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gemeenteraad
Notulen open zitting Zitting van 6 mei 2019

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Piet Delrue, Voorzitter gemeenteraad; de heer Kris Declercq; mevrouw Nathalie Muylle; 
mevrouw Griet Coppé; de heer José Debels; de heer Marc Vanwalleghem; de heer Dirk Lievens; de 
heer Bart Wenes; 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, gemeenteraadslid; de heer Filiep Bouckenooghe; de heer 
Steven Dewitte; 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; mevrouw Lieve Lombaert; mevrouw Justine Pillaert; de 
heer Dieter Carron; de heer Geert Sintobin, Algemeen directeur

Afwezig:
de heer Bart De Meulenaer

Verontschuldigd:
mevrouw Deniza Miftari

6 mei 2019 19:10 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING

1 2019_GR_00134 Notulen en zittingsverslag van de zitting van de 
gemeenteraad van 25 maart 2019 - Openbare 
zitting en van de gemeenteraad van 2 april 2019 - 
Goedkeuring

Beschrijving
Bijlagen

1. GR-N20190325O
2. GR-N20190402
3. Zittingsverslag gemeenteraad 2 april 2019

Context en argumentatie
In toepassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad worden de notulen en het 
zittingsverslag van de vergadering van de gemeenteraad van 25 maart 2019 - openbare zitting en van 
2 april 2019 ter goedkeuring voorgelegd.

Besluit
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Artikel 1
De notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 25 maart 2019 - openbare zitting worden 
goedgekeurd.

- met algemene stemmen

Artikel 2
De  notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 2 april 2019  worden goedgekeurd.

- 25 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; 
Nathalie Muylle; Matthijs Samyn; Stefaan Van Coillie; Mieke Vanbrussel; Tom Vandenkendelaere; Marc 
Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; 
- 13 onthouding(en): Cyriel Ameye; Dieter Carron; Peter Claeys; Bart De Meulenaer; Immanuel De 
Reuse; Frederik Declercq; Filip Deforche; Tina Feys; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Siska Rommel; 
Jeaninne Vandenabeele; Brecht Vermeulen

Artikel 3
Het zittingsverslag van de gemeenteraad van 25 maart 2019 - openbare zitting wordt goedgekeurd.

- met algemene stemmen

Artikel 4
Het zittingsverslag van de gemeenteraad van 2 april 2019 wordt verdaagd naar de volgende zitting 
gezien het verslag onvolledig is..

- met algemene stemmen

Vragen om uitleg

IR 1 Mondelinge vraag van raadslid Filip Deforche: Overlast in Bosrand en 
omgeving

Indiener(s):
Filip Deforche,                      Vlaams Belang                   

Toelichting:
In de Meensesteenweg ter hoogte van het appartementsgebouw ‘Bosrand’ en omgeving is er de 
jongste tijd sprake van bijzondere overlast. Er is bijvoorbeeld sprake van verbale overlast, maar ook 
fysiek worden mensen lastig gevallen. Het gaat dan – als we onze getuigen mogen citeren – om 
‘allerlei marginalen’ die mensen ‘in kennelijke staat’ lastig vallen. In het portaal van ‘Bosrand’ wordt 
geplast, naar het schijnt, het stinkt er bij momenten verschrikkelijk.

Verder is er ook sprake van overlast in en rond het kantoor van BPost in dezelfde Meensesteenweg. 
De ruimte vooraan, waar de bankautomaat staat, is met name dag en nacht open – daar hebben 
omwonenden het over ‘een drukke drugsactiviteit ’s nachts’.



3/91

Graag verneem ik een stand van zaken. Bent u op de hoogte van de problematiek in deze buurt? 
Welke maatregelen werden er al genomen? Werden bepaalde personen al geverbaliseerd? Hoeveel? 
Met welk resultaat?  Welke maatregelen neemt u zich voor te nemen in de toekomst? Wij hebben u 
toch maanden geleden al eens gewaarschuwd dat deze ‘alcohol- en drugsproblematiek’ zich zou 
verleggen van het NMBS-station naar een andere buurt?

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

 
 

IR 3 Mondelinge vraag van raadslid Gerdi Casier: voorstel voor afschaffing 
voorrang van rechts in kader van verkeersveiligheid

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

Toelichting:
in een aantal gemeenten, bijvoorbeeld glabbeek, is de voorrang van rechts volledig afgeschaft

uit opvolgend onderzoek blijkt dat deze maatregel een heel positief effect heeft op het terug dringen 
van ongevallen

mijn vraag : kan deze maatregel ook voor roeselare overwogen worden?

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

 
 

IR 2 Mondelinge vraag van raadslid Gerdi Casier: uitbreiding brugfiguren in kader 
van aanpak kansarmoede

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

Toelichting:
in de vorige legislatuur werden 2 brugfiguren aangesteld

bij schooldirecteuren en zorgcoördinatoren leeft de vraag en zeker op die scholen die ook nogal 
behoorlijk met achterstelling te maken hebben, of ook zij in de toekomende tijd in aanmerking komen 
voor een brugfiguur?

Antwoord
Voor het antwoord wordt verwezen naar de audio-opname in bijlage.
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IR 4 Mondelinge vraag van raadslid Siska Rommel: circulaire aankopen

Indiener(s):
Siska Rommel,                      N-VA                   

Toelichting:
De Vlaamse regering maakt reeds jaren werk om Vlaanderen als topregio op de kaart te zetten 
betreffende "recyclage en circulaire economie".
Dit gebeurt via VITO en hun Flanders Recycling Hub-programma. 

De N-VA vindt dit een belangrijk thema, grondstoffen zijn kostbaar en moeten optimaal ingezet en 
gerecycleerd worden.

Veel bedrijven uit Roeselare en omliggende steden/gemeenten zetten in op deze recente sterk 
groeiende economische tak.

Om circulaire economie op gang te trekken is het belangrijk dat overheden het goede voorbeeld 
stellen.

Ik zie in het bestuursakkoord, punt 185 dat er sprake is van een intergemeentelijke samenwerking.

Vandaar mijn vraag:

 Welke maatregelen treft de stad Roeselare om circulaire aankopen in hun bestekken te 
introduceren?

 Met welke gemeenten zal er samengewerkt worden? Hoe zal dit er concreet uitzien?

 

Een concreet voorbeeld zijn de huisvuil- en PMD-zakken van Roeselare die momenteel nog steeds uit 
nieuwe grondstoffen worden gemaakt. Deze kunnen perfect vervaardigd worden uit gerecycleerd 
materiaal met behoud van alle eigenschappen.

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

 
 

IR 5 Mondelinge vraag van raadslid Stefaan Van Coillie: Maatregelen tegen de 
dreigende droogte

Indiener(s):
Stefaan Van Coillie,                      CD&V                   

Toelichting:
We ervaren het, we lezen erover en we horen het in de media; het is momenteel droog. Door de 
droge zomer van vorig jaar en de beperkte regen deze winter is het grondwaterpeil veel lager dan het 
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normaal zou moeten zijn en dan spreekt men over allerlei maatregelen om de gevolgen te 
minimaliseren.

De VMM werkt aan een afschakelplan dat zal vastleggen wie prioriteit zal krijgen voor het 
watergebruik in geval van schaarste. Het water afkomstig van bronbemaling bij bouwwerken zou men 
moeten opvangen i.p.v. te lozen in de riolering. Zodoende kan men het later gebruiken.

Vorig jaar heeft Roeselare al maatregelen genomen om de gevolgen van de droogte te beperken, dus 
we hebben al wat ervaring. Vandaar mijn vragen :

- Welke  (voorzorgs)maatregelen zal de stad nemen dit jaar?

- Is er overleg met buurgemeenten of de provincie hierover?

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

 
 

19:52 - Bart De Meulenaer betreedt de zitting

IR 6 Mondelinge vraag van raadslid Frederik Declercq: ingrijpende maatregelen 
Kaasterstraat en Koestraat

Indiener(s):
Frederik Declercq,                      N-VA                   

Toelichting:
Op de gemeenteraad van 25 maart werd opdracht gegeven om over te gaan tot het aanstellen van 
een studiebureau voor de opmaak van een mobiliteits-en circulatieplan voor Rumbeke inclusief 
bijhorend participatietraject.

In de opdracht staat o.a. te lezen dat "de komst van een knip tussen de Kaaster- en Koestraat zorgde 
voor grote bezorgdheid en schrik. Na protest werd dan ook beslist om deze maatregel voorlopig niet 
uit te voeren, maar eerst een globaal mobiliteitsonderzoek en circulatieoefening voor Rumbeke te 
organiseren. De studie dient te resulteren in een gedragen oplossing voor de verkeersproblematiek in 
dit gebied."

Groot was niet alleen onze verbazing toen enkele dagen later een aantal toch wel zeer ingrijpende 
maatregelen werd doorgevoerd...

Hoe vallen deze laatste te rijmen met de uitgeschreven opdracht??

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

 
 

IR 7 Mondelinge vraag van raadslid Matthijs Samyn: Mazelen (Morbilli) 
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Indiener(s):
Matthijs Samyn,                      CD&V                   

Toelichting:
Mazelen is een van de besmettelijkste ziektes ter wereld en kan ernstige of zelfs dodelijk complicaties 
veroorzaken. De besmetting gebeurt vooral via druppelinfectie maar ook soms via direct of indirect 
contact zoals handen, deurknoppen, etc. De mazelen zijn in Europa aan een opmars bezig, ondanks 
dat het één van de doelstellingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) was om mazelen te 
elimineren in de Europese regio tegen het jaar 2015. Helaas is de uitbraak van mazelen nog op 
regelmatige basis een actueel thema, laten we dan maar denken aan de recente grote uitbraken in de 
VS. Verder is dit ook nog actueel op Europees niveau (Frankrijk, Roemenië, Italië…), maar ook op 
Belgische bodem. Met de meeste nieuwe besmettingen binnen Europa staat België zelfs in de top 10.

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) voerde recent ook een wijziging door in het vaccinatiebeleid tegen 
mazelen. De leeftijd voor de tweede dosis van het gecombineerde vaccin tegen mazelen, bof en rubella 
werd verlaagd. Eén van de doelstellingen hiervan volgens de HGR is om de controle van mazelen bij de 
Belgische bevolking te versnellen.

 Risicogroepen zijn:

 Personen die niet (volledig) gevaccineerd werden en nooit mazelen doormaakten.
 Personen geboren na 1970, en dan vooral de 20-, 30-, en 40-ers

Actiepunten voor stad Roeselare

De stad Roeselare kan een voortrekker zijn in het vaccineren. Personen tussen 20 en 49 jaar die geen 
mazelen gehad hebben als kind of onvoldoende gevaccineerd werden, hebben het recht op een gratis 
inhaalvaccinatie via de arbeidsgeneesheer of huisarts.

Mogelijke actiepunten zijn:

1. De stad Roeselare informeert al haar medewerkers over mazelen en het vaccin.
2. De stad biedt een mazelenvaccin aan aan alle medewerkers geboren na 1970  of bij personen 

die enige twijfel hebben, dit via de arbeidsgeneeskundige dienst van stad Roeselare.
3. De stad informeert en betrekt de huisartsen en apothekers in de regio bij het opstellen van 

sensibiliseringscampagne.
4. De stad sensibiliseert daarna de Roeselaarse burgers in het stadsmagazine en via diverse 

digitale kanalen.
5. De stad legt de punten 1 en 2 ook voor aan Roeselaarse zorgorganisaties (AZ Delta & 

Zorgbedrijf).

Ik had graag van de bevoegde schepen vernomen of het Stadsbestuur deze en/of andere initiatieven 
plant in Roeselare in het kader van de strijd tegen mazelen?

Antwoord
Voor het antwoord wordt verwezen naar de audio-opname in bijlage.
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IR 8 Mondelinge vraag van raadslid Tina Feys: Inburgeringscursus nieuwkomers - 
stand van zaken

Indiener(s):
Tina Feys,                      Vlaams Belang                   

Toelichting:
Inburgeringscursus nieuwkomers

 

Onlangs kwam terug in de media dat 1600 nieuwkomers wachten op een inburgeringscursus. Daarbij 
gaat de bal aan het rollen en steken allerhande vragen de kop op. Wat is de huidige stand van zaken 
in onze Rodenbachstad?

Volgens het decreet hebben alle nieuwkomers recht op een inburgeringscursus maar er is uiteraard 
ook een doelgroep die verplicht is om de cursus bestaande uit maatschappelijke vorming en 
Nederlandse taallessen te volgen. Nieuwkomers die tot deze doelgroep behoren en hun 
inburgeringsplicht niet nakomen, kunnen een administratieve geldboete krijgen. We zijn allemaal 
benieuwd naar het aantal wachtende inburgeraars, het aantal verplichte inburgeraars, de excuses die 
verplichte inburgeraars verzinnen om de cursus niet te moeten volgen, het aantal verplichte 
inburgeraars dat al een administratieve sanctie kreeg…? Dit zijn duidelijk te veel vragen om tijdens 
deze mondelinge vraag antwoord op te krijgen.

Concreet luidt mijn hoofdvraag dus als volgt: De stad neemt initiatieven om nieuwkomers te 
informeren en de verplichte inburgeraars actief op te sporen. Om welke initiatieven gaat het? En wat 
doet de stad met verplichte inburgeraars die hardnekkig blijven weigeren om de cursus te volgen?

Graag had ik omtrent deze zaak een stand van zaken.

 

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

 
 

IR 10 Mondelinge vraag van raadslid Liselot De Decker: Betrekken van lokale 
handelaars bij het aankoopbeleid in de stad.

Indiener(s):
Liselot De Decker,                      Open VLD                   

Toelichting:
In de gemeenteraad van 25 februari keurden we de aansluiting goed bij de opdrachtencentrale van de 
Stad Brugge voor de samenaankoop van ICT materiaal en voor consultancyopdrachten.

Deze raamovereenkomst omvat diverse percelen, zoals : perceel 1 desktop hardware, perceel 8 
servers en perceel 12 printers en plotters.
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Ik haal deze percelen aan omdat dit leveringen zijn waar ook Roeselaarse ondernemers een aanbod in 
hebben.

Tegelijk verwijs ik naar punt 393 uit het beleidsplan dat zegt : “We stimuleren het aankoopbeleid van 
de stad binnen de wettelijke mogelijkheden prioritair bij lokale handelaars.” M.a.w. met deze 
meerderheid willen we de lokale handelaars maximaal betrekken bij de aankopen die door de 
stadsdiensten gebeuren.

Mijn vraag is : in welke mate zal de stad lokale handelaars kunnen betrekken bij deze samenaankoop 
voor ICT ? En bij uitbreiding : welke stappen zal u ondernemen om onze Roeselaarse delaars nog 
méér kansen te geven bij het aankoopbeleid in het algemeen ?

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

 
 

IR 11 Mondelinge vraag van raadslid Steven Dewitte: Breng iets in de schijnwerper 
!

Indiener(s):
Steven Dewitte,                      Groen                   

Toelichting:
Op 2 april werd mijn tijdslijn op Facebook zowat overspoeld door blauw, en daarmee bedoel ik geen 
politieke beweging. Nee, blauw is de kleur die geassocieerd wordt met ASS of te wel autisme 
spectrumstoornis. Naast tal van blauwe berichten en profielfoto’s, kleurden er ook veel herkenbare 
gebouwen naar aanleiding van die dag blauw. Ik denk bv aan de Ghelamco Arena en de Rijselpoort in 
Ieper tot en met het Witte Huis in Washington. Dat trok natuurlijk de nodige aandacht. Het viel me op 
hoe een symbolisch belangrijk gebouw een goed middel is om iets onder de aandacht te brengen en 
rond bepaalde thema’s te sensibiliseren. Het  zichtbare signaal is daarnaast ook een hart onder de 
riem van zij die het nodig hebben.

Het lijkt me ook iets wat perfect past in een zorgzame stad als Roeselare.

Dus mijn vraag, beste voorzitter: zouden we bij toekomstige dagen met een symbolisch belang voor 
bepaalde groepen (gay Pride, wereld autisme dag, dag tegen kanker) een iconisch gebouw in 
Roeselare  kunnen belichten voor 1 dag?

We kunnen hierin ook heel creatief uit de hoek komen, zoals die keer met de stadsdichter, of bij de 
winkelnacht waar speciale effecten werden gebruikt

Antwoord
Voor het antwoord wordt verwezen naar de audio-opname in bijlage.
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IR 9 Mondelinge vraag van raadslid Filiep Bouckenooghe: Een 0-groei voor 
sociale woningen ?

Indiener(s):
Filiep Bouckenooghe,                      Groen                   

Toelichting:
Nu we het bestuursakkoord kennen, valt er ons iets op.

In het bestuursakkoord van 2013-2018 stond onder “pt 5 Een Roeselare waar het goed is om te 
wonen” het volgende : “Tegen 2018 wordt gestreefd naar 8 % sociale huurwoningen”

Bij de start in 2013 zaten we aan 6.5 %. Dit betekende een mooie groei van ongeveer 433 sociale 
huurentiteiten de vorige legislatuur.

In het bestuursakkoord van 2019-2024 staat onder “krachtlijn 4 Geborgen Vooruit” : “We bevestigen 
de ambitie om 8% sociale woningen”

De 8% hadden we vorige legislatuur bijna bereikt ?!

Dus dit zou betekenen dat deze beleidsploeg kiest voor een 0-groei voor sociale woningen. Toch 
bijzonder raar wetende dat er een grote wachtlijst is, zo’n 2.351 kandidaat-huurders, en het hebben 
van een sociale woning een hefboom is in het bestrijden van armoede. Een sociale woning maakt echt 
het verschil !

Ik citeer de directeur van het VVH (Vereniging van Vlaamse huisvestingsmaatschappijen) :     “ Sociaal 
wonen in Vlaanderen heeft een zeer groot effect op het armoederisico van gezinnen. Onderzoek 
schatte in dat dit risico na de toewijzing daalde met maar liefst 40%”

Vandaar onze vragen :

 Waarom investeert deze meerderheid nauwelijks nog in sociale woningen ?
 Op welke manier gaan we tegemoet komen aan die vele kandidaat-huurders ?

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

 
 

2 2019_GR_00131 Verkoop van een perceel grond voor het bouwen 
van een gascabine in het stadspark, Noordstraat – 
Ontwerp van akte - Goedkeuring

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

Bijlagen
1. besluit CBS d.d. 20.02.2017
2. meetplan Landmeter-expert Kris Audenaert d.d. 31.07.2017
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3. schattingsverslag van landmeetkundig bureau Daeninck-Audenaert d.d. 
20.01.2017

4. verkoopsovereenkomst d.d. 10.03.2017
5. stedenbouwkundige vergunning d.d. 03.07.2017
6. ontwerp van akte

Context en argumentatie
Voor het spijzen van de openbare netten is een bijkomende gascabine nodig in het centrum van de 
stad. In overleg tussen de Stad en Gaselwest werd de locatie bepaald in het stadspark in de 
Noordstraat achter het huisnummer 105.

De verkoop en de onderhandse verkoopsovereenkomst werden principieel goedgekeurd door het 
college van burgemeester en schepenen op 20.01.2017. De stedenbouwkundige vergunning voor het 
bouwen van de gascabine werd verleend op 03.07.2017.

In opdracht van de Stad werd door de Afdeling Vastgoedtransacties een ontwerp van akte van 
verkoop opgemaakt, waarbij de Stad verklaart het hierna beschreven goed aan de opdrachthoudende 
vereniging “Gaselwest”, “Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen” met 
maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 12, te verkopen:
Stad Roeselare – 4de afdeling:
30 ca 91 dm² grond, gelegen Noordstraat, te nemen uit een perceel, gekadastreerd sectie D nummer 
995 D P0000, met gereserveerd individueel perceelsidentificatienummer D 995 E P0000,
voor en mits de prijs van 2.781,90 euro.

Het goed staat afgebeeld als lot nummer 1 op het opmetingsplan met referentie 297584, opgemaakt 
op 31.07.2017 door Landmeter-expert Kris Audenaert.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Inkomsten voor de Stad:

Op budgetsleutel ENV08/P08-002/005000/2600000000 is het bedrag van de inkomst van de verkoop, 
zijnde 2.781,90 euro, niet voorzien.

Besluit
Met algemene stemmen

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

Artikel 2
De Vlaams commissaris van de Afdeling Vastgoedtransacties kan de Stad vertegenwoordigen voor het 
ondertekenen van de verkoopakte.

Artikel 3
Het kantoor van Rechtszekerheid wordt van de verplichting ontslagen ambtshalve inschrijving te 
nemen bij overschrijving van de akte.
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5 2019_GR_00129 Toekennen straatnaam "Krommebeekpark" als 
gedeeltelijke straatnaamwijziging van de 
Vloedstraat - Principiële vaststelling - Goedkeuring

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

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

Context en argumentatie
Naar aanleiding van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Krommebeekpark werd door het college 
van burgermeester en schepenen in 2012 beslist om een knip te maken in de Vloedstraat t.h.v. 
huisnr. 42. Deze knip is nodig om het verkeer voor het bedrijventerrein enkel via de Beversesteenweg 
te laten rijden, en zo de dorpskern van Beveren te vrijwaren van het verkeer van en naar de 
industriezone.

Nu het bedrijventerrein gerealiseerd is en de knip doorgevoerd is, kan de aanpassing van de 
straatnaam doorgevoerd worden.

Om verwarring in straatnamen en mobiliteit te voorkomen, lijkt het aangewezen om het deel 
Vloedstraat, vanaf de knip richting bedrijvenzone, te herbenoemen in Krommebeekpark en te laten 
samensmelten met de wegenis in de bedrijvenzone.

Het deel van de Vloedstraat, vanaf de knip, richting centrum Beveren blijft de naam Vloedstraat 
behouden.

Zowel de Deelraad Erfgoed, Politiezone Riho en Brandweerzone Midwest verleenden op het voorstel 
een gunstig advies.

De naamsverandering heeft geen gevolgen voor wat betreft de huisnummers en/of adreswijzigingen. 
De gevestigde bedrijven hebben altijd al Beversesteenweg als adres gehad. De boerderijen gelegen 
langs de Vloedstraat zijn of zullen gesloopt worden.

Verdere procedure na principiële vaststelling door de gemeenteraad :

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

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

Artikel 1
De toekenning van de straatnaam 'Krommebeekpark' als gedeeltelijke straatnaamwijziging van de 
Vloedstraat wordt principieel vastgesteld.

6 2019_GR_00132 CVO Roeselare vzw - Aanduiden van twee 
vertegenwoordigers  voor de algemene vergadering 
en de raad van bestuur - Goedkeuring

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

Juridische grond
Artikel 34 en 35 van het decreet lokaal bestuur

Beslissing gemeenteraad d.d. 19 april 2010: goedkeuring principeakkoord voor overdracht Stedelijk 
CVO

Bijlagen
1. Gemeenteraadsbesluit d.d. 19.04.2010: principeakkoord overdracht CVO aan 

VTMS vzw
2. Ontslag van dhr. Bart Wenes
3. Ontslag van dhr. Dirk Lievens

Context en argumentatie
In zitting van 19 april 2010 werd het principe akkoord, afgesloten tussen de Stad Roeselare en vzw 
V.T.M.S. (Vrij Technische Middelbare Scholen) betreffende de overdracht van het CVO Stedelijk 
Volwassenenonderwijs Roeselare goedgekeurd. Daarin werd o.a. bepaald dat aan de Stad twee 
mandaten worden toegewezen in de algemene vergadering en de raad van bestuur van vzw V.T.M.S.

De vzw V.T.M.S noemt nu vzw CVO Roeselare.

Momenteel zetelen namens de Stad dhr. Bart Wenes (aangeduid door de gemeenteraad d.d. 22 mei 
2017) en dhr. Dirk Lievens (aangeduid door de gemeenteraad d.d. 19 februari 2018).

Met het e-mailbericht d.d. 18 april 2019 deelt dhr. Bart Wenes mee dat hij ontslag wenst te nemen als 
lid van de algemene vergadering en de raad van bestuur. Met het e-mailbericht d.d. 26 april 2019 
deelt dhr. Dirk Lievens mee dat hij ontslag wenst te nemen als lid van de algemene vergadering en de 
raad van bestuur.

Volgende kandidaten worden voorgedragen als lid van de algemene vergadering en de raad van 
bestuur ter vervanging van dhr. Dirk Lievens en dhr. Bart Wenes.
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 Voordracht door het het college van burgemeester en schepenen: dhr. Lieven Debrabander en 
mevr. Astrid Deceuninck

 Voordracht door N-VA: mevr. Lieve Lombaert en mevr. Justine Pillaert

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 38 leden deelnemen, voor de aanduiding van twee 
vertegenwoordigers namens de stad voor de algemene vergadering en de raad van bestuur van CVO 
Roeselare vzw:

De opening van de briefjes geeft volgende uitslag:

 Dhr. Lieven Debrabander bekomt vierentwintig ja-stemmen.
 Mevr. Astrid Deceuninck bekomt vijfentwintig ja-stemmen.
 Mevr. Lieve Lombaert bekomt negen ja-stemmen
 Mevr. Justine Pillaert bekomt tien ja-stemmen.
 Er zijn twee ongeldige stemmen en zes blanco-stemmen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit

Artikel 1
Dhr. Lieven Debrabander en mevr. Astrid Deceuninck worden, bij geheime stemming, aangeduid voor 
het bijwonen van de algemene vergadering en de raad van bestuur van CVO Roeselare vzw ter 
vervanging van dhr. Bart Wenes en dhr. Dirk Lievens.

Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing wordt opgestuurd naar vzw CVO Roeselare, Arme Klarenstraat 40, 
8800 Roeselare.

7 2019_GR_00124 Gaselwest ov - Voordracht van kandidaat-lid voor 
het regionaal bestuurscomité (RBC) Centrum en 
voor de raad van bestuur - Goedkeuring

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

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur (intergemeentelijke samenwerking)
 Statuten

Bijlagen
1. Brief van Gaselwest met uitnodiging tot de bav
2. Toelichting statutaire benoemingen vernieuwing gemeenteraden
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3. CBS-Besluit d.d. 25.03.2019 - vervanging Kris Declercq
4. Besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 - aanduiden 

vertegenwoordiger RBC en RVB

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

Context en argumentatie
Elke gemeente heeft het recht om overeenkomstig artikel 17, punt 2, van de statuten een kandidaat-
lid voor te dragen voor het RBC. Volgens artikel 12, punt 2 van de statuten heeft de deelnemende 
gemeente het recht om maximaal 9 kandidaat-bestuurders voor te dragen voor de RVB en dit moet 
dezelfde persoon zijn als het kandidaat-lid voor het RBC.

In de gemeenteraadszitting van 25 februari 2019 werd dhr. Kris Declercq, burgemeester, 
voorgedragen als kandidaat-lid voor het Regionaal Bestuurscomité Centrum (RBC) en voor de Raad 
van Bestuur (RVB) van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest voor een duur van zes jaar, vanaf 
de algemene vergadering van 25 maart 2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 
2025.

Dhr. Kris Declercq trekt zijn kandidatuur in.

Gezien de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest op 25 maart 2019 om 18.00u plaats 
vond, was het onmogelijk om dit nog tijdig te agenderen voor de gemeenteraad. 

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 25 maart 2019 om mevr. Mieke 
Vanbrussel voor te dragen als kandidaat-lid voor het RBC en als kandidaat-lid voor de RVB van de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.

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

De opening van de briefjes geeft volgende uitslag:

 Mevr. Mieke Vanbrussel bekomt vierentwintig ja-stemmen en één neen-stem. Er zijn dertien 
onthoudingen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit

Artikel 1
Mevr. Mieke Vanbrussel, gemeenteraadslid, Gladiolenstraat 31, 8800 Roeselare 
(mieke.vanbrussel@roeselare.be) wordt voorgedragen als kandidaat-lid voor het RBC van de 
opdrachthoudende vereniging.

Artikel 2
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Dezelfde persoon vermeld in artikel 1 wordt voorgedragen als kandidaat-lid voor de Raad van Bestuur 
van de opdrachthoudende vereniging.

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

8 2019_GR_00138 MIROM ov - Algemene vergadering op 28 mei 2019 
- Agenda en toekenning van het mandaat aan de 
vertegenwoordigers - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

 Artikel 432, alinea 3 van het decreet lokaal bestuur: 
de vaststelling van het mandaat dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering

 Statuten van MIROM ov.

Juridische grond
Artikel 43 van het gemeentedecreet
Artikel 35 van het gemeentedecreet

Bijlagen
1. Brief van MIROM met uitnodiging tot de algemene vergadering op 28 mei
2. Brief van MIROM: bijlagen algemene vergadering 28.05.2019
3. Commissarisverslag m.b.t. bj 2018
4. Jaarrekening Mirom 
5. Jaarverslag 2018
6. Presentiegelden 2018
7. Actualisatie aandelen A

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

Context en argumentatie
Met de brief d.d. 20 maart 2019 van MIROM ov worden de vertegenwoordigers namens de Stad 
uitgenodigd tot de algemene vergadering op 28 mei 2019 met volgende agenda:

1. Verslag van de Raad van Bestuur (art. 24 der statuten)
2. Verslag van de Commissaris.
3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2018.
4. Kwijting van de Bestuurders en de Commissaris.
5. Goedkeuring van de aanpassing van het geplaatst kapitaal (art. 14 der statuten).



16/91

6. Benoeming van Bestuurders.
7. Varia.

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Fractiestemming
- 25 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; 
Nathalie Muylle; Matthijs Samyn; Stefaan Van Coillie; Mieke Vanbrussel; Tom Vandenkendelaere; Marc 
Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; Bart Wenes
- 13 onthouding(en): Cyriel Ameye; Dieter Carron; Peter Claeys; Bart De Meulenaer; Immanuel De 
Reuse; Frederik Declercq; Filip Deforche; Tina Feys; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Siska Rommel; 
Jeaninne Vandenabeele; Brecht Vermeulen

Artikel 1
Er wordt goedkeuring verleend aan de vermelde agendapunten op de agenda, waarbij een beslissing 
moet genomen worden en die voorgelegd worden op de algemene vergadering van MIROM ov op 28 
mei 2019:

1. Verslag van de Raad van Bestuur (art. 24 der statuten)
2. Verslag van de Commissaris.
3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2018.
4. Kwijting van de Bestuurders en de Commissaris.
5. Goedkeuring van de aanpassing van het geplaatst kapitaal (art. 14 der statuten).
6. Benoeming van Bestuurders.
7. Varia.

Artikel 2
Aan de aangeduide vertegenwoordigers wordt het mandaat toegekend. Zij worden opgedragen hun 
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing en er onder meer kennis van te geven aan de intercommunale MIROM Roeselare ov, 
Oostnieuwkerksesteenweg 121, 8800 Roeselare. 

3 2019_GR_00128 WEG/396-2019 - Aanbrengen van koudplastische 
markeringen - gekleurd wegdeksysteem - 
Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring
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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 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. 20190411 ontwerp raming
2. 20190411 ontwerp bestek

Context en argumentatie
In het kader van de opdracht “Aanbrengen van koudplastische markeringen - gekleurd 
wegdeksysteem” werd een bestek met nr. WEG/396-2019 opgesteld door het departement Projecten 
openbaar domein.

Deze opdracht is als volgt opgedeeld:

 Basisopdracht (Aanbrengen van koudplastische markeringen - gekleurd wegdeksysteem), 
raming: € 400.000,00 excl. btw of € 484.000,00 incl. 21% btw;

 Verlenging 1 (Aanbrengen van koudplastische markeringen - gekleurd wegdeksysteem), 
raming: € 400.000,00 excl. btw of € 484.000,00 incl. 21% btw;

 Verlenging 2 (Aanbrengen van koudplastische markeringen - gekleurd wegdeksysteem), 
raming: € 400.000,00 excl. btw of € 484.000,00 incl. 21% btw;

 Verlenging 3 (Aanbrengen van koudplastische markeringen - gekleurd wegdeksysteem), 
raming: € 400.000,00 excl. btw of € 484.000,00 incl. 21% btw.

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 1.600.000,00 excl. btw of € 1.936.000,00 
incl. 21% btw.

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

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
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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
- 31 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; 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 bestek met nr. WEG/396-2019 en de raming voor de opdracht “Aanbrengen van koudplastische 
markeringen - gekleurd wegdeksysteem”, opgesteld door het departement Projecten openbaar 
domein worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en 
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen 
van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 1.600.000,00 excl. btw of € 1.936.000,00 
incl. 21% btw.

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

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

4 2019_GR_00121 Samenwerkingsovereenkomst tussen stad 
Roeselare en Inter - Goedkeuring

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

Bijlagen
1. CBS besluit d.d. 17 december 2007:  goedkeuring convenant Westkans
2. Ondertekende convenant Westkans vzw
3. Eensluidend Uittreksel afronding charter toegankelijkheid
4. Advies door Inter in 2018
5. Convenant Inter 2019 Roeselare - word versie
6. Convenant Inter 2019 Roeselare - pdf versie

Voorgeschiedenis
Sinds 2008 heeft stad Roeselare een samenwerkingsovereenkomst i.h.k.v. het lokale 
toegankelijkheidsbeleid met Westkans vzw.

In het najaar van 2013 keurde de Vlaamse Regering de oprichting van het ‘Agentschap Toegankelijk 
Vlaanderen’ goed. Ato vzw, Intro vzw, Toegankelijkheidsbureau vzw, Enter vzw en Westkans vzw 
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gingen op 1 mei 2015 samen verder onder de naam Inter. Inter wil de inter-actie tussen mens en 
omgeving verbeteren en bundelt sinds 2015 al deze entiteiten als koepelorganisatie. 

Inter is een organisatie die streeft naar een integraal, toegankelijke en inclusieve samenleving, zodat 
iedereen, op een gelijkwaardige wijze, volwaardig kan deelnemen aan alle facetten van het leven. 
Stad Roeselare doet momenteel beroep op deze organisatie voor het inwinnen van advies bij de 
ontwikkeling van het openbaar domein, publiek toegankelijke infrastructuur en het organiseren van 
evenementen. 

In het college van burgemeester en schepenen van 4 september 2017 werd het 
toegankelijkheidscharter "naar een toegankelijke stad" van Inter vzw goedgekeurd. 
Het charter legt de focus op de keuze om als stad een kwaliteitsvol traject af te leggen om de stad 
toegankelijker te maken voor iedereen. Het charter heeft aandacht voor vier zaken: 1) universeel 
design, 2) participatie, 3) netwerk in functie van werken openbaar domein, lokale economie 
(terrassen, plaatsen borden,...), 4) nulmeting en op basis daarvan ontwikkelen van acties. 
Op donderdag 28 september 2017 werd het charter officieel bekend gemaakt en werd 
er aangekondigd welke steden en gemeenten in Vlaanderen het traject 'naar een toegankelijke 
gemeente' opstarten. 

Onder begeleiding van Inter werden drie werksessies doorlopen tussen maart en juni 2018, met een 
divers projectteam (vertegenwoordiging van verschillende directies). In sessie 1 lag de focus op het 
maken van een nulmeting inzake toegankelijkheid. Tijdens sessie 2 werden de ambities geformuleerd 
op korte en lange termijn. Sessie 3 beoogde het formuleren van speerpunten en concrete acties om 
de ambities te realiseren. Uit deze drie sessies werd een verzameling gemaakt van prioritaire 
doelstellingen, bijhorende speerpunten en quick wins. Tijdens de zitting van het college van 
burgemeester en schepenen d.d. 17 september 2018 keurde het college van burgemeester en 
schepenen het afgelegde traject van het charter en de bijhorende speerpunten goed. Er werd ook 
goedkeuring gegeven om de voorbereidingen van een vervolgtraject via een programma 
toegankelijkheid op te starten.

Context en argumentatie
Stad Roeselare ondertekende het charter "naar een toegankelijke stad". Een verdere samenwerking 
via de samenwerkingsovereenkomst met Inter vzw is essentieel om het proces verder in goede banen 
te leiden.

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst biedt Inter vzw:

 inhoudelijke ondersteuning bij de ontwikkeling van het toegankelijkheidsbeleid, opmaak van 
het toegankelijkheidsplan en begeleiding van projecten.

 toegankelijkheidsadvies op maat van eigen infrastructuur en evenementen
 toegankelijkheidsadvies bij de aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen
 ondersteuning met betrekking tot toegankelijkheid van communicatie
 vormingen op maat

Bij de aanvraag van subsidiedossiers hecht de Vlaamse Overheid veel belang aan toegankelijkheid. 
Inter vzw geeft onafhankelijk advies rond toegankelijkheid zowel bij het ontwerp als de uitvoering van 
een project (bv bij de subsidieaanvraag voor Sportoase werd het positief advies van Inter 
toegevoegd. Inter gaf advies bij de ontwikkeling en uitvoering. Dit advies bood een goed kader om 
keuzes te maken.)

De overeenkomst treedt in werking vanaf ondertekening en wordt gesloten voor onbepaalde duur. De 
overeenkomst kan door beide partijen eenzijdig en schriftelijk beëindigd worden met inachtneming 
van een opzegtermijn van drie maanden.
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Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er is een jaarlijks budget van € 4.000 voorzien 61319900/91101

In de overeenkomst verbindt de opdrachtgever zich er jaarlijks toe voor een minimum bedrag van € 
2.000 (exclusief BTW) aan dienstverlening af te nemen van Inter. Dit minimum basisbedrag is 
gebaseerd op het aantal inwoners, voor een stad met meer dan 50.000 inwoners is het basisbedrag € 
2.000.

Steden en gemeenten, die een overeenkomst met Inter hebben, krijgen een voordeliger uurtarief. Ze 
betalen € 63 per uur in plaats van € 74,5 per uur. Roeselare vraagt jaarlijks voldoende adviezen aan 
Inter en overschrijdt het basisbedrag van € 2.000.

Door het ondertekenen van de overeenkomst geniet Roeselare van  een voordeliger uurtarief 
én basisbedrag van € 2.000 wordt door het groot aantal adviesvragen, volledig aangewend.

Beleidsinformatie
Toegankelijke stad

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De samenwerkingsovereenkomst m.b.t. toegankelijkheid tussen stad en Inter vzw wordt goedgekeurd 
zoals in bijlage gevoegd.



 

Private Stichting Toegankelijk Vlaanderen 

Maatschappelijke zetel: Belgiëplein 1 - 3510 Hasselt 

T +32 11 26 50 30 - www.inter.vlaanderen - info@inter.vlaanderen 

BTW BE 0550 914 072 - IBAN BE64 7360 0347 1452 

 
 
 
 
 
 
 
 

RConvenant Toegankelijkheid  

tussen  

Stad Roeselare en Inter 
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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 

 

Onderhavige samenwerkingsovereenkomst (hierna het “Convenant”) wordt 

aangegaan op [7 mei 2019] tussen:  

 

1. TOEGANKELIJK VLAANDEREN, een private stichting naar Belgisch recht, 

met maatschappelijke zetel gevestigd te Belgiëplein 1, 3510 Hasselt 

en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het 

nummer 0550.914.072 (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt), handelend 

onder de handelsbenaming “Inter”, hierbij rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door Wendy Metten, algemeen directeur.   

 

Hierna “Inter” genoemd; 

 

EN:  

 

2. Het opdrachtgevend bestuur, zijnde de Stad Roeselare, Botermarkt 2, 

8800 Roeselare, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Dhr. Piet Delrue, 

voorzitter gemeenteraad en Dhr. Geert Sintobin, algemeen directeur;   

 

Hierna “Opdrachtgever” genoemd; 

 

Inter en Opdrachtgever worden hierna afzonderlijk aangeduid als 

“Partij” of samen als “Partijen”.  

 

OVERWEGENDE DAT: 

 

A. Inter als doel heeft om te streven naar een integraal toegankelijke 

en inclusieve samenleving, zodat iedereen, op een gelijkwaardige 

wijze, volwaardig kan deelnemen aan alle facetten van het leven.  

 

B. De Opdrachtgever wenst een samenwerking aan te gaan met Inter onder 

de voorwaarden bepaald in dit Convenant. 

 

C. Dit Convenant werd goedgekeurd bij beslissing van [6 mei 2019] van 

[DE GEMEENTERAAD]  
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PARTIJEN ALS VOLGT ZIJN OVEREENGEKOMEN  

 

1 ONDERWERP VAN HET CONVENANT – DUURZAME SAMENWERKING INZAKE 

TOEGANKELIJKHEID  

 

Door middel van dit Convenant verbinden Partijen zich tot een 

duurzame samenwerking voor de realisatie van het 

toegankelijkheidsbeleid in de stad Roeselare. Toegankelijkheid wordt 

hierbij bekeken in de meest brede zin en vanuit het principe van 

Universal Design. In dit kader wordt verwezen naar Bijlage 1 van dit 

Convenant inzake de werking en de uitgangspunten van Inter. 

 

2 VERBINTENISSEN VAN BEIDE PARTIJEN  

 

2.1 Dienstverlening door Inter  

 

2.1.1 Inter kan in het kader van dit Convenant de volgende vormen van 

dienstverlening aanbieden aan de Opdrachtgever:  

i. Inhoudelijke ondersteuning bij de ontwikkeling van het 

toegankelijkheidsbeleid, opmaak van het 

toegankelijkheidsplan en begeleiding van projecten van de 

Opdrachtgever.  

 

ii. Toegankelijkheidsadvies op maat voor eigen infrastructuur 

en evenementen van de Opdrachtgever:  

- Adviestrajecten (van voorontwerp tot oplevering) 

inzake de integrale toegankelijkheid  en Universal 

Design van de eigen infrastructuur en het publiek 

domein van de Opdrachtgever;  

- Advies in functie van de Vlaamse Stedenbouwkundige 

Verordening. Inter verifieert de plannen 

betreffende hun conformiteit met voormelde 

verordening. In geval van afwijkingen is het advies 

verplicht (Art. 34, § 1); 

- Advies bij het toegankelijk maken van 

publieksactiviteiten georganiseerd of ondersteund 

door de Opdrachtgever. 

iii. Advies toegankelijkheid bij de aanvragen voor een 

stedenbouwkundige vergunning / melding die de 

Opdrachtgever behandelt. Dit is een adviesverlening ter 
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ondersteuning van de stedenbouwkundige ambtenaar. Inter 

verifieert de plannen betreffende hun conformiteit met de 

Vlaamse stedenbouwkundige verordening en bezorgt de 

ambtenaar een advies met de melding gunstig, gunstig 

onder voorwaarden, ongunstig of niet van toepassing. 

 

iv. Het screenen van toegankelijkheid:  

- Met de Toegankelijk Vlaanderen-databank;  

- Gebruikerstesten met de Toegankelijk Vlaanderen-

databank; 

- Doorlichten toegankelijkheid (bv. 

haalbaarheidsstudies, mesoanalyse van de 

toegankelijkheid publiek domein, bv. dorpskern, 

woonzorgzone…).  

v. Begeleiding van toegankelijke publieksactiviteiten. 

vi. Ondersteuning met betrekking tot toegankelijkheid van 

communicatie over de toegankelijkheid van de gemeente 

en/of stad.  

vii. Vorming op maat: specifiek betreffende integrale 

toegankelijkheid en Universal Design, alsook 

klantvriendelijk onthaal en professionele omgang met 

burgers met een beperking.  

viii. Toegang tot documenten en instrumenten met betrekking tot 

toegankelijkheid.  

ix. Helpdesk.  

 

 

2.2 Verplichtingen van de Opdrachtgever  

 

2.2.1 Opdrachten die kaderen binnen dit Convenant zullen door de 

Opdrachtgever, vertegenwoordigd hetzij door het college van de 

burgemeester en schepenen, hetzij door een hiervoor gemandateerd 

ambtenaar, schriftelijk of per e-mail worden overgemaakt aan de door 

Inter aangestelde contactpersoon. 

 

2.2.2 De Opdrachtgever zal steeds tijdig alle vereiste informatie bezorgen 

die Inter nodig heeft voor de uitvoering van de dienstverlening. 

Plannen zullen steeds in een zo vroeg mogelijk stadium van ontwerp 
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worden overgemaakt aan Inter. Daarnaast zal de Opdrachtgever er zorg 

voor dragen om Inter steeds de nodige toegang te verschaffen tot de 

plaatsen waar Inter haar dienstverlening moet uitvoeren.  

 

2.2.3 De Opdrachtgever zal Inter onmiddellijk informeren omtrent eventuele 

wijzigingen in de informatie overgemaakt overeenkomstig Artikel 

2.2.2. van dit Convenant. 

 

2.2.4 De Opdrachtgever zal steeds op een efficiënte wijze haar medewerking 

verlenen aan Inter en er zorg voor dragen dat haar contactpersoon de 

nodige beslissingsbevoegdheden heeft in het kader van uitvoering van 

dit Convenant. 

 

 

2.3 Overleg  

 

2.3.1 Inter engageert zicht tot een regelmatig werkoverleg met de 

Opdrachtgever omtrent de uitvoering van dit Convenant.  

 

2.3.2 Jaarlijks wordt op verzoek van één van de Partijen een 

overlegvergadering gepland, waar minstens volgende personen aanwezig 

moeten zijn:  

- de verantwoordelijke schepenen van de Opdrachtgever;  

- de gemandateerde ambtenaar inzake toegankelijkheid en andere 

betrokken ambtenaren van de Opdrachtgever; en 

- vertegenwoordigers van eventuele betrokken adviesraden.  

 

Het opzet van deze overlegvergadering is: 

 

i. het maken van alle nodige inhoudelijke en praktische afspraken 

om een goede samenwerking en opvolging van de dienstverlening 

te garanderen en te verbeteren;  

ii. de werken aan gebouwen en/of openbare ruimten die dat jaar 

begroot of gepland zijn door de Opdrachtgever voor te stellen 

aan Inter en, in wederzijds overleg, te bepalen welke 

projecten binnen het toepassingsgebied van dit Convenant 

vallen; en  
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iii. het overlopen van de stand van zaken van de lopende projecten 

en het bepalen welke nieuwe evenementen en projecten zullen 

worden begeleid.  

 

3 TARIEVEN DIENSTVERLENING INTER  

 

3.1 Tarieven  

 

3.1.1 Voorafgaand aan de uitvoering van enige opdracht door Inter, worden 

duidelijke prijsafspraken gemaakt. Inter kan, op uitdrukkelijke vraag 

van de Opdrachtgever, voor een opdracht een louter indicatieve en 

niet-bindende raming opmaken met inschatting van de te presteren uren 

en de daarmee overeenkomende prijs.  

 

 

3.1.2 De tarieven die Inter hanteert voor de uitvoering van iedere 

dienstverlening (de “Tarieven”) zijn weergegeven in onderstaande 

tabel:   

 

Omschrijving prestaties 
Tarieven in euro en zonder BTW 

(2019) 

Uurtarief prestaties en 

verplaatsing 
EUR 63,65/uur  

Kilometervergoeding EUR 0,3573/kilometer 

 

Voormelde tarieven zijn netto bedragen en alle belastingen en 

andere heffingen, van welke aard ook, zijn ten laste van de 

Opdrachtgever.  

 

3.1.3 De Tarieven (met uitzondering van de kilometervergoeding) worden 

jaarlijks, op 1 januari, automatisch verhoogd met twee (2)% ter 

compensatie van een stijging van lonen en/of andere kosten. De 

kilometervergoeding wordt jaarlijks op 1 juli aangepast aan het 

officiële tarief van kilometervergoeding van toepassing voor 

dienstverplaatsingen van het personeel van de Vlaamse overheid. 

 

3.2 Minimumafnameverplichting 

 

3.2.1 De Opdrachtgever verbindt zich er toe om jaarlijks voor een minimum 

bedrag van 2000 euro, exclusief BTW (het “Basisbedrag”) aan 

dienstverlening af te nemen van Inter. Dit Basisbedrag is in ieder 

geval jaarlijks verschuldigd door de Opdrachtgever aan Inter, zelfs 
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indien de Opdrachtgever deze dienstverlening niet (of niet volledig) 

heeft afgenomen gedurende het desbetreffende jaar. Dit minimum 

Basisbedrag is gebaseerd op het aantal inwoners en wordt als volgt 

bepaald:  

< 10.000 inwoners:   € 500  

10.000-20.000 inwoners:  € 750  

20.000-30.000 inwoners:  € 1 000 

30.000-40.000 inwoners:  € 1 250 

40.000-50.000 inwoners:  € 1 500 

> 50 000 inwoners:   € 2 000 

 

3.2.2 Het Basisbedrag wordt jaarlijks, bij de aanvang van een nieuw 

kalenderjaar, door Inter aan de Opdrachtgever gefactureerd. Op datum 

van ondertekening van dit Convenant, wordt het Basisbedrag in 

verhouding tot het aantal resterende maanden van het jaar 

gefactureerd.  

 

3.2.3 Inter maakt per kwartaal een kostenstaat met weergave van het aantal 

uren die door Inter werden gepresteerd. De gepresteerde uren en 

kosten worden door Inter in mindering gebracht van het door de 

Opdrachtgever betaalde Basisbedrag. Bij overschrijding van het 

Basisbedrag, wordt het saldo afzonderlijk gefactureerd aan de 

Opdrachtgever aan de Tarieven zoals vermeld in Artikel 3.1.2 

 

3.3 Facturatie  

 

Facturen moeten verstuurd worden naar: Stad Roeselare, Botermarkt 2, 

8800 Roeselare, BTW-nummer BE0207432520, ter attentie van 

[Beleidsontwikkeling Mens, Greet Claeys]. De facturen en 

verantwoordingsdocumenten worden ook digitaal gestuurd naar 

[beleidsontwikkelingmens@roeselare.be] en zijn betaalbaar door de 

Opdrachtgever binnen de dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum. 

 

4 DUUR EN BEËINDIGING VAN HET CONVENANT  

 

4.1 Duurtijd  

 

Dit Convenant treedt in werking vanaf ondertekening en wordt gesloten 

voor onbepaalde duur. Dit Convenant kan door beide Partijen éénzijdig 

en schriftelijk worden beëindigd met inachtneming van een 

opzegtermijn van drie (3) maanden.  
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4.2 Vroegtijdige beëindiging  

 

Iedere Partij heeft het recht om het Convenant te allen tijde 

vroegtijdig te beëindigen in geval van (i) zware contractuele 

wanprestatie door de andere Partij, of (ii) toepassing van de Wet 

continuïteit ondernemingen of de vereffening van de andere Partij, 

mits voorafgaandelijke schriftelijke kennisgeving. 

 

5 AANSPRAKELIJKHEID 

 

5.1 Beide Partijen zijn gehouden tot naleving van de in dit Convenant 

aangegane verbintenissen en elke Partij is aansprakelijk voor zware 

fout, opzet of bedrog bij uitvoering van dit Convenant.  

 

5.2 Inter heeft een louter adviserende rol en oefent op geen enkele 

manier enige controle uit op de werkelijke of correcte uitvoering 

en/of implementatie van de adviezen/diensten die zij onder dit 

Convenant levert, en in het algemeen de resultaten voortvloeiend uit 

dit Convenant, en kan hiervoor bijgevolg niet aansprakelijk worden 

gesteld.  

 

5.3 De aansprakelijkheid van Inter zal in elk geval beperkt zijn tot het 

bedrag van de vergoeding die de Opdrachtgever effectief aan Inter 

heeft betaald gedurende zes (6) maanden voorafgaand aan het feit dat 

schade heeft veroorzaakt.  

 

 

5.4 Geen van de Partijen kan ooit aansprakelijk worden gesteld voor enige 

indirecte, onrechtstreekse of gevolgschade.  

5.5 Indien Inter omwille van overmacht bepaalde termijnen niet kan 

respecteren, brengt Inter, de Opdrachtgever hiervan op de hoogte. In 

dergelijk geval kan Inter niet aansprakelijk worden gesteld voor het 

niet respecteren van de termijnen voorzien in dit Convenant.  

5.6 De Toegankelijk Vlaanderen Databank wordt beheerd door Inter en de 

Afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering en is 

consulteerbaar via www.toevla.be. Inter is niet aansprakelijk voor 

eventuele technische problemen die zich zouden voordoen met de 

Toegankelijk Vlaanderen Databank en die aanleiding kunnen geven tot 

het niet correct nakomen van de afspraken in dit Convenant.  
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6 DIVERSEN  

 

6.1 Volledig convenant  

 

Dit Convenant (inclusief de Bijlagen), bevat de volledige 

overeenkomst tussen Partijen met betrekking tot het voorwerp van dit 

Convenant en vervangt alle vroegere schriftelijke of mondelinge 

afspraken betreffende het voorwerp van het Convenant.  

 

6.2 Wijzigingen  

 

Iedere wijziging van het Convenant zal uitsluitend blijken uit een 

schriftelijk en door alle Partijen ondertekend amendement aan het 

Convenant. 

 

6.3 Nietigheid  

 

De eventuele nietigheid, ongeldigheid en/of niet-afdwingbaarheid van 

één van de bepalingen van het Convenant zal op geen enkele wijze de 

geldigheid en/of de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van het 

Convenant in het gedrang brengen. 

 

6.4 Overdraagbaarheid  

 

Elke Partij verbindt er zich toe om de rechten en verplichtingen 

voortvloeiend uit dit Convenant geheel noch gedeeltelijk over te 

dragen aan enige derde zonder de voorafgaande en schriftelijke 

toestemming van de andere Partij.  

 

 

7 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID  

 

7.1 Het Convenant wordt exclusief beheerst door en moet geïnterpreteerd 

worden overeenkomstig het Belgische recht. 

 

7.2 Elke betwisting omtrent de geldigheid, interpretatie of uitvoering 

van het Convenant zal uitsluitend en definitief beslecht worden door 
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de hoven en rechtbanken bevoegd voor het gerechtelijk arrondissement 

Antwerpen, afdeling Hasselt. 

 

Opgesteld in twee (2) originele exemplaren, waarvan elke Partij erkent er 

één (1) te hebben ontvangen. 

 

Voor Inter 

 

 

 

 

 

Wendy Metten, 

Algemeen directeur 

 

 

  

 

   

 

 

Voor de Opdrachtgever 

 

 

 

 

 

 

Dhr. Piet Delrue, 

Voorzitter gemeenteraad 

  

Dhr. Geert Sintobin, 

Algemeen directeur 

   

  

30/91



 

11 

 

Bijlage 1: Uitgangspunten en werking Inter 

 

1. Het agentschap Toegankelijk Vlaanderen  

Het toegankelijkheidswerkveld onderging op 1 mei 2015 een grondige 

herstructurering. Dit als gevolg  van de beslissing van 8 mei 2014 van de 

Vlaamse Regering om alle beleidsuitvoerende taken inzake toegankelijkheid 

onder te brengen  binnen één organisatie, dit in de juridische vorm van een 

privaatrechtelijk Extern Verzelfstandigd agentschap (hierna het 

Oprichtingsdecreet genoemd). 

 

Het agentschap Toegankelijk Vlaanderen bestaat juridisch al sinds het 

Oprichtingsdecreet. Sinds 1 mei 2015, de datum waarop Ato, Enter, 

Toegankelijkheidsbureau, Westkans en Intro in dit nieuwe agentschap 

inkantelden, heeft dit agentschap ook effectief  personeelsleden om in te 

staan voor de uitvoering van alle taken. 

 

De bedoeling van deze herstructurering was om tot een performant aanbod te 

komen en zo een antwoord te kunnen geven op de toenemende vraag naar 

gespecialiseerde begeleiding en advisering inzake toegankelijkheid.  Door 

onze krachten te bundelen krijgen we meer slagkracht om Vlaanderen 

toegankelijker te maken. 

 

 

1.1 Inter 

 

Inter wil de interactie tussen mens en omgeving verbeteren. Mensen hebben 

een handicap als de omgeving niet is aangepast aan hun mogelijkheden. Inter 

biedt daarom ondersteuning om de omgeving bereikbaar, betreedbaar, 

bruikbaar en begrijpelijk te maken voor iedereen. 

 

Inter is de verbinding tussen het beleid, gebruikers en professionelen. 

Inter geeft bouwkundig toegankelijkheidsadvies, maakt evenementen 

toegankelijk, is een expertisecentrum in toegankelijkheid en universal 

design, geeft vormingen, adviseert overheden, doet onderzoek... 

 

Meer daarover lees je op www.inter.vlaanderen. 

 

 

1.2 Beleidsuitvoerende partner 

 

Als Vlaamse organisatie met een inhoudelijke en technische deskundigheid 

rond integrale toegankelijkheid en universal design, hebben we de rol van 

beleidsuitvoerende partner voor het Vlaamse toegankelijkheids-beleid. Meer 

bepaald willen we:  

 

• Bijdragen tot een coherent Vlaams toegankelijkheidsbeleid door te 

inspireren, te ondersteunen, samen te werken, te meten, te 

onderzoeken, te sensibiliseren en te informeren. 

• Technische ondersteuning bieden en een coördinerende rol opnemen 

ten aanzien van het toegankelijkheidsmiddenveld. 
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• Ons richten naar een ruim publiek van professionelen en 

vrijwilligers, beleidswerkers en beleids-verantwoordelijken, 

gebruikers en burgers… om hen gepast te informeren en te 

sensibiliseren. 
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Decretale taken uit het Oprichtingsdecreet van 28.03.2014 

 

Art. 5. § 1. Het EVA heeft de volgende beleidsuitvoerende taken: 

1° fungeren als Vlaams expertisecentrum voor integrale 

toegankelijkheid en universal design; 

2° de Vlaamse overheid, de provinciale overheden en de lokale 

overheden technisch en inhoudelijk begeleiden en adviseren bij de 

ontwikkeling, uitvoering, monitoring en evaluatie van hun 

toegankelijkheidsbeleid; 

3° dienstverlening, advies, vorming, onderzoek en begeleiding over 

toegankelijkheid en universal design bieden aan andere overheden en 

aan derden; 

4° activiteiten ontwikkelen die de toegankelijkheid van evenementen 

bevorderen; 

5° toegankelijkheidsscreenings uitvoeren in het kader van en volgens 

de methodiek van de Toegankelijk Vlaanderen Databank die door de 

Vlaamse minister, bevoegd voor het gelijkekansenbeleid, erkend is; 

6° participeren in nationale en internationale initiatieven over 

toegankelijkheid, met het oog op expertiseopbouw en expertisedeling; 

7° alle andere initiatieven nemen en activiteiten uitvoeren die 

rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de realisatie van 

de missie, vermeld in dit hoofdstuk. 

 

 

1.3 Inclusieve aanpak 

 

We kiezen in onze werking en in al onze projecten voor een inclusieve 

aanpak. Hierbij wordt het thema toegankelijkheid ingepast in de 

organisatiespecifieke werking via eigen procedures en instrumenten op maat, 

vorming en het fijnmazig vertalen van toegankelijkheid op maat van de 

organisatie en/of sector. De volgende uitgangspunten vormen een rode draad 

bij elk project dat we begeleiden of uitwerken: 

 

• Aandacht voor de keten van toegankelijkheid op macro en micro 

niveau.  

• Uitgaan van zo veel mogelijk inclusieve maatregelen. 

• Het rendeert om toegankelijkheid zo vroeg mogelijk in een traject 

mee te nemen.   

• De realisatie van toegankelijkheid vanuit een universal design 

standpunt. 

• Het tot stand brengen van samenwerking tussen gebruikers, 

professionelen in en rond de sector en experten/onderzoekers 

inzake toegankelijkheid. 

 

Toegankelijkheid is daarbij ook een zaak van details en is complexer dan 

men denkt. Het betekent werken aan een geheel van maatregelen zowel op 

gebied van infrastructuur als op gebied van organisatie, dienstverlening 

als informatie. Waar we kunnen, zoeken we dan ook zoveel als mogelijk naar 

de meerwaarde en de winsten die te maken zijn met eenzelfde inspanning of 

budget. 
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1.4 Integrale toegankelijkheid 

 

1.4.1 Algemeen  

 

Toegankelijkheid kan voor ieder van ons een knelpunt vormen. We zijn 

‘gehandicapt’ als we ons in een situatie of in een omgeving bevinden waar 

we niet optimaal kunnen functioneren. Een integraal toegankelijke 

leefomgeving en dienstverlening vormen de sleutel tot een volwaardige 

maatschappelijke integratie en participatie van iedereen.  

 

Basisuitgangspunten van toegankelijkheid zijn dat iedereen, op een 

gelijkwaardige en zelfstandige manier een gebouw of een omgeving kan 

bereiken, betreden, gebruiken en begrijpen.  

Toegankelijkheid staat bovendien voor meer kwaliteit, flexibiliteit, 

comfort, veiligheid, duurzaamheid en daardoor een grotere tevredenheid van 

alle gebruikers. Het zorgt ervoor dat een zo groot mogelijke diversiteit 

van mensen in een veelheid van situaties op een vlotte, 

gebruiksvriendelijke en veilige wijze gebruik kan maken van gebouwen, 

openbare ruimten, vervoermiddelen, gebruiksvoorwerpen, communicatie, 

informatie en het aanbod aan diensten enzovoort. Het gaat hierbij niet 

alleen om mensen met een zichtbare beperking  (zoals bijvoorbeeld een 

rolstoelgebruiker of een blinde persoon) maar om elke vorm van beperking, 

ook cognitief, communicatief… 

1.4.2 Stapsgewijs werken aan integrale toegankelijkheid 

 

Het toegankelijk maken van een gebouw of omgeving beperkt zich niet tot het 

toegankelijk maken van één item. De kwaliteit van het geheel wordt bepaald 

door de ‘keten van toegankelijkheid’, de aaneenschakeling van elk onderdeel 

van een gebouw of omgeving. De toegankelijkheid dient dus gewaarborgd te 

zijn op verschillende niveaus en dit voor iedereen.   

De motor die toegankelijkheid structureel doet werken, gebeurt dan ook op 

basis van 4 stappen: 

 

• Stap 1: Integreer toegankelijkheid in het ontwerp- en bouwproces 

vanaf de start. 

• Stap 2: Pas de principes van universal design toe. 

• Stap 3: Respecteer de keten van toegankelijkheid. 

• Stap 4: Integreer voor iedereen en differentieer waar nodig.  
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© Inter 

Een geïntegreerde aanpak is vooral ook een multidisciplinaire aanpak. 

Steeds meer wordt het ontwerpproces gekenmerkt door het samenbrengen van 

verschillende aspecten op een doordachte manier. Het integreren van de 

toegankelijkheidsprincipes moet zo vroeg mogelijk in het proces gebeuren, 

en vraagt waakzaamheid en opvolging doorheen alle fases van het bouwproces. 
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1.5 Universal design als ontwerpstrategie 

 

1.5.1 Algemeen  

 

In het verleden betekende toegankelijkheid meestal het uitvoeren van heel 

specifieke oplossingen, soms stigmatiserend en meestal beperkt qua 

resultaat. Meer en meer rees het besef dat toegankelijkheid geen louter 

persoonsgebonden gegeven was, maar dat ook de omgeving en het ontwerp aan 

de oorzaak liggen van de knelpunten.  

Universal design streeft als ontwerpbenadering naar een stapsgewijze 

realisatie van de principes van integrale en inclusieve toegankelijkheid 

voor iedereen en dit al van op macroschaal. Deze andere manier van denken 

werkt bovendien sterk door, tot op detailniveau. Concreet betekent het dat 

bij de aanvang van elk ontwerpproces de volgende vraag centraal staat: hoe 

kan een product, een grafische boodschap, een website, een gebouw of een 

publieke ruimte zowel functioneel als aantrekkelijk zijn voor een zo groot 

en zo divers mogelijke groep van gebruikers? 

Universal design kan beschouwd worden als een eigentijds en beloftevol 

antwoord op de huidige maatschappelijke toegankelijkheidseisen. Universal 

design streeft vooral naar een slim ontwerp: een mooie en aantrekkelijke 

vormgeving gecombineerd met praktisch gebruik voor iedereen! 

Een slim ontwerp met een doorgedreven aandacht voor toegankelijkheid en oog 

voor detail zijn noodzakelijk om de gebruikskwaliteit te waarborgen. 

Rekening houden met de meest kritieke gebruiker (vaak de rolstoelgebruiker) 

zorgt voor mogelijkheden voor een zeer brede groep van gebruikers. 

Daar waar integrale toegankelijkheid nog kan gerealiseerd worden door het 

louter toepassen van basisoplossingen, gaan de principes van universal 

design dus veel verder, van ontwerp tot uitvoering, van gebruik tot 

management, van gebouw tot dienstverlening. 

1.5.2 Zeven basisprincipes als leidraad 

 

Vandaag kennen wij 7 principes van universal design. De doelstelling ervan 

is het vergemakkelijken en veraangenamen van het leven van álle gebruikers. 

De zeven basisprincipes zijn: 

 

• Bruikbaar voor iedereen  

• Flexibiliteit in het gebruik 

• Eenvoudig en intuïtief gebruik  

• Begrijpelijke informatie 

• Marge voor vergissingen 

• Beperkte inspanning 

• Geschikte afmetingen en gebruiksruimten 

 

Deze zeven principes kunnen binnen het ontwerp- en bouwproces van 

omgevingen, gebouwen, ruimten... bijdragen aan het realiseren van een grote 

gebruikskwaliteit voor iedereen, met andere woorden voor alle gebruikers 

met en zonder beperking.  
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De principes worden niet beschouwd als dé enige te volgen principes die 

altijd resulteren in een goed ontwerp. Wel kunnen ze een basis vormen om een 

ontwerp of project te toetsen aan een meer universele aanpak, waarin ook 

het gebruik door iedereen aan bod komt. 
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samenwerkingsovereenkomst Buurt en co vzw 
2015-2019 voor uitbreiding werking  
'dierenasiel' - Goedkeuring

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

Juridische grond
 besluit van de EU Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing 

van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, 
verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch 
belang belaste ondernemingen

 het decreet betreffende de lokale diensteneconomie van 22 november 2013 (en 
bijhorende uitvoeringsbesluiten)

 DAEB overeenkomst tussen de stad Roeselare en vzw Buurt en Co van 3 
december 2014, en bijhorende addenda

Bijlagen
1. DAEB overeenkomst Buurt en Co, periode 2015-2019
2. addendum 1 op de DAEB overeenkomst Buurt en co , periode 2016-2019
3. addendum 2 op de DAEB overeenkomst Buurt en co, 2018
4. addendum 3 op de DAEB overeenkomst Buurt en co, periode 2018-2019
5. ontwerp addendum 4 op de DAEB overeenkomst Buurt en co, 2019
6. ontwerp addendum 4 op de DAEB overeenkomst Buurt en co, 2019 (pdf-versie)

Voorgeschiedenis
De gemeenteraad belastte Buurt en Co vzw op 24 november 2014, met volgende 
diensten van algemeen economisch belang: (1) uitbating Buurtdienst Roeselare, (2) 
uitbating Dierenasiel in Roeselare, (3) organisatie Buurtsport in Roeselare en (4) 
Organisatie van woon- en energiebuddies in Roeselare. 

Binnen de diensttaak uitbating dierenasiel Roeselare staat Buurt en co vzw in voor de 
dagdagelijkse exploitatie van het dierenasiel voor honden en katten in Roeselare. Het 
dierenasiel verzorgt sensibilisering van burgers ten aanzien van dierenwelzijn en werkt 
mee aan het dierenbeleid van de stad. Alle taken worden uitgevoerd door één of 
meerdere doelgroepmedewerkers in het kader van een inschakelingstraject lokale 
diensteneconomie. De taken bieden indien mogelijk ook werkervaringskansen aan 
personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld in het kader van 
tijdelijke activeringstrajecten of arbeidsmatige activiteiten).  Bij het uitvoeren van de 
diensten wordt ook gestreefd naar een optimale en efficiënte vrijwilligerswerking en 
samenwerking met verenigingen en instellingen die als mogelijke partners in het 
dierenwelzijnsverhaal kunnen participeren.  

Bij de opmaak van de overeenkomst in 2014 werd voor de compensatie voor deze 
dienstverlening geraamd op  52.000 euro (jaarlijks indexeerbaar), op basis van 
effectieve rechtstreeks verbonden loonkosten en werkingskosten, verminderd met alle 
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aan de dienstverlening verbonden subsidies, fondsen, klantinkomsten of andere 
inkomsten die men met het asiel behaalt. 

Context en argumentatie
De financiële evaluaties van het dierenasiel tonen de voorbije jaren tonen echter telkens 
tekorten voor het luik dierenasiel, die zich situeren tussen 11.000 euro en 16.000 euro. 
Er wordt voorgesteld om de compensatie voor het jaar 2019 bij te passen met 15.000 
euro, op basis van de effectieve financiële evaluatie en kostenraming voor 2019.  

Advies
Kredietcontrole Financiën
Gunstig onder voorwaarden

Terug voor visum na goedkeuring BW1

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Met budgetwijziging 1 zal er 15.000 euro bij voorzien worden op 64990015/055014.

Beleidsinformatie
SD-3-Ondernemen stimuleren

Beleidsdoelstelling D-03-01 - Tewerkstellingsgraad op peil
Actieplan: AP-03-01-03 - Verhogen van tewerkstellingsplaatsen sociale economie

actie 03010303: Roeselare subsidieert projecten die werkgelegenheid voor 
kansengroepen creëren, volgens de principes van sociale economie en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. De activiteiten die met kansengroepen worden aangeboden 
spelen in op de noden in de stad en bieden een duidelijke meerwaarde ten aanzien van 
de lokale samenleving.

strat. doelstelling: SD-5 - Groener en duurzamer
beleidsdoelstelling: D-05-03 - Voorkomen milieuhinder
actieplan: AP-166 - Inzetten op dierenwelzijn

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
Het addendum 4 aan de DAEB samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Roeselare en 
Buurt en co vzw wordt goedgekeurd zoals in bijlage gevoegd.
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Samenwerkingsovereenkomst in kader van het DAEB besluit1 

Addendum 4 op de overeenkomst dd. 3 december 2014 

 

Tussen de Stad Roeselare, Botermarkt 2, 8800 Roeselare, vertegenwoordigd door de heer 

Piet Delrue, voorzitter gemeenteraad en de heer Geert Sintobin, algemeen directeur 

 

en  

 

Buurt en co vzw, Kalkenstraat 14, 8800 Roeselare, vertegenwoordigd door Pieter De Gryse, 

algemene coördinator Weerwerk en Buurt en Co vzw  

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 maart 2019,   

 

wordt het volgende overeengekomen: 

 

Omschrijving Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) en modaliteiten 

 

Aanvullend op de overeenkomst van 3 december 2014, belast stad Roeselare Buurt en co vzw 

met bijkomende diensten van algemeen economisch belang op haar grondgebied: 

 

punt 2. Uitbating dierenasiel in Roeselare 

 

Deze dienst en voorwaarden werden beschreven in de overeenkomst van 3 december 2014, 

punt 1. Alle afspraken en modaliteiten blijven behouden.  

 

Duur 

 

Dit addendum wordt afgesloten voor de periode 1 januari 2019, tot en met 31 december 2019.  

 

De overeenkomst is door elke partij opzegbaar met inachtneming van een opzegperiode van 3 

maanden. Elke partij kan met een aangetekend schrijven de overeenkomst met onmiddellijke 

ingang beëindigen als de contractvoorwaarden niet nageleefd worden.  

  

                                                   
1 toepassing van Besluit van de EU Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing van 
artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in de vorm 
van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van 
algemeen economisch belang belaste ondernemingen. 
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Financiering 

 

Punt 2. Uitbating dierenasiel.  

 

Het compensatiebedrag zoals omschreven in de overeenkomst van 3 december 2014 wordt 

voor werkjaar 2019 verhoogd met 15 000 euro. De parameters voor berekening van de 

compensatie blijven behouden.   

 

De financiering van de dienstverlening gebeurt met toepassing van het Besluit van de EU 

Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in de vorm van 

compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van 

algemeen economisch belang belaste ondernemingen.  

 

De bijkomende compensatie van dit addendum wordt 100% uitbetaald in 2019, na goedkeuring 

van dit addendum. De controle op overcompensatie gebeurt in 2020, conform de modaliteiten 

zoals omschreven in de overeenkomst van 3 december 2014 tussen de Stad en Buurt en co 

vzw.  

 

 

Opgemaakt in 2 exemplaren te Roeselare op 25 maart 2018 

 

 

Voor Roeselare:  

 

 

 

Geert Sintobin        Piet Delrue  

Algemeen directeur         Voorzitter gemeenteraad 

 

 

Voor Buurt en co vzw:     

 

 

Pieter De Gryse 

Algemeen coördinator        
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10 2019_GR_00126 Stedelijke Noord-Zuidraad Roeselare - 
Hervaststellen statuten - Aanduiden 
vertegenwoordigers - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 2 van II. Adviesraden en andere overlegstructuren van het Inspraakreglement, 
goedgekeurd door de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn op 25 maart 
2019.

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

Bijlagen
1. Statuten NZ-raad
2. Bijlage adviesraden

Context en argumentatie
In de gemeenteraadszitting van 25.04.2005 werden de statuten van de Stedelijke Noord-
Zuidraad Roeselare goedgekeurd. 

Cfr. art. 5 van de statuten moet na het hernieuwen van de gemeenteraad de Stedelijke 
Noord-Zuidraad Roeselare hersamengesteld worden.

Artikel 4 van de statuten bepaalt de samenstelling:

Stemgerechtigde leden:

1. Alle Roeselaarse groepen die hoofdzakelijk actief zijn rond de Noord-Zuidthematiek of 
Mensenrechten en die voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze Noord-Zuidorganisaties 
kunnen maximum 2 leden afvaardigen. Elke organisatie heeft 1 stem. Elk individu kan 
slechts 1 organisatie vertegenwoordigen.

Niet stemgerechtigde leden:

2. namens het Stadsbestuur: de bevoegde schepen en de ambtenaar, verantwoordelijk 
voor internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling.

schepen Noord-Zuidbeleid: Henk Kindt
ambtenaren: Delphine Lerouge en Ann Bouckaert

3. elke politieke fractie, vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Zij kunnen maximum 1 
waarnemer afvaardigen.

Voordracht van de fracties:

 CD&V: dhr. Matthijs Samyn
 N-VA: dhr. Marten van der Veen
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 VLAAMS BELANG: dhr. Peter Claeys
 sp.a &de vernieuwers: mevr. Saskia Depoortere
 Groen: dhr. Rudy Vankeirsbilck
 Open Vld: dhr. Matthias Olivier

4. leden die omwille van hun interesse, deskundigheid of ervaring inzake internationale 
samenwerking en duurzame ontwikkeling worden opgenomen, mits een coöptatie door 
een gewone meerderheid van de aanwezige leden in de Noord-Zuidraad.

Ten hoogste twee derde van de leden van de raden en de overlegstructuren is van 
hetzelfde geslacht. Als dat niet het geval is, kan niet op rechtsgeldige wijze advies 
worden uitgebracht.

Gaat over tot de geheime stemming over de globale voordracht waaraan 38 leden 
deelnemen:

De opening van de briefjes geeft volgende uitslag:
Alle kandidaten bekomen 38 ja-stemmen. Er zijn telkens geen neen-stemmen en geen 
onthoudingen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit

Artikel 1
De statuten van de Noord-Zuidraad worden hervastgesteld zoals in bijlage gevoegd.

- met algemene stemmen

Artikel 2
De volgende personen maken namens de politieke fracties deel uit van de Stedelijk 
Noord-Zuidraad Roeselare:

 CD&V: dhr. Matthijs Samyn
 N-VA: dhr. Marten Van der Veen
 VLAAMS BELANG: dhr. Peter Claeys
 sp.a &de vernieuwers: mevr. Saskia Depoortere
 Groen: dhr. Rudy Vankeirsbilck
 Open Vld: dhr. Matthias Olivier
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STATUTEN STEDELIJKE NOORD-ZUIDRAAD ROESELARE 

 
 
 

Artikel 1: NAAM 
 

Ter ondersteuning van het stedelijke beleid inzake internationale samenwerking & duurzame ontwikkeling wordt 
de Stedelijke Noord-Zuidraad opgericht. 
 

Artikel 2: MISSIE 
 

De Noord-Zuidraad heeft als missie een hechte samenwerking tussen de verschillende Roeselaarse Noord-
Zuidorganisaties te creëren met het oog op de sensibilisering van de totale bevolking en zodoende een draagvlak 
te creëren voor een beleid inzake internationale samenwerking & duurzame ontwikkeling. 
 

Artikel 3: TAAKOMSCHRIJVING 
 

De Noord-Zuidraad heeft twee opdrachten, nl. een sensibiliserende en adviserende opdracht.  Deze opdrachten 
kunnen vertaald worden naar een aantal specifieke taken: 
 
§ 1:  De Noord-Zuidraad adviseert het Stadsbestuur over thema’s van uiteenlopende aard die betrekking hebben 

op internationale samenwerking & duurzame ontwikkeling.  
§ 2:  Informeren, sensibiliseren & vormen van de bevolking. 
§ 3:  Stimuleren van een stedelijk Noord-Zuidbeleid: het stadsbestuur stimuleren om internationale 

samenwerking & duurzame ontwikkeling als een volwaardig, geïntegreerd bestandsdeel van het stedelijk 
beleid te beschouwen.  De adviesfunctie wordt geregeld via de procedure, beschreven in artikel 7, 
organisatie. 

§ 4: Standpunten innemen die inspelen op de actuele situatie van landen in het Zuiden. 
§ 5: Het uitbouwen van de samenwerking en het ondersteunen van de plaatselijke Noord-Zuidorganisaties. 
§ 6: Het leggen van contacten met andere adviesorganen & actoren relevant voor internationale samenwerking & 

duurzame ontwikkeling. 
 
Artikel 4: SAMENSTELLING 
 

De Algemene Vergadering is een open vergadering die samengesteld is uit stemgerechtigde en niet-
stemgerechtigde leden.   
 
Stemgerechtigde leden zijn: 
 
§ 1: Alle Roeselaarse groepen die hoofdzakelijk actief zijn rond de Noord-Zuidthematiek of  

Mensenrechten en die voldoen aan volgende voorwaarden: 
- minimum 1 jaar werken als plaatselijke vereniging te Roeselare; 
- zich akkoord verklaren met de statuten van de Noord-Zuidraad; 
- aanwezig zijn op minstens 2/3 van de Algemene Vergaderingen van de Noord-Zuidraad; 
- een actieve werking kunnen aantonen binnen het grondgebied Roeselare. 

Deze Noord-Zuidorganisaties kunnen maximum 2 leden afvaardigen. Elke organisatie heeft 1 stem. 
 Een individu kan slechts 1 organisatie vertegenwoordigen.

44/91



2 

Niet-stemgerechtigde leden zijn: 
 
§ 2: namens het Stadsbestuur:  

- de bevoegde schepen; 
- de ambtenaar, verantwoordelijk voor internationale samenwerking & duurzame ontwikkeling. 

 
§ 3: elke politieke fractie, vertegenwoordigd in de gemeenteraad.  Zij kunnen maximum 1 waarnemer 

afvaardigen. 
 
§ 4: leden die omwille van hun interesse, deskundigheid of ervaring inzake  

internationale samenwerking & duurzame ontwikkeling worden opgenomen, mits een coöptatie door een 
gewone meerderheid van de aanwezige leden in de Noord-Zuidraad. 
Het aantal genoemde leden onder deze paragraaf mag nooit groter zijn dan 1/3 van het totaal aantal 
afgevaardigde leden namens de Noord-Zuidorganisaties. 

 
Artikel 5: LIDMAATSCHAP 
 

§ 1: Na het hernieuwen van de gemeenteraad worden de verenigingen die in aanmerking komen voor het 
lidmaatschap van de Noord-Zuidraad aangeschreven met de vraag om hun vaste afgevaardigden schriftelijk 
aan te duiden. 

 
§ 2: Na het hernieuwen van de gemeenteraad wordt via verschillende informatiekanalen een oproep verspreid, 

opdat geïnteresseerden zich kandidaat kunnen stellen als lid van de Noord-Zuidraad.  De kandidaten 
moeten voldoen aan de voorwaarden zoals in artikel 4 §4 beschreven. 
 

§ 3: Aan het lidmaatschap komt een einde: 
- door het intrekken van het mandaat van de betrokken vereniging; 
- door het eigen ontslag van het individu; 
- door het ontbinden van de Noord-Zuidorganisatie; 
- door het opnemen van een politiek mandaat (uitz: artikel 4 §2 & 3) 

De Noord-Zuidorganisatie kan een afgevaardigde laten vervangen door een nieuwe afgevaardigde.  Deze 
nieuwe afgevaardigde voleindigt het mandaat van de voorganger. 

 
Artikel 6: STRUCTUUR 
 

§ 1: De Noord-Zuidraad is samengesteld uit een Algemene Vergadering, eventueel aangevuld met een bureau of  
werkgroep(en). 

 
§ 2: De Algemene Vergadering komt minstens 2 keer per jaar samen en telkens wanneer de voorzitter-

woordvoerder, het bureau of minstens drie stemgerechtigde leden hierom verzoeken. 
 
§ 3: De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter-woordvoerder. Deze wordt verkozen onder 

de stemgerechtigde leden door 2/3 van de stemgerechtigde leden, voor een periode van 3 jaar te beginnen 
bij het hernieuwen van de Gemeenteraad. 

 
§ 4: De Algemene Vergadering kan een bureau samenstellen met onder andere: 

- de voorzitter-woordvoerder; 
- de Schepen bevoegd voor internationale samenwerking & duurzame ontwikkeling; 
- de ambtenaar, verantwoordelijk voor internationale samenwerking & duurzame ontwikkeling; 
-  … . 
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Het bureau heeft als opdracht: 
- de agenda van de vergaderingen van de Noord-Zuidraad op te stellen; 
- de vergaderingen van de Noord-Zuidraad bijeen te roepen; 
- de raad te vertegenwoordigen, binnen het mandaat, door de Noord-Zuidraad op voorhand 

vastgelegd; 
- te zorgen dat een getrouwe verslaggeving van de vergaderingen dat wordt opgesteld en 

doorgestuurd naar de leden; 
- toezicht te houden op de uitvoering van de beslissingen van de Noord-Zuidraad. 

 
§ 5: De Noord-Zuidraad kan werkgroepen oprichten met een concrete en inhoudelijke opdracht.  Zodra deze 

opdracht vervuld is wordt de werkgroep ontbonden. 
 

Artikel 7: ORGANISATIE  
 

§ 1: Het secretariaat van de Noord-Zuidraad wordt verzorgd door de ambtenaar verantwoordelijk voor  
internationale samenwerking & duurzame ontwikkeling.  Hieronder wordt verstaan de opmaak van de 
uitnodigingen, briefwisseling en verslaggeving.  Alle verslagen, dossiers en briefwisseling liggen steeds ter 
inzage op het secretariaat (p/a Welzijnsdienst, Botermarkt 2 te 8800 Roeselare). 
 

§ 2: De uitnodigingen tot de vergaderingen van de Noord-Zuidraad moeten minstens één week vooraf aan alle  
leden rondgestuurd worden. 

 
§ 3: Verslagen en adviezen worden via de geijkte kanalen binnen het Stadsbestuur bekend gemaakt. 
 
§ 4: De Noord-Zuidraad kan uit eigen initiatief of op vraag van het Stadsbestuur advies formuleren voor zaken  

ivm internationale samenwerking & duurzame ontwikkeling.  Het Stadsbestuur stelt schriftelijk de vragen tot 
advies aan de Noord-Zuidraad. De Noord-Zuidraad maakt haar advies schriftelijk over aan het College van 
Burgemeester en Schepenen binnen de 2 maanden na ontvangst van de adviesaanvraag. Binnen een 
redelijke termijn (max. 2 maand) na het uitbrengen van het advies bezorgt het Stadsbestuur een gemotiveerd 
antwoord hierop aan de Noord-Zuidraad. 

 

Artikel 8: ONDERSTEUNING DOOR HET STADSBESTUUR 
 

Binnen de perken van de goedgekeurde begroting, kan de Noord-Zuidraad gebruik maken van de door het 
Stadsbestuur voorziene ondersteuning op informatief, administratief, logistiek en financieel vlak. 
De Noord-Zuidraad zal de ondersteuning van de Stad aanwenden om de werkingskosten te dekken. 
 
Artikel 9: BESLISSINGEN en ONTBINDING 
 

§ 1: De Noord-Zuidraad streeft door overleg naar éénsgezinde beslissingen.  Indien op deze wijze geen  
unanimiteit wordt bereikt, volgt er een schriftelijke stemming.  Voor alle op de agenda voorkomende punten 
beslist de Algemene Vergadering met gewone meerderheid van stemmen.  Bij staking van stemmen is de 
stem van de voorzitter-woordvoerder doorslaggevend. 

 
§ 2: Om geldig te kunnen stemmen moet ten minste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn.  Indien  

het vereiste aantal niet aanwezig is, kan de daaropvolgende vergadering over dezelfde agenda beslissen, 
ongeacht het aantal aanwezigen. Er kan niet gestemd worden met volmacht. 

 
§ 3: De Noord-Zuidraad kan slechts ontbonden worden en de statuten kunnen slechts gewijzigd worden in de  

Algemene Vergadering, door een twee derde meerderheid bij aanwezigheid van 2/3 van de stemgerechtigde 
leden.  Bovendien kan de ontbinding van de Noord-Zuidraad en het wijzigingen van de statuten pas na 
goedkeuring door de Gemeenteraad. 
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Artikel 10: OVERGANGSBEPALING 
 

Na goedkeuring van deze statuten door het Noord-Zuidoverleg en de Gemeenteraad wordt binnen een termijn 
van 6 maanden een nieuwe Algemene Vergadering samengesteld.  Deze samenstelling blijft geldig tot de 
installatie van de nieuwe Gemeenteraad na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006.  Daarna loopt de duur van 
de Algemene Vergadering samen met de geldige legislatuur. 
 

Artikel 11: GOEDKEURING 
 

De statuten van de Noord-Zuidraad werden door het Noord-Zuidoverleg goedgekeurd d.d. 24 maart 2005. 
De statuten van de Noord Zuidraad werden door de Gemeenteraad goedgekeurd d.d. 25 april 2005. 
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11 2019_GR_00123 Wijziging statuten seniorenadviesraad  - 
Goedkeuring

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

Juridische grond
Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor 
het inrichten van adviesraden en overlegstructuren.

Artikel 2 van II. Adviesraden en overlegstructuren van het inspraakreglement, 
goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 maart 2019

Bijlagen
1. Huidige statuten SAR 2006
2. Huidige statuten vs nieuwe statuten
3. Verslag algemene vergadering d.d. 28 maart 2019
4. Bijlage adviesraden
5. Ontwerp-statuten Stedelijke seniorenadviesraad 

Voorgeschiedenis
De statuten van de seniorenadviesraad (SAR) werden in de gemeenteraad van 18 
december 2006 goedgekeurd.

Wijzigingen in de statuten van de SAR dringen zich op. Een ouderenraad is niet langer 
decretaal opgelegd door de Vlaamse Overheid. De decreten Lokaal Sociaal Beleid en 
Lokaal Bestuur pleiten echter wel voor het zoveel mogelijk betrekken van de inwoners bij 
het bestuur. Een adviesraad is een vorm van burgerparticipatie en kan bijdragen aan een 
sterk en gedragen sociaal beleid. Het is essentieel om de statuten vanuit dit perspectief 
concreet vorm te geven.

Het dagelijks bestuur werkte een concreet voorstel tot nieuwe statuten uit op vrijdag 8 
februari en 8 maart 2019.

Op de algemene vergadering seniorenadviesraad van 28 maart 2019 werd het ontwerp 
van statuten van de seniorenadviesraad goedgekeurd.

Context en argumentatie
Op www.ouderenraden.be wordt het belang van een ouderenraad omschreven. Deze 
website geeft veel inspiratie voor en door lokale ouderenraden. 
Een ouderenraad is niet decretaal opgelegd door de Vlaamse Overheid. De oprichting is 
facultatief, het lokale bestuur beslist vrij over het al dan niet oprichten/ behouden van 
een ouderenraad. De decreten Lokaal Sociaal Beleid en Lokaal Bestuur pleiten echter wel 
voor het zoveel mogelijk betrekken van de inwoners bij het gemeentelijk beleid. Het 
lokaal bestuur moet de nodige initiatieven nemen om de participatie van de burgers te 
bevorderen. Een adviesraad is een vorm van burgerparticipatie en kan bijdragen tot een 
sterk en gedragen sociaal beleid. 
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Een ouderenraad kijkt naar het beleid vanuit het perspectief van ouderen. Ze kunnen 
ervaringsdeskundigheid en beleving inbrengen in het beleidsvormingsproces. Dit 
verhoogt de inhoudelijke kwaliteit van het beleid. Ze weten wat er leeft in hun achterban 
en weten wat de noden zijn van de oudere bevolking in de gemeente. Ze kunnen 
mee richting geven aan het beleid. Door te luisteren naar de ouderenraad kan het lokale 
bestuur negatieve gevolgen en praktische problemen op voorhand voorkomen. Een lokale 
ouderraad zorgt ervoor dat ouderen worden betrokken bij het beleid. Ze zijn een partner 
in het bereiken van moeilijk bereikbare doelgroepen als kwetsbare en vereenzaamde 
ouderen. Het democratisch gehalte van het beleid wordt hierdoor vergroot, er wordt 
gezorgd voor meer gedragenheid.

In Roeselare is 25,7% ouder dan 60 en de bevolkingsprognose stelt dat in 2035 dat 
aandeel groeit naar 29,9%. 
Er zijn in Roeselare 25 gesubsidieerde seniorenverenigingen met samen 5.830 leden.  

Samen met het dagelijks bestuur van de seniorenadviesraad werd nagedacht hoe een 
"vernieuwde" seniorenadviesraad een stem kan zijn voor en door alle senioren. De 
volgende wijzigingen maken hierbij een belangrijk onderdeel uit:

 Een kerngroep: het dagelijks bestuur is een kerngroep dat het open forum 
voorbereidt en de thematische werkgroepen faciliteert en opvolgt.

 Een open platform: de algemene vergadering is een open vergadering, niet meer 
enkel voor verenigde senioren

 Thematische werkgroepen: projecten, adviezen, ... kunnen in werkgroepen, die ad 
hoc samengesteld worden, uitgewerkt worden. Er is een nauwe samenwerking/ 
afstemming met andere werkgroepen zoals de werkgroep leeftijdsvriendelijke 
stad, werkgroep toegankelijkheid, ...

 Hun opdracht focust zich sterker op advies geven (zowel op eigen initiatief als op 
vraag van het lokaal bestuur)

In de nieuwe statuten van de SAR zijn de volgende bepalingen opgenomen:

Doel en opdracht van de SAR

 opdrachten (informeren, adviseren) op eigen initiatief richting senioren, 
seniorenverenigingen en stadsbestuur

 advies geven op vraag van het stadsbestuur

Samenstelling SAR

 De algemene vergadering is een open platform
o open forum voor iedereen die geïnteresseerd is in seniorenthema's
o bestaat uit seniorenverenigingen, 50-plussers (geen lid van een 

vereniging), lokaal bestuur, lokale organisaties
 Het Dagelijks Bestuur, verkozen uit de leden van de algemene vergadering, vormt 

de kerngroep
 Thematische werkgroepen

Werking 

 Algemene vergadering
o minimum 3 keer per jaar algemene vergadering
o agenda wordt bepaald door het dagelijks bestuur
o iedereen kan agendapunten indienen bij de voorzitter
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o beslissingen met eenvoudige meerderheid
 Thematische werkgroepen 

o ad hoc
o samengesteld met leden uit de algemene vergadering en eventueel met 

externe partners/ experten

Voorzitter en secretaris:

 leden dagelijks bestuur voor 6 jaar
 voorzitter: maximum 2 keer 6 jaar
 voorzitter, ondervoorzitter, secretaris verkozen binnen dagelijks bestuur

Wat doet het dagelijks bestuur:

 vergadert wanneer nodig
 stelt huishoudelijk reglement op

o nadere regeling voor toepassing statuten
o geen maatregelen die strijdig zijn met de statuten
o wijzigingen goedgekeurd door AV SAR

 bereidt algemene vergadering voor 

Verkiezingen:

 Samenstelling SAR en nieuw dagelijks bestuur: binnen zes maand na installatie 
van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

 Schriftelijk, hoofdelijk en geheim
 Minstens 2/3de van de vertegenwoordigers van de seniorenverenigingen zijn 

aanwezig.
 Vertegenwoordigers van de verenigingen hebben 2/3de van de stemmen, niet 

verenigde leden maximum 1/3de van de stemmen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er is geen financiële impact op de begroting n.a.v. de vernieuwde statuten.

Beleidsinformatie
Beleidsparticipatie

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De nieuwe statuten van de seniorenadviesraad, zoals opgenomen in bijlage, worden 
vastgesteld met ingang van 7 mei 2019.



STATUTEN SAR GR 6 mei 2019 

 

Art. 1 Benaming 

De formele adviesraad voor senioren van de stad Roeselare wordt “De Stedelijke 

Seniorenadviesraad” genoemd, afkorting SAR. 

De seniorenadviesraad is een feitelijke vereniging met onbeperkte duur. De SAR heeft haar zetel te 

8800 Roeselare, Botermarkt 2. 

Art. 2  Doel en opdrachten 

De stedelijke seniorenadviesraad heeft als doel: 

▪ senioren informeren rond thema’s die hen aanbelangen; 

▪ het lokaal bestuur (= stad en OCMW) adviseren in verband met de opmaak en uitvoering 

van het bestuursprogramma en seniorenbeleidsplan; 

▪ linken te leggen tussen de seniorenadviesraad en werkgroepen rond thema’s die senioren 

aanbelangen zoals bv. leeftijdsvriendelijke stad, toegankelijkheid, …; 

▪ beraadslagen en adviseren over onderwerpen die rechtstreeks of onrechtstreeks in 

verband staan met senioren; 

▪ spreekbuis en klankbord zijn van en voor alle senioren; 

▪ organiseren van vereniging overstijgende activiteiten op maat en nood van de senioren. 

Daarnaast kan het stadsbestuur ook opdrachten tot advies toevertrouwen. 

Art. 3   Samenstelling en werking 

Algemene vergadering 

De Algemene Vergadering is een ‘open forum’ voor alle instanties en personen die geïnteresseerd 

zijn in seniorenthema’s en seniorenbeleid. Het dagelijks bestuur kan hier gemotiveerd van afwijken. 

Minstens volgende actoren worden betrokken : 

▪ een vertegenwoordiging van de erkende seniorenverenigingen; 

▪ een vertegenwoordiging van bewoners (+50j.), die geen lid zijn van een erkende 

seniorenvereniging 

▪ een vertegenwoordiging van het lokaal bestuur 

▪ een vertegenwoordiging van lokale organisaties met een aanbod voor senioren vb. 

dienstencentra, ARhus, woonzorgcentra, … 

▪ De leden zijn geen lidmaatschapsbijdrage verschuldigd. 

De leden uit groep A en B zijn minstens 50 jaar én woonachtig in Roeselare. 
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Enkel volgende leden hebben stemrecht: 

▪ de vertegenwoordigers van de erkende seniorenverenigingen, conform de verdeelsleutel 

opgenomen in het huishoudelijk reglement. 

▪ de vertegenwoordigers van bewoners (+50j), die geen lid zijn van een erkende 

seniorenvereniging, met een maximum van 1/3 van het aantal aanwezige stemgerechtigde 

leden uit de hierboven vermelde A – groep (= erkende seniorenverenigingen).   

De beslissingen worden door de Algemene Vergadering genomen met een eenvoudige meerderheid, 

op voorwaarde dat minstens de helft van de leden aanwezig zijn of vertegenwoordigd is.  

De Algemene Vergadering is bevoegd tot wijziging van de statuten. 

Uit de leden van de Algemene Vergadering wordt een Dagelijks Bestuur samengesteld, binnen de zes 

maanden na de installatievergadering van de nieuwe Gemeente-en OCMW-raad.      

De Stedelijke Seniorenadviesraad vergadert minstens drie maal per jaar. De SAR komt bijeen 

wanneer het College van Burgemeester en Schepenen, de voorzitter van de SAR, het Dagelijks 

Bestuur of minstens 2 erkende seniorenverenigingen hierom verzoeken. 

 

De agenda vermeldt de punten die door het Dagelijks Bestuur worden vastgesteld.  

Elk voorstel buiten de agenda moet ten laatste 5 werkdagen voor de vergadering worden 

meegedeeld aan de voorzitter. 

 

De samenstelling van thema-werkgroepen wordt bepaald op de Algemene Vergadering en kan 

voortdurend gewijzigd worden. 

 

De uitnodiging van de Algemene Vergadering gebeurt digitaal en minstens 8 dagen voor de geplande 

vergadering. De uitnodiging vermeldt plaats, datum, uur en de agenda van de vergadering 

 

Dagelijks bestuur 

 

De SAR wordt bestuurd door een Dagelijks Bestuur. Ieder stemgerechtigd lid van de Algemene 

Vergadering kan zich kandidaat stellen voor het Dagelijks Bestuur. 

De kandidaatstelling gebeurt ten laatste 10 dagen voor de datum van de AV. 

 

De oproeping tot kandidaatstelling gebeurt minimum 1 maand voor de datum van de AV.  Alle 

uittredende leden worden geïnformeerd. Er is eveneens een oproep o.a. via de 

communicatiekanalen van de Stad en de SAR 
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De leden van het Dagelijks Bestuur worden gekozen uit en door de leden van de Algemene 

Vergadering. 

Vertegenwoordigers van diverse erkende seniorenverenigingen (maximum 1 vertegenwoordiger van 

dezelfde seniorenvereniging) maken deel uit van het Dagelijks Bestuur 

Ten hoogste twee derde van de leden van Dagelijks bestuur is van hetzelfde geslacht.  

De samenstelling van het dagelijks bestuur bestaat uit: 

▪ een voorzitter  

▪ een ondervoorzitter  

▪ een secretaris  

▪ minimum 3 en maximum 5 andere leden 

▪ een vertegenwoordiging van het lokaal bestuur  

 

De ondervoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid en bij ontstentenis van de 

ondervoorzitter door het oudste bestuurslid dat aanwezig is. 

 

Alle leden van het dagelijks bestuur hebben stemrecht, behalve groep E (vertegenwoordiging van het 

lokaal bestuur). 

 

Het dagelijks Bestuur kan op permanente of tijdelijke basis leden van de Algemene Vergadering en/of 

deskundigen uitnodigen, met raadgevende stem en dus zonder stemrecht. 

 

Het dagelijks bestuur beslist geldig bij aanwezigheid of vertegenwoordiging van ten minste de helft 

van zijn leden en bij eenvoudige meerderheid.  Bij staking van de stemming beslist de voorzitter of 

diegene die hem vervangt. 

 

De samenstelling van eventuele thema-werkgroepen of deeloverleggen wordt bepaald op de 

Algemene Vergaderingen (op basis van actuele agenda) en kan voortdurend gewijzigd worden. 

 

Art.4 – Voorzitter en secretaris 

De leden van het dagelijks bestuur worden verkozen voor een periode van zes jaar. Het 

voorzittersmandaat beslaat een periode van 6 jaar, met een maximum van 2 opeenvolgende 

mandaten. 

De voorzitter, ondervoorzitter en secretaris worden verkozen binnen het dagelijks bestuur, tijdens de 

eerste bijeenkomst na haar verkiezing in de Algemene Vergadering. 

De voorzitter , ondervoorzitter en secretaris van het Dagelijks Bestuur zijn tevens voorzitter, 

ondervoorzitter en secretaris van de Algemene Vergadering. 
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Art. 5 –Dagelijks Bestuur 

Het Dagelijks Bestuur vergadert wanneer zij dit nodig acht.  

 

Het Dagelijks bestuur stelt een huishoudelijk reglement op.  Het huishoudelijk reglement bevat een 

nadere regeling  voor de toepassing van de statuten en de regeling van de SAR in het algemeen.  Dit 

reglement bevat geen maatregelen die strijdig zijn met de statuten. 

 

Het Dagelijks Bestuur bereidt de Algemene Vergaderingen voor, stelt de agenda vast en roept deze 

bijeen. De uitnodiging met de agenda wordt ten minste 8 werkdagen voorafgaand aan de datum van 

de Algemene Vergadering verstuurd aan alle leden verstuurd. 

 

De uitnodiging verschijnt tevens op de digitale communicatiekanalen van de Stad. 

 

De uitnodiging van het Dagelijks Bestuur kan minstens 5 werkdagen voor de geplande vergadering 

schriftelijk of digitaal worden overgemaakt. 

 

Art.7 – Het mandaat 

De kandidaatstelling voor het mandaat van voorzitter, ondervoorzitter en secretaris gebeurt ten 

laatste bij aanvang van de eerste bijeenkomst van het nieuw samengesteld dagelijks bestuur. 

 

Zij worden verkozen bij meerderheid van de stemmen. Het mandaat van de voorzitter geldt voor een 

termijn van 6 jaar, met een maximum van twee mandaten. 

Leden van het Dagelijks Bestuur kunnen altijd herkozen worden. 

Aan het mandaat van een lid  kan een eind worden gesteld door persoonlijk ontslag uit de Stedelijke 

Seniorenadviesraad of uit de vereniging waardoor ze afgevaardigd werd 

 

Art. 8 – Verkiezingen 

De samenstelling van de Stedelijke Seniorenadviesraad en het Dagelijks Bestuur wordt hernieuwd 

binnen de 6 maand na de installatie van de nieuwe Gemeente-en OCMW-raad. 

De verkiezing gebeurt schriftelijk, hoofdelijk en geheim door alle aanwezige stemgerechtigde leden. 

Bij de verkiezing van het Dagelijks bestuur moet minstens twee derden van de vertegenwoordigers 

van de seniorenverenigingen aanwezig zijn.  
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Art. 9 - Huishoudelijk reglement 

Het Dagelijks bestuur stelt een huishoudelijk reglement op.  Het huishoudelijk reglement bevat een 

nadere regeling  voor de toepassing van de statuten en de regeling van de SAR in het algemeen.  Dit 

reglement bevat geen maatregelen die strijdig zijn met de statuten.  

 

Alle wijzigingen aan het huishoudelijk reglement zijn onderworpen aan de goedkeuring van de 

Algemene Vergadering van de SAR. 

 

Alle wijzigingen in de statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering 

van de SAR én de Gemeenteraad. 

 

Goedgekeurd in de Algemene Vergadering op …. 

 

Goedgekeurd in de Gemeenteraad op …. 
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IR 12 Amendement van raadslid Filiep Bouckenooghe: Wijziging statuten 
en huishoudelijk reglement LOKOR - Goedkeuring

Indiener(s):
Filiep Bouckenooghe,                      Groen                   

Toelichting:
Onder pt 3.2 Stuurgroep vd Statuten staat :

“De Stuurgroep is minstens samengesteld uit een vertegenwoordiging van het lokaal 
bestuur, een vertegenwoordiger van de lokale actoren, eventueel aangevuld met een 
vertegenwoordiger van de gebruikers”

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 (BS 18 juni 2013) houdende het 
lokaal beleid kinderopvang’

“Hoofdstuk 2. Lokaal Overleg Kinderopvang oprichten 

 Art. 3. Het lokaal bestuur richt een Lokaal Overleg Kinderopvang op dat advies geeft 
over materies die relevant zijn voor kinderopvang, en dat samengesteld is uit minstens 
een vertegenwoordiging van: 1° de lokale actoren;  2° de gebruikers; 3° het lokaal 
bestuur.”

Dus bovenstaande omschrijving is niet conform decreet

Voorstelling amendement :

“De Stuurgroep is samengesteld uit minstens een vertegenwoordiging  van: 1° de lokale 
actoren;  2° de gebruikers; 3° het lokaal bestuur.””

Stemming op het initiatiefrecht
Goedgekeurd door de gemeenteraad met algemene stemmen

12 2019_GR_00127 Wijziging statuten en huishoudelijk reglement 
LOKOR - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 (BS 18 juni 2013) houdende het 
lokaal beleid kinderopvang geeft mee richting aan het kinderopvangbeleid en het lokaal 
overleg kinderopvang.

Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur bepaald dat de gemeenteraad bevoegd is voor 
het oprichten van adviesraden en overlegstructuren.

Artikel 2 van II. Adviesraden en andere overlegstructuren van het Inspraakreglement, 
goedgekeurd door de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn op 25 maart 
2019.
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Bijlagen
1. BS 24 mei 2013 lokaal beleid kinderopvang
2. Ontwerp-statuten LOKOR 2019
3. Statuten LOKOR 2019 na goedkeuring amendement
4. Ontwerp-huishoudelijk reglement LOKOR 2019
5. LOKOR statuten 2007
6. LOKOR huishoudelijk reglement 2007
7. Bijlage adviesraden

Voorgeschiedenis
Op 26 november 2007 keurde de gemeenteraad de statuten en het huishoudelijk 
reglement voor het LOKOR (Lokaal Overleg Kinderopvang Roeselare) goed, waarbij het 
LOKOR een officiële adviesraad werd inzake kinderopvangbeleid.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 (BS 18 juni 2013) houdende het 
lokaal beleid kinderopvang geeft mee richting aan het kinderopvangbeleid en het lokaal 
overleg kinderopvang.

 Art. 2: het lokaal bestuur heeft een taak betreffende het lokaal beleid 
kinderopvang. Die taak houdt in dat het lokaal bestuur:

o een Lokaal overleg Kinderopvang opricht
o de beleidsdoelstellingen voor kinderopvang bepaalt
o een advies kan geven aan Kind en Gezin over de uitbreiding van de 

kinderopvang binnen het eigen grondgebied.
o de lokale actoren en gebruikers informeert.

 Art. 3: het lokaal bestuur richt een Lokaal Overleg Kinderopvang op dat advies 
geeft over materies die relevant zijn voor kinderopvang en dat samengesteld is uit 
minstens een vertegenwoordiging van de lokale actoren, de gebruikers en het 
lokaal bestuur.

 Art. 4: de concrete samenstelling en de bepalingen over de interne werking van 
het Lokaal Overleg Kinderopvang worden uiterlijk zes maanden na de start van 
een nieuwe bestuursperiode vastgelegd door de gemeenteraad of de raad van het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, en voor de gemeenten uit het 
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad door het College van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie of bij delegatie door het bevoegde collegelid.

 Art. 5: het lokaal bestuur bepaalt zijn beleidsdoelstellingen voor kinderopvang en 
laat zich daarbij adviseren door het Lokaal Overleg Kinderopvang.

Context en argumentatie
Kinderopvang in Roeselare

Roeselare heeft een hoger aanbod aan kinderopvang in vergelijking met andere 
centrumsteden. De tevredenheid over de opvang (73%) ligt ook hoger dan bij andere 
centrumsteden. Slechts 1% van de Roeselarenaars geeft aan dat één of meer uitgaven 
voor de kinderopvang niet op tijd werden betaald omwille van financiële redenen.

In Roeselare zijn er 1.960 baby's en peuters van 0-2 jaar en 6.142 schoolgaande 
kinderen van 3 tot 11 jaar potentieel gebruiker van kinderopvang.

Het Lokaal bestuur
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 bepaalt zijn beleidsdoelstellingen voor kinderopvang en laat zich daarbij adviseren 
door het Lokaal Overleg Kinderopvang
(zie bestuursakkoord punt 77, vraag en aanbod kinderopvang monitoren en 
afstemmen met LOKOR)

 neemt de beleidsdoelstelling voor kinderopvang op in de strategische 
meerjarenplanning.
(zie bestuursakkoord punt 77)

 geeft advies aan K&G over de uitbreiding van de kinderopvang binnen het eigen 
grondgebied. 
(criteria voor het advies vanuit de stad wordt afgestemd met het LOKOR, de 
criteria worden in een werkgroep LOKOR voorbereid)

 informeert de lokale actoren en gebruikers over het lokaal beleid kinderopvang 
(tijdens de algemene vergadering LOKOR en op dag van de kinderopvang)

 informeert over het lokaal kinderopvangaanbod: 
zie https://www.kinderopvangwijzer.be/roeselare/

Opdracht LOKOR

Advies geven aan het lokaal bestuur omtrent het lokaal kinderopvangbeleid.
In het najaar 2017 gaf het LOKOR aan vooral advies te willen geven omtrent de volgende 
toekomstige pijnpunten:

 stijgende vraag naar kinderopvang van kwetsbare gezinnen
 opvang schoolgaande kinderen (o.a. naar aanleiding van het toekomstig decreet 

schoolgaande kinderen)
 inkrimping aanbod zelfstandigen

 Het LOKOR volgt de volgende principes:

De algemene vergadering is een open platform.
De stuurgroep is een kerngroep die de algemene vergadering voorbereidt en opvolgt.
Er worden werkgroepen ad hoc samengesteld om bepaalde thema's, projecten ten 
gronde uit te werken.

Op 4 april 2019 keurde de algemene vergadering van het LOKOR de statuten en het 
huishoudelijk reglement van het LOKOR goed.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Beleidsinformatie
Kinderopvangbeleid

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
Rekening houdend met het goedgekeurd amendement worden de statuten, met ingang 
van 7 mei 2019, goedgekeurd zoals in bijlage gevoegd.

https://www.kinderopvangwijzer.be/roeselare/
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Artikel 2
Het huishoudelijk reglement van LOKOR wordt goedgekeurd zoals in bijlage gevoegd.
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Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang Roeselare 
 Goedgekeurd AV LOKOR 4/4/19 

 

Artikel 1 Naam  
 
Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) van Stad Roeselare noemen wij het ‘LOKOR’ (voluit ‘Lokaal 
Overleg KinderOpvang Roeselare).   Het LOKOR is de formele adviesraad van Stad Roeselare die advies 
geeft over materies die relevant zijn voor kinderopvang.   
 
Het Lokaal Overleg Kinderopvang wordt opgericht volgens de bepalingen van het ‘Besluit van de 
Vlaamse Regering van 24 mei 2013 (BS 18 juni 2013) houdende het lokaal beleid kinderopvang’. 
 
Stad Roeselare staat in voor het secretariaat van het LOKOR, Botermarkt 2, 8800 Roeselare, 
huisvanhetkind@roeselare.be. 
 
 

Artikel 2 Opdracht 
 
Stad Roeselare informeert de lokale actoren en gebruikers op het LOKOR over het lokaal beleid 
kinderopvang (strategische doelstellingen opgenomen in het Strategisch Meerjarenplan van Stad 
Roeselare).   
 
De opdrachten van het LOKOR zijn:  
 

2.1. Algemene opdracht 
Het Lokaal Overleg Kinderopvang geeft advies over materies die relevant zijn voor kinderopvang. 

• Beleidsdoelstellingen van het lokaal bestuur voor kinderopvang 

• Uitbreiding van de kinderopvang op het grondgebied Roeselare 

• … 

 
2.2. Concrete opdrachten  

• Op elk moment een actueel overzicht hebben van het kinderopvangaanbod in Roeselare op de 
kinderopvangwijzer/website www.kinderopvang.roeselare.be 

• Open communicatie: Elke actor in het LOKOR informeert de andere leden van het LOKOR over 
relevante uitbreidingen/veranderingen /projecten in het eigen kinderopvanginitiatief/sector.  

• Permanente aandacht om de toegankelijkheid van kinderopvang te verhogen voor kwetsbare 
gezinnen. 

• Afstemmen en samenwerken met relevante actoren ifv aanpakken noden op vlak van 
kinderopvang. 

 
 

Artikel 3  Structuur  
 
3.1.   Algemene Vergadering  
De Algemene Vergadering is een ‘open forum’ voor alle actoren die met het thema kinderopvang te 
maken hebben.   
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Volgende actoren worden betrokken: 

• Het lokaal bestuur: de bevoegde schepen of de betrokken ambtena(a)r(en) 

• Lokale actoren  

• Gebruikers 
 
3.2.   Stuurgroep 
De Stuurgroep is samengesteld uit minstens een vertegenwoordiging van: 1) de lokale 
actoren; 2) de gebruikers; 3) het lokaal bestuur. De stuurgroep kan volgens de agenda aangevuld 
worden met deskundigen.  
Kandidaten voor de stuurgroep leggen hun kandidatuur ter goedkeuring voor aan de Algemene 
vergadering. Elk jaar bekrachtigd de Algemene vergadering de samenstelling van de stuurgroep. 
 
3.3.  Werkgroepen 
Volgens een bepaald thema of ifv een bepaalde doelstelling/actie kunnen werkgroepen opricht 
worden.   Het thema en de samenstelling wordt bepaald op de Algemene Vergadering.   
 
 

Artikel 4 Voorzitter en secretaris  
 
4.1.   Voorzitter 

• De voorzitter wordt door de stuurgroep LOKOR voorgesteld aan de Algemene Vergadering. 

• De voorzitter is lid van de stuurgroep LOKOR. 

• De Algemene Vergadering stelt de voorzitter aan in consensus of bij eenvoudige meerderheid van 
de aanwezigen.  

• Een voorzitter wordt aangesteld voor een termijn van 6 jaar en kan zich voor 2 termijnen kandidaat 
stellen.  

• De voorzitter kan op elk moment zijn mandaat opzeggen door de secretaris en de bevoegde 
schepen op de hoogte te brengen. 

• De voorzitter leidt de vergadering.  Bij afwezigheid wordt de voorzitter vervangen door een lid van 
de stuurgroep.   

 
4.2.    Secretaris 

• De secretaris staat in voor de opmaak en verspreiding van agenda/documenten en verslag. 

• Bij afwezigheid wordt de secretaris vervangen door een lid van de stuurgroep.  
 
 

Art. 5  Huishoudelijk reglement 
 
De stuurgroep stelt een huishoudelijk reglement op.  Het huishoudelijk reglement bevat een nadere 

regeling  voor de toepassing van de statuten en de regeling van het LOKOR in het algemeen.  Dit 

reglement bevat geen maatregelen die strijdig zijn met de statuten.  

Alle wijzigingen aan het huishoudelijk reglement zijn onderworpen aan de goedkeuring van de 

Algemene Vergadering van het LOKOR. 

Alle wijzigingen in de statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering 

van het LOKOR én de Gemeenteraad. 
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Huishoudelijk reglement Lokaal Overleg Kinderopvang Roeselare 
Goedgekeurd  op AV LOKOR 4/4/19 

 

Het huishoudelijk reglement van het Lokaal Overleg KinderOpvang Roeselare (LOKOR) bevat de 

concrete samenstelling (1) en de bepalingen over de interne werking van het LOKOR (2-7). 
 

Artikel 1 Samenstelling  
 
Het LOKOR is samengesteld uit minstens een vertegenwoordiging van:  
 

Lokaal bestuur  

Schepen bevoegd voor kinderopvang 

Ambtena(a)r(en) betrokken op het thema kinderopvang 

Lokale actoren  

Vertegenwoordiger(s) groepsopvang  

• baby’s en peuters 

• schoolkinderen 

Vertegenwoordiger(s) gezinsopvang  

• baby’s en peuters 

• schoolkinderen 

Vertegenwoordiger(s) opvang aan huis 

• ziek kind  

• babysitdienst 

Vertegenwoordiger(s) vrije tijd schoolkinderen 

• Jeugd 

• Sport 

• Cultuur  

Vertegenwoordiger(s) uit het basisonderwijs  

• Vrij basisonderwijs 

• Gemeenschapsonderwijs 

• Stedelijk basisonderwijs  

Deskundigen uit ondersteuningsorganisaties 

• Koepels 

• Belangenverenigingen 

• Ondersteuningsnetwerk kinderopvang 

Gebruikers  
Lid/leden van een Roeselaarse afdeling van de gezinsbond  of van de gezinsraad  

Lid/leden van een oudercomité/ouderraad van een Roeselaarse basisschool  

Gebruiker(s)van een Roeselaars kinderopvanginitiatief  

+ 
Voorzitter 
Secretaris 
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Artikel 2 Algemene Vergadering (AV) 
 

De bijeenkomst van het LOKOR noemen we de Algemene Vergadering.   
 
2.1.   Opdracht en taken 

• Advies/feedback geven over materies die relevant zijn voor kinderopvang  
 
2.2.  Frequentie en tijdstip 

• De Algemene Vergadering van het LOKOR komt minstens 2 keer per jaar samen: 1 keer in het 
voorjaar en 1 keer in het najaar.   

• Extra Algemene Vergaderingen indien de stuurgroep dit nodig vindt bv. ifv advies. 

• De Algemene vergadering vindt plaats op een avond tijdens de week en begint om 20u. 
 
2.3.  Agenda 

• De stuurgroep bepaalt de agenda van de Algemene Vergadering.   

• Actoren kinderopvang/leden LOKOR kunnen zelf agendapunten aanbrengen:  
➢ vooraf door contact op te nemen met voorzitter/secretaris/bevoegde schepen  
➢ op de vergadering zelf: aan het begin van de vergadering 

 
2.4.   Uitnodiging 

• De secretaris maakt de data van de Algemene Vergadering ruim op voorhand bekend.   

• De secretaris bezorgt de agenda en de noodzakelijk voorbereidende documenten aan de leden 
van het LOKOR minstens een week op voorhand.   

 
2.5.   Verslag  

• De secretaris neemt verslag en verspreidt het verslag via de kinderopvangwijzer en naar 
betrokkenen op kinderopvang. (via e-mail). 

• Het recentste verslag van de Algemene vergadering van het LOKOR kan je raadplegen op de 
website van Stad Roeselare. 

 

Artikel 3 Stuurgroep  
 
3.1.  Opdracht en taken  

• Voorbereiding van AV, opmaak agenda  

• Voorbereiden advies 

• Voorbereiden acties (om beleidsdoelstellingen te realiseren) 
 
3.2.  Frequentie en tijdstip 

• De stuurgroep van het LOKOR komt samen naargelang noodzaak.   

• De data worden vastgelegd met de leden van de stuurgroep.   
 

3.3.  Agenda 

• De agenda van de stuurgroep bestaat minstens uit opmaak agenda Algemene Vergadering, 
opvolgen van lopende acties van het LOKOR, voorbereiding nieuwe acties/advies 

• Stuurgroepleden kunnen zelf agendapunten aanbrengen (vooraf, op vergadering zelf) 
 
3.4.   Uitnodiging 

• De secretaris bezorgt de agenda aan de leden van de stuurgroep minstens een week op 
voorhand.   
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3.5.   Verslag  

• De secretaris neemt verslag en verspreidt het verslag onder de leden van de stuurgroep.  
 

Artikel 4 Werkgroepen  
 
4.1.  Opdracht en taken 

• Uitdiepen en uitwerken van concrete, inhoudelijke thema’s 

• Voorbereiden van acties (om beleidsdoelstellingen te realiseren) 

• De doelstelling/het thema wordt bepaald op de AV.   
 
4.2.  Frequentie en tijdstip 

• Een werkgroep is tijdelijk van aard. 

• Een werkgroep komt samen naargelang noodzaak.   

• De leden van de werkgroep bepalen de frequentie, het tijdstip en de uren. 
 
4.3.  Aanduiden van ‘voorzitter’ en ‘verslaggever’ 

• De werkgroep duidt onder zijn leden een voorzitter en secretaris aan.  Deze personen vallen niet 
(noodzakelijk) samen met de voorzitter en secretaris van het LOKOR.   

• Er is een duidelijke communicatie vanuit de werkgroep met de secretaris van het LOKOR. 

• De werkgroep zorgt voor een goede terugkoppeling naar de stuurgroep en de AV.  
 

4.4.  Agenda 

• De leden van de werkgroep bepalen de agenda.   
 

4.5.   Uitnodiging 

• De secretaris van het LOKOR bezorgt de agenda aan de leden van de werkgroep minstens een 
week op voorhand.   

 
4.6.   Verslag  

• De secretaris van het LOKOR verspreidt het verslag onder de leden van de werkgroep en de 
stuurgroep.   

 
Artikel 5 Advies  
 
5.1.  Definitie advies 
Adviezen zijn standpunten van het LOKOR die de bedoeling hebben om beleidsbeslissingen van het 

lokaal bestuur/de overheid (Kind en Gezin) te beïnvloeden. 

5.2.  Tot stand komen van een advies  

• Adviezen worden vooraf voorbereid (bv. door de stuurgroep) 

• Een voorstel van een advies wordt toegelicht op de Algemene Vergadering.  Leden kunnen 

vragen stellen ter verduidelijking, opmerkingen formuleren en aanpassingen voorstellen.   

• Na de bespreking wordt het voorstel van advies, zoals eventueel aangepast tijdens de bespreking 

op de Algemene Vergadering,  voorgelegd ter goedkeuring.   

Het LOKOR streeft bij het geven van advies naar consensus.   Indien geen consensus bereikt wordt, 
wordt als volgt gestemd:  

• Bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezigen op de vergadering (door 
handopsteking). 

• De bevoegde schepen voor kinderopvang en gemeenteraadsleden hebben geen stemrecht.   
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• Elke aanwezige heeft één stem.  Wanneer een actor (bv. kinderdagverblijf, oudercomité,…) met 
meerdere personen aanwezig is dan kan die actor maar één stem uitbrengen. 

• Een persoon die afgevaardigd is voor meerdere actoren (bv. groepsopvang, gezinsopvang, opvang 
ziek kind,…) heeft maar één stem.  

• Leden kunnen zich bij het stemmen onthouden.   Onthoudingen mogen toegelicht worden.   

• Bij elk advies voegen we volgende informatie toe: lijst van aanwezigen en mensen die hun stem 
uitbrachten, vooraf bezorgde info of advies (bv. schriftelijk via e-mail), minderheidsstandpunten 
met de vermelding van wie dit standpunt is.  
 

5.3.   Adviezen bezorgen 

De AV beslist aan wie het advies bezorgd wordt: 

• Aan de leden van de Algemene Vergadering van het LOKOR 

• Aan het College van Burgemeester en Schepenen 

• Aan andere personen of instanties  
 

5.4.    Adviesvraag krijgen 

• De AV kan een adviesvraag krijgen van het lokaal bestuur.    

• De AV brengt advies uit op de eerstvolgende vergadering.  Indien een advies vroeger moet 
uitgebracht worden dan wordt een voorbereidend advies via e-mail bezorgd aan de leden van de 
AV en wordt dit voorlopig advies aan de adviesvrager bezorgd.   

 

Artikel 6   Vertegenwoordigingen  
 

6.1.  Aanduiden van een vertegenwoordiger  

• De AV duidt een lid/leden van het LOKOR aan als (een) vertegenwoordiger(s).    

• De vertegenwoordigers staan in voor een goede terugkoppeling naar de AV.   
 
6.2.    Het LOKOR is vertegenwoordigd in 
6.2.1.  Het Huis van het Kind Roeselare 
6.2.2.  Provinciaal Overleg LOK’s West-Vlaanderen  
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13 2019_GR_00130 Wijziging statuten Stedelijke Raad voor 
Cultuurbeleid - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor 
het oprichten van adviesraden en overlegstructuren.

Artikel 2 van II. Adviesraden en andere overlegstructuren van het Inspraakreglement, 
goedgekeurd door de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn op 25 maart 
2019.

Bijlagen
1. Huishoudelijk reglement - goedgekeurd gemeenteraad  febr. 2013
2. Statuten culturraad -  gemeenteraad febr. 1997
3. Verslag CR 01-04-2019
4. Ontwerp-statuten Cultuurraad 2019
5. Bijlage adviesraden

Voorgeschiedenis
De statuten van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid (Cultuurraad) werden in de 
gemeenteraad van februari 1997 goedgekeurd.

Om de verkiezingen van de leden voor de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid zes jaar 
geleden goed te organiseren werd een huishoudelijk reglement opgesteld, goedgekeurd 
in de gemeenteraad van februari 2013.

Wijzigingen aan de statuten als in het huishoudelijk reglement drongen zich op gezien 
beiden niet meer voldeden aan de huidige visie van de stad als die van de Cultuurraad 
zelf.

Een interne werkgroep binnen de Cultuurraad bereidde de krachtlijnen voor, die 
geïntegreerd werden in een ontwerp van statuten.

De Cultuurraad keurde op 1 april 2019 de ontwerp-statuten goed.

Context en argumentatie
1. Wetgevend kader

De VVSG duidde in een nieuwsbrief op 9 maart 2019 het belang en de opdracht van een 
cultuurraad:

 de stad is niet verplicht om een cultuurraad op te richten, de stad is wel verplicht 
om een adviesorgaan voor culturele aangelegenheden in te richten.

De Nationale Vaste Cultuurpactcommissie schreef recent ook een aanbeveling om het 
belang van het Cultuurpact te duiden. Eén van de aanbevelingen is "het moderniseren 
van de adviesorganen om een bredere burgerparticipatie te creëren, zolang de wettelijke 
en decretale vereisten niet in het gedrang komen".
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De stad volgt hierbij het scenario om de adviesraad te vitaliseren, waarbij elementen 
zoals netwerkmomenten, een breed doelpubliek informeren, verbinden en organiseren 
opgenomen worden in de vernieuwde statuten, in samenspraak met de Stedelijke Raad 
voor Cultuurbeleid zelf.

2. De voornaamste wijzigingen

Samen met de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid worden de volgende wijzigingen 
voorgesteld:

A. Naamgeving
Er waren verschillende naamsbegrippen in omloop, wat voor verwarring kon zorgen.
In de aangepaste statuten is er nu een :

 cultuurplatform: dit platform is er voor vertegenwoordigers van culturele 
verenigingen (categorie A) en inwoners met interesse voor cultuur (categorie 
B); dit platform wordt minimaal 2x per jaar georganiseerd

 kerngroep: 15 stemgerechtigde leden, verkozen door het cultuurplatform
 dagelijks bestuur: samenstelling aan te duiden door de kerngroep
 werkgroepen: zie verder

B. Inrichten van een dagelijks bestuur
Een vaststelling binnen de Cultuurraad was dat er voor de dagelijkse werking een 
tussenschakel ontbrak. Door het aanstellen van een dagelijks bestuur met voorzitter, 
twee ondervoorzitters, penningmeester en secretaris kan de dagelijkse werking van de 
Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid nauwer worden opgevolgd, o.a. ook voor 
adviesverstrekking en communicatieoverdracht. 

C. Deelraden vervangen door werkgroepen
 
De 4 deelraden, zoals benoemd in het huishoudelijk reglement, worden afgeschaft en 
vervangen door:

 een vaste werkgroep erfgoed: dit is de verderzetting van de deelraad Erfgoed en 
deze werkgroep heeft o.a. als doel om het stadsbestuur te adviseren inzake 
straatnamen, cf. de huidige wetgeving.

 ad hoc werkgroepen: deze zijn tijdelijk van aard en hebben als doel de 
beleidsinspraak te versterken. De modaliteiten tot oprichting en ontbinding zijn 
flexibel en laten ook de deelname van verenigingen en geïnteresseerde burgers 
toe. De werkgroepen brengen verslag uit aan de Kerngroep.

D. Benoemen van de organisatie van de verkiezingen voor de Kerngroep van de 
Cultuurraad als voor de algemene vergadering van De Spil

De wijze van de organisatie van de verkiezingen voor de Kerngroep als voor de algemene 
vergadering van De Spil werden verduidelijkt en opgenomen in de ontwerp-statuten.

E. (Digitale) engagementsverklaring 

De kandidaatstelling voor de kerngroep als voor de algemene vergadering van De Spil 
dient te gebeuren via een engagementsverklaring, digitaal in te vullen. Op die manier 
wenst de Cultuurraad, naast vertegenwoordigers van de verenigingen, ook geëngageerde 
Cultuurmakers warm te maken voor deze kandidaatstellingen.
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3. Beknopte samenvatting van de statuten

Doelstelling:

 het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad adviseren over 
het cultuurbeleid: op vraag van of op eigen initiatief door middel van overleg en 
samenwerking

 om deze doelstelling te realiseren kan de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid 
activiteiten opzetten

Samenstelling:

Het Cultuurplatform is een open platform.

De Kerngroep wordt verkozen door het Cultuurplatform

De kerngroep duidt onder haar leden een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee 
ondervoorzitters aan, die samen het dagelijks bestuur vormen

Er zijn thematische werkgroepen, tijdelijk en projectmatig van aard, uitgezonderd de 
werkgroep erfgoed.

Werking: 

Cultuurplatform:

 minimaal 2 x per jaar een bijeenkomst
 agenda wordt opgemaakt door de Kerngroep
 doet aanbevelingen voor de ontwikkeling van culturele aangelegenheden in 

de stad
 beslissingen met een gewone meerderheid
 sleutel en gewicht bij stemming: categorie A: 2/3 - categorie B: 1/3

Thematische werkgroepen:

 ad hoc, uitgezonderd werkgroep erfgoed
 aangestuurd door minimaal 2 leden van de Kerngroep
 samenstelling van de werkgroep bij publieke oproep, er kan een voorzitter 

aangesteld worden, met adviesrecht in de Kerngroep

Kerngroep:

 15 stemgerechtigde leden, volgens samenstelling 2/3 categorie A en 1/3 
categorie B

 verkozen voor een termijn van 6 jaar
 vergadert wanneer nodig
 stelt huishoudelijk reglement op:

o nadere regeling van de statuten
o geen maatregelen die strijdig zijn met de statuten
o bepaling einde mandaat lid van de Kerngroep

Verkiezingen:
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 De verkiezingen voor de Kerngroep als voor de algemene vergadering van De Spil 
worden georganiseerd op 1 moment, na goedkeuring van de statuutwijziging in de 
gemeenteraad van 6 mei en voor de gemeenteraad van juni 2019.

 Verhouding: categorie A: 2/3 - categorie B 1/3.
 Beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid.

Advies
Ondersteuning - Juridische Zaken
Gunstig advies

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er is geen financiële impact op de begroting n.a.v. de vernieuwde statuten.

Beleidsinformatie
Beleidsparticipatie

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De nieuwe statuten van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid, zoals opgenomen in 
bijlage, worden vastgesteld met onmiddellijke ingang vanaf 7 mei 2019.
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ONTWERP Statuten Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid (Gemeenteraad 6 mei 2019) 

 

Art.1: Doelstelling van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid 
 
De doelstelling van De Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid, afgekort Cultuurraad, is:  

- het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad adviseren over het 
cultuurbeleid, op vraag van of op eigen initiatief door middel van overleg en 

samenwerking.  
- Om deze doelstelling te realiseren kan de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid ook 

activiteiten opzetten.  

 
Art.2: Samenstelling van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid 

§1.Samenstelling  

De Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid is samengesteld uit een cultuurplatform, een 
kerngroep met een dagelijks bestuur en werkgroepen.  

 
§2.Cultuurplatform: 

- Het cultuurplatform is een bijeenkomst met als doel ontmoeten, verbindend werken, 
netwerken en samenwerken.  

 
- De volgende personen kunnen aansluiten op dit cultuurplatform:  

• vertegenwoordigers van alle culturele verenigingen, met inbegrip van private en 
publieke culturele organisaties, actief en met maatschappelijke zetel in 
Roeselare (categorie A)  

• inwoners met interesse voor cultuur, gedomicilieerd in Roeselare (categorie B)  
 

- Stemming 
o Voorwaarden tot stemming: 

▪ Alle stemgerechtigde leden van het Cultuurplatform kunnen een verzoek 
richten tot de Kerngroep met een voorstel agendapunt ter stemming  

o Procedure tot stemming  

• Elke culturele vereniging (categorie A) heeft 1 stem, uitgezonderd de 
publieke culturele organisaties, die een raadgevende stem hebben  

• Elke inwoner met interesse voor cultuur (categorie B) heeft 1 stem 

• Wie deelneemt aan een stemming kan nooit meer dan één organisatie 
vertegenwoordigen en/of meer dan in één hoedanigheid stemmen. 

• Verhouding: volgende sleutel en gewicht is van toepassing bij stemming  
o Categorie A: 2/3 
o Categorie B: 1/3  

• Beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid  

• Een uit hoofde van zijn ambt aangewezen lid van het College van 
Burgemeester en Schepenen woont het cultuurplatform bij, net als een door 
de stad aangestelde ambtenaar, beiden zonder stemrecht.  

• Stemgerechtigde leden mogen geen politiek mandaat uitoefenen en dienen 
Roeselare als hoofdverblijfplaats te hebben.  

 
- Frequentie 

Minstens twee maal per jaar organiseert de kerngroep in samenspraak met het 
stadsbestuur een cultuurplatform. 
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§3 De Kerngroep  

De kerngroep  is samengesteld uit 15 stemgerechtigde leden, aangeduid en verkozen door 
het Cultuurplatform. Deze leden worden als volgt verkozen: 

 
- Keuze maken naar samenstelling:  

o vertegenwoordigers van alle culturele verenigingen, met inbegrip van private en 
publieke culturele organisaties, actief in Roeselare (categorie A)  

o inwoners met interesse voor cultuur , gedomicilieerd in Roeselare (categorie B)  
o De samenstelling is 2/3de categorie A t.o.v. categorie B  

 
- De Kerngroep duidt onder haar leden een voorzitter en secretaris aan. 

- De Kerngroep duidt onder haar leden een dagelijks bestuur aan, zoals benoemd in art. 
2§4 

- De Kerngroep kan bevoegdheden delegeren naar het dagelijks bestuur, de beslissing 
over deze delegatie wordt genomen door de Kerngroep 

- De stemgerechtigde leden worden verkozen voor een termijn van 6 jaar. Indien een 
stemgerechtigd lid zijn mandaat wenst te beëindigen, dan kan een vervanger aangeduid 

worden  
- Ontslagnemende, stemgerechtigde leden kunnen vervangen worden door een niet 

verkozen kandidaat lid voor de Kerngroep. Dit initieel niet verkozen lid wordt 
aangesproken op basis van het aantal behaalde stemmen, waarbij de rangschikking van 

het meest behaalde aantal stemmen gevolgd wordt   
- Een uit hoofde van zijn ambt aangewezen lid van het College van Burgemeester en 

Schepenen woont de kerngroep bij, net als een door de stad aangestelde ambtenaar, 
beiden zonder stemrecht.  

- De  Kerngroep kan deskundigen cultuur uitnodigen met raadgevende stem in functie 
van de agendapunten.  

- Voor de samenstelling van de Kerngroep gelden de volgende voorschriften voor de 
stemgerechtigde leden: 

o Ze mogen geen politiek mandaat uitoefenen en dienen Roeselare als 
hoofdverblijfplaats te hebben 

 
 

§4 Het dagelijks bestuur 
Het dagelijks bestuur bestaat uit 5 leden: de voorzitter en secretaris van de Kerngroep,  

twee ondervoorzitters en een penningmeester. 
 

§5 De Werkgroepen  
 

Er kunnen werkgroepen opgericht worden, met als doel het versterken van de 
beleidsinspraak. Deze werkgroepen zijn, uitgezonderd de werkgroep erfgoed,  

projectmatig van aard met een duidelijk doel en opdracht. Werkgroepen worden 
opgericht en ontbonden door de Kerngroep. Elke werkgroep wordt aangestuurd door 

minimaal 2 leden van de Kerngroep. 
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Art.3: Bevoegdheden: 
 

§3.1 Cultuurplatform  
- Duidt de leden van de Kerngroep aan. 

- Duidt de vertegenwoordigers namens de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid in de 
Algemene Vergadering van de Spil aan.  

- Neemt kennis van de initiatieven  op cultureel vlak in Roeselare en bevordert de 
netwerking tussen wie zich engageert voor cultuur in Roeselare.  

- Neemt kennis van de adviezen verstrekt door de Kerngroep  
- Doet aanbevelingen voor de ontwikkeling van culturele aangelegenheden in de stad 

 
§3.2. De Kerngroep  

- De kerngroep adviseert het stadsbestuur inzake cultuur. Dit kan op vraag van het 
stadsbestuur en/ of op eigen initiatief van de Kerngroep zelf. 

- Is de verkozen vertegenwoordiging van culturele actoren en geëngageerde culturele 
netwerkers in onze stad. Zij zetten zich actief in voor het culturele leven in onze stad 

- Geeft advies via de vaste werkgroep Erfgoed  cf. de wettelijke regelingen inzake 
straatnamen 

- Geeft advies inzake alle stedelijke regelgeving cultuur in het kader van de wettelijke 
bepalingen  

- Is bevoegd voor het agenderen van punten ter stemming tijdens de bijeenkomsten 
van het Cultuurplatform 

 
- Van de leden van de Kerngroep wordt verwacht dat:  

o zij regelmatig de vergaderingen bijwonen  
o bij afwezigheid een verontschuldiging sturen naar de secretaris en voorzitter  

o indien zij een culturele vereniging vertegenwoordigen, hun vereniging informeren 
over de werkzaamheden van de cultuurraad en ook geregeld overleg plegen met 

deze achterban in functie van het opsporen van behoeften, ideeën en 
verwachtingen inzake cultuurbeleid 

- Er komt een einde aan het mandaat van het lid van de Kerngroep door: 
o Ontslagname door het lid of ontslag uit de afvaardigende organisatie, indien van 

toepassing 
o De intrekking van de opdracht door de afvaardigende organisatie  

o Een beslissing genomen binnen de Kerngroep zelf, op basis van 
afwezigheidscriteria, verder te bepalen in het huishoudelijke reglement  

- Schikt zich naar de  bepalingen, opgelegd door de Gemeenteraad betreffende de 
organisatie van de adviesraden  

 
§3.3. Het dagelijks bestuur  

- De Kerngroep kan bevoegdheden delegeren naar het dagelijks bestuur, de beslissing 
over deze delegatie wordt genomen door de Kerngroep.  

 
 

§3.4 Werkgroepen 
 

§3.4.1 De werkgroep erfgoed  
 

De werkgroep Erfgoed behandelt de adviesvragen van de stad inzake straatnamen en 
brengt dit advies ter kennis aan de Kerngroep 

De Kerngroep formuleert het wettelijk verplicht advies voorzien bij het toekennen van 
straatnamen voor de Gemeenteraad.  
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§3.4.2 De ad hoc werkgroepen 
 

De werkgroepen adviseren de Kerngroep.  
 

 
§3.4.3 Samenstelling 

De samenstelling van deze werkgroepen gebeurt bij publieke oproep, en onder regie van 
minimaal 2 verkozen leden van de Kerngroep.  

De werkgroep regelt zijn werking en duidt mogelijks een voorzitter aan, die geen lid 
hoeft te zijn van de Kerngroep. De voorzitter van de werkgroep brengt rechtstreeks 

verslag uit brengen aan de Kerngroep en heeft adviesrecht in de Kerngroep.  
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Art.4: Organisatie van de verkiezingen van de Kerngroep  
 

§1.Het  Cultuurplatform duidt de vertegenwoordigers van de Kerngroep aan.  
 

§2 Kandidaatstelling als lid voor de Kerngroep gebeurt als volgt:  
- De kandidaat duidt aan binnen welke categorie hij kandideert, zoals bepaald in artikel 

2. 
- Wie zich kandidaat stelt kan nooit meer dan één categorie vertegenwoordigen en/of 

meer dan in één hoedanigheid zich kandidaat stellen.  
- De kandidaatstelling dient te gebeuren via het aangaan van een 

engagementsverklaring, ter beschikking gesteld via de stedelijke 
communicatiekanalen 

- De oproepperiode, termijn en deadline tot kandidaatstelling wordt bepaald door de 
Kerngroep.  

 
§3 Stemgerechtigde leden voor de verkiezingen  

- Modaliteiten tot stemmen zijn bepaald in artikel 2.  
- De oproepperiode, validatie, termijn en deadline tot stemprocedure worden bepaald 

door de Kerngroep.  
 

 
§4. De stemming zelf   

 
De stemming is geheim en gebeurt bij eenvoudige meerderheid.  

De resultaten worden na afloop van het cultuurplatform bekend gemaakt.  
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Art.5: Organisatie van de verkiezingen voor de A.V. De Spil, 
aangesteld namens de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid  
 
§1. Het  Cultuurplatform duidt de vertegenwoordigers voor de A.V. De Spil aan namens de 
Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid 

 
§2 Kandidaatstelling als lid voor de A.V. De Spil gebeurt als volgt:  

-  
- De kandidaatstelling dient te gebeuren via het aangaan van een 

engagementsverklaring, ter beschikking gesteld via de stedelijke 
communicatiekanalen 

- De oproepperiode, termijn en deadline tot kandidaatstelling wordt bepaald door de 
Kerngroep.  

 
§3 Stemgerechtigde leden voor de verkiezingen  

- Modaliteiten tot stemmen zijn bepaald in artikel 2.  
- De oproepperiode, validatie, termijn en deadline tot stemprocedure worden bepaald 

door de Kerngroep.  
 

 
§4. De stemming zelf   

De stemming is geheim en gebeurt bij eenvoudige meerderheid.  
De resultaten worden na afloop van het cultuurplatform bekend gemaakt.  
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Art.6: Bekrachtiging, Ontslagname en Statuutwijziging  
 

De Gemeenteraad bekrachtigt de statuten van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid.  
 

De Kerngroep van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid kan een eigen huishoudelijk reglement 
uitwerken , dat met 2/3 van de stemgerechtigde leden bekrachtigd dient te worden; dit 

huishoudelijk reglement wordt ter informatieve titel aan de Gemeenteraad bezorgd.   
 

Ontslagnemende stemgerechtigde leden kunnen vervangen worden door een niet verkozen 
kandidaat. Dit initieel niet verkozen kandidaat lid wordt aangesproken op basis van het aantal 

behaalde stemmen.  
 

Art.7: Bestuur en werking 
 
Elke bijeenkomst begint met de goedkeuring en opvolging van het verslag van de vorige 
vergadering. Vervolgens worden de agendapunten besproken in de volgorde waarin zij op de 

uitnodiging voorkomen. Met een gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden 
kan een nieuw punt op de agenda worden geplaatst, op voorwaarde dat dit nieuwe punt 

onvoorzienbaar en hoogdringend is. 
 

Verdere modaliteiten zoals vergaderfrequentie, wijze en timing van uitnodigen, verslagname, 
communicatie worden beslist binnen de Kerngroep.  

Agendapunten kunnen door elk stemgerechtigd lid van de vergadering of door het stadsbestuur 
op de agenda worden geplaatst. Deze aanvragen moeten ten laatste acht dagen voor de 

vergadering aan de voorzitter worden meegedeeld. De secretaris zorgt voor het opstellen van 
de verslagen van de vergaderingen.  

 
Het verslag van de Kerngroep wordt, na goedkeuring tijdens de eerstvolgende bijeenkomst van 

de Kerngroep publiek bekend gemaakt via de communicatiekanalen, ter beschikking gesteld 
door de stad.   

De uitnodigingen en de documenten ter voorbereiding van de vergaderingen moeten ten laatste 
7 dagen voor de vergadering verstuurd worden.  

 
 

Art.8: Advies 
 
Behoudens uitzonderingen worden adviezen en beslissingen genomen bij gewone meerderheid 

van stemmen, uitgebracht door de stemgerechtigde leden op voorwaarde dat de meerderheid 
van de stemgerechtigde leden aanwezig is.  

Als dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, worden de adviezen en beslissingen verwezen 
naar een volgende vergadering, die binnen de 8 dagen bijeengeroepen wordt. Deze vergadering 

kan geldig adviseren en besluiten nemen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde 
leden. De datum van deze vergadering kan in geval van hoogdringendheid vastgelegd worden 

door de aanwezige leden. 
 

Adviezen betreffende subsidiereglementen of specifieke vereremerkingen worden genomen bij 
twee derde meerderheid van stemmen, uitgebracht door de stemgerechtigde leden op 

voorwaarde dat de meerderheid van de stemgerechtigde leden aanwezig is.  
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Art.9: Bepalingen in verband met subsidiereglementen 
 
De Kerngroep kan het stadsbestuur over subsidieaanvragen op basis van het “ Globaal 

subsidiereglement voor cultuur“ adviseren.  
De collegebeslissing i.v.m. de subsidieaanvragen ( met uitzondering voor het 

Ambassadeurschap, art. 9 van het globaal subsidiereglement voor cultuur) wordt binnen de 
maand ter kennisgeving overgemaakt aan de voorzitter van de Cultuurraad. Het volledige 

dossier kan ingezien worden. Zonder afbreuk te doen aan de termijnen  voorzien in het 
subsidiereglement, kan de Kerngroep hier opmerkingen of advies over geven.  

 
 

 

Art.10: Goedkeuring, wijziging en inwerkingtreding  
 

Goedkeuring of wijziging van deze statuten gebeurt bij twee derde meerderheid van stemmen 
door de kerngroep uitgebracht door de stemgerechtigde leden op voorwaarde dat de 

meerderheid van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Alles wat de inwendige orde van de 
Kerngroep betreft, maar niet door dit reglement wordt geregeld, kan bij gewone meerderheid 

van stemmen, uitgebracht door de stemgerechtigde leden, en worden beslist door de 
Kerngroep, op voorwaarde dat de meerderheid van de stemgerechtigde leden aanwezig is. 

 
Dit reglement treedt in werking op 06.05.19 en vervangt: 

• Huishoudelijk Reglement Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid, goedgekeurd door de 
Gemeenteraad in 2013  

• de “Statuten van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid Roeselare”, goedgekeurd in de 
Gemeenteraad in 1997 

  
Dit reglement Is onderhavig aan hogere en vigerende wetgeving.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

77/91



78/91

15 2019_GR_00139 Het cultuurcentrum De Spil - Algemene 
vergadering op 9 mei 2019 - 
Statutenwijziging en toekennen van het 
mandaat aan de vertegenwoordigers - 
Goedkeuring

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

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
 Artikel 246 § 2 van het decreet lokaal bestuur:

De vertegenwoordigers van de gemeente in de algemene vergadering moeten 
handelen overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad

 Statuten van het cultuurcentrum "De Spil".

Juridische grond
Artikel 33 en 34 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. uitnodiging van De Spil op de algemene vergadering op 6 mei 2019
2. Verslag algemene vergadering op 6 december 2018
3. Rekening 2018 versie 
4. Statuten

Voorgeschiedenis
De Spil vzw werd bij beslissing van de gemeenteraad van 21 oktober 2013 omgezet tot 
een EVA (extern verzelfstandigd agentschap).

Context en argumentatie
Met het e-mailbericht d.d. 19 april 2019 van het Cultuurcentrum De Spil worden de 
vertegenwoordigers namens de Stad uitgenodigd tot de algemene vergadering op 9 mei 
2019 met volgende agenda:

1. Goedkeuren van het vorig verslag van 6 december 2018.
2. Goedkeuren van de jaarrekening 2018.
3. Goedkeuring wijziging statuten.
4. Varia.

Op de agenda werd de statutenwijziging geagendeerd. 
De belangrijkste wijzigingen zijn:
- aanpassing van de statuten aan de gewijzigde vzw-wetgeving
- wijziging van de samenstelling van de algemene vergadering en de raad van bestuur

Volgende personen maken deel uit van de algemene vergadering:
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Kris Declercq, Bart Wenes, Greet Verhelle, Ria Vanzieleghem, Marc Vanwalleghem, Geert 
Huyghe, Dirk Lievens, Brecht Vermeulen, Frederik Declercq, Mieke Van Hootegem, Siska 
Rommel, Trees Coffyn, Lien Vuylsteke, Lieve Lombaert, Henk Kindt, Frederik Nuytten, 
Gerdi Casier, Cyriel Ameye, Immanuel de Reuse, Leen Sercu, Filiep Bouckenooghe, 
Francis Reynaert, Stefaan Van Coillie en Bart De Meulenaer.

Cf. artikel 246 §2 van het gemeentedecreet moeten de vertegenwoordigers van de 
gemeente in de algemene vergadering handelen overeenkomstig de instructies van de 
gemeenteraad.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
Er wordt goedkeuring verleend aan de vermelde agendapunten op de agenda, waarbij 
een beslissing moet genomen worden en die voorgelegd worden op de algemene 
vergadering van het cultuurcentrum "De Spil" op 9 mei 2019:

1. Goedkeuren van het vorig verslag van 6 december 2018
2. Goedkeuren van de jaarrekening 2018
3. Goedkeuring wijziging statuten.
4. Varia

Artikel 2
De statutenwijziging wordt goedgekeurd.

Artikel 3
Aan de aangeduide vertegenwoordigers wordt het mandaat toegekend. Zij worden 
opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 
gemeenteraad van heden.

Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan het cultuurcentrum 
"De Spil", H. Spilleboutdreef 1, 8800 Roeselare. 



De Spil 
vereniging zonder winstoogmerk 

Hippoliet Spilleboutdreef 1- 8800 Roeselare 
KBO 452 888 644 

 

STATUTEN 
 
 
 

 
 
Titel I – Naam, zetel, doel, duur 
 
Art. 1.  
De vereniging draagt de benaming “De Spil”, vereniging zonder winstoogmerk en is 
een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm zoals 
bedoeld  in artikel 245 Decreet Lokaal Bestuur 
 
Art. 2.  
De vereniging heeft haar zetel in het cultuurcentrum “De Spil”, H. Spilleboutdreef 1, 
8800 Roeselare en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement  West-
Vlaanderen, afdeling Kortrijk. 
 
Art. 3.  
De vereniging heeft tot doel: 
1. De werking van het cultuurcentrum  “De Spil” te waarborgen ten einde volgende 
doelstellingen te realiseren, namelijk: 

- een kwalitatief geheel van infrastructuur, service, manifestaties en begeleiding 
aan te bieden die de centrumfunctie van Roeselare ondersteunt en promoot, 
zowel lokaal als regionaal; 

- de sociaal-culturele vorming en de ontplooiing van de bevolking te bevorderen 
door de initiatieven van lokale en regionale verenigingen te stimuleren, te 
coördineren en te promoten; 

- eigen initiatieven te ontwikkelen ter aanvulling van het bestaand aanbod op 
cultureel vlak; 

- in alle acties en initiatieven kwaliteit na te streven en aan te bieden aan alle 
bevolkingsgroepen op een pluralistische basis; 

- aan alle geledingen van de samenleving, kwalitatief hoogstaande 
accommodatie aan te bieden als ontmoetingsplaats. 

2. De gebouwen van het cultuurcentrum “De Spil” te beheren, waarover zij de 
beschikking krijgt op grond van een overeenkomst tussen de gemeenteraad van de 
stad Roeselare en de vereniging. 
3. De doelstellingen te realiseren, met inachtneming van de vigerende wetgeving 
betreffende het lokaal cultuurbeleid, tegen een billijke kostprijs en binnen de perken 
van de budgettaire mogelijkheden van de stad. 
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Art. 4.  
De vereniging mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks 
betrekking hebben op haar doel of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te 
begunstigen. 
 
Art. 5.  
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.  Zij kan ten allen tijde worden 
ontbonden, mits in acht neming van de desbetreffende bepalingen van het Wetboek 
van Vennootschappen en Verenigingen . 
 
Titel II – Leden 
 
Art. 6.  
De vereniging is enkel samengesteld uit de leden die stemgerechtigd zijn. De leden 
worden onderverdeeld in leden van categorie A, categorie B en categorie C.   
 
Alleen de leden en de vertegenwoordigers van lid stad Roeselare genieten van de 
rechten door de wet en deze statuten aan het lidmaatschap verbonden. 
 
Art. 7. 
Het lid stad Roeselare vormt  de leden categorie A en beschikt over  13 stemmen die 
verdeeld worden onder diens vertegenwoordigers.  
Deze vertegenwoordigers zijn 13 gemeenteraadsleden.  
De 10 leden, afgevaardigd door de Roeselaarse cultuurraad, behoren tot de categorie 
B leden en hebben elk recht op één stem in de algemene vergadering. 
De 2 leden van categorie C zijn deskundigen aangeduid door de gemeenteraad; ze 
beschikken elk ook over één stem in de Algemene Vergadering.  
 
De verdeling van het aantal vertegenwoordigers afgevaardigd door de gemeenteraad 
van de stad Roeselare wordt vastgesteld volgens het systeem D’Hondt, met dien 
verstande evenwel dat elke fractie van de gemeenteraad met minstens één lid 
vertegenwoordigd is in de afvaardiging door de gemeenteraad. 
 
Art. 8.  
De algemene vergadering kiest, na iedere vernieuwing van de gemeentelijke 
legislatuur, onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris. De 
voorzitter is ambtshalve ook voorzitter van de raad van bestuur en van het 
directiecomité. 
 
Art. 9.  
De toetreding tot de vereniging behelst de aanvaarding van de statuten en van het 
huishoudelijk reglement en houdt de verplichting in tot nakoming ervan. Van de leden 
kan geen geldelijke bijdrage worden gevorderd. 
 
Art. 10.  
Het lidmaatschap en de vertegenwoordiging van het lid Stad Roeselare zijn bepaald 
op de duur van de gemeentelijke legislatuur en zijn vernieuwbaar.  De vernieuwing 
gebeurt: 

1. a) voor de vertegenwoordigers van de gemeenteraad: binnen de zes maanden 
na de installatie van de nieuwe gemeenteraad; 
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b) bij wijziging van de politieke fracties tijdens voornoemde legislatuur: binnen 
de drie maanden na wijziging van de fractie(s), rekening houdend met artikel 7 
en voor de resterende duur van genoemde legislatuur. 

2. voor de vertegenwoordigers aangeduid door  de Roeselaarse cultuurraad: 
binnen de drie maanden na de aanduiding door de gemeenteraad van haar 
vertegenwoordigers. 

3. voor de deskundigen binnen de drie maanden na aanduiding van de 
vertegenwoordigers uit de Gemeenteraad. 

 
De leden blijven evenwel in functie totdat zij vervangen worden. 
 
Art. 11.  
De hoedanigheid van lid wordt verloren: 

1. Voor de vertegenwoordigers van het lid categorie A, aangeduid door de 
gemeenteraad: indien de gemeenteraad tot hun vervanging besluit, op voorstel 
van de politieke fractie waarvoor zij werden aangeduid; door ontslag als 
gemeenteraadslid. 

2. Voor de leden aangeduid door de Roeselaarse cultuurraad: indien de 
voornoemde raad tot hun vervanging besluit. 

3. Voor de deskundigen wanneer de Gemeenteraad tot hun vervanging besluit. 
4. Voor alle leden: 

a) door ontslag van een lid, dit ontslag dient schriftelijk te gebeuren bij de 
voorzitter van de raad van bestuur; 

b) door het in dienst treden als bezoldigde van de vereniging; 
c) door het overlijden of rechtsonbekwaamheid; 
d) door uitsluiting door de algemene vergadering conform de bepalingen uit 

het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.  
 

Titel III. – Algemene vergadering 
 
Art. 12.  
De algemene vergadering wordt samengesteld uit de leden. Ze is bevoegd inzake: 

1. De wijziging van de statuten. 
2. Benoeming en afzetting van bestuurders. 
3. Benoeming en afzetting van commissarissen en het bepalen van hun 

bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend. 
4. De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen. 
5. Goedkeuring van begroting en rekeningen. 
6. Uitsluiting van leden. 
7. Het ontbinden van de vereniging en de bestemming van de goederen van de 

ontbonden vereniging. 
Elk voorstel tot ontbinding of tot wijziging van de statuten dient voorafgaandelijk ter 
goedkeuring voorgelegd te worden aan de gemeenteraad van de stad Roeselare. 
 
Art. 13.  
Ieder lid categorie B en iedere vertegenwoordiger van lid categorie A, evenals ieder lid 
van categorie C heeft het recht de vergadering bij te wonen. 
De directeur van het Cultuurcentrum neemt, zonder stemrecht, deel aan de zittingen 
van de algemene vergadering. 
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Het lid categorie A beschikt over evenveel stemmen als er vertegenwoordigers van dat 
lid zijn. Elk lid categorie B en categorie C beschikt over één stem. Overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 246 van het Decreet Lokaal Bestuur zullen de vertegenwoordigers 
van lid categorie A steeds over de meerderheid van stemmen in de algemene 
vergadering beschikken . 
 
Art. 14.  
De leden worden ieder jaar minstens tweemaal bijeengeroepen in gewone algemene 
vergadering. 
Op deze vergaderingen worden de werkingsverslagen en de rekeningen, evenals de 
begroting en de werkingsvooruitzichten van het komende jaar ter goedkeuring 
voorgelegd. 
De goedkeuring van de rekeningen geldt als kwijting van de raad van bestuur. 
De raad van bestuur kan een buitengewone algemene vergadering beleggen telkens 
als hij dit nodig acht.  Hij moet daartoe overgaan wanneer één vijfde van de leden 
daarom schriftelijk verzoekt bij de voorzitter, met opgave van de te bespreken agenda.  
De gevraagde vergadering dient plaats te vinden binnen de maand na de indiening 
van het verzoek. 
 
Art. 15.  
In naam van de raad van bestuur worden de oproepingsbrieven ondertekend door de 
voorzitter of bij ontstentenis, door de ondervoorzitter, alsmede door de secretaris, en 
ten minste acht dagen voor de vergadering verstuurd naar alle leden, alsmede naar 
diegenen vermeld onder artikel 13. 
 
De agenda, opgesteld door de raad van bestuur, wordt bij de uitnodiging gevoegd. 
Het huishoudelijk reglement bepaalt de termijn binnen de welke elk voorstel schriftelijk 
door een lid dient te worden ingediend bij de voorzitter teneinde geagendeerd te 
kunnen worden. 
 
De agenda van de algemene vergadering wordt ter kennis gegeven aan de 
gemeenteraad binnen een tijdsbestek dat garanties biedt dat: 

• De gemeenteraad kennis heeft kunnen nemen van de vooropgestelde 
agendapunten. 

• De gemeenteraad voldoende tijd heeft gekregen om zich te kunnen uitspreken 
over de agendapunten van de eerstvolgende algemene vergadering. 

 
Een lid kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander 
lid van de algemene vergadering en niet door een derde, niet lid van de vereniging.  
Een vertegenwoordiger van het lid categorie A kan zich enkel laten vertegenwoordigen 
door een andere vertegenwoordiger van het lid van categorie A. 
Een lid van categorie B kan zich enkel laten vertegenwoordigen door een ander lid van 
categorie B. 
Een lid van categorie C kan zich enkel laten vertegenwoordigen door een ander lid van 
categorie C.  
 
Geen enkel lid kan op de zitting in de plaats van meer dan één afwezig lid optreden. 
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Over de onderwerpen die niet op de agenda voorkomen, kan niet geldig worden 
beslist, tenzij mits het akkoord van twee derde van de aanwezige stemgerechtigde 
leden. 
 
De vertegenwoordigers van het lid categorie A engageren zich om te stemmen 
conform de instructies van de gemeenteraad. 
 
Art. 16.  
Om geldig te vergaderen en te beslissen dient de meerderheid van de aanwezige 
stemgerechtigde vertegenwoordigers te bestaan uit stemgerechtigde 
vertegenwoordigers van het lid van categorie A. in geval op een algemene vergadering 
het door de wet vereiste aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, kan een tweede 
algemene vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen, ten vroegste 15 
kalenderdagen na de eerste vergadering. Deze vergadering kan geldig beraadslagen 
en besluiten ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden, met dien 
verstande dat minstens één vertegenwoordiger van lid categorie A en één lid categorie 
B aanwezig  dient te zijn. 
 
De algemene vergadering kan slechts geldig beslissen over de wijzingen van de 
statuten, wanneer het voorwerp daarvan bijzonder is vermeld in de oproepingsbrief en 
wanneer twee derde van de stemgerechtigde leden op de vergadering aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn.  Tot geen wijziging kan worden besloten, tenzij met een 
meerderheid van twee derde van de stemmen. 
 
Echter, wanneer de wijziging één der doeleinden betreft waarvoor de vereniging werd 
opgericht, is zij slechts geldig mits goedkeuring door een meerderheid van vier vijfde 
van de stemmen. 
 
 
Art. 17.  
Van elke zitting van de algemene vergadering wordt een verslag opgesteld door de 
secretaris.  De notulen worden opgenomen in een register ad hoc en door de voorzitter 
samen met de secretaris ondertekend na goedkeuring door de volgende vergadering.  
Elk lid ontvangt een beknopt verslag van de zittingen van de algemene vergadering 
binnen één maand na de bijeenkomst. 
 
Titel IV.- Raad van  Bestuur 
 
Art. 18.  
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van vijftien bestuurders, 
leden van de vereniging. 

a) De gemeenteraad van de stad Roeselare draagt negen bestuurders voor, 
genaamd bestuurders categorie A. Dit zijn negen  gemeenteraadsleden, 
aangeduid volgens de evenredige vertegenwoordiging, op basis van het 
systeem D’Hondt uit eigen schoot verkozen door de vertegenwoordigers van lid 
stad Roeselare die afgevaardigd werden door de gemeenteraad; de schepen 
van cultuur en de schepen van financiën maken, binnen dit aantal, ambtshalve 
deel uit van deze afvaardiging. Elke fractie van de gemeenteraad is met 
minstens één lid vertegenwoordigd in deze afvaardiging. 
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b) Vijf leden verkozen  uit eigen schoot afgevaardigd door de leden die 
afgevaardigd werden door de Algemene vergadering (cultuurplatform) van de 
Roeselaarse cultuurraad.  

c) Een lid verkozen uit de afgevaardigden van de deskundigen te verkiezen door 
de afgevaardigden van de Gemeenteraad. 
 

De directeur neemt, zonder stemrecht, deel aan de zittingen van de raad van bestuur. 
 
Art. 19.  
De raad van bestuur wordt benoemd bij geheime stemming en met gewone 
meerderheid door de stemgerechtigde leden van de algemene vergadering. 
 
. 
Art. 20. De hoedanigheid van lid van de raad van bestuur wordt verloren onder 
dezelfde voorwaarden als deze vermeld voor de algemene vergadering. 
 
In geval van vacature zal, in afwachting van de eerstvolgende algemene vergadering, 
tot een voorlopige vervanging worden overgegaan door de raad van bestuur. 
 
De politieke fracties van de gemeenteraad en de Roeselaarse cultuurraad zullen 
verzocht worden een plaatsvervanger aan te stellen naargelang het te vervangen lid 
van de raad van  bestuur door één van deze partijen werd aangeduid.  De 
eerstvolgende algemene vergadering zal dan overgaan tot een definitieve vervanging 
voor de resterende termijn van het vacante mandaat, bepaald bij artikel 10. 
 
De raad van bestuur wordt geacht geldig te besturen zolang en zelfs als de algemene 
vergadering niet in de vervanging voorziet. 
 
Het mandaat als lid van de raad van bestuur is hetzelfde als bepaald in artikel 10 van 
onderhavige statuten, en is vernieuwbaar. 
 
Art. 21.  
De raad van bestuur bestuurt de vereniging. Zij beschikt daartoe over alle 
bevoegdheden die haar door de wet worden toegekend. Meer specifiek betreft het de 
bevoegdheden die niet aan de Algemene Vergadering of het Directiecomité zijn 
toegekend. 
 
Art. 22. De raad van  bestuur vertegenwoordigt de vereniging bij alle gerechtelijke en 
buitengerechtelijke handelingen. 
 
 
 
Titel V. – Directiecomité 
 
Art. 23.   
De voorzitter, de schepenen van Cultuur en  van Financiën, en de directeur vormen 
samen het directiecomité.  
Ze vergaderen maandelijks en volgen de lopende zaken in verband met de activiteiten 
van het cultuurcentrum op. Ze bereiden de vergaderingen van de Raad van bestuur 
en de Algemene Vergadering voor. 
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Bij hoogdringendheid kunnen zij gemeenschappelijk beslissingen nemen die 
naderhand door de Raad van bestuur of Algemene Vergadering moeten bevestigd 
worden. 
 
Titel VI.- Personeel 
 
Art. 24.  
De dagelijkse leiding van het Cultuurcentrum “De Spil” berust op alle vlakken bij de 
directeur, en dit volgens de algemene richtlijnen van de raad van bestuur, het  
directiecomité, en volgens de bestaande procedures.  
 
Art. 25.  
Het bezoldigingsniveau en –systeem van het leidinggevend personeel, zowel de 
wedde als bijkomende voordelen, worden ontwikkeld door het directiecomité en 
bekrachtigd door de raad van bestuur.  Gedeeltelijke variabele beloning kan hiervan 
deel uitmaken. 
 
De voorwaarden en procedure voor de terugbetaling van persoonlijke kosten wordt 
door de directeur opgemaakt en door het directiecomité bekrachtigd.  Voor de 
terugbetaling van persoonlijke kosten van de directeur is de handtekening van de 
voorzitter nodig. 
 
Het directiecomité ontwikkelt een systeem van evaluatie van de leidinggevenden.  Op 
basis hiervan gebeuren de jaarlijkse evaluaties. 
 
De eventuele variabele beloning, die door het directiecomité wordt vastgelegd en 
jaarlijks bepaald wordt, is gebaseerd op deze evaluaties. 
 
Het directiecomité evalueert de directeur.  Voor de evaluatie van de leidinggevenden 
die aan de directeur rapporteren, gebeurt dit door de voorzitter, samen met de 
directeur.  De jaarlijkse evaluaties worden bijgehouden in een dossier. 
 
De directeur stelt de werk- en bezoldigingssystemen van het uitvoerend personeel 
voor aan het directiecomité, dat ze bekrachtigt. 
 
Voor de aanwerving en het ontslag van het uitvoerend personeel maakt de directeur 
een formeel dossier op en doet op basis hiervan een voorstel aan de raad van bestuur, 
die benoemt of ontslaat. 
 
De raad van bestuur kan van voornoemd voorstel van de directeur afwijken mits 
grondige motivering. 
 
Titel VII. – Algemene bepalingen 
 
Art. 26. In geval van ontbinding wordt het vermogen ten belope van het netto actief 
overgedragen aan de stad Roeselare met de verplichting dit aan te wenden voor de 
aflossing der financiële lasten van het Cultuurcentrum of voor de verwezenlijking van 
doelstellingen die gelijk zijn of overeenstemmen met het maatschappelijk doel van de 
vereniging zelf. 
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Aldus opgemaakt en aangenomen met eenparigheid van stemmen op de 
stichtingsvergadering, gehouden op 11 januari 1994 en gewijzigd door de Algemene 
vergadering op 9 mei 2019. 
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14 2019_GR_00136 De Spil vzw (EVA) - Aanduiden 
vertegenwoordigers voor de algemene 
vergadering en de raad van bestuur  - 
Goedkeuring

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

Juridische grond
 Statuten

 Artikel 33 en 34 van het decreet lokaal bestuur

 Artikel 229 van het decreet lokaal bestuur (onverenigbaarheden) 

De volgende personen kunnen niet worden voorgedragen of aangewezen als 
vertegenwoordiger of bestuurder in een gemeentelijk extern verzelfstandigd 
agentschap :
1° de provinciegouverneurs, de gouverneur en de vicegouverneur van het 
administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, de adjunct van de gouverneur 
van de provincie Vlaams-Brabant, de provinciegriffiers, de 
arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissarissen 
als het gemeentelijke extern verzelfstandigd agentschap gevestigd is in hun 
ambtsgebied;
2° de magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers bij de hoven 
en de rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het Grondwettelijk Hof;
3° de leden van het operationeel, administratief of logistiek kader van de 
politiezone waar de gemeente toe behoort die het gemeentelijke extern 
verzelfstandigd agentschap heeft opgericht of die erin deelneemt;
4° de personen die op commerciële wijze of met een winstoogmerk activiteiten 
uitoefenen in dezelfde beleidsdomeinen als het agentschap en waarin het 
agentschap niet deelneemt, alsook de werknemers en de leden van een bestuurs- 
of controleorgaan van die personen;
5° de personen die in een andere lidstaat van de Europese Unie een ambt of een 
functie uitoefenen, gelijkwaardig aan een ambt of een functie als vermeld in dit 
artikel, en de personen die in een lokale basisoverheid van een andere lidstaat 
van de Europese Unie een ambt of een mandaat uitoefenen dat gelijkwaardig is 
aan dat van gemeenteraadslid, schepen of burgemeester.

 

Bijlagen
1. Statuten

Context en argumentatie
Ingevolge de algehele vernieuwing van de gemeenteraad moet er overgegaan worden tot 
de aanduiding van de vertegenwoordigers voor de algemene vergadering en de raad van 
bestuur van vzw De Spil (EVA).
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Algemene vergadering:

De vereniging bestaat uit vijfentwintig leden waarvan dertien leden aan te duiden door 
de gemeenteraad, tien leden aan te duiden door de Roeselaarse cultuurraad en twee 
deskundigen aan te duiden door de gemeenteraad.

Artikel 7 van de statuten bepaalt dat de gemeenteraad dertien vertegenwoordigers dient 
aan te duiden voor de algemene vergadering. Deze moeten gemeenteraadsleden zijn. De 
verdeling van het aantal vertegenwoordigers, afgevaardigd door de gemeenteraad, wordt 
vastgesteld volgens het systeem D'hondt, met dien verstande evenwel dat elke fractie 
van de gemeenteraad met minstens één lid vertegenwoordigd is in de afvaardiging van 
de gemeenteraad.

 CD&V: 6
 N-VA: 2
 VLAAMS BELANG: 2
 Groen: 1
 sp.a &de vernieuwers: 1
 Open Vld: 1

Voordrachten:

 CD&V: dhr. Dirk Lievens, mevr. Mieke Vanbrussel, mevr. Astrid Deceuninck, dhr. 
Matthijs Samyn, dhr. Stefaan Van Coillie en mevr. Ria Vanzieleghem

 N-VA: mevr. Siska Rommel en dhr. Bart De Meulenaer
 VLAAMS BELANG: dhr. Peter Claeys en mevr. Jeaninne Vandenabeele
 Groen: dhr. Steven Dewitte
 sp.a &de vernieuwers: dhr. Henk Kindt
 Open Vld: mevr. Liselot De Decker

Raad van bestuur:

De raad van bestuur bestaat uit vijftien bestuurders, nl. negen bestuurders voorgedragen 
door de Stad Roeselare, vijf bestuurders voorgedragen door de Roeselaarse cultuurraad 
en één deskundige verkozen door de afgevaardigden van de gemeenteraad.

Artikel 18 van de statuten bepaalt dat de gemeenteraad negen bestuurders dient voor te 
dragen. Deze moeten gemeenteraadsleden zijn, aangeduid volgens de evenredige 
vertegenwoordiging op basis van het systeem D'hondt uit eigen schoot verkozen door de 
vertegenwoordigers van lid Stad Roeselare die afgevaardigd werden door de 
gemeenteraad. De schepen van cultuur en de schepen van financiën maken, binnen dit 
aantal, ambtshalve deel uit van deze afvaardiging. Elke fractie van de gemeenteraad is 
met minstens één lid vertegenwoordigd in deze afvaardiging.

Cf. het decreet lokaal bestuur mogen max. 2/3 van de door de gemeente voorgedragen 
leden van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht zijn.

 CD&V: 3
 N-VA: 2
 VLAAMS BELANG: 1
 Groen: 1
 sp.a &de vernieuwers: 1
 Open Vld: 1
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Voordrachten:

 CD&V:dhr. Dirk Lievens, mevr. Mieke Vanbrussel en mevr. Astrid Deceuninck
 N-VA: mevr. Siska Rommel en dhr. Bart De Meulenaer
 VLAAMS BELANG: mevr. Jeaninne Vandenabeele
 Groen: dhr. Steven Dewitte
 sp.a &de vernieuwers: dhr. Henk Kindt
 Open Vld: mevr. Liselot De Decker

Gaat over tot de geheime stemming over de globale voordracht waaraan 38 leden 
deelnemen voor de aanduiding van de vertegenwoordigers voor de algemene 
vergadering en voor de voordracht van de kandidaat-bestuurders voor de raad van 
bestuur:

De opening van de briefjes geeft volgende uitslag:
Alle kandidaten bekomen achtendertig stemmen. Er zijn telkens geen neen-stemmen en 
geen onthoudingen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit

Artikel 1
Volgende personen worden, bij geheime stemming, aangeduid voor de algemene 
vergadering van vzw De Spil onder voorbehoud van goedkeuring van de statuten door de 
algemene vergadering:

 Mevr. Astrid Deceuninck, gemeenteraadslid, Grenadiersstraat 18, 8800 Roeselare 
(astrid.deceuninck@roeselare.be)

 Dhr. Dirk Lievens, schepen, Rumbeeksesteenweg 469, 8800 Roeselare 
(dirk.lievens@roeselare.be)

 Dhr. Matthijs Samyn, gemeenteraadslid, Jules Lagaelaan 13, 8800 Roeselare 
(matthijs.samyn@roeselare.be)

 Dhr. Stefaan Van Coillie, gemeenteraadslid, Sint-Eloois-Winkelsestraat 115E, 
8800 Roeselare (stefaan.van.coillie1@telenet.be)

 Mevr. Mieke Vanbrussel, gemeenteraadslid, Gladiolenstraat 31, 8800 Roeselare 
(mieke.vanbrussel@roeselare.be)

 Mevr. Ria Vanzieleghem, gemeenteraadslid, Pastoriestraat 16, 8800 Roeselare 
(ria.vanzieleghem@roeselare.be)

 Dhr. Bart De Meulenaer, gemeenteraadslid, Weststraat 126, 8800 Roeselare 
(bart.demeulenaer@roeselare.be)

 Mevr. Siska Rommel, gemeenteraadslid, Lijnwaadstraat 72, 8800 Roeselare 
(siska.rommel@n-va.be)

 Dhr. Peter Claeys, gemeenteraadslid, Ryffelaerestraat 35, 8800 Roeselare 
(peter.claeys@roeselare.be)

 Mevr. Jeaninne Vandenabeele, gemeenteraadslid, Hagedoornstraat 22, 8800 
Roeselare (jeaninne.vandenabeele@roeselare.be)

 Dhr. Steven Dewitte, gemeenteraadslid, Ittrekapelstraat 20, 8800 Roeselare 
(steven.dewitte@roeselare.be)
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 Dhr. Henk Kindt, schepen, Batavialaan 105, 8800 Roeselare 
(henk.kindt@roeselare.be)

 Mevr. Liselot De Decker, gemeenteraadslid, Abeelstraat 34, 8800 Roeselare 
(liselot.dedecker@roeselare.be)

Artikel 2
Volgende personen worden, bij geheime stemming, voorgedragen voor de raad van 
bestuur onder voorbehoud van goedkeuring van de statuten door de algemene 
vergadering:

 Mevr. Astrid Deceuninck
 Dhr. Dirk Lievens
 Mevr. Mieke Vanbrussel
 Dhr. Bart De Meulenaer
 Mevr. Siska Rommel
 Mevr. Jeaninne Vandenabeele
 Dhr. Steven Dewitte
 Dhr. Henk Kindt
 Mevr. Liselot De Decker

Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan vzw De Spil, Hippoliet Spilleboutdreef 1, 
8800 Roeselare.

6 mei 2019 21:20 - De voorzitter schorst de zitting
6 mei 2019 21:29 - De voorzitter opent de besloten zitting
6 mei 2019 21:40 - De voorzitter sluit de zitting

Aldus gedaan in zitting van 6 mei 2019


