DLB en art. 15, lid 2 van het Besluit van de Vlaamse regering van 6 

juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris) 

 

§ 2. 

Het presentiegeld voor de vergaderingen vernoemd in vorig artikel 

bedraagt op datum van 1 januari 2019, € 213,33 en wordt telkens 

aangepast bij het overschrijden van de spilindex. 

  

De voorzitter van de gemeenteraad ontvangt een dubbel presentiegeld 

voor de vergaderingen van de gemeenteraad die hij voorzit. 

§ 2. 

Het presentiegeld voor de vergaderingen vernoemd in vorig artikel 

bedraagt  op datum van 1 januari 2019, € 213,33 en wordt telkens 

aangepast bij het overschrijden van de spilindex.  

 

De voorzitter van de OCMW-raad ontvangt dubbel presentiegeld voor de 

vergaderingen van de OCMW-raad die hij voorzit en die niet aansluiten op 

de vergadering van de gemeenteraad. 

 

Art. 37, §1. 

Alle raadsleden krijgen een @roeselare.be-adres en ook toegang tot de portaalsite voor de mandatarissen. 
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§ 2. De nodige informaticatools worden aan de raadsleden ter beschikking  gesteld teneinde het laagdrempelig karakter en een toegankelijke 

dienstverlening naar de raadsleden toe te garanderen. De raadsleden hebben de keuze uit : 

 

▪ een laptop van de stad met webversie van Office 365 en een onkostenvergoeding van maximum 35 euro per maand in de kostprijs voor 

internetabonnement, papier en inktcartridges, aankoop vakliteratuur en andere kosten… De ICT-dienst voorziet de nodige IT-ondersteuning 

naar de raadsleden voor zij die met een toestel van de stad werken. Er wordt geen ondersteuning noch materiaal thuis bij de raadsleden 

voorzien.  

 

• Het gebruik van een eigen mobiel toestel en een onkostenvergoeding van maximum 60 euro per maand in de kostprijs voor 

internetabonnement, papier en inktcartridges, aankoop vakliteratuur, andere kosten en de aankoop van hardware. De ICT-dienst voorziet 

enkel support op internetverbinding tijdens zittingen en m.b.t. vragen rond de softwaretoepassingen i.f.v. de uitvoering van het mandaat. 

 

Er mag geen tussenkomst gevraagd worden indien deze onkosten reeds op een andere manier gerecupereerd worden. Het raadslid zal in 

voorkomend geval zelf instaan voor een correcte fiscale aangifte van deze terugbetaling.  

 

Het raadslid dat terugbetaling van deze kosten wenst moet de bewijsstukken zelf bewaren en deze op vraag van de Stad kunnen voorleggen. 

 

(art. 17, §3 DLB en art. 35 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris) 

 

 

§ 3. 

Jaarlijks wordt een overzicht gemaakt van de terugbetaling van de kosten van de raadsleden. Dat document is openbaar. 
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§. 4. 

De Stad/OCMW sluit een verzekering af om de burgerlijke aansprakelijkheid, met inbegrip van de rechtsbijstand, te dekken die bij de normale 

uitoefening van hun mandaat persoonlijk ten laste komt van de raadsleden. De Stad/OCMW sluit daarnaast ook een verzekering af voor ongevallen die 

de gemeenteraadsleden overkomen in het kader van de normale uitoefening van hun ambt. 

 

(art. 17, §5 DLB en Hoofdstuk 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris / art. 17, §5 

volgens art. 73 DLB en Hoofdstuk 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris) 

 

§ 5. 

Er wordt geen specifieke toelage voorzien ter ondersteuning van de 

fracties. Op vraag van een fractie wordt een vergaderlokaal ter beschikking 

gesteld voor de voorbereiding van de dossiers van de raad. 

 

(art. 17, §3 DLB en art. 36 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 

juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris) 

 

/ 

 

VERZOEKSCHRIFTEN 

Art. 39. 

De nadere voorwaarden waaronder het recht om verzoekschriften in te dienen, wordt uitgeoefend, en de wijze waarop de verzoekschriften worden 

behandeld is opgenomen in het inspraakreglement. 

 

(art. 38, 9° en art. 304, §2 DLB) 

 AANDUIDING PLAATSVERVANGERS BIJZONDER COMITE VOOR DE 

SOCIALE DIENST 

Art. 38. 

In de Stad is er geen bijzonder comité voor de sociale dienst. 

Art. 38 § 1. 

Er kunnen plaatsvervangers worden aangeduid die de effectieve leden van 

het bijzonder comité vervangen als die afwezig zijn.  

 

Deze plaatsvervangers moeten lid zijn van de OCMW-raad en worden 

aangewezen door een meerderheid van de leden van de raad die de 
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voordrachtakte ondertekend hebben van het effectieve lid van het 

bijzonder comité voor de sociale dienst.  

  

(art. 105, §2 DLB) 

/ § 2. 

De aanduiding van de plaatsvervangers gebeurt door per fractie een 

verklaring inzake de plaatsvervanging in het BCSD af te gegeven tegen 

ontvangstbewijs aan de algemeen directeur (maak hiervoor een afspraak 

via de dienst Bestuurszaken). De algemeen directeur zorgt voor een 

kennisgeving hiervan op de eerstvolgende OCMW-raad. De aanduiding is 

geldig vanaf de datum vermeld op het ontvangstbewijs. 

 

Door ondertekening van voorliggende verklaring stemt / stemmen het 

effectief verkozen lid / de effectief verkozen leden van het BCSD 

Roeselare verkozen via de voordrachtsakte ingediend namens de fractie 

er mee in dat zij in geval van verhindering op het BCSD vervangen kunnen 

worden door eender welk OCMW-raadslid dat hun voordrachtsakte mee 

ondertekende. 

 

Dit kan zowel voor een éénmalige vergadering als voor een periode die 

de duur van 3 maanden niet overschrijdt, via het versturen van een e-

mail door het effectieve lid (met de vervanger in CC), of door het 

vervangend lid (met het effectief lid in CC), tot voor het startuur van de 

eerste vergadering waarvoor de vervanging telt, naar het mailadres : 

bcsd@roeselare.be. Bij voorkeur wordt ook de voorzitter van het BCSD in 

CC opgenomen.  

 

In geval van tegenstrijdige berichten primeert het bericht van het 

effectief verkozen lid. 
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Het is aan het effectieve lid om de vervanger de agenda en daaraan 

verbonden dossiers te bezorgen, rekening houdend met ondermeer de 

zorgvuldigheidsplicht en de privacywetgeving. 

 

Structurele vervangingen langer dan 3 maanden dienen te gebeuren via 

een afzonderlijke verklaring. 

/ § 3. 

Wanneer een nieuw lid verkozen wordt in het bijzonder comité voor de 

sociale dienst, moet ook de plaatvervanger vernieuwd worden door een 

verklaring zoals in §1 en §2 van dit artikel. Het kan daarbij gaan om 

hetzelfde raadslid. 

 

Is er geen geldige verklaring tot plaatsvervanging ingediend, dan is er geen 

plaatsvervanger voor het betreffende lid van het bijzonder comité voor de 

sociale dienst. 

 

COMMUNICATIE MET DE OCMW-VERENIGINGEN 

(art. 76 DLB) 

WELZIJNSVERENIGING 

Art. 39. 

De vertegenwoordigers van de gemeente in een welzijnsvereniging, 

worden verkozen op de wijze zoals bepaald in art. 30 van dit reglement. 

 

(art. 35 DLB) 

Art. 39, §1. 

De vertegenwoordigers van de OCMW-raad in een welzijnsvereniging, 

worden door de raadsleden in hun midden aangeduid door een geheime 

stemming in een stemronde, waarbij elk raadslid één stem krijgt. Bij 

staking van stemmen is de jongste kandidaat in jaren verkozen. 

 

(art. 484, §1 DLB) 

/ §.2. 

Als het mandaat van afgevaardigde in de bestuursorganen een einde 

neemt of bij een verhindering kunnen de OCMW-raadsleden van de lijst 

die het betreffende lid heeft voorgedragen, samen een kandidaat-lid 
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aanwijzen, behalve als de vertegenwoordiger in de bestuursorganen van 

de vereniging was verkozen als jongste in jaren bij staking van stemmen. 

 

De aanwijzing van dat lid wordt medegedeeld met een door de 

meerderheid van de leden van dezelfde lijst ondertekende verklaring die 

afgegeven wordt tegen ontvangstbewijs aan de algemeen directeur. De 

algemeen directeur geeft er op de eerstvolgende OCMW-raad kennis van. 

 

Als deze vervanging niet kan plaatsvinden of niet plaatsvindt binnen zestig 

dagen wordt in de vervanging voorzien, zoals in art. A1, §1 van dit 

reglement. 

 

(art. 484, §1 DLB) 

Art. 40. 

De bespreking van de beslissingen van de welzijnsvereniging waar de 

gemeente lid van is, gebeurt in de OCMW-raad. 

Art. 40, § 1. 

De statuten van de welzijnsvereniging vermelden de wijze waarop de 

OCMW-raadsleden in kennis worden gesteld van de agenda van de 

bestuurs- en beheersorganen van de vereniging. 

 

(art. 477 DLB) 

/ § 2. 

Van zodra de voorzitter van het vast bureau de agenda, de lijst met de 

besluiten van de algemene vergadering en de raad van bestuur, en de 

notulen van de algemene vergadering en de raad van bestuur van de 

welzijnsvereniging ontvangt laat hij deze opnemen in de rubriek “Brieven 

en Stukken” van een volgend vast bureau, waardoor ze via het 

besluitvormingssysteem ook ter inzage zijn van de OCMW-raadsleden, of 

opnemen op de portaalsite voor de raadsleden. Bovendien wordt de lijst 

met de besluiten ook gepubliceerd op de website van de Stad. De 

beslissingen van de welzijnsvereniging kunnen worden besproken naar 

aanleiding van de agendering van de documenten verbonden aan de 

beleids- en beheerscyclus op de OCMW-raad, en naar aanleiding van een 
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toelichting door de welzijnsvereniging over haar werking die minstens één 

maal per jaar wordt georganiseerd met mogelijkheid tot aanwezigheid van 

alle OCMW-raadsleden. 

 

(art. 484, §4 DLB) 

ZIEKENHUISVERENIGING 

Art. 41. 

De vertegenwoordigers van de gemeente in een ziekenhuisvereniging, 

worden verkozen op de wijze zoals bepaald in art. 30 van dit reglement. 

 

(art. 35 DLB) 

 

Art. 41, §1. 

De vertegenwoordigers van de OCMW-raad in een ziekenhuisvereniging, 

worden door de raadsleden in hun midden aangeduid door een geheime 

stemming in een stemronde, waarbij elk raadslid één stem krijgt. Bij 

staking van stemmen is de jongste kandidaat in jaren verkozen. 

 

(art. 506 DLB) 

/ § 2. 

De OCMW-raad kan in de ziekenhuisvereniging ook deskundigen 

aanduiden die geen lid zijn van de OCMW-raad. Dit kan door een beslissing 

die genomen wordt bij het begin van de legislatuur. Het aantal 

deskundigen dat geen raadslid is, kan maximaal een derde zijn van het 

aantal door de OCMW-raad aangewezen vertegenwoordigers.  

 

(art. 506 DLB) 

 

Wanneer de raad er voor kiest om deskundigen af te vaardigen moet de 

raad eerst voor de hele legislatuur beslissen hoeveel deskundigen de raad 

zal afvaardigen. 

 

De afgevaardigde deskundigen zelf worden aangeduid zoals in art. 30 van 

dit reglement. 

 

/ 

§ 3. 

Als het mandaat van afgevaardigd raadslid in de bestuursorganen een 

einde neemt of bij een verhindering kunnen de OCMW-raadsleden van de 
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lijst die het betreffende lid heeft voorgedragen, samen een kandidaat-lid 

aanwijzen, behalve als de vertegenwoordiger in de bestuursorganen van 

de vereniging was verkozen als jongste in jaren bij staking van stemmen. 

De aanwijzing van dat lid wordt medegedeeld met een door de 

meerderheid van de leden van dezelfde lijst ondertekende verklaring die 

afgegeven wordt tegen ontvangstbewijs aan de algemeen directeur. De 

algemeen directeur geeft er op de eerstvolgende OCMW-raad kennis van. 

Als deze vervanging niet kan plaatsvinden of niet plaatsvindt binnen zestig 

dagen wordt in de vervanging voorzien, zoals in art. 41, §1 van dit 

reglement. 

/ § 4. 

Als het mandaat van afgevaardigde deskundige in de bestuursorganen een 

einde neemt of bij een verhindering duiden de OCMW-raadsleden een 

nieuwe deskundige aan zoals in art. 30 van dit reglement. 

Art. 42. 

De bespreking van de beslissingen van de ziekenhuisvereniging waar de 

gemeente lid van is, gebeurt in de OCMW-raad. 

 

Art. 42, § 1. 

Van zodra de voorzitter van het vast bureau de agenda van de algemene 

vergadering en raad van bestuur ontvangt laat hij deze opnemen in de 

rubriek “Brieven en Stukken” van een volgend vast bureau, waardoor ze 

via het besluitvormingssysteem ook ter inzage zijn van de OCMW-

raadsleden, of opnemen op de portaalsite voor de raadsleden. De 

beslissingen van de ziekenhuisvereniging kunnen worden besproken naar 

aanleiding van de agendering van de documenten verbonden aan de 

beleids- en beheerscyclus op de OCMW-raad, en naar aanleiding van een 

toelichting door de ziekenhuisvereniging over haar werking die minstens 

één maal per jaar wordt georganiseerd met mogelijkheid tot aanwezigheid 

van alle OCMW-raadsleden. 

 

(art. 506 DLB) 

/ 

 

§ 2. 

Wanneer de voorzitter van de OCMW-raad in kennis gesteld wordt van de 

notulen van de organen van de ziekenhuisvereniging, stelt hij deze vast en 
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plaatst deze notulen en de bijhorende dossiers ter kennisname op de 

agenda van de volgende vergadering van de OCMW-raad. 

 

De voorzitter kan op basis van deze notulen toegelichte voorstellen van 

beslissing toevoegen aan de agenda. Dat kan enkel als de termijn uit art. 

4, §1 van dit reglement gerespecteerd wordt. Andere leden van de raad 

kunnen toegelichte voorstellen van beslissing indienen op de wijze en 

binnen de termijn zoals bepaald in art. 5 van dit reglement. 

 

 (art. 506 DLB) 
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BIJLAGE 1- Ondertekening correspondentie namens het Stad en OCMW Roeselare (*) 

enkele handtekening dubbele handtekening 

onder enkele handtekening wordt begrepen: zowel de eenvoudige 
handtekening in mails (vermelding naam en functie in de ondertekenformule), 

als om de handgemaakte handtekening (ook ingescand), als om de 

zogenaamde digitale handtekening 

burgemeester/voorzitter vast bureau / 
voorzitter gemeenteraad/RMW  

&  

algemeen directeur via delegatie 

burgemeester/voorzitter vast 
bureau en algemeen directeur 

Nadere afspraken gebeuren op dienstniveau: 
aandacht voor de politieke afweging van de 
boodschap. In essentie betreft het 
boodschappen zonder financiële impact waarbij 
geen beoordelingsruimte bestaat.       

1. louter informatieve boodschappen:  
- uitnodiging bijeenkomst niet-officieel orgaan 
- service naar de burger (vb. hernieuwing 
vrijetijdspas) 
- doorgeven van informatie (vb. verzekeringen, 

evenementen,... ) 
- opvragen van gegevens (zonder impact op 
juridische procedure) 
- geringe impact 
- loutere begeleidingsbrief 
- aanvraag van subsidies, premies zonder 
protocollaire waarde (vb. bij Eandis voor 

isolatiewerken aan stadsgebouwen) 
2. puur administratieve uitvoeringen 
vb. vraag tot betaling kopies, afschriften, 
dossierkosten, opname standen van meters 
3. betekening van beslissingen met uittreksel 
van de beslissing als bijlage 
4. specifiek toezicht 

vb. gemeenteraadsbeslissing belasting 
reglement of gemeenteraadsbeslissing 
begroting 

1. beslissingen ingevolge 
budgethouderschap 

2. beslissingen ingevolge 
delegatie van toegewezen 

bevoegdheden 

materies waarin beslist werd om 
handtekeningsbevoegdheid over te dragen 

1. belangrijke correspondentie: vb. 
- tuchtzaken 

- belangrijke subsidieaanvragen 
(stedenfonds) 
- conflicten (vb. negatieve 
beslissingen bouw-, milieu en 
socio-econ vergunningen) 
- intergemeentelijke samenwerking 

- gericht aan minister 
- uitwijzingen. 
2. correspondentie met een uniek 
karakter. Dit uniek karakter kan 

voortvloeien uit het eenmalig 
karakter of het politieke belang van 
de boodschap. 

3. gelet op het belang van het 
dossier om toch te laten tekenen 
door burgemeester/voorzitter vast 
bureau en algemeen directeur 
hoewel het in voorgaande 
kolommen kan vallen. 

heeft geen impact op juridische procedure 

(clausule beroepsmogelijkheid wordt niet 
vermeld) 

heeft eventueel impact op 
juridische procedure 

(clausule 
beroepsmogelijkheid wordt al 
dan niet vermeld) 

heeft eventueel impact op juridische 
procedure (clausule beroepsmogelijkheid 
wordt al dan niet vermeld) 

heeft eventueel impact op 

juridische procedure (clausule 
beroepsmogelijkheid wordt al dan 
niet vermeld) 

onderaan communicatie wordt naam en functie 
steeds vermeld 

onderaan communicatie 

wordt naam en functie steeds 
vermeld, gecombineerd met 
verwijzing naar art. 283 GD 

onderaan communicatie wordt naam en 
functie steeds vermeld, gecombineerd met 

verwijzing naar delegatiebeslissingen 
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( * ) met uitzondering correspondentie burgerlijke stand, voorzitter raad,  financieel directeur en sanctionerend ambtenaar (GAS) 
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30 2019_GR_00119 Vaststelling inspraakreglement - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 304 §5 Decreet Lokaal Bestuur

Juridische grond
Artikel 302 t.e.m. 325 Decreet Lokaal Bestuur

Bijlagen
1. inspraakreglement
2. inspraakreglementversie GR versie 20032019
3. Inspraakreglement def. versie

Context en argumentatie
Door de invoering van het decreet lokaal bestuur is er een verplichting ingevoerd voor 
elke gemeente om een inspraakreglement aan te nemen.
Door de bevoegde diensten van directie Mens werd de nodige input aangeleverd om 
dergelijk reglement op te stellen.
Het ontwerp van reglement werd eveneens ter bespreking voorgelegd aan de 
fractieleiders van alle partijen.

De decreetgever had bij de opmaak van het Decreet Lokaal Bestuur een bijzondere 
aandacht voor inspraakmogelijkheden van burgers.Alle initiatieven hiertoe werden 
gebundeld in de artikelen 302 t.e.m. 325 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Artikel 304 §5 bepaalt daarenboven dat de gemeenteraad een inspraakreglement dient 
aan te nemen dat wat meer specifiek vastlegt hoe inspraak kan georganiseerd worden.

Het voorliggend reglement legt dan ook nadere regels vast inzake:

 Adviesraden en andere overlegstructuren
 Inspraakvergaderingen, enquêtes, openbare onderzoeken e.d.
 Meldingen, klachten e.d.
 Verzoekschriften en voorstellen aan de bestuursorganen

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
niet van toepassing

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

Artikel 1
Het inspraakreglement wordt vastgesteld zoals in bijlage gevoegd.



 1 

INSPRAAKREGLEMENT STAD ROESELARE 

PREAMBULE + REGLEMENT  

 

 

PREAMBULE BIJ HET REGLEMENT 

 

Het inspraakreglement dat voorligt, is de (juridische) uitvoering van de verplichting opgenomen in Art. 

304 § 5 van het Decreet Lokaal Bestuur, waarbij elke gemeente een inspraakreglement moet opmaken. 

Dit reglement verhoogt alvast de inspraakmogelijkheden. Meldingen en suggesties konden reeds via het 

meldpunt 1788 aan de stad bezorgd worden ; de inspanningen om die te nog beter op te volgen en 

daarop meer te anticiperen komen nu samen bij de ombudsdienst die de werking van de 

klachtencoördinator, de participatiecoach en de wijkbemiddelaars overkoepelt. 

De adviesraden worden opgewaardeerd door ook niet-georganiseerde deelnemers toe te laten en van 

de inspraakvergaderingen maakt de stad op haar website een beknopt verslag openbaar. 

Daarenboven wordt een spreekrechtprocedure opgezet naast de reeds bestaande mogelijkheden inzake 

verzoekschriften en voorstellen. Wanneer men een groep inwoners achter zich kan scharen, worden 

indieners van een voorstel verplicht gehoord door de gemeenteraadscommissie en komt het voorstel 

later op de agenda van de gemeenteraad terecht. 

Tenslotte wordt de laagdrempeligheid van elk contact met de stad in het oog gehouden. Het 

inspraakreglement is daarbij maar een eerste basis. In dat kader kunnen later ook steeds bijkomende 

initiatieven ontwikkeld worden, zoals bv. zogenaamde speeddates. Geïnteresseerden kunnen daarbij de 

burgemeester, de schepenen of de gemeenteraadsleden spreken net vóór de gemeenteraad, tijdens 

ontmoetingen in de wijkhuizen of bij een ‘college on tour’.  

Inspraak is uiteraard maar een eerste stap op de participatieladder. De Stad heeft naast het verbeteren 

van de inspraakmogelijkheden ook de ambitie om, waar mogelijk, trajecten op te zetten van coproductie 

en cocreatie. Bij die laatste vorm van participatie is de Stad een van de partners, naast burgers, 

middenveldorganisaties, ondernemingen of kennisinstellingen. Iedereen bepaalt mee de agenda, zoekt 

naar oplossingen en financiering, neemt mee beslissingen en voert de ideeën uit. Een gedeelde 

verantwoordelijkheid dus. Tot slot kunnen ook burgerinitiatieven ondersteund of aangemoedigd worden.  

Bij het lezen van het inspraakreglement dient dus steeds voor ogen te worden gehouden dat inspraak 

maar één van de elementen is in een veel breder en intenser participatieverhaal, dat ook in Roeselare 

geschreven wordt.  

 

 

 

 

REGLEMENT 

 

 

 

I. Inleidende bepalingen 

II. Adviesraden en andere overlegstructuren 

III. Inspraakvergaderingen, enquêtes, openbare onderzoeken e.d. 

IV. Meldingen, klachten e.d. 

V. Verzoekschriften en voorstellen aan de bestuursorganen 

VI. Slotbepalingen 

 

 I. Inleidende bepalingen 

 

Artikel 1. - Dit reglement geeft, in toepassing van artikel 304 van het Decreet Lokaal Bestuur, nadere 

invulling aan een aantal vormen van inspraak, betrokkenheid en participatie vanwege de burgers en 

doelgroepen ten aanzien van het beleid, de besluitvorming en de dienstverlening. 
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Deze regeling is welteverstaan niet beperkend bedoeld: naast de inspraakvormen die in dit reglement 

uitdrukkelijk worden genoemd, zal het stadsbestuur steeds ook nog op andere manieren zijn 

belanghebbenden kunnen informeren, consulteren en betrekken. 

 

 II. Adviesraden en andere overlegstructuren 

 

Artikel 2. - De gemeenteraad bepaalt welke stedelijke adviesraden of andere overlegstructuren met 

burgers, verenigingen en/of doelgroepen officieel ingesteld worden met als opdracht om het 

stadsbestuur op regelmatige en systematische wijze te adviseren.  

Voor Stad Roeselare zijn dit: 

- Jeugdraad 

- Cultuurraad 

- Sportraad 

- Seniorenadviesraad 

- Noord-Zuid raad 

- Milieuraad 

- Gezinsraad 

- Gecoro 

- Lokor  

 

Op voorstel van elke raad stelt de gemeenteraad binnen de twaalf maanden na het begin van elke 

nieuwe legislatuur,   voor elke adviesraad of overlegstructuur statuten of een organiek reglement 

vast, met daarin nadere aanduiding van het adviesdomein, de (wijze van) samenstelling, de 

voornaamste werkingsregels, alsook op welke wijze het gevolg meegedeeld zal worden dat aan de 

adviezen wordt gegeven. 

 

Artikel 3. – De wijze van samenstelling wordt door de gemeenteraad bewaakt  in functie van 

voldoende representativiteit voor het betrokken domein. Gemeenteraadsleden, leden van het 

bijzonder comité voor de sociale dienst en  leden van het college van burgemeester en schepenen 

kunnen geen stemgerechtigd lid zijn. 

 

Artikel 4. - Voor adviesorganen of andere overlegstructuren die door specifieke hogere regelgeving 

ingesteld zijn, gelden de betreffende hogere voorschriften inzake taak, bevoegdheid, samenstelling en 

werking. 

 

 III. Inspraakvergaderingen, enquêtes, openbare onderzoeken e.d. 

 

Artikel 5. - Het stadsbestuur kan zowel over algemene thema’s als over specifieke dossiers 

inspraakvergaderingen, bewonersbevragingen, enquêtes en dergelijke organiseren. 

Hun praktische organisatie gebeurt in functie van een maximaal bereik van de betrokken 

doelgroep(en). Zij worden goed gecommuniceerd. Hun praktische modaliteiten (vorm, plaats, tijdstip, 

termijn, …) zijn voldoende laagdrempelig en burgervriendelijk. 

Een beknopt verslag wordt op de stedelijke website gepubliceerd. 

 

Artikel 6. - Openbare onderzoeken die voorgeschreven zijn door bijzondere regelgevingen (bijv. 

inzake ruimtelijke ordening, …) worden georganiseerd overeenkomstig de bijzondere bepalingen 

daaromtrent. 

 

 IV. Meldingen, vragen, suggesties en klachten 
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Artikel 7. - Via het multikanaal Meldpunt 1788 kan iedereen meldingen doen, suggesties formuleren, 

vragen stellen of klachten indienen. De behandeling gebeurt volgens interne procesafspraken en 

servicenormen.  

 

Artikel 8. – Meldingen en vragen die kunnen leiden tot klachten worden door de ombudsdienst 

proactief opgevolgd. De ombudsdienst bestaat uit (niet-limitatief) : de klachtencoördinator, de 

participatiecoach, de wijkbemiddelaars, (via uitbesteding) de Vlaamse ombudsman, …’  

Formele klachten worden door de klachtencoördinator behandeld volgens de bepalingen van het 

'reglement voor klachtenbehandeling'. 
 

  

 

 V. Verzoekschriften en voorstellen aan de bestuursorganen 

 

Artikel 9. - Eenieder kan aan de bestuursorganen verzoekschriften, voorstellen en vragen richten met 

betrekking tot het beleid en de stedelijke dienstverlening. 

Verzoekschriften, voorstellen of vragen over zaken die als zodanig geen stedelijke bevoegdheid zijn, 

zijn niet ontvankelijk. 

Worden ook niet als verzoekschriften, voorstellen of vragen in de zin van déze bepalingen beschouwd, 

ook al zou(den) de indiener(s) ze zo noemen: (1) het enkel aanbrengen van feiten, meningen of 

kritiek, zonder een duidelijk verzoek of voorstel; (2) vragen om informatie, inlichtingen, inzage of 

afschriften van bestuursdocumenten; (3) aanvragen, bezwaren of beroepen in aangelegenheden 

waarvoor een specifieke aanvraag-, bezwaar- of beroepsprocedure bestaat. 

 

Artikel 10. - Het verzoekschrift, voorstel of vraag moet schriftelijk ingediend worden en ondertekend 

zijn, met vermelding van naam, voornaam, geboortedatum en adres van de indiener. Als er meerdere 

indieners, zijn, moet voor allen naam, voornaam, adres en handtekening vermeld staan. 

Men vermeldt bovenaan duidelijk dat het om een verzoekschrift, voorstel of vraag in het kader van dit 

inspraakreglement gaat. Men voegt alle nuttige informatie of stukken bij voor een juiste beoordeling 

van wat precies voorgesteld of gevraagd wordt. 

 

 

Artikel 11. - Aan de indiener of, wanneer door meerdere personen ondertekend, aan de eerste 

ondertekenaar, wordt een ontvangstmelding gestuurd met aanduiding welk orgaan het verzoekschrift, 

voorstel of vraag zal behandelen. Nadere uitleg wordt gegeven als dat een ander orgaan is dan tot wie 

de indiener(s) zich richtte(n). 

Aan het stadsbestuur gerichte verzoekschriften, voorstellen of vragen over OCMW-aangelegenheden 

worden rechtstreeks naar het OCMW doorgezonden en vice versa. Die doorzending wordt meteen 

gemeld aan indiener of, wanneer door meerdere personen ondertekend, aan de eerste ondertekenaar. 

 

 

 

 

 

Artikel 12.  

 

Behandeling verzoekschriften, vragen en voorstellen  

 

De voorzitter van de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn kan de bij hem ingediende 

verzoekschriften, vragen en voorstellen naar het college van burgemeester en schepenen, vast bureau 

of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te 

verstrekken of deze te behandelen indien deze tot hun bevoegdheid behoren. 
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De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meerdere personen ondertekend is, de eerste 

ondertekenaar van het verzoekschrift, de vraag of het voorstel, kan worden gehoord door het 

betrokken bevoegd orgaan van de gemeente indien de voorzitter van het betrokken orgaan dit 

opportuun acht. In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar het recht zich te laten 

bijstaan door een persoon naar keuze. 

 

De voorzitter van het behandelend orgaan verstrekt, binnen drie maanden na het indienen van het 

verzoekschrift, de vraag of het voorstel, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het 

verzoekschrift, vraag of voorstel door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar . 

 

Behandeling verzoekschriften, vragen en voorstellen met spreekrecht 

 

De gemeenteraad/ raad voor maatschappelijk welzijn behandelt de verzoekschriften, voorstellen en 

vragen die inhoudelijk tot zijn beslissingsbevoegdheid behoren én ondertekend zijn door ten minste 

500 inwoners van Roeselare, minstens 16 jaar oud op de datum van indiening.  

 

Verzoekschriften, voorstellen en vragen die door de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn 

te behandelen zijn, worden verplicht door de voorzitter geagendeerd uiterlijk op de tweede reguliere 

gemeenteraadszitting na de indiening. 

Het verzoekschrift, voorstel of vraag wordt verplicht vooraf besproken in de bijzondere 

gemeenteraadscommissie. In het verzoekschrift, voorstel of vraag kan men uitdrukkelijk vragen om in 

de gemeenteraadscommissie gehoord te worden voor nadere toelichting. De indieners kunnen daartoe 

dan maximaal drie personen afvaardigen; de toelichting mag hoogstens een kwartier duren. 

De gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn beslist, mede in het licht van de bespreking en 

de eventuele toelichting in de gemeenteraadscommissie, over het gemotiveerde gevolg/antwoord dat 

aan het verzoekschrift, voorstel of vraag wordt gegeven. Als de raad dat aangewezen acht, kan hij, 

voor eerst nog bijkomend onderzoek door het college, de beslissing over het gevolg/antwoord 

verdagen naar zijn eerstvolgende vergadering. 

Het door de gemeenteraad/ raad voor maatschappelijk welzijn bepaalde gevolg/antwoord (alsook de 

eventuele beslissing tot verdaging naar de eerstvolgende vergadering) wordt onverwijld aan de eerste 

ondertekenaar van het verzoekschrift, voorstel of vraag meegedeeld. 

 

 

 

 

 

 VI. Slotbepalingen 

 

Artikel 13. - Dit reglement treedt onmiddellijk na goedkeuring door de gemeenteraad/raad voor 

maatschappelijk welzijn in werking. 
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31 2019_GR_00114 Vaststelling reglement inzake het toekennen 
van eretitels - Goedkeuring

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

Juridische grond
Artikelen 17 §4, 148, 537 en 547 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. Reglement op het toekennen van de ets Stadhuis Roeselare aan de stedelijke 

overheid
2. Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 21.01.2019
3. Reglement inzake het toekennen van eretitels

Context en argumentatie
Teneinde mandatarissen te honoreren voor hun verdienstelijke bijdrage aan de werking 
van de bestuursorganen, kunnen eretitels en aanverwante blijken van erkentelijkheid, 
toegekend worden.

Voor zover de toekenning tot de bevoegdheid van de Stad of het OCMW behoort, wordt 
dit geregeld middels onderhavig reglement.

Dit reglement zou de vervanging zijn van: 

 Reglementering in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad omtrent 
eretitels (artikel 43)

 Reglement op het toekennen van de ets Stadhuis Roeselare aan de stedelijke 
overheid (goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 1 juli 2008)

Deze bestaande reglementering binnen de Stad was niet zo overzichtelijk en soms 
gewoon ook niet logisch. 

Er waren geen bepalingen omtrent het toekennen van eretitels opgenomen in het 
huishoudelijk reglement van de OCMW-raad of andere reglementering binnen het OCMW.

Bij de opmaak van het nieuwe reglement werd gestreefd naar een logisch en eenvoudig 
geheel.

Het ontwerp van reglement werd besproken in het overleg van de fractieleiders van 11 
maart 2019.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
niet van toepassing

Besluit
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Met algemene stemmen

Artikel 1
Het reglement inzake het toekennen van eretitels wordt vastgesteld zoals in bijlage 
gevoegd.



1 
 

Reglement inzake het toekennen van eretitels 

 

Teneinde mandatarissen te honoreren voor hun verdienstelijke bijdrage aan de werking van de 

bestuursorganen, kunnen eretitels en aanverwante blijken van erkentelijkheid, toegekend worden. 

Voor zover de toekenning tot de stedelijke bevoegdheid behoort, wordt dit geregeld middels 

onderhavig reglement. 

 

Artikel 1 – Ere-burgemeester en ere-voorzitter van de raad 

Het toekennen van de titel van ere-burgemeester en ere-voorzitter van de raad valt onder de 

bevoegdheid van de Vlaamse overheid en wordt aldus geregeld middels de voorwaarden zoals 

bepaald door de Vlaamse overheid. 

 

Artikel 2 – Ere-schepen 

De titel van ere-schepen wordt toegekend aan de aftredende schepenen die voldoen aan volgende 

cumulatieve voorwaarden: 

- Minstens 12 jaar een uitvoerend mandaat (schepen/lid vast bureau/burgemeester) hebben 

bekleed; 

- Een onberispelijk gedrag hebben gehad. 

 

Artikel 3- Ere-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst 

De titel van ere-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt toegekend aan een 

aftredend voorzitter die voldoet aan volgende cumulatieve voorwaarden: 

- Minstens 12 jaar de functie van voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst 

hebben bekleed. Jaren als voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn in de 

constellatie zoals deze bestond onder het vroegere gemeentedecreet worden gelijkgesteld 

met jaren als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. 

- Een onberispelijk gedrag gehad hebben. 

 

In voorkomend geval dient de persoon in kwestie de keuze te maken tussen de titel van ere-schepen 

en ere-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. 

Artikel 3 – Ere-raadslid 

De titel van ere-raadslid en ere-lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt toegekend 

aan een aftredend raadslid/lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst dat voldoet aan 

volgende cumulatieve voorwaarden: 

- Minstens 12 jaar gezeteld hebben in de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn/ 

bijzonder comité voor de sociale dienst.  
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De jaren als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst en de jaren als lid van de 

gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn worden in voorkomend geval opgeteld. 

De jaren als lid van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn worden in 

voorkomend geval enkel opgeteld voor de jaren voor 2019. 

 

- Een onberispelijk gedrag gehad hebben. 

Personen die zowel raadslid als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst geweest zijn, 

maken de keuze tussen de titels ‘ere-raadslid’ en ‘ere-lid van het bijzonder comité voor de sociale 

dienst’. 

 

Artikel 4 – Bekomen en voeren van de titel 

De persoon die overeenkomstig voorgaande artikelen in aanmerking komt voor een eretitel richt 

hiertoe een verzoek tot de voorzitter van de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn met 

vermelding van het aantal relevante jaren en een getuigschrift van goed zedelijk gedrag. 

De voorzitter onderzoekt of de aanvraag in overeenstemming is met het reglement waarna de 

gemeenteraad, respectievelijk de raad voor maatschappelijk welzijn, akte neemt van het toekennen 

van de titel. 

Hierna is de persoon in kwestie gerechtigd de eretitel te voeren. 

Voor personen die voor diverse titels in aanmerking komen, prevaleert de titel verbonden aan een 

uitvoerend mandaat (bv. ere-schepen) boven de titel verbonden aan een mandaat verbonden aan 

het zetelen in raad of comité. 

Voorgaande procedure is niet van toepassing op de titel van ere-burgemeester en ere-voorzitter van 

de raad gezien dit een Vlaamse bevoegdheid is. 

 

Artikel 5 - Aanhorigheden 

Iedere mandataris die overeenkomstig onderhavig reglement een eretitel bekomt, zal vanwege de 

stad een passende attentie ontvangen. 

Personen die, niettegenstaande zij niet voldoende aantal jaren hebben volbracht in een lokaal 

mandaat, een uitvoerend  mandaat hebben ingevuld op een bovenlokaal niveau (minister – 

staatssecretaris- gedeputeerde ) - en de belangen van de stad hebben behartigd, komen evenzeer in 

aanmerking voor de passende attentie in zoverre de jaren gecumuleerd ook minstens 12 jaar 

bedragen. 

In voorkomend geval kan de attentie ook postuum worden overhandigd aan de erfgenamen van de 

in aanmerking komende personen. 

 

Artikel 6 – Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking na goedkeuring door de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk 

welzijn. 
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Dit reglement heft alle bestaande lokale reglementering op met betrekking tot eretekens en 

aanhorigheden (o.a. deel uit huishoudelijk reglement en reglement op toekennen ‘ets stad 

Roeselare). 
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25 maart 2019 23:42 - De voorzitter schorst de zitting
25 maart 2019 23:50 - De voorzitter opent de besloten zitting
25 maart 2019 23:52 - De voorzitter sluit de zitting

Aldus gedaan in zitting van 25 maart 2019


