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gemeenteraad

Notulen Zitting van 27 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 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 Steven Dewitte; mevrouw Deniza Miftari; de heer Filip 
Deforche; de heer Immanuel De Reuse; de heer Cyriel Ameye; de heer Peter Claeys; 
mevrouw Jeaninne Vandenabeele; mevrouw Tina Feys; mevrouw Siska Rommel; de heer 
Frederik Declercq; mevrouw Justine Pillaert; de heer Dieter Carron; de heer Geert 
Sintobin, Algemeen directeur

Afwezig:
de heer Brecht Vermeulen; de heer Bart De Meulenaer

Verontschuldigd:
mevrouw Astrid Deceuninck; de heer Filiep Bouckenooghe; mevrouw Lieve Lombaert

27 mei 2019 19:09 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING

1 2019_GR_00150 Zittingsverslag van de gemeenteraad van 2 
april 2019 en notulen en zittingsverslag van 
de zitting van de gemeenteraad van 6 mei 
2019 - Openbare zitting - Goedkeuring

Beschrijving
Bijlagen

1. Notulen van de gemeenteraad d.d. 06.05.2019 - openbare zitting
2. Zittingsverslag d.d. 6.05.2019 - openbare zitting
3. Zittingsverslag gemeenteraad 2.04.2019

Context en argumentatie
In toepassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad worden:

 het zittingsverslag van de vergadering van de gemeenteraad van 2 april 2019
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  de notulen en het zittingsverslag van de vergadering van de gemeenteraad van 6 
mei 2019 - openbare zitting

ter goedkeuring voorgelegd.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
Het zittingsverslag van de gemeenteraad van 2 april 2019 wordt goedgekeurd.

Artikel 2
De notulen en het zittingsverslag van de vergadering van de gemeenteraad van 6 
mei 2019 - openbare zitting worden goedgekeurd.

vragen om uitleg
19:09 - Bart De Meulenaer betreedt de zitting

IR 1 Mondelinge vraag van raadslid Veroniek Debruyne - Desender: 
Stand van zaken i.v.m. de vervoercheques die de stad op 1 juni vorig 
jaar lanceerde.

Indiener(s):
Veroniek Debruyne - Desender,                      CD&V                   

Toelichting:
Het project van de vervoercheques,door gebruik te maken van de taxi of het busje van 
De Link loopt nu ongeveer een jaar en de aangekochte cheques zijn nog geldig t.e.m. 1 
januari '20.

De cheques kunnen zowel door de Roeselaarse jongeren tussen 16 en 25 jaar of met de 
vrijetijdspas vanaf 18 jaar aangekocht worden. Dit in een pakket van 6 cheques (10euro 
en max. 1 pakket voor de jongeren per kalenderjaar) en met de vrijetijdspas  (5 
euro/pakket)

Mijn vragen hierbij:

Hoeveel cheques werden er in het Vrijetijdspunt reeds aangekocht door beide 
doelgroepen?

Wordt het project in 2020 verlengd? Zoja, kunnen er acties genomen worden om de 
doelgroep jongeren vanaf 16 jaar meer op de hoogte te brengen van dit positieve 
initiatief? Kunnen de cheques eventueel digitaal geactiveerd worden?

Antwoord
Voor antwoord zie audio-opname.
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IR 2 Mondelinge vraag van raadslid Gerdi Casier: stedenbouwkundige 
ontwikkeling van de stad

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

Toelichting:
Ik kan mij voorstellen dat er reeds geregeld beslissingen dienen genomen te worden 
inzake stedenbouw. Ik vroeg me af of de stad een streefdatum heeft om het verhaal van 
bouwmeester en/of kwaliteitskamer op te starten? 

Antwoord
Voor antwoord zie audio-opname.

IR 3 Mondelinge vraag van raadslid Gerdi Casier: fietsveiligheid

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

Toelichting:
In Brussel heeft men ter beveiliging van fietsers gekozen voor de bedeling van 
fietssensoren. Bedoeling is onder andere dat de sensor aan geeft wanneer je zich als 
fietser in de dode hoek van een vrachtwagen of van bevindt.

Kan dit ook voor Roeselare een optie zijn?  

Antwoord
Voor antwoord zie audio-opname.

IR 4 Mondelinge vraag van raadslid Filiep Bouckenooghe: Verkaveling 
Babilliestraat

Indiener(s):
Filiep Bouckenooghe,                      Groen                   

Toelichting:
Deze zomer is het juist 3 jaar geleden dat Roeselare werd opgeschrokken door de komst 
van een verkaveling in de Babilliestraat vlakbij het Bergmolenbos

Terecht waren de vele opmerkingen van milieu- & natuurverenigingen en 
verontwaardigde burgers dat dit daar helemaal niet hoorde. In eerste instantie moest het 
stadsrandbos daar tot zijn volle ontwikkeling komen !

Momenteel gonst het van de geruchten. Wekelijks worden wij als groene partij hierover 
aangesproken. Er zouden ook op het terrein bewegingen zijn, de kantoren van de 
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ontwikkelaar zouden daar gevestigd worden, het huurcontract werd opgezegd, ….er zou 
een nieuw voorstel worden ingediend.

Waar er rook is, is er vuur !

Vandaar beste Schepen onze vragen :

 Werd er reeds een nieuw dossier ingediend ? Wordt er momenteel onderhandeld 
met de eigenaar voor een nieuw project ?

 Zijn of worden daar kantoren ingericht door eigenaar ? Kan dit bestemmingsmatig 
?

 Overweegt de Stad eventueel middelen tot aankoop te voorzien in de komende 
meerjarenplanning ?

Antwoord
Voor antwoord zie audio-opname.

19:19 - Brecht Vermeulen betreedt de zitting

IR 6 Mondelinge vraag van raadslid Bart De Meulenaer: Recyclagepark 
MIROM

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

Toelichting:
Enkele prangende zaken duiden op een moeilijke werking van Mirom. 
Ik ben daar af en toe zelf te gast en kan volgende moeilijkheden melden. Er zijn drie 
pijnpunten die met elkaar in verband staan.

1. Reeds dikwijls heb ik gewezen op de beperkte lengte van de combinatie trekker 
en aanhanger, die de sensoren in de bruggen opmeten. Indien een 
badgegebruiker met een bestelwagen en een aanhanger het park oprijdt, is het 
schering en inslag dat de slagboom achteraan niet dichtgaat, omdat de sensoren 
in de grond geen einde van de combinatie trekker-aanhanger kunnen detecteren; 
nochtans is niet de lengte van de combinatie het bepalende element om de 
werking te kunnen voorzien, maar wel de lengte van de wielbasis; Immers, indien 
alle assen zich bevinden op de weegbrug is er geen reden te bedenken waarom de 
lengte van een combinatie beperkt zou moeten worden tot 9 meter. Men stelle 
zich voor dat een vito-bestelwagen met een dubbelasaanhanger, wat een 
standaard-uitrusting is van een kleine zelfstandige, reeds leidt tot paniek en de 
mededeling dat men moet gaan lossen bij de zelfstandige recyclageparken in de 
buurt. De brug zelf die laatst werd geïnstalleerd, kan nochtans 11 meter aan, en 
dat is een lengte waarop werkelijk iedere wielbasis kan rusten. Jammer genoeg 
zijn de sensoren anders ingebouwd.

Dus ons voorstel: de slagboom achteruit en de gronddetectie afschaffen, maar wel 
zijdetectie installeren opdat wielen zeker OP de brug en niet erachter of ervoor 
staan. Op die manier kan ook de kleine zelfstandige komen lossen op het 
containerpark.
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2. Onnauwkeurigheid van de weegbruggen, vooral bij wind.

Laatst was ik op het containerpark en toen stelde ik vast dat ik na het lossen van 
wat materiaal meer woog, dan voor het lossen van het materiaal. Dat is een 
bijzondere ervaring en kan alleen verklaard worden door twee zaken.

De wind heeft vrij spel en kan een aanhanger met een zeildoek liften, waardoor 
de verticale druk afneemt, en dat leidt tot minder gewicht of tot meer gewicht.

Ten tweede komt het ook voor dat je op windstille dagen een paar stukken isomo 
gaat lossen (in de oranje groep) waarna je eventueel nog wat papier (groen) gaat 
lossen, en dan merk je dat die paar stukken isomo wel op 5 kilo blijken te komen. 
Nu is vijf kilo isomo voldoende om een uit de kluiten gewassen wagen mee te 
vullen, dus stelde ik vast dat vijf kilo een standaard is, een soort van forfait die 
aagerekend wordt, die verder niet aan de realiteit voldoet.

Deze dubbele combinatie: windgevoeligheid en forfaitgewicht zorgen uiteraard 
voor onnauwkeurige metingen. Dit werd opgelost met gemiddelden te bereken 
van verschillende metingen, maar dat biedt 1) geen garantie 2) kost dat tijd. 
Bestaat daar een beter middel? Probleem is dat de weegbruggen in de hoogte 
komen, waardoor de wind vrijer spel krijgt en dat zou je bijna alleen kunnen 
oplossen met windschermen, maar dan is er geen visueel contact tussen diensten 
en gebruiker, en dat lijkt ook niet evident. Ik heb niet onmiddellijk een oplossing, 
maar die moet er toch te vinden zijn? Bevoorbeeld, dat men isomo per volume 
laat betalen, in een apart reglement?

3. Probleem met badgegebruikers rond tariefering

Bij de badgebruikers is er voor iedere productgroep uit de categorie ‘oranje’ een 
ander tarief. Soms is het oranje tarief zelfs duurder dan het rode tarief, wat 
natuurlijk onlogisch is. Isomo kost bevoorbeeld voor de badgebruiker 0.265 euro 
kilo, terwijl het rode afval slechts 0.215 euro/kilo kost.

Nu leidt de tarieftabel binnen oranje natuurlijk naar verschillende tussenwegingen. 
Die zomaar door windstoten 30-40 kilo kunnen verschillen zoals in punt 1 
aangebracht. Of je gaat 400 gram piepschuim leveren, maar dat wordt afgerond 
naar 5 kilo, maar dat is ook de duurste afvalgroep. Kan dit herzien worden? Zou 
het niet beter zijn de oranje tabel meer te stroomlijnen zodat er minder 
tariefverschillen bestaan en dat er minder tussengewogen moet worden, wat de 
forfait-en foutenmarge verkleint?

Antwoord
Voor antwoord zie audio-opname.

IR 8 Mondelinge vraag van raadslid Steven Dewitte: busje komt zo ?

Indiener(s):
Steven Dewitte,                      Groen                   
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Toelichting:
Voorzitter & collega's

De nieuwe campus van AZ Delta in Oekene wordt wellicht tegen eind december 2019 
volledig operationeel.(sorry voor de woord spelling)

Kan het schepencollege garanderen dat er tegen die datum een frequente en snelle 
busverbinding is tussen de site van AZ Delta en het centrum van Roeselare?

hoeveel bussen zouden er rijden in bezoekuren  en spitsuren 
Welke route zal daarvoor gebruikt worden?
Wat is de verwachte reistijd van  een heen en weertje ?

Welke maatregelen heeft stad Roeselare genomen om een snelle en optimale verbinding 
tussen AZ Delta en het centrum te garanderen ? Om bv te voorkomen dat de bus zich 
vastrijdt in de spits?
Zijn er afspraken gemaakt met AZ Delta om het openbaar vervoer in te zetten voor het 
woon-werk-verkeer van medewerkers van AZ Delta? Doen het stadsbestuur en/of AZ 
Delta financiële inspanningen (bv door middel van tegemoetkomingen aan de Lijn) om 
een snel en frequent transport mogelijk te maken?

Antwoord
Voor antwoord zie audio-opname.

IR 7 Mondelinge vraag van raadslid Cyriel Ameye: Verwijderen asbest

Indiener(s):
Cyriel Ameye,                      Vlaams Belang                   

Toelichting:
In de buitengebieden van onze stad liggen nog veel golfplaten die asbest bevatten op de 
daken van bijgebouwen en stallingen. Als men deze wilt vervangen dient dit te gebeuren 
door een gespecialiseerde firma. Veel mensen zijn hiervan niet op de hoogte en voeren 
die werken zelf uit.

Bij bouwaanvragen tot verbouwingen worden de materialen op de bestaande toestand 
veelal niet medegedeeld. Ik vraag me dus af hoe het stadsbestuur dit probleem kan 
opvolgen en eventueel die mensen kan inlichten die van plan zijn een dakbedekking 
bestaande uit oude golfplaten te vervangen door een andere dakbedekking.

Antwoord
Voor antwoord zie audio-opname.

IR 5 Mondelinge vraag van raadslid Ria Vanzieleghem: vervoersarmoede

Indiener(s):
Ria Vanzieleghem,                      CD&V                   



7/65

Toelichting:
Beste voorzitter, collega’s,

We hebben een zekere mobiliteit nodig om volwaardig te kunnen deelnemen aan onze 
samenleving

Bij uitsluiting op meerdere domeinen van het maatschappelijk leven door een beperkte 
mobiliteit, spreken we van vervoersarmoede.

De combinatie van gebrekkige bereikbaarheden (vaak door een auto-gerichte 
bereikbaarheid van bestemmingen) met beperkte persoonlijke mogelijkheden of 
vaardigheden maakt uiteenlopende groepen mensen vervoersarm: mensen met fysieke 
beperkingen, zorgbehoevenden, mensen in armoede, plattelandsbewoners, nieuwkomers, 
mensen zonder rijbewijs, alleenstaanden met kinderen.

Openbaar vervoer is niet altijd toegankelijk voor iedereen omwille van betaalbaarheid, 
fysieke of communicatieve drempels, bereikbaarheid, nood aan persoonlijke begeleiding.

Mensen die een beperkt netwerk hebben en ‘meerijden met’ als vervoersoptie niet aan de 
orde is, verhoogt de kans aanzienlijk op sociaal isolement en psychische kwetsbaarheid.

Binnen deze context had ik volgende vragen:

Wat doet men vanuit het beleid tot op heden om een oplossing te bieden voor deze 
problematiek?

Zullen er in de toekomst nog bijkomende initiatieven worden genomen om tegemoet te 
komen aan mensen die nu uit de boot vallen?

Antwoord
Voor antwoord zie audio-opname.

2 2019_GR_00156 Rekening 2018 van diverse eredienstbesturen 
- Advies

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

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 55 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en 
werking van de erkende erediensten en latere wijzigingen.

Juridische grond
Omzendbrief BB-2013/01 van de Vlaamse Minister van Bestuurszaken, Binnenlands 
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand.

Bijlagen
1. Rekening 2018 van diverse eredienstbesturen - nazicht financieel directeur
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2. Rekening 2018 van de kerkfabriek Sint-Michiel
3. Rekening 2018 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
4. Rekening 2018 van de kerkfabriek Heilig Hart
5. Rekening 2018 van de kerkfabriek Heilige Godelieve
6. Rekening 2018 van de kerkfabriek Heilige Kruisverheffing
7. Rekening 2018 van de kerkfabriek Sint-Henricus
8. Rekening 2018 van de kerkfabriek Sint-Petrus en Paulus
9. Rekening 2018 van de kerkfabriek Sint-Martinus
10. Rekening 2018 van de Protestantse Kerk

Context en argumentatie
De rekening voor het dienstjaar 2018 van de verschillende kerkfabrieken en de 
Protestantse kerk werden nagezien door de financieel directeur. De opmerkingen zijn 
opgenomen in bijlage.

De opmerkingen omtrent de rekeningen zullen besproken worden met het Centraal 
Kerkbestuur (CKB) en de Protestantse kerk. Er zal toelichting worden gevraagd, 
instructies zullen worden gegeven en ontbrekende stukken zullen worden opgevraagd. 
De opmerkingen zijn niet van die aard dat de rekeningen niet positief kunnen 
geadviseerd worden.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De rekeningen van de hiernavermelde kerkfabrieken van de Stad Roeselare en van de 
Protestantse kerk voor het dienstjaar 2018 worden gunstig geadviseerd :

 Kerkfabriek Sint-Michiel
 Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
 Kerkfabriek Heilig Hart
 Kerkfabriek Heilige Godelieve
 Kerkfabriek Heilige Kruisverheffing
 Kerkfabriek Sint-Petrus en Paulus
 Kerkfabriek Sint-Henricus
 Kerkfabriek Sint-Martinus
 Protestantse kerk

Artikel 2
De rekeningen zijn onderworpen aan de goedkeuring van de gouverneur van de provincie 
West-Vlaanderen.

Artikel 3
Een exemplaar van deze beslissing wordt bezorgd aan:

 de provinciegouverneur
 het centraal kerkbestuur
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 de kerkfabrieken
 de protestantse kerk
 het erkend representatief orgaan (Bisdom Brugge, H. Geeststraat 4, 8000 Brugge 

- Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst, Brogniezstraat 
44, 1070 Brussel).

3 2019_GR_00144 Samenwerkingsovereenkomsten - A: Aanleg 
wegen-, riolerings- en omgevingswerken op 
de wijk “Grote Bassinstraat” Roeselare - B: 
Aanleg wegen-, riolerings- en 
omgevingswerken op de wijk 
“Honzebroekstraat – Gitsestraat” Roeselare - 
Goedkeuring

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

Bijlagen
1. Samenwerkingsovereenkomst_Roeselare_Gitsestraat Honzebroek
2. Samenwerkingsovereenkomst_Roeselare_Grote Basinstraat 

Context en argumentatie
De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en bouwmaatschappij De Mandel 
vragen aan Stad Roeselare de samenwerking voor twee projecten die door hen 
gerealiseerd worden in Roeselare, nl. :

A: Aanleg wegen-, riolerings- en omgevingswerken op de Wijk “Grote Bassinstraat” 
Roeselare

Bouwmaatschappij De Mandel plant de sloop van 26 sociale woningen in de Kattenstraat 
en Grote Bassinstraat te Roeselare, waarna 29 gestapelde huurwoningen, 2 
huurwoningen en 6 koopwoningen zullen gebouwd worden op dezelfde locatie.

Momenteel is er in de Grote Bassinstraat geen gescheiden rioleringsstelsel. Het project 
dient aangesloten te worden op een gescheiden riolering in het openbaar domein. De 
stad zal voor het riool technisch gedeelte mee stappen in dit project.

Hieromtrent werd al eerder overlegd met het stadsbestuur en met het studiebureau 
Haegebaert nv uit Jabbeke.

Hiervoor kan er beroep gedaan worden op subsidies van de Vlaamse overheid.

B:  Aanleg wegen-, riolerings- en omgevingswerken op de Wijk “Honzebroekstraat – 
Gitsestraat” Roeselare

Het project is gelegen in de verkaveling Roobaertpark. Een deel van het project voorziet 
ook om de Honzebroekstraat aan te passen en te verbreden. Momenteel is er in de 
Honzebroekstraat ter hoogte van het dit project geen gescheiden rioleringsstelsel. Het 
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project dient aangesloten te worden op een gescheiden riolering in het openbaar domein. 
De stad Roeselare zal voor het riooltechnisch gedeelte mee instappen.

Het project is bij De Mandel nog in voorontwerpfase.

Met deze samenwerkingsovereenkomsten wordt het fiat gegeven om een studiebureau 
aan te stellen en een dossier op te starten waarin het studiebureau de stadsaandelen van 
beide participanten in kaart brengt.

Zo kan het stadbestuur, indien inhoudelijk akkoord, verder meestappen in deze projecten 
en ook de nodige financiële middelen vrijmaken.

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

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De samenwerkingsovereenkomsten tussen de Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen 
‘VMSW', Bouwmaatschappij De Mandel en de stad Roeselare worden voor de volgende 
projecten goedgekeurd zoals in bijlage gevoegd:

 A: Aanleg wegen-, riolerings- en omgevingswerken op de Wijk “Grote 
Bassinstraat” Roeselare

 B: Aanleg wegen-, riolerings- en omgevingswerken op de Wijk “Honzebroekstraat 
– Gitsestraat” Roeselare



  

 

        Partners:  

     De Stad Roeselare, Shm De Mandel 

  

Aanleg wegen-, riolerings- en omgevingswerken op de wijk             

     Honzebroekstraat/Gitsestraat te Roeselare 

 

 

Projectnummer: 2014/0377 

Dossiernummer: 720 E4EC1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenwerkingsovereenkomst met 
meerdere partners 
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Overeenkomst 

 

 

Tussen:  de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, met maatschappelijke zetel te 
1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 94, verder VMSW genoemd, vertegenwoordigd 
door ir. Bart Velleman, afdelingshoofd van de afdeling Projectrealisatie, die 
de infrastructuurwerken uitvoert voor rekening van het Vlaamse Gewest. 

 

En haar partners: 

 Het gemeentebestuur van de stad Roeselare vertegenwoordigd door  

Piet Delrue, voorzitter Gemeenteraad 

en Geert Sintobin, algemeen directeur. 

  

En  

 Bouwmaatschappij shm De Mandel uit Roeselare 

vertegenwoordigd door                                                                                            

 

 

Aangezien de VMSW en haar partners infrastructuurwerken wensen uit te voeren binnen het 
volgende project: 

 

Aangezien de partijen van oordeel zijn dat deze werken en de hierna vermelde 
dienstenopdrachten betreffende deze werken in het algemeen belang dienen te worden 
samengevoegd, 

 

wordt overeengekomen wat volgt:  
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ARTIKEL 1: Aanduiding opdrachtgevend bestuur 

De VMSW en haar partners beslissen de hoger beschreven werken en diensten in het algemeen 
belang samen te voegen en de VMSW aan te duiden om in gezamenlijke naam bij de gunning 
en de uitvoering van de opdrachten als opdrachtgevend bestuur op te treden, overeenkomstig 
art. 48 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 

 

ARTIKEL 2: Studie, leiding en toezicht van de werken 

Als opdrachtgevend bestuur zal de VMSW de gunning van de opdracht(en) voor de studie en de 
leiding van de gezamenlijke werken organiseren conform de wetgeving overheidsopdrachten, 
aan de hand van één of meerdere overeenkomsten met één of meerdere ontwerpers.  
 
De partners staan in voor de goedkeuring van de uitvoering voor het deel van de werken dat 
volledig of gedeeltelijk ten hunnen laste is. Zij staan tevens in voor de studie van het deel 
van de werken dat volledig ten hunnen laste is. Zij nemen tegenover het opdrachtgevende 
bestuur de volledige verantwoordelijkheid voor deze uitvoering, de technische bepalingen die 
zij ter zake in het bestek laten inlassen, en alle wijzigingen of bijwerken die tijdens de 
uitvoering van de opdracht noodzakelijk blijken en verband houden met de uitvoering van de 
werken ten hunnen laste. 
 
De leidende ambtenaar wordt aangesteld door de VMSW en is belast met de leiding der 
werken. Dit betekent dat hij alleen gemachtigd is om – voor alle werken, wie ze ook ten laste 
neemt – opdrachten te geven aan de aannemer, proces-verbaal van ingebrekestelling op te 
maken, proces-verbaal van voorlopige en definitieve oplevering der werken op te maken, de 
werken te schorsen, vorderingsstaten goed te keuren, verrekeningen op te maken en voor te 
stellen, eventuele maatregelen van ambtswege voor te stellen, enz. 
 
Voor beslissingen die betrekking hebben op het deel van de werken ten laste van de partners 
zal de leidende ambtenaar voorafgaandelijk aan zijn beslissing, advies vragen aan die 
partners. Indien er geen tegenstrijdigheden kunnen uit voortvloeien is dit advies bindend. In 
elk geval dient dit advies te worden gegeven binnen een termijn die noodzakelijk is voor de 
vlotte vooruitgang der werken. De partijen dragen de volledige verantwoordelijkheid, ook 
financieel, voor onder meer het tijdig verlenen van dit advies. 
 
De partners dragen het ereloon van de ontwerper op het deel der werken ten hunnen laste en 
sluiten hiervoor in voorkomend geval zelf een contract met de betrokken ontwerper af. De 
partners dragen ook de kosten van opmetingen en grondmechanische onderzoeken e.d. op het 
deel der werken  ten hunnen laste. 
 
De VMSW staat in voor het toezicht op de werken die geheel of gedeeltelijk ten laste van het 
Vlaamse Gewest zijn. De partners kunnen op eigen kosten bijkomend toezicht op de werken 
laten uitvoeren. 
 
ARTIKEL 3: Veiligheidscoördinatie 

Als opdrachtgevende bestuur zal de VMSW, in overeenstemming met de 
overheidsopdrachtenwetgeving en het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de 
tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, één gemeenschappelijke veiligheidscoördinator-ontwerp 
en verwezenlijking aanstellen. Indien vereist volgens voormeld koninklijk besluit, wordt de 
veiligheidscoördinatie voor de woningbouw en de infrastructuur samengevoegd in één 
overeenkomst met de gemeenschappelijke veiligheidscoördinator. 
 
Alle partijen bij deze samenwerkingsovereenkomst zien er op toe dat de 
veiligheidscoördinator zijn opdrachten, samenhangend met hun aandeel in de samengevoegde 
opdrachten, te allen tijde volledig en adequaat vervult, dat hij betrokken wordt bij alle 
etappes van de studie en de uitvoering van de werken en dat hij alle informatie krijgt die 
nodig is voor de uitvoering van zijn opdrachten. 
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Het opdrachtgevende bestuur ziet er op toe dat de veiligheidscoördinator- verwezenlijking 
een exemplaar van het aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan, coördinatiedagboek en 
post-interventiedossier met betrekking tot de samengevoegde opdrachten aan alle  partners 
bezorgt bij de voorlopige oplevering van de werken. 
 
De partners dragen de kost van de veiligheidscoördinatie op het deel der werken ten hunnen 
laste. 

ARTIKEL 4: Bodemsaneringdeskundige en technisch verslag. 

Als opdrachtgevend bestuur zal de VMSW, in overeenstemming met de 
overheidsopdrachtenwetgeving en de wetgeving en reglementering met betrekking tot het 
werken met uitgegraven bodem, een bodemsaneringdeskundige aanstellen voor het opstellen 
van het technisch verslag overeenkomstig de standaardprocedure voor de opmaak van een 
technisch verslag van 11 mei 2012 en latere wijzigingen. Het opdrachtgevende bestuur vraagt 
de conformverklaring van het technisch verslag aan een erkende bodembeheerorganisatie. 
 
De partners dragen de kosten van het ereloon van de bodemsaneringdeskundige, het 
milieuhygiënisch bodemonderzoek, de aanvraag tot conformverklaring van het technisch 
verslag, extra gerelateerde prestaties door het studiebureau, … op het deel der werken dat  
ten hunnen laste is, op basis van hun (geraamde) aandeel in het totale volume grondverzet. 
 
ARTIKEL 5: Vergunningen en onteigeningen.  

Behoudens een andersluidende afspraak tussen de partijen vraagt de VMSW de 
omgevingsvergunning aan. Desgevallend worden de omgevingsvergunningen voor de woningen 
en de infrastructuur gebundeld. 
 
De partners staan in voor de onteigeningen die nodig zijn voor de uitvoering van de werken. 
 
ARTIKEL 6: Kostenverdeling van de werken 

De werken ten laste van elke partij worden in de opmeting onder afzonderlijke delen vermeld en 
maken het voorwerp uit van door de aannemer op te stellen afzonderlijke betalingsaanvragen en 
facturen. Inzonderheid in art. 95 – Hoofdstuk 1: algemene administratieve voorschriften – van het 
Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 van het bijzonder bestek zal de speciale aandacht van de 
aannemer hierop gevestigd worden. 
 
Elke partij draagt rechtstreeks de uitvoeringskosten voor haar deel in de werken. Elke partij draagt 
ook de keurings-, beproevings- en opleveringskosten voor het deel van de werken dat   ten haren 
laste is. 

De aannemer dient de betalingsaanvragen en vorderingsstaten in bij de leidende ambtenaar met 
kopie aan het opdrachtgevende bestuur. Tezelfdertijd dient hij een afzonderlijke kopie in bij de 
partners voor wat betreft hun aandeel in de kosten. Na ontvangst van de door de leidende 
ambtenaar verbeterde en goedgekeurde betalingsaanvragen en vorderingsstaten maken de partijen 
voor het aandeel ten hunnen laste een bestelbon met verzoek tot facturatie op. 
 
In geval van laattijdige betaling door een partner staat deze zelf in voor de daaruit voortvloeiende 
verwijlinteresten en andere schadevergoedingen, en zal deze het opdrachtgevende bestuur volledig 
vrijwaren. 
 
ARTIKEL 7: Gunningsprocedure 
 
Als opdrachtgevend bestuur schrijft de VMSW de gunningsprocedure uit, staat in voor de opening 
der inschrijvingen, maakt het gunningsverslag op en wijst de opdracht toe. Hierbij wordt wel 
rekening gehouden met het feit dat de aanneming één ondeelbaar geheel uitmaakt en dat alle 
werken dus toevertrouwd moeten worden aan de laagste regelmatige bieder in geval van 
aanbesteding en aan de voordeligste offerte in geval van offerteaanvraag, voor de totaliteit der 
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werken. 
 
De VMSW zal de kennisgeving van de goedkeuring van de gezamenlijke werken slechts betekenen 
aan de aannemer nadat de bevoegde organen van de andere betalende partijen hebben ingestemd 
met het gunningvoorstel en met het gedeelte der werken ten hunnen laste, en de nodige financiële 
middelen hebben voorzien. Zij zullen de VMSW kennis geven van hun beslissing uiterlijk twee 
maanden nadat zij hierom werden verzocht. Zoniet worden de financiële gevolgen van de 
vertraging ten laste gelegd van de partij die verantwoordelijk is voor die vertraging. 

 
ARTIKEL 8 – Borgtocht 
 
De VMSW verzoekt de aannemer de borgtocht te stellen. Deze heeft betrekking op de totaliteit der 
werken. Het opdrachtgevende bestuur kan dus eventueel beslag leggen op de ganse borgtocht, 
maar zal die uiteraard geheel of gedeeltelijk aanwenden ten voordele van de partijen ten aanzien 
van wie de aannemer tekort geschoten is en dit in verhouding tot het aandeel van elke partij in de 
slecht, niet of laattijdig uitgevoerde werken. 

ARTIKEL 9 - Verplaatsing van nutsleidingen 

Indien het voor de realisatie van het project nodig blijkt om bepaalde bestaande 
nutsleidingen te verplaatsen, dient de gemeente als eigenaar en beheerder van het openbaar 
domein hiertoe het bevel te geven aan de betrokken vergunninghouders binnen de veertien 
dagen nadat de VMSW aan de gemeente kennis gegeven heeft van de noodzaak om bedoelde 
nutsleidingen te verplaatsen.  

Als de vergunninghouders deze nutsleidingen niet op hun eigen kosten willen verplaatsen, zal 
de gemeente deze kosten op zich nemen (al dan niet voorlopig), teneinde de gestadige 
verderzetting van de werken die in opdracht van de VMSW moeten uitgevoerd worden, niet in 
het gedrang te brengen.  

 
ARTIKEL 10: Geschillen 
 
Behoudens ingeval van een zware fout of nalatigheid vanwege het opdrachtgevende bestuur, 
verbinden de partners zich ertoe om, met betrekking tot de werken en diensten ten hunnen laste, 
het opdrachtgevende bestuur volledig te vrijwaren en in alle geschillen vrijwillig tussen te komen. 
Het opdrachtgevende bestuur verstrekt alle inlichtingen ten behoeve van de gerechtelijke 
procedure. 

 
ARTIKEL 11 – Boetes en kortingen wegens minwaarde 
 
De boetes en/of kortingen wegens minwaarde die duidelijk overeenstemmen met een bepaald 
aandeel, komen ten goede aan de betrokken partij. De andere boetes (van algemene aard) en/of 
kortingen wegens minwaarde die niet onmiddellijk toewijsbaar zijn aan een bepaald deel, worden 
pro rata van de inschrijvingsbedragen voor de verschillende delen verdeeld over de partijen. 
 

ARTIKEL 12 – Voorlopige en definitieve oplevering – Vrijgave borgtocht 
 
Aangezien het één globale aanneming betreft, beslist de leidende ambtenaar over het al dan niet 
toestaan van de voorlopige en de definitieve oplevering voor gans de aanneming, dus voor alle 
delen samen.  
 
De vrijgave van de borgtocht heeft betrekking op de ganse aanneming. 
 
De processen-verbaal van de voorlopige en de definitieve oplevering worden opgesteld door de 
leidende ambtenaar, die een afschrift bezorgt aan alle partijen. 
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Voor het plaatsbezoek met het oog op de oplevering nodigt de leidende ambtenaar alle partijen 
tijdig uit. Iedere partij wordt aldus de mogelijkheid geboden om, tegensprekelijk, haar 
opmerkingen te formuleren en desnoods te laten opnemen in het proces-verbaal van oplevering. 
 
Indien de partijen oordelen dat de werken niet opgeleverd kunnen worden, geven zij hiervoor een 
duidelijke verantwoording. De leidende ambtenaar beslist al dan niet tot oplevering. 
 
 

ARTIKEL 13 – Waarborgperiode 
 
Tijdens de waarborgperiode zullen de partners elk schadegeval aan de uitgevoerde werken ten 
gevolge van verborgen gebreken vastgesteld na de uitvoering, rapporteren aan de leidende 
ambtenaar, die het schadegeval zal onderzoeken. Als hij oordeelt dat de aannemer 
verantwoordelijk is voor de schade, zal hij hem opdracht geven tot aangepaste maatregelen en 
nodige herstellingen. 

 

 

Opgemaakt te Brussel  

Voor de VMSW, 

 

 

 

ir. Bart Velleman 
Afdelingshoofd Projectrealisatie 
 
 

 

Voor de gemeente, 

 

 

 

Geert Sintobin      Piet Delrue 
Algemeen directeur     Voorzitter Gemeenteraad 
   
 

 

 

Voor bouwmaatschappij De Mandel, 

 

 

 

 

Directeur  
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Aanleg wegen-, riolerings- en omgevingswerken op de wijk             

     Grote Basinstraat te Roeselare 

 

 

Projectnummer: 2015/0386 

Dossiernummer: 7A1F6386 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenwerkingsovereenkomst met 
meerdere partners 

 

17/65



30/10/2018 2/6

Overeenkomst 

 

 

Tussen:  de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, met maatschappelijke zetel te 
1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 94, verder VMSW genoemd, vertegenwoordigd 
door ir. Bart Velleman, afdelingshoofd van de afdeling Projectrealisatie, die 
de infrastructuurwerken uitvoert voor rekening van het Vlaamse Gewest. 

 

En haar partners: 

 Het gemeentebestuur van de stad Roeselare vertegenwoordigd door  

Piet Delrue, voorzitter Gemeenteraad 

en Geert Sintobin, algemeen directeur. 

  

En  

 Bouwmaatschappij shm De Mandel uit Roeselare 

vertegenwoordigd door                                                                                              

 

Aangezien de VMSW en haar partners infrastructuurwerken wensen uit te voeren binnen het 
volgende project: 

 

Aangezien de partijen van oordeel zijn dat deze werken en de hierna vermelde 
dienstenopdrachten betreffende deze werken in het algemeen belang dienen te worden 
samengevoegd, 

 

wordt overeengekomen wat volgt:  
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ARTIKEL 1: Aanduiding opdrachtgevend bestuur 

De VMSW en haar partners beslissen de hoger beschreven werken en diensten in het algemeen 
belang samen te voegen en de VMSW aan te duiden om in gezamenlijke naam bij de gunning 
en de uitvoering van de opdrachten als opdrachtgevend bestuur op te treden, overeenkomstig 
art. 48 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 

 

ARTIKEL 2: Studie, leiding en toezicht van de werken 

Als opdrachtgevend bestuur zal de VMSW de gunning van de opdracht(en) voor de studie en de 
leiding van de gezamenlijke werken organiseren conform de wetgeving overheidsopdrachten, 
aan de hand van één of meerdere overeenkomsten met één of meerdere ontwerpers.  
 
De partners staan in voor de goedkeuring van de uitvoering voor het deel van de werken dat 
volledig of gedeeltelijk ten hunnen laste is. Zij staan tevens in voor de studie van het deel 
van de werken dat volledig ten hunnen laste is. Zij nemen tegenover het opdrachtgevende 
bestuur de volledige verantwoordelijkheid voor deze uitvoering, de technische bepalingen die 
zij ter zake in het bestek laten inlassen, en alle wijzigingen of bijwerken die tijdens de 
uitvoering van de opdracht noodzakelijk blijken en verband houden met de uitvoering van de 
werken ten hunnen laste. 
 
De leidende ambtenaar wordt aangesteld door de VMSW en is belast met de leiding der 
werken. Dit betekent dat hij alleen gemachtigd is om – voor alle werken, wie ze ook ten laste 
neemt – opdrachten te geven aan de aannemer, proces-verbaal van ingebrekestelling op te 
maken, proces-verbaal van voorlopige en definitieve oplevering der werken op te maken, de 
werken te schorsen, vorderingsstaten goed te keuren, verrekeningen op te maken en voor te 
stellen, eventuele maatregelen van ambtswege voor te stellen, enz. 
 
Voor beslissingen die betrekking hebben op het deel van de werken ten laste van de partners 
zal de leidende ambtenaar voorafgaandelijk aan zijn beslissing, advies vragen aan die 
partners. Indien er geen tegenstrijdigheden kunnen uit voortvloeien is dit advies bindend. In 
elk geval dient dit advies te worden gegeven binnen een termijn die noodzakelijk is voor de 
vlotte vooruitgang der werken. De partijen dragen de volledige verantwoordelijkheid, ook 
financieel, voor onder meer het tijdig verlenen van dit advies. 
 
De partners dragen het ereloon van de ontwerper op het deel der werken ten hunnen laste en 
sluiten hiervoor in voorkomend geval zelf een contract met de betrokken ontwerper af. De 
partners dragen ook de kosten van opmetingen en grondmechanische onderzoeken e.d. op het 
deel der werken  ten hunnen laste. 
 
De VMSW staat in voor het toezicht op de werken die geheel of gedeeltelijk ten laste van het 
Vlaamse Gewest zijn. De partners kunnen op eigen kosten bijkomend toezicht op de werken 
laten uitvoeren. 
 
ARTIKEL 3: Veiligheidscoördinatie 

Als opdrachtgevende bestuur zal de VMSW, in overeenstemming met de 
overheidsopdrachtenwetgeving en het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de 
tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, één gemeenschappelijke veiligheidscoördinator-ontwerp 
en verwezenlijking aanstellen. Indien vereist volgens voormeld koninklijk besluit, wordt de 
veiligheidscoördinatie voor de woningbouw en de infrastructuur samengevoegd in één 
overeenkomst met de gemeenschappelijke veiligheidscoördinator. 
 
Alle partijen bij deze samenwerkingsovereenkomst zien er op toe dat de 
veiligheidscoördinator zijn opdrachten, samenhangend met hun aandeel in de samengevoegde 
opdrachten, te allen tijde volledig en adequaat vervult, dat hij betrokken wordt bij alle 
etappes van de studie en de uitvoering van de werken en dat hij alle informatie krijgt die 
nodig is voor de uitvoering van zijn opdrachten. 
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Het opdrachtgevende bestuur ziet er op toe dat de veiligheidscoördinator- verwezenlijking 
een exemplaar van het aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan, coördinatiedagboek en 
post-interventiedossier met betrekking tot de samengevoegde opdrachten aan alle  partners 
bezorgt bij de voorlopige oplevering van de werken. 
 
De partners dragen de kost van de veiligheidscoördinatie op het deel der werken ten hunnen 
laste. 

ARTIKEL 4: Bodemsaneringdeskundige en technisch verslag. 

Als opdrachtgevend bestuur zal de VMSW, in overeenstemming met de 
overheidsopdrachtenwetgeving en de wetgeving en reglementering met betrekking tot het 
werken met uitgegraven bodem, een bodemsaneringdeskundige aanstellen voor het opstellen 
van het technisch verslag overeenkomstig de standaardprocedure voor de opmaak van een 
technisch verslag van 11 mei 2012 en latere wijzigingen. Het opdrachtgevende bestuur vraagt 
de conformverklaring van het technisch verslag aan een erkende bodembeheerorganisatie. 
 
De partners dragen de kosten van het ereloon van de bodemsaneringdeskundige, het 
milieuhygiënisch bodemonderzoek, de aanvraag tot conformverklaring van het technisch 
verslag, extra gerelateerde prestaties door het studiebureau, … op het deel der werken dat  
ten hunnen laste is, op basis van hun (geraamde) aandeel in het totale volume grondverzet. 
 
ARTIKEL 5: Vergunningen en onteigeningen.  

Behoudens een andersluidende afspraak tussen de partijen vraagt de VMSW de 
omgevingsvergunning aan. Desgevallend worden de omgevingsvergunningen voor de woningen 
en de infrastructuur gebundeld. 
 
De partners staan in voor de onteigeningen die nodig zijn voor de uitvoering van de werken. 
 
ARTIKEL 6: Kostenverdeling van de werken 

De werken ten laste van elke partij worden in de opmeting onder afzonderlijke delen vermeld en 
maken het voorwerp uit van door de aannemer op te stellen afzonderlijke betalingsaanvragen en 
facturen. Inzonderheid in art. 95 – Hoofdstuk 1: algemene administratieve voorschriften – van het 
Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 van het bijzonder bestek zal de speciale aandacht van de 
aannemer hierop gevestigd worden. 
 
Elke partij draagt rechtstreeks de uitvoeringskosten voor haar deel in de werken. Elke partij draagt 
ook de keurings-, beproevings- en opleveringskosten voor het deel van de werken dat   ten haren 
laste is. 

De aannemer dient de betalingsaanvragen en vorderingsstaten in bij de leidende ambtenaar met 
kopie aan het opdrachtgevende bestuur. Tezelfdertijd dient hij een afzonderlijke kopie in bij de 
partners voor wat betreft hun aandeel in de kosten. Na ontvangst van de door de leidende 
ambtenaar verbeterde en goedgekeurde betalingsaanvragen en vorderingsstaten maken de partijen 
voor het aandeel ten hunnen laste een bestelbon met verzoek tot facturatie op. 
 
In geval van laattijdige betaling door een partner staat deze zelf in voor de daaruit voortvloeiende 
verwijlinteresten en andere schadevergoedingen, en zal deze het opdrachtgevende bestuur volledig 
vrijwaren. 
 
ARTIKEL 7: Gunningsprocedure 
 
Als opdrachtgevend bestuur schrijft de VMSW de gunningsprocedure uit, staat in voor de opening 
der inschrijvingen, maakt het gunningsverslag op en wijst de opdracht toe. Hierbij wordt wel 
rekening gehouden met het feit dat de aanneming één ondeelbaar geheel uitmaakt en dat alle 
werken dus toevertrouwd moeten worden aan de laagste regelmatige bieder in geval van 
aanbesteding en aan de voordeligste offerte in geval van offerteaanvraag, voor de totaliteit der 
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werken. 
 
De VMSW zal de kennisgeving van de goedkeuring van de gezamenlijke werken slechts betekenen 
aan de aannemer nadat de bevoegde organen van de andere betalende partijen hebben ingestemd 
met het gunningvoorstel en met het gedeelte der werken ten hunnen laste, en de nodige financiële 
middelen hebben voorzien. Zij zullen de VMSW kennis geven van hun beslissing uiterlijk twee 
maanden nadat zij hierom werden verzocht. Zoniet worden de financiële gevolgen van de 
vertraging ten laste gelegd van de partij die verantwoordelijk is voor die vertraging. 

 
ARTIKEL 8 – Borgtocht 
 
De VMSW verzoekt de aannemer de borgtocht te stellen. Deze heeft betrekking op de totaliteit der 
werken. Het opdrachtgevende bestuur kan dus eventueel beslag leggen op de ganse borgtocht, 
maar zal die uiteraard geheel of gedeeltelijk aanwenden ten voordele van de partijen ten aanzien 
van wie de aannemer tekort geschoten is en dit in verhouding tot het aandeel van elke partij in de 
slecht, niet of laattijdig uitgevoerde werken. 

ARTIKEL 9 - Verplaatsing van nutsleidingen 

Indien het voor de realisatie van het project nodig blijkt om bepaalde bestaande 
nutsleidingen te verplaatsen, dient de gemeente als eigenaar en beheerder van het openbaar 
domein hiertoe het bevel te geven aan de betrokken vergunninghouders binnen de veertien 
dagen nadat de VMSW aan de gemeente kennis gegeven heeft van de noodzaak om bedoelde 
nutsleidingen te verplaatsen.  

Als de vergunninghouders deze nutsleidingen niet op hun eigen kosten willen verplaatsen, zal 
de gemeente deze kosten op zich nemen (al dan niet voorlopig), teneinde de gestadige 
verderzetting van de werken die in opdracht van de VMSW moeten uitgevoerd worden, niet in 
het gedrang te brengen.  

 
ARTIKEL 10: Geschillen 
 
Behoudens ingeval van een zware fout of nalatigheid vanwege het opdrachtgevende bestuur, 
verbinden de partners zich ertoe om, met betrekking tot de werken en diensten ten hunnen laste, 
het opdrachtgevende bestuur volledig te vrijwaren en in alle geschillen vrijwillig tussen te komen. 
Het opdrachtgevende bestuur verstrekt alle inlichtingen ten behoeve van de gerechtelijke 
procedure. 

 
ARTIKEL 11 – Boetes en kortingen wegens minwaarde 
 
De boetes en/of kortingen wegens minwaarde die duidelijk overeenstemmen met een bepaald 
aandeel, komen ten goede aan de betrokken partij. De andere boetes (van algemene aard) en/of 
kortingen wegens minwaarde die niet onmiddellijk toewijsbaar zijn aan een bepaald deel, worden 
pro rata van de inschrijvingsbedragen voor de verschillende delen verdeeld over de partijen. 
 

ARTIKEL 12 – Voorlopige en definitieve oplevering – Vrijgave borgtocht 
 
Aangezien het één globale aanneming betreft, beslist de leidende ambtenaar over het al dan niet 
toestaan van de voorlopige en de definitieve oplevering voor gans de aanneming, dus voor alle 
delen samen.  
 
De vrijgave van de borgtocht heeft betrekking op de ganse aanneming. 
 
De processen-verbaal van de voorlopige en de definitieve oplevering worden opgesteld door de 
leidende ambtenaar, die een afschrift bezorgt aan alle partijen. 
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Voor het plaatsbezoek met het oog op de oplevering nodigt de leidende ambtenaar alle partijen 
tijdig uit. Iedere partij wordt aldus de mogelijkheid geboden om, tegensprekelijk, haar 
opmerkingen te formuleren en desnoods te laten opnemen in het proces-verbaal van oplevering. 
 
Indien de partijen oordelen dat de werken niet opgeleverd kunnen worden, geven zij hiervoor een 
duidelijke verantwoording. De leidende ambtenaar beslist al dan niet tot oplevering. 
 
 

ARTIKEL 13 – Waarborgperiode 
 
Tijdens de waarborgperiode zullen de partners elk schadegeval aan de uitgevoerde werken ten 
gevolge van verborgen gebreken vastgesteld na de uitvoering, rapporteren aan de leidende 
ambtenaar, die het schadegeval zal onderzoeken. Als hij oordeelt dat de aannemer 
verantwoordelijk is voor de schade, zal hij hem opdracht geven tot aangepaste maatregelen en 
nodige herstellingen. 

 

 

Opgemaakt te Brussel  

Voor de VMSW, 

 

 

 

ir. Bart Velleman 
Afdelingshoofd Projectrealisatie 
 
 

Voor de gemeente, 

 

 

 

Geert Sintobin      Piet Delrue 
Algemeen directeur     Voorzitter Gemeenteraad 
   
 

 

oor bouwmaatschappij De Mandel, 

 

 

 

 

Directeur  
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4 2019_GR_00143 Gaselwest ov - Algemene vergadering tevens 
jaarvergadering d.d. 17 juni 2019 - Agenda en 
toekenning van het mandaat aan de 
vertegenwoordiger - Goedkeuring

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

Juridische grond
 Artikel 432, alinea 3 van het decreet lokaal bestuur: 

de vaststelling van het mandaat dient herhaald te worden voor elke algemene 
vergadering

 Statuten van Gaselwest ov

Bijlagen
1. Oproepingsbrief Gaselwest AV
2. Agp 1 en 2 - Jaarverslag - jaarrekening
3. Agp 1 - Jaarverslag 2018 - Gaselwest
4. Agp 2 - Jaarrekening 2018 - Gaselwest
5. Agp 3 - Kwijting
6. Agp 4 - Evaluatieverslag en ondernemingsplan - Voorblad
7. Agp 4 - Ondernemingsplan 2019-2024
8. Agp 4 - Evaluatierapport werking 2013-2018
9. Agp 5 - Aanbod OV - Voorblad
10. Agp 6 - Statutaire benoemingen
11. Agp 7 - Statutaire mededelingen - Voorblad
12. Nazending aan de gemeenten

Voorgeschiedenis
De Stad Roeselare neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas 
deel aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, Intercommunale Maatschappij voor 
Gas en Elektriciteit van het Westen.

Context en argumentatie
De Stad Roeselare werd per aangetekend schrijven van 2 mei 2019 opgeroepen om deel 
te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Gaselwest ov die op 
17 juni 2019 plaatsvindt met volgende agenda:

1. Kennisneming verslagen van Gaselwest van de raad van bestuur en van de 
commissaris over het boekjaar 2018.

2. Goedkeuring van de jaarrekening van Gaselwest afgesloten op 31 december 2018 
(balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en 
waarderingsregels).

3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissaris van Gaselwest met betrekking tot het 
boekjaar 2018.
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4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende 
vereniging tijdens de vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2024.

5. Aanbod OV 2.0 - uitbreiding activiteiten.
6. Statutaire benoemingen.
7. Statutaire mededelingen.

In de gemeenteraadszitting van 25 februari 2019 werd dhr. José Debels aangeduid als 
effectief vertegenwoordiger en dhr. Gerdi Casier als plaatsvervangend vertegenwoordiger 
voor het bijwonen van de algemene vergaderingen van Gaselwest voor de resterende 
duur van de legislatuur.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

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

Artikel 1
goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering tevens jaar-
vergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest ov d.d. 17 juni 2019 :

1. Kennisneming verslagen van Gaselwest van de raad van bestuur en van de 
commissaris over het boekjaar 2018.

2. Goedkeuring van de jaarrekening van Gaselwest afgesloten op 31 december 2018 
(balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en 
waarderingsregels).

3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissaris van Gaselwest met betrekking tot het 
boekjaar 2018.

4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende 
vereniging tijdens de vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2024.

5. Aanbod OV 2.0 - uitbreiding activiteiten.
6. Statutaire benoemingen.
7. Statutaire mededelingen.

Artikel 2
de vertegenwoordiger van de Stad, die zal deelnemen aan de algemene vergadering 
tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 17 juni 2019 
(of op iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te 
dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad 
van heden inzake voormelde artikel 1.
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Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van 
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest, ter attentie van het secretariaat, (in pdf-versie) 
uitsluitend op het e-mailadres intercommunales@eandis.be.

5 2019_GR_00146 WVI dv - Algemene vergadering op 27 juni 
2019 - Agenda en toekenning van het 
mandaat aan de vertegenwoordiger - 
Goedkeuring

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

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
 Artikel 432, alinea 3 van het decreet lokaal bestuur: 

de vaststelling van het mandaat dient herhaald te worden voor elke algemene 
vergadering

 Statuten van WVI dv.

Bijlagen
1. Uitnodiging van de WVI op de algemene verggadering op 27 juni 2019
2. verslag buitengewone algemene vergadering dd. 28-02-2019
3. jaarverslag_2018
4. evaluatierapport_2013-2018
5. strategisch_plan_2019-2025
6. Strategisch plan 2019-2024 - Financiële middelen
7. 2019-06-27_nota_statutenwijziging_wvi_verlenging
8. 2019-06-27_statuten_wvi_met_wijzigingen
9. ontwerp_gr-beslissing_verlenging_wvi
10. overzicht_presentiegelden_2018
11. Volmacht

Voorgeschiedenis
De Stad Roeselare is aangesloten bij WVI dv.

Context en argumentatie
Met het schrijven d.d. 25 maart 2019 van WVI dv wordt de vertegenwoordiger namens 
de Stad uitgenodigd voor de algemene vergadering op 27 juni 2019 met volgende 
agenda:

1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering van 
28 februari 2019.

2. Verslag van de raad van bestuur (jaarverslag).
3. Verslag van de commissaris.

mailto:intercommunales@eandis.be
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4. Jaarrekeningen 2018.
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
6. Evaluatierapport 2013-2018.
7. Strategisch plan 2019-2025.
8. Statutenwijziging artikel 5: verlenging WVI tot 10 november 2037.
9. Mededelingen.

Ingevolge artikel 5 van de statuten van WVI dv eindigt de dv WVI op 10 november 2019. 
Bij het verstrijken van de termijn kan de vereniging worden verlengd voor een termijn 
die telkens niet langer mag zijn dan 18 jaar. Met de statutenwijziging wordt voorgesteld 
om de termijn te verlengen met 18 jaar, tot 10 november 2037.

De algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging WVI zal dienen te 
beslissen over de verlenging van WVI per 10 november 2019 voor een nieuwe periode 
van 18 jaar.

Het verlengen van en de deelname van de gemeenten in WVI heeft voor de Stad 
Roeselare een aantal belangrijke troeven:

 WVI beschikt over een doelgericht, volledig en kwalitatief aanbod om de 
deelnemende gemeenten ondersteunende diensten te verlenen op verschillende 
beleidsdomeinen;

 de deelnemers van WVI genieten van de schaalvoordelen, investeringscapaciteit 
en risicospreiding die gegenereerd worden door samenwerking tussen 
gemeentebesturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden;

 er zijn rechten en voordelen verbonden aan de deelname in WVI, onder meer op 
het vlak van medezeggenschap en inspraak in de door WVI vooropgestelde 
strategie;

 de werking van WVI in de voorbije periode positief mag worden geëvalueerd; 
zoals blijkt uit het evaluatierapport 2013-2018

 voor de toekomst een strategisch plan met een financieel meerjarenplan door WVI 
is opgesteld, waaruit blijkt dat onder alle omstandigheden een verdere werking 
optimaal is gegarandeerd;

 het verder zetten van de lopende projecten van WVI in de Stad Roeselare 
opgesomd in het jaarverslag 2018;

 (WVI biedt met haar bijzondere dienstverlening een belangrijke toegevoegde 
waarde naast de andere dienstverlenende verenigingen waarvan de Stad 
Roeselare deel uitmaakt)

In de gemeenteraadszitting van 25 februari 2019 werd dhr. Piet Delrue aangeduid als 
effectief vertegenwoordiger en dhr. Gerdi Casier als plaatsvervangend vertegenwoordiger 
voor de algemene vergaderingen van de WVI dv voor de resterende duur van de 
legislatuur.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Fractiestemming
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- 24 stem(men) voor: Rina Arteel; Gerdi Casier; Griet Coppé; Liselot De Decker; José 
Debels; Francis Debruyne; Veroniek Debruyne - Desender; Kris Declercq; Piet Delrue; 
Steven Dewitte; Michèle Hostekint; Geert Huyghe; Henk Kindt; Dirk Lievens; Caroline 
Martens; Deniza Miftari; Nathalie Muylle; Matthijs Samyn; Stefaan Van Coillie; Mieke 
Vanbrussel; Tom Vandenkendelaere; Marc Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; Bart Wenes
- 12 onthouding(en): Cyriel Ameye; Dieter Carron; Peter Claeys; Bart De Meulenaer; 
Immanuel De Reuse; Frederik Declercq; Filip Deforche; Tina Feys; 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 op 27 juni 2019:

1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering van 
28 februari 2019.

2. Verslag van de raad van bestuur (jaarverslag).
3. Verslag van de commissaris.
4. Jaarrekeningen 2018.
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
6. Evaluatierapport 2013-2018.
7. Strategisch plan 2019-2025.
8. Statutenwijziging artikel 5: verlenging WVI tot 10 november 2037.
9. Mededelingen.

Artikel 2
De statutenwijziging wordt goedgekeurd.

Artikel 3
Aan de aangeduide vertegenwoordiger wordt het mandaat toegekend. Hij wordt 
opgedragen zijn 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 WVI dv, Baron 
Ruzettelaan 35, 8310 Brugge. 

6 2019_GR_00142 TMVS dv - Algemene jaarvergadering op 11 
juni 2019 - Agenda - toekenning van het 
mandaat aan de vertegenwoordiger - 
Goedkeuring

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

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

 Statuten van TMVS dv

Bijlagen
1. Brief van Farys met uitnodiging tot de algemene vergadering op 11 juni 2019
2. Agenda en bijhorende documenten algemene jaarvergadering
3. Brief van Farys: nasturen documenten voor de algemene vergadering op 11 juni 

2019
4. Jaarverslag en verslag RVB aan de jaarvergadering van 11 juni 2019 en verslag 

van de bedrijfsrevisor aan RVB

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

Context en argumentatie
Met het schrijven d.d. 28 maart 2019 worden de aandeelhouders uitgenodigd op de 
algemene jaarvergadering van TMVS dv die gehouden zal worden op 11 juni 2019 met 
volgende agenda:

1. Toetredingen.
2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018.
3. A. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018.

B. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018.
4. Verslag van de commissaris (lid IBR).
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders.
6. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers.
7. Statutaire benoemingen - raad van bestuur.
8. Aanstelling commissaris (lid IBR).
9. Varia en mededelingen.

Met de gemeenteraadsbeslissing d.d. 25 februari 2019 werd dhr. Henk Kindt aangeduid 
als effectief vertegenwoordiger en mevr. Astrid Deceuninck als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van TMVS dv.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Fractiestemming
- 24 stem(men) voor: Rina Arteel; Gerdi Casier; Griet Coppé; Liselot De Decker; José 
Debels; Francis Debruyne; Veroniek Debruyne - Desender; Kris Declercq; Piet Delrue; 
Steven Dewitte; Michèle Hostekint; Geert Huyghe; Henk Kindt; Dirk Lievens; Caroline 
Martens; Deniza Miftari; Nathalie Muylle; Matthijs Samyn; Stefaan Van Coillie; Mieke 
Vanbrussel; Tom Vandenkendelaere; Marc Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; Bart Wenes
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- 12 onthouding(en): Cyriel Ameye; Dieter Carron; Peter Claeys; Bart De Meulenaer; 
Immanuel De Reuse; Frederik Declercq; Filip Deforche; Tina Feys; 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 
jaarvergadering van TMVS dv op 11 juni 2019:

1. Toetredingen.
2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018.
3. A. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018.

B. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018.
4. Verslag van de commissaris (lid IBR).
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders.
6. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers.
7. Statutaire benoemingen - raad van bestuur.
8. Aanstelling commissaris (lid IBR).
9. Varia en mededelingen.

Artikel 2
Aan de vertegenwoordiger wordt opdracht gegeven om zijn stemgedrag af te stemmen 
op de beslissingen genomen op de gemeenteraad van heden en zo aan deze beslissingen 
uitvoering te geven.

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

7 2019_GR_00145 Psilon ov - Algemene vergadering op 18 juni 
2019 - Agenda en toekenning van het 
mandaat aan de vertegenwoordigers - 
Goedkeuring

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

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
 Artikel 432, alinea 3 van het decreet lokaal bestuur: 

de vaststelling van het mandaat dient herhaald te worden voor elke algemene 
vergadering

 Statuten van Psilon ov.

Bijlagen
1. Uitnodiging op de algemene vergadering op 18 juni 2019
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2. Jaarverslag 2018
3. Jaarrekening 2018
4. Evaluatierapport 2013-2018
5. Presentievergoedingen 2018 - overzicht
6. Voorstel presentievergoeding 2019-2024

Voorgeschiedenis
In de gemeenteraadszitting van 21 februari 2005 werd beslist tot definitieve deelname 
aan de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen 
ov (Psilon).

Context en argumentatie
Met het schrijven d.d. 11 april 2019 van Psilon ov worden de vertegenwoordigers namens 
de Stad uitgenodigd tot de algemene vergadering op 18 juni 2019 met volgende agenda:

1. Goedkeuring verslag over de activiteiten en rekeningen in 2018.
1.1. Verslag van de raad van bestuur.
1.2. Verslag van de commissaris.

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2018.
3. Kwijting van bestuurders en commissaris.
4. Kennisname evaluatieverslag 2013-2018.
5. Vaststelling bedrag presentievergoeding raad van bestuur.

In de gemeenteraadszitting van 25 februari 2019 werden mevr. Ria Vanzieleghem, dhr. 
Gerdi Casier en mevr. Liselot De Decker aangeduid als vertegenwoordigers voor de 
algemene vergaderingen voor de resterende duur van de legislatuur.

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Fractiestemming
- 24 stem(men) voor: Rina Arteel; Gerdi Casier; Griet Coppé; Liselot De Decker; José 
Debels; Francis Debruyne; Veroniek Debruyne - Desender; Kris Declercq; Piet Delrue; 
Steven Dewitte; Michèle Hostekint; Geert Huyghe; Henk Kindt; Dirk Lievens; Caroline 
Martens; Deniza Miftari; Nathalie Muylle; Matthijs Samyn; Stefaan Van Coillie; Mieke 
Vanbrussel; Tom Vandenkendelaere; Marc Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; Bart Wenes
- 12 onthouding(en): Cyriel Ameye; Dieter Carron; Peter Claeys; Bart De Meulenaer; 
Immanuel De Reuse; Frederik Declercq; Filip Deforche; Tina Feys; 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 Psilon ov op 18 juni 2019:
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1. Goedkeuring verslag over de activiteiten en rekeningen in 2018.
1.1. Verslag van de raad van bestuur.
1.2. Verslag van de commissaris.

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2018.
3. Kwijting van bestuurders en commissaris.
4. Kennisname evaluatieverslag 2013-2018.
5. Vaststelling bedrag presentievergoeding raad van bestuur.

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

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan Psilon ov, 
Ambassadeur Baertlaan 5, 8500 Kortrijk. 

8 2019_GR_00155 vzw Het Portaal - Algemene vergadering op 
17 juni 2019 - Agenda en toekenning van het 
mandaat aan de vertegenwoordigers - 
Goedkeuring

Beschrijving
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 vzw Het Portaal.

Bijlagen
1. ARhus - vzw Het Portaal - Algemene Vergadering - 2019.06.17 - Uitnodiging
2. ARhus - vzw Het Portaal - Algemene Vergadering - 2018.11.26 - Verslag
3. ARhus - vzw Het Portaal - Resultatenrekening 2018 - Documentatie
4. Jaarrekening Het Portaal 31-12-2018

Voorgeschiedenis
In zitting van de gemeenteraad van 20.10.2008 werd de oprichting van een gemeentelijk 
extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm nl. vzw Het Portaal met 
bijhorende statuten goedgekeurd.

Context en argumentatie
Met het schrijven van vzw Het Portaal worden de vertegenwoordigers namens de Stad 
uitgenodigd tot de algemene vergadering op 17 juni 2019 met volgende agenda:
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1. Goedkeuring verslag vergadering d.d. 26 november 2018.
2. Goedkeuring balans en resultatenrekening 2018.
3. Kwijting Bestuurders.
4. Mededelingen en rondvraag.

In de gemeenteraadszitting van 27 mei 2013 werden de vertegenwoordigers namens de 
stad voor de algemene vergadering aangeduid:
dhr. Kris Declercq, dhr. Dirk Lievens, dhr. Luc Martens, mevr. Nathalie Muylle, mevr. Ria 
Vanzieleghem, dhr. Henk Kindt, dhr. Gerdi Casier, mevr. Leen Sercu, dhr. Immanuel De 
Reuse, mevr. Annelies Carron, mevr. Siska Rommel, mevr. Lien Vuylsteke, dhr. Maxim 
Deweerdt, mevr. Lieve Lombaert, dhr. Filiep Manhaeve en dhr. Bart De Meulenaer.

In de gemeenteraadszitting van 19 september 2016 werd mevr. Annelies Carron 
vervangen door dhr. Maarten Vinckier.
In de gemeenteraadszitting van 20 november 2017 werd dhr. Maxim Deweerdt 
vervangen door dhr. Brecht Vermeulen.

Cf. artikel 246 §2 van het decreet lokaal bestuur 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 vzw Het Portaal op 17 juni 2019:

1. Goedkeuring verslag vergadering d.d. 26 november 2018.
2. Goedkeuring balans en resultatenrekening 2018.
3. Kwijting Bestuurders.
4. Mededelingen en rondvraag.

Artikel 2
Aan de aangeduide vertegenwoordigers wordt het mandaat toegekend. Zij worden 
opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de instructies gegeven door de 
gemeenteraad in zitting 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 vzw Het Portaal, 
De Munt 8, 8800 Roeselare. 
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9 2019_GR_00153 Cipal dv - Algemene vergadering 
(jaarvergadering) op 27 juni 2019 - Agenda 
en toekenning van het mandaat aan de 
vertegenwoordiger  - Goedkeuring

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

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
 Artikel 432, alinea 3 van het decreet lokaal bestuur:

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te 
worden voor elke algemene vergadering.

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

Bijlagen
1. Oproeping algemene vergadering van Cipal op 27 juni 2019
2. Toelichtende nota bij de agendapunten van de algemene vergadering op 27 juni 

2019
3. Jaarverslag 2018
4. Evaluatierapport Cipal dv
5. Statuten

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

Context en argumentatie
Met het e-mailbericht d.d. 13 mei 2019 van Cipal dv wordt de vertegenwoordiger namens 
de Stad uitgenodigd tot de bijzondere algemene vergadering op 27 juni 2019 met 
volgende agenda:

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers.
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de 

enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018.
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018, 

afgesloten op 31 december 2018.
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de 

geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018.
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 

2018, afgesloten op 31 december 2018.
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor 

de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2018.
7. Benoeming commissaris en vaststelling van vergoeding.
8. Bepaling presentiegeld en reisvergoeding voor de leden van de raad van bestuur.
9. Goedkeuring van het evaluatierapport 2013-2018 met inbegrip van het 

ondernemingsplan 2019-2024.
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10. Aanpassing van de rangorde van de aangeduide leden van de raad van bestuur 
met raadgevende stem in afdalende volgorde.

11. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.

In de gemeenteraadszitting van 25 februari 2019 werd dhr. Geert Huyghe aangeduid als 
effectief vertegenwoordiger en  mevr. Liselot De Decker als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Cipal dv.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Fractiestemming
- 24 stem(men) voor: Rina Arteel; Gerdi Casier; Griet Coppé; Liselot De Decker; José 
Debels; Francis Debruyne; Veroniek Debruyne - Desender; Kris Declercq; Piet Delrue; 
Steven Dewitte; Michèle Hostekint; Geert Huyghe; Henk Kindt; Dirk Lievens; Caroline 
Martens; Deniza Miftari; Nathalie Muylle; Matthijs Samyn; Stefaan Van Coillie; Mieke 
Vanbrussel; Tom Vandenkendelaere; Marc Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; Bart Wenes
- 12 onthouding(en): Cyriel Ameye; Dieter Carron; Peter Claeys; Bart De Meulenaer; 
Immanuel De Reuse; Frederik Declercq; Filip Deforche; Tina Feys; 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 Cipal dv op 27 juni 2019:

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers.
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de 

enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018.
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018, 

afgesloten op 31 december 2018.
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de 

geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018.
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 

2018, afgesloten op 31 december 2018.
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor 

de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2018.
7. Benoeming commissaris en vaststelling van vergoeding.
8. Bepaling presentiegeld en reisvergoeding voor de leden van de raad van bestuur.
9. Goedkeuring van het evaluatierapport 2013-2018 met inbegrip van het 

ondernemingsplan 2019-2024.
10. Aanpassing van de rangorde van de aangeduide leden van de raad van bestuur 

met raadgevende stem in afdalende volgorde.
11. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.

Artikel 2
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de algemene 
vergadering van Cipal dv van 27 juni 2019 te handelen en te beslissen conform dit 
besluit. Indien de algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien 
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de algemene vergadering om welke reden dan ook zouden worden verdaagd, dan blijft 
de gemeentelijke vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende 
vergadering met dezelfde agenda.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 
besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal dv, Bell-
Telephonelaan 2D, 2440 Geel (infoavdv@cipal.be). 

10 2019_GR_00152 Midwest DVV - Algemene vergadering op 25 
juni 2019 - Agenda en toekenning van het 
mandaat aan de vertegenwoordiger - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

 Artikel 423, alinea 3 van het decreet lokaal bestuur:
de vaststelling van het mandaat dient herhaald te worden voor elke algemene 
vergadering.

 Statuten van Midwest dvv

Bijlagen
1. Agenda Midwest DVV op 25 juni 2019
2. Verslag algemene vergadering van Midwest 26.02.2019
3. Jaarverslag 2018
4. NBB jaarrekening 2018
5. Verslag van de raad van bestuur over de jaarrekening 2018
6. Code van goed bestuur DVV Midwest

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

Met het M.B. van 23 februari 2018 werd de oprichting van DVV Midwest goedgekeurd en 
de statuten vastgesteld.

Context en argumentatie
Met het e-mailbericht d.d. 9 mei 2019 van DVV Midwest wordt de vertegenwoordiger 
namens de Stad uitgenodigd voor de algemene vergadering op 25 juni 2019 met 
volgende agenda:

1. Goedkeuring verslag algemene vergadering 26 februari 2019.
2. Goedkeuren jaarverslag DVV Midwest.

mailto:infoavdv@cipal.be
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3. Vaststelling jaarrekening 2018 op basis van het verslag van de raad van bestuur 
en het verslag van de revisor en het verlenen van kwijting aan de bestuurders en 
revisor - art. 18 statuten.

4. Goedkeuring code van goed bestuur.
5. Statutenwijziging - goedkeuring Minister.
6. Volgende algemene vergadering.

In de gemeenteraadszitting van 21 januari 2019 werd dhr. Stefaan Van Coillie aangeduid 
als effectief vertegenwoordiger en mevr. Liselot Dedecker als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van DVV Midwest.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

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

Artikel 1
Er wordt goedkeuring verleend aan de vermelde agendapunten op de agenda, waarbij 
een beslissing moet genomen worden en die voorgelegd worden op de buitengewone 
algemene vergadering van DVV Midwest op 25 juni 2019:

1. Goedkeuring verslag algemene vergadering 26 februari 2019.
2. Goedkeuren jaarverslag DVV Midwest.
3. Vaststelling jaarrekening 2018 op basis van het verslag van de raad van bestuur 

en het verslag van de revisor en het verlenen van kwijting aan de bestuurders en 
revisor - art. 18 statuten.

4. Goedkeuring code van goed bestuur.
5. Statutenwijziging - goedkeuring Minister.
6. Volgende algemene vergadering.

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

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

mailto:s.verriest@wvi.be


37/65

11 2019_GR_00154 Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening 
cvba (De Watergroep) - Statutenwijziging - 
Goedkeuring

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

Bijlagen
1. Agenda AV 2019
2. Toelichtende nota bij agendapunt statutenwijziging_2019

Context en argumentatie
Met het e-mailbericht d.d. 7 mei 2019 wordt de vertegenwoordiger namens de Stad 
uitgenodigd op de algemene vergadering op 7 juni 2019 met als agenda:

1. Jaarverslag 2018 van de raad van bestuur.
2. Verslag van het college van commissarissen over de jaarrekening 2018.
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2018.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Kwijting aan de commissarissen.
6. Statutenwijziging.

Op de agenda werd een statutenwijziging geagendeerd. In het kader van de 
administratieve vereenvoudiging o.a. door het uitsluiten van mogelijks meerdere 
stemrondes wordt volgende wijziging voorgesteld:
In artikel 19 § 5, 1° van de statuten wordt de zinsnede: 
"De verkiezing van de kandidaat-bestuurders gebeurt bij gewone meerderheid van 
stemrechten verbonden aan de aandelen, aangehouden door de bedoelde vennoten." 
vervangen door:
"Iedere vennoot beschikt over evenveel stemrechten als het totaal aantal aandelen 
waarover hij beschikt. De kandidaat die de meeste stemmen behaalt, wordt 
voorgedragen als kandidaat-bestuurder."

In de gemeenteraadszitting van 21 januari 2019 werd dhr. Marc Vanwalleghem 
aangeduid als effectief vertegenwoordiger en dhr. Tom Vandenkendelaere als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

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

Artikel 1
De statutenwijziging wordt goedgekeurd.

Artikel 2
Dhr. Marc Vanwalleghem, schepen, zal aanwezig zijn op de algemene vergadering. Hij 
wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op het besluit genomen in zitting van 
heden en aldus de statutenwijziging, geagendeerd op de agenda van de 
algemene vergadering van De Watergroep van 7 juni 2019, goed te keuren.

12 2019_GR_00148 Jaarverslag 2018 van de projectvereniging 
Woondienst Regio Roeselare - Kennisname

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

 Artikel 404 § 5 van het decreet lokaal bestuur:
De controle op de financiële toestand wordt toevertrouwd aan een accountant die 
benoemd is door de raad van bestuur. 

De raad van bestuur stelt de jaarrekeningen vast en legt ze, samen met een 
activiteitenverslag en het verslag van de accountant, voor aan de deelnemers die 
hun goedkeuring verlenen overeenkomstig de procedure bepaald in de statuten.

 De statuten van de projectvereniging van 15 december 2015.

Bijlagen
1. Jaarverslag 2018 Woondienst Regio Roeselare 1

Context en argumentatie
In de gemeenteraadszitting van 15 december 2015 werden de statuten voor de 
oprichting van de projectvereniging “Woondienst Regio Roeselare” goedgekeurd. Deze 
vereniging is een intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeentebesturen en 
OCMW’s van Hooglede, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare en Staden.

Cf. de statuten van de vereniging werd het jaarverslag 2018 bezorgd. 

Het jaarverslag 2018 bevat volgende onderdelen:

 het activiteitenverslag 2018
 de rekening 2018
 het verslag van de accountant

Het jaarverslag 2018 werd goedgekeurd in de raad van bestuur van de 
projectvereniging Woondienst Regio Roeselare op 7 mei 2019.
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Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2018 van de projectvereniging 
Woondienst Regio Roeselare.

Het jaarverslag 2018 bevat volgende onderdelen :

 het activiteitenverslag 2018
 de rekening 2018
 het verslag van de accountant

13 2019_GR_00141 Projectvereniging BIE - Jaarverslagen en 
jaarrekening 2018  - Kennisname

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

 Artikel 404 § 5 van het decreet lokaal bestuur:
De controle op de financiële toestand wordt toevertrouwd aan een accountant die 
benoemd is door de raad van bestuur.

De raad van bestuur stelt de jaarrekeningen vast en legt ze, samen met een 
activiteitenverslag en het verslag van de accountant, voor aan de deelnemers die 
hun goedkeuring verlenen overeenkomstig de procedure bepaald in de statuten.

 Statuten van de projectvereniging BIE

Bijlagen
1. Jaarverslag BROERE 2018
2. Jaarverslag TERF 2018
3. Jaarverslag RADAR 2018
4. Jaarrekening 2018
5. Verslag boekjaar 2018 T. Dhont
6. Verslag boekjaar 2018 G. De Schepper
7. Voortgangsrapportcultuur2018-2019
8. Belangrijkste realisaties BIE 2018.

Context en argumentatie
Projectvereniging Bie is een intergemeentelijk samenwerkingsverband actief op vlak van 
roerend en onroerend erfgoed, bibliotheekwerking en cultuurcommunicatie. Dit 
intergemeentelijk samenwerkingsverband bundelt zeven gemeenten uit het midden van 
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West-Vlaanderen (Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare 
en Staden).
Verschillende deelwerkingen werden hierrond uitgebouwd:

 Erfgoedcel TERF
 samenwerking van bibliotheken (BROERE)
 een dienst onroerend erfgoed (RADAR)
 Cultuurcommunicatie

Cf. artikel 404 § 5 van het decreet lokaal bestuur dient de gemeenteraad kennis te 
nemen van de jaarverslagen en de jaarrekening van de projectvereniging.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit

Artikel 1
Er wordt kennis genomen van de jaarverslagen 2018 en de jaarrekening 2018 van de 
projectvereniging BIE.

14 2019_GR_00149 Aanvaarding diverse schenkingen aan de Stad 
Roeselare - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 41, 12° van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond
Het definitief aanvaarden van schenkingen is luidens artikel 41, 12° van het decreet 
lokaal bestuur een bevoegdheid van de gemeenteraad.

De schenkingen worden aanvaard onder opschortende voorwaarde van definitieve 
aanvaarding door de gemeenteraad. Op geregelde tijdstippen worden de schenkingen 
gegroepeerd aan de gemeenteraad voorgelegd.

Bijlagen
1. Schenkingen KOERS. Museum van de Wielersport - periode mei 2018 t/m april 

2019
2. Schenkingen dienst Archief - periode mei 2018 t/m april 2019
3. Overzicht schenkingen kunstwerken
4. Info over de kunstwerken
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Context en argumentatie
Diverse particulieren wensen documenten, foto's, voorwerpen, ... aan de Stad Roeselare 
te schenken. De schenkingen worden verricht om het erfgoedpatrimonium van de Stad te 
verruimen. De geschonken documenten en voorwerpen worden aan de Stad gegeven om 
ze verder te beheren. Alle schenkingen gebeurden kosteloos en alle eigendomsrechten 
werden door de schenkers aan het stadsbestuur afgestaan.

Een overzicht van deze schenkingen werd opgenomen in bijlage 1, 2 en 3.

Het college van burgemeester aanvaardde deze schenkingen voorlopig in zitting van 13 
mei 2019.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Alle schenkingen gebeurden kosteloos en alle eigendomsrechten werden door de 
schenkers aan het stadsbestuur afgestaan.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De schenkingen aan de Stad Roeselare, zoals opgenomen in de lijsten in bijlage gevoegd, 
worden definitief aanvaard.



Schenkingen

Schenkingsnummer NaamDatum schenking

2018-0027 Duyck Ann-Sophie

Wielertrui Drops en Belgische landentrui (tijdritpak) (EK Bakoe) Ann-Sophie Duyck (WU3557 en WU0413)

7/05/2018

opmerkingen

2018-0028 Vandecandelaere-Naessens

Trainingstrui André Naessens, K.B.V.S., voor 1967	WU0825
Paar wielerhandschoenen	WU3336
Pakket foto’s, prentkaarten, rouwkaarten, knipsels	
Pakket wielerboeken

15/05/2018

opmerkingen

2018-0029 Meernhout, Norbert erfgenamen

Wielerverzameling bijgehouden door Norbert Meernhout, bestaande uit:
- diverse wielerboeken, tijdschriften en ploegvoorstellingsbrochures
- 15 wielertruien met diverse truien van Ebo-Superia en Marc Zeepcentrale; Tonton tapis, Lotto,…
- collectie wielerpetjes (50-tal, met o.a. petjes van Bianchi, Molteni, IJsboerke,…)
- memorabilia Marc Meernhout: helmen, zegelinten, zegeschalen, trofee, ingekaderde foto’s, diploma,…
- persfoto’s van Marc en tijdgenoten
- reiskoffer Ebo-Cinzia
- diverse knipselbundelingen m.b.t. carrière Marc
- collectie postkaarten en chromo’s

23/05/2018

opmerkingen

2018-0030 Stragier Laurent

Au fil des archives. Le travail c'est tout un monde!

23/05/2018

opmerkingen

2018-0032 Allary, Mieke

Archief Wielerclub Ichtegem Sportief, opgebouwd door Oscar Muylle (+), aangevuld met tijdschriften, 
boeken en kranten uit zijn collecie

16/07/2018

opmerkingen

2018-0033 Lottigiers, Helmut

gepersonaliseerde valhelm Johan Museeuw, Parijs-Roubaix 2004

26/07/2018

opmerkingen

2018-0034 Deborggraeve, Johan

wielertrui Lotto-Adecco, 2001

26/07/2018

opmerkingen

2018-0035 Vandermeersch Brigitte

Drinkbus BORN gebruikt door André Looij tijdens Grote Prijs Jean-Pierre Monseré in Beveren, 7 juli 2018

26/07/2018

opmerkingen

2018-0036 Huis van Alijn

cabine uit reizende expo ‘Huis van Alijn op bezoek – De Zesdaagse’

7/08/2018

opmerkingen

dinsdag 7 mei 2019 Pagina 1 van 6
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Schenkingsnummer NaamDatum schenking

2018-0037 Vantieghem, Lieven

Boek ‘Mijne Loopbaan’ door Cyrille Van Hauwaert, origineel uit 1911
Trainingspak van wielerploeg Raleigh

3/08/2018

opmerkingen

2018-0038 SRAM

koerswiel ZIPP (voor permanente tentoonstelling)

3/08/2018

opmerkingen

2018-0039 Lobelle, Hendrik

boek : 4 reuzen van de weg (221COTT)

3/10/2018

opmerkingen

2018-0040 Verbust Eddy

Affiche Ronde van Frankrijk, Het Volk, 1957
Affiche Ronde van Frankrijk, Het Nieuwsblad, 1967

3/08/2018

opmerkingen

2018-0041 Van Den Kieboom Guy

Fotokader pater Antoon van Clé

15/10/2018

opmerkingen

2018-0042 Berlinger Special

Pakket medische producten in kader van tentoonstellingsgedeelte over doping en medische begeleiding van 
renners

15/10/2018

opmerkingen

2018-0043 Maertens Freddy

Roadbook Tour de France 2018 
Roadbook Tour de France 2018 – brailleversie
Fietsbril in etui van het merk Ekoï met logo van Quick-Step

15/10/2018

opmerkingen

2018-0044 Duyck Ann-Sophie

2 rugnummers Giro Rosa en polo Cérvelo-Biglo uit Giro Rosa van Ann-Sophie Duyck, 2018

16/10/2018

opmerkingen

2018-0045 Martin, Francine

koersschoenen type Hector Martin (goudletters) (WU1544)

16/10/2018

opmerkingen

2018-0046 Desmet, Dominique

Pakket foto’s en genealogische documenten m.b.t. Gilbert Desmet en andere renners
Boek ‘De Ronde van Frankrijk door de jaren heen’
Magazine Velo 1976 II
Ludieke rouwbrief van Freddy Maertens na verloren WK1977

17/10/2018

opmerkingen

dinsdag 7 mei 2019 Pagina 2 van 6
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Schenkingsnummer NaamDatum schenking

2018-0047 Peerlings, Frans

Testfiets Belgische Wielrijdersbond (hometrainer) (R0582)

6/11/2018

opmerkingen

2018-0048 Lotto-Soudal

Leiderstrui uit het bergklassement van de Ronde van Spanje van de ploeg Lotto-Soudal, gesigneerd door 
eindwinnaar Thomas De Gendt, 2018

6/11/2018

opmerkingen

2018-0049 Verbrugghe Dirk

- Zilveren penning in oorspronkelijke bewaardoos (deksel beschadigd) met echtheidscertificaat met 
afbeelding van Eddy Merckx en silhouet van wielrenner op de fiets, genummerd 1829
- Pak wielerdocumentatie

6/12/2018

opmerkingen

2018-0050 Cornillie, Patrick

pakket wielerboeken en wedstrijdbrochures

27/12/2018

opmerkingen

2018-0051 Vandewiele, Mieke

Gesigneerd tijdschrift Titanen #05 Sagan

28/12/2018

opmerkingen

2018-0052 Deforche, Peter

Trofee in leeuwvorm, toegeschreven aan Freddy Maertens

28/12/2018

opmerkingen

2018-0053 Bruynooghe (familie)

Hometrainer merk Superia (R0583), trainingstrui Superia

28/12/2018

opmerkingen

2018-0054 Verbrugghe Dirk

Postzegelvel Belgische Tourwinnaars, 2017

31/12/2018

opmerkingen

2018-0055 Vandekerckhove, Sonny

herinneringsmedaille WK wielrennen - in memoriam Irene Tuytens-Traen

31/12/2018

opmerkingen

2018-0056 van Dijk, Jos

	Pak wielerfoto’s en prentkaarten
	Pak wielertijdschriften, vnl. reeks  A.S.C. Olympia
2 	wielerboeken

31/12/2018

opmerkingen

2018-0057 van Diemen, Maaike

Paar wielerschoenen voor dames met toeclips, maat 36, 1976

31/12/2018

opmerkingen

dinsdag 7 mei 2019 Pagina 3 van 6
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Schenkingsnummer NaamDatum schenking

2018-0058 Missiaen, Ferdi

Gele koersbroek Quick-Step, gepersonaliseerd voor Gert Steegmans (mogelijk uit Franco-Belge, 2007)

31/12/2018

opmerkingen

2019-0001 Bondue, Rudy

3 	Foto’s van TERMA uit jaren 1960 	
	Rino Vandromm e	A24888
	Marc Renie r	A24889
	Luc Callen s	A24890

3/01/2019

opmerkingen

2019-0002 Meersman Luc

	Promotiebidon Tour of Guangxi, 2018
2 	Houwtouwen Tour de France, 2017
	Musette Trek-Segafredo, 2018
3 	Roadbook Tour de France, 2018
	Circulatiegids Tour de France, 2018
3	Kaarten met parcours Tour de France, 2018
	Pak steekkaarten met etappeprofielen, Tour de France, 2018
	Roadbook La Vuelta, 2018
	Roadbook Il Lombardia – Ronde van Lombardije, 2018

16/01/2019

opmerkingen

2019-0003 Rijks, Erik

Volgbewijs Ronde van Vlaanderen, 1978 (uit volgwagen ploeg T.I.-Raleigh) (	IRK0451)

22/01/2019

opmerkingen

2019-0004 Huûghe, Eddy

7	 series eigen foto’s tijdens wielerwedstrijden en wielergerelateerde evenementen, incl. auteursrechten	
	Cross Middelkerke, 17/02/2018	 453 stuks
	Uitstap Vrienden van KOERS, Ronde van Frankrijk, 15/07/2018	 218 stuks
	Natourcriterium Roeselare, 31/07/2018	 93 stuks
	Opening KOERS, 08-09/09/2018	 116 stuks
	Veldrit Bredene, 29/12/2018	 144 stuks
	Veldrit Otegem, 14/01/2019	 208 stuks
	Kasteelcross Zonnebeke, 26/01/2019	 297 stuks

2/02/2019

opmerkingen

2019-0005 Pille, Johan

Kranten mbt overlijden Jempi Monseré

8/02/2019

opmerkingen

2019-0006 Joye, Ronny

Wielertrui ‘Heineken’, gedragen door Gerrie Knetemann tijdens de Zesdaagse van Gent, 1978	 WU3558
Wielertrui met lange mouwen, Hitachi-Bosal, gedragen door Claude Criquielion, 1988	 WU3559
Wielertrui PDM, gedragen door Rudy Dhaenens tijdens de Ronde van Frankrijk, 1990	 WU3560
Musette Rabobank	 WU1819

8/02/2019

opmerkingen

dinsdag 7 mei 2019 Pagina 4 van 6
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Schenkingsnummer NaamDatum schenking

2019-0007 van der Zee, Els

Programmabrochure Nederlands kampioenschap op de baan, 1929	 ARD01866
Programmabrochure wielerwedstrijden Stadionbaan Amsterdam, 1930	 ARD01867
Programmabrochure Nederlands kampioenschap op de baan, 1944	 ARD01868
Programmabrochure Grand Prix d’Amsterdam, 1950	 ARD01869
Programmabrochure Grand Prix d’Amsterdam, 1952	 ARD01870

13/02/2019

opmerkingen

2019-0008 Vandermeersch Brigitte

2 	Polsbandje toegang BK veldrijden 2019
	Documentatie BK Veldrijden en Tour of Yorkshire

13/02/2019

opmerkingen

2019-0009 Vandewalle, Koen

2 	Foto’s van Briek Schotte	 A24891
		 A24892

25/02/2019

opmerkingen

2019-0010 Huûghe, Eddy

3	 series eigen foto’s tijdens wielerwedstrijden en wielergerelateerde evenementen, incl. auteursrechten	
	Cross Middelkerke, 16/02/2019	 291 stuks
	bezoek Vrienden van KOERS aan KOERS, 02/02/2019	 73 stuks
	Cross Maldegem, 06/02/2019	 254 stuks

25/02/2019

opmerkingen

2019-0011 Vandergunst Jules

3 	Ploegvoorstellingsbrochures jeugdploegen
2 	Wedstrijdbrochures
	Affiche Grote Prijs Jean-Pierre Monseré
	Infobundel De Wieleracademie

18/03/2019

opmerkingen

2019-0011 Vandergunst Jules

3 	Farden archief m.b.t. organisaties koersen en fietstochten in Roeselare, o.a. Grote Prijs Valérè Ollivier, 
1985-1988 (aanvulling op eerdere schenking)
	Pak brochures wielerwedstrijden, vnl. jaren 1990-2000
	Archief Beveren 2000, 1999-2000

18/03/2019

opmerkingen

2019-0012 Cornillie, Patrick

collectie wielerboeken en AVM

20/03/2019

opmerkingen

2019-0013 Coopman, Noël

Flandria koersfiets - Martin Deschrijver - Criterium van de Westhoek 1978 (R0584)

8/04/2019

opmerkingen
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Schenkingsnummer NaamDatum schenking

2019-0014 Huûghe, Eddy

3	 series eigen foto’s tijdens wielerwedstrijden en wielergerelateerde evenementen, incl. auteursrechten 
(vrij gebruik door KOERS)	
	Driedaagse Brugge-De Panne, 27/03/2019	 181 stuks
	Gent-Wevelgem, 31/03/2019	 197 stuks
	Dwars door Vlaanderen, 03/04/2019	 118 stuks

15/04/2019

opmerkingen

2019-0015 Vanlerberghe, Marc

Schilderij door Georges D’Heedene van Patrick Sercu als wereldkampioen geschonken door zijn 
supportersclub in 1963
Diploma van Belgische Wielrijdersbond voor Patric Sercu als Belgisch kampioen snelheid bij de liefhebbers, 
1962

15/04/2019

opmerkingen

2019-0016 Valverde, Alejandro

wereldkampioenentrui Alejandro Valverde

3/04/2019

opmerkingen

2019-0017 Deporinter

Leiderstrui Jakob Fuglsang, Ruta del Sol, 2019 (WU4389)
Wedstrijdbrochure 65e Ruta del Sol, 2019 (ARD01601)

15/04/2019

opmerkingen

2019-0018 Van Nuffel, Victoire

Foto in kader van Victoire Van Nuffel als Belgisch kampioene 1959

18/04/2019

opmerkingen
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nr. datum schenker adres gemeente omschrijving schenking bijzondere voorwaarden opmerkingen

1 7/05/2018 Magda Deldaele Infanteriestraat 18 8800 Roeselare familie-archief van Deldaele rouwbrieven, bidprenten, kwartierstaat

2 3/05/2018 Dirk Cardoen Meensesteenweg 557 8800 Roeselare

Archief van de Kerkfabriek 

Sint-Godelieve Beitem rekeningen, briefwisseling

3 18/09/2018 Jef Soenens Lakenstraat 8 8800 Roeselare

Privé-archief: documentatie 

omtrent De Ruiter

Ruiterkapel, Ruiterschool, Ruitermolen, 

Kazakke, Roeselare Ambacht, Groote 

Stooringhe anno 1975, kwartierstaat van Leon 

en Hector Martin, werkhuis Vanderhaeghe-

Tanghe

4 15/10/2018 Roger De Pessemier Binnendijkstraat 3 2880 Bornem

werk op doek van Roger 

Noyer, afmetingen 2x2 

meter, afbeelding van een 

clown

Onderdeel van de vzw Emiel 

Ramoudt

5 15/10/2018 Herman Debackere Roeselarestraat 154 8880 Rollegem-Kapelle

archief van de kerkfabriek 

Beveren

6 28/11/2018 Roger Colman Zandvoordestraat 9 9052 Gent (Zwijnaarde)

informatie van de 

Rodenbachfeesten, een 

boek met artikels van 

Peegie en een vhs-cassette 

van de cultuurhappening 

1988 -

4 pin's stad roeselare; 1x VHS 

Cultuurhappening 1988; 1x Super 8 film van 

Rodenbachfeesten 1980; 1 boek met artikels 

van Peegie anno 1949; 1 spaarplakboek van 

Folklore in België anno 1946; 9x reisgidsen van 

Europese steden; 1x boek Leeuw van 

Vlaanderen

7 20/12/2018 Roger Oosterlynck Meense heirweg 140 8800 Roeselare

vlag van de verbroedering 

van De Post Roeselare anno 

1949 inclusief alle 

toebehoren zoals riem en 

stok

8 10/01/2019 Maria Decancq Weidestraat 105 8800 Roeselare

2 registers van de lagere 

school in Rumbeke

9 18/01/2019

Antoinette Van den 

Heuvel Molenstraat 71 8800 Roeselare

Briefwisseling van haar 

vader Wilhelm Van den 

Heuvel als medewerker van 

de Werbestelle in Roeselare 

tijdens WOII

10 15/03/2019 Patricia Couvreur Eugeen Van Oyestraat 2 8800 Rumbeke 2 vlaggen van de Batjes

11 23/04/2019 Geert Maddens Heilig Hartstraat 9, bus 01 8800 Roeselare

koffer met 23 cassettes en 

18 pellicules; metalen doos 

met 10 banden 8 mm; 24 

banden met 8 mm; koffer 

met 38 spoelen en doos 

met 22 banden
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OVERZICHT SCHENKING KUNSTWERKEN 

 

Schenker Omschrijving schenking Bijzondere voorwaarden 

Sabine Derieuw Schilderij ‘Processie’  Alfons 
Blomme 

 

Zoon van Gaetano Petralia Beeld ‘Piëta’ Gaetano Petralia  

West-Vlaamse Varkensveiling 
(W.V.V.) 

Beeld ‘Biggenmarkt’ Jaak van 
de Velde 
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15 2019_GR_00125 Rapportering over de klachtenbehandeling bij 
de Stad en het OCMW in 2018 - Kennisname

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 303 § 3 van het decreet lokaal bestuur.

Juridische grond
 Artikel 303 §3 van het decreet lokaal bestuur.
 Artikel 6 van het besluit van de gemeenteraad d.d. 25 maart 2019 houdende de 

vaststelling van het reglement voor klachtenbehandeling bij de Stad en het OCMW 
Roeselare.

Bijlagen
1. Jaarverslag klachtenbehandeling 2018
2. Reglement voor klachtenbehandeling, vastgesteld gemeenteraad d.d. 25 maart 

2019

Voorgeschiedenis

Het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de algemeen directeur jaarlijks rapporteert over 
de klachten over de gemeente en het OCMW bij respectievelijk de gemeenteraad en de 
raad voor maatschappelijk welzijn.  
De gemeenteraad stelde, in zitting van 25 maart 2019, het reglement voor de 
klachtenbehandeling bij de Stad en het OCMW Roeselare vast. Daarin is voorzien, zoals 
decretaal is bepaald, dat jaarlijks over de klachten ingediend tegen de Stad en het OCMW 
wordt gerapporteerd aan respectievelijk de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn. 

Context en argumentatie

Het rapport 'Jaarverslag klachtenbehandeling 2018' is opgesteld door de 
klachtencoördinator in opdracht van de Algemeen directeur. Daarin wordt op 
geanonimiseerde wijze duiding gegeven bij het aantal en soorten klachten en de 
opvolging ervan. Het wordt ter kennisgeving aan de raad voorgelegd.

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

Besluit

Artikel 1
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Er wordt kennis genomen van het rapport 'Jaarverslag klachtenbehandeling 2018', zoals 
in bijlage gevoegd.



 

 
1 

Jaarverslag klachtenbehandeling 2018 
 

JAARVERSLAG  
KLACHTENBEHANDELING  

2018 
 

Strategische Cel, d.d. 26/03/2019 
 
 
 
 
Situering 
 
- Het ‘Reglement voor klachtenbehandeling bij de stad Roeselare” (van toepassing in 2018) werd 

gestemd in de GR van 17 september 2007 in overeenstemming met de artikels 197 en 198 §1 van 
het Gemeentedecreet. 

- Definitie van klachten: “Een manifeste uiting waarbij een ontevreden burger of organisatie (klager) 
bij het stadbestuur klaagt over een door de stad als lokale overheid al dan niet verrichte handeling 
of prestatie.” Het gaat m.a.w. om vermeende fouten.  

- Het CBS stelde op 1 oktober 2007 de “procedure voor klachtenbehandeling” vast. 
- Worden niet behandeld met deze procedure: 

o bezwaarschriften m.b.t. belastingen, 
o klachten (al of niet van gemeenteraadsleden) bij de hogere overheid (o.a. art 254 GD), 
o milieuklachten; klachten m.b.t. bouwovertredingen… 

- IKZ-coördinator Piet Ternest is sinds 2007 als klachtencoördinator bij de stad aangesteld en treedt 
meestal zelf op als klachtenbehandelaar.   

- Sinds 2017 worden ook klachten tegen het OCMW door de klachtencoördinator opgevolgd. 
- Per kwartaal wordt door de klachtencoördinator geanonimiseerd gerapporteerd over de 

geregistreerde klachten aan het MAT. 
- Naar aanleiding van het Decreet over het lokaal bestuur werd op 25 maart 2019 een nieuw 

gezamenlijk reglement voor klachtenbehandeling door de GR en OCMW-raad vastgesteld.  
- Het nieuwe klachtenreglement en het Decreet lokaal bestuur schrijft voor dat er jaarlijks dient te 

worden gerapporteerd aan zowel de GR als aan de OCMW-raad over de behandeling van de 
klachten. 

 
 
 
Aantal klachten 
 

 
 
 
In 2018 werden 66 klachten geregistreerd in toepassing van het klachtenreglement. Dit is tot heden 
het hoogst aantal sinds de klachten worden geregistreerd. 66 registraties betekent een stijging met 
14% t.o.v. 2017 (58 klachten) en met 68% t.o.v. het gemiddelde aantal klachten over de vorige 8 jaar 
(39,37/jaar). 
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Jaarverslag klachtenbehandeling 2018 
 

Het stijgend aantal klachten t.o.v. vorige jaren is mogelijks te wijten aan de groeiende bekendheid van 
1788. Of de verhoging te linken is aan het verkiezingsjaar of aan andere invloeden werd niet als 
dusdanig ervaren. 
De stijging dient evenwel genuanceerd te worden daar in 2018 10 van de 66 klachten niet ontvankelijk 
waren. In 2017 waren dit er 5 op 58.  56 ontvankelijke klachten in 2018 tegenover 53 ontvankelijk 
klachten in 2017 maakt de stijging minder spectaculair. 
 
Let wel: Ook al was een klacht niet ontvankelijk, toch werd er telkens in de mate van het mogelijke een 
oplossing of toelichting aan de klager gegeven. 
 
Volgens de klachtenprocedure dienen alle klachten die op één of andere manier onze organisatie 
bereiken, doorgegeven te worden aan de klachtencoördinator. Ook al is de klacht al opgelost, toch 
wordt gevraagd deze te laten registreren.  Wellicht stromen niet alle klachten door tot bij de 
klachtencoördinator. Dit kan zijn om diverse redenen: 
- uit onwetendheid,  
- omdat men liever een klacht niet meldt (schroom),  
- omdat men de moeite niet neemt om dit te doen (adm. rompslomp) vnl. als de klacht al is 

opgelost,  
- andere interpretatie van het begrip klacht, 
- … 
Dit betekent daarom niet dat er geen gevolg zou zijn gegeven aan deze niet-geregistreerde klachten. 
Zoals uitdrukkelijk is vermeld in de klachtenprocedure dient alle prioriteit te gaan naar het oplossen 
van de klacht en komt de registratie eerder op de tweede plaats. 
 
Het niet meedelen en bijgevolg registreren van klachten kan mogelijks een vertekend beeld geven van 
het soort en aantal klachten dat onze organisatie krijgt. 
 

 
 
Procentuele verdeling van de finale beoordeling 2018 

 

 
 
Het gros van de klachten (75%) is ofwel als ongegrond, terechte opmerking of onbeoordeeld 
bestempeld. De overige 25% zijn wel geheel of gedeeltelijk als gegrond beschouwd.  Dit toont aan dat 
vele klachten niet terecht zijn, wat niet betekent dat er geen lessen kunnen worden uit getrokken. 
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Jaarverslag klachtenbehandeling 2018 
 

 
Verdeling van soort klachten  
 
Hoofdreden van de klacht: 

• vermeende fouten: 69.70 % 

• slechte service (onvriendelijk, niet tijdig behandeld…): 30.30 % 
 

AARD VAN DE KLACHT – Groepering* 2016 2017 2018  2018 

FOUT   

Foute prestatie 18 18 24  28,57% 

Afwijking regel 4 10 14  16,67% 

Geen of gedeeltelijke uitvoering 9 10 9  10,71% 

 31 38 74  55.95% 

SLECHTE SERVICE   

Onheuse behandeling 5 14 18  21,43% 

Uitblijven prestatie of beslissing 7 10 10  11,90% 

Slechte bereikbaarheid 0 0 1  1,19% 

Onvolledige of onduidelijke informatie 14 16 8  9,52% 

  26 40 37  44,04% 

  100% 
*Eenzelfde klacht kan in meerdere groepen worden ingedeeld. Deze klassering gebeurt volgens de interpretatie/standpunt van 
de klager.  

 
Er wordt nagenoeg evenveel geklaagd over vermeende fouten als over een slecht verleende service. 
De hoofdreden blijft meestal wel een vermeende fout (70%).  
 
 
 
Meldplaats van de klachten 2018 
 

Rechtstreeks aan klachtencoördinator (evt. via onthaal) 31,82%  
 

Dienst Communicatie 1,52%  
 

1788 13,64%  
 

Mandataris 42,42%  
 

Stadsdienst/Stadsmedewerker 10,61%  
 

 
 
 
Gemiddelde behandelingstijd 2018 
 
De gemiddelde tijd die besteed wordt door de klachtencoördinator aan de behandeling van een klacht 
bedraagt 2,4u. 
Het betreft de effectief gewerkte tijd aan een case op moment van de ontvangst van de klacht tot en 
met de afsluiting ervan. Daarin is meestal niet begrepen de eventuele tijdsinvestering in de 
procesoptimalisatie waartoe de klacht aanleiding gaf. 
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Jaarverslag klachtenbehandeling 2018 
 

De gemiddelde doorlooptijd* 
 

 
*betreft het aantal dagen tussen ontvangst van de klacht bij de stad en het definitief antwoord aan de klager. 

Een definitief antwoord dient cf. de klachtenprocedure binnen de 30 werkdagen gegeven. Een 

gemiddelde van 7,9 dagen is dan ook ruim binnen de verwachtingen.  

Het versturen van een definitief antwoord aan de klager betekent daarom nog niet dat de klacht 

volledig is afgewerkt. Soms is er nog een tegenreactie of een vervolg dat verdere aandacht eist. 

Er is een positieve trend waarbij klachten vlugger de klachtencoördinator bereiken dan dat dit vroeger 

het geval was. Soms bleven/blijven klachten ‘hangen’ voor ze als formele klacht worden gepercipieerd 

en overgemaakt voor behandeling. Hierdoor wordt tijd verloren wat bij klachten extra frustratie bij de 

klager kan opwekken. 

 

Domein van de klachten 
 

Domein 2016 2017 2018  2018 rang 

Algemene dienstverlening  5 3 4  6,25% 5 

Financiën 0 3 0  0,00% - 

Werken en ondernemen 0 0 0  0,00% - 

Wonen en (ver)-bouwen 0 4 2  3,13% 8 

Mobiliteit 17 8 7  10.94% 4 

Wegen 0 2 4  6,25% 5 

Water 1 0 2  3,13% 8 

Groen 0 3 2  3,13% 8 

(Leef)-milieu 7 5 9  14,06% 2 

Evenementen en feestelijkheden 2 1 3  4,69% 7 

Gebouwen 1 0 1  1,56% 12 

Burgerzaken   3 10 17  28,13% 1 

Welzijn 0 6 2  3,13% 8 

Vrijetijd 7 9 9  14,06% 2 

Onderwijs 0 0 1  1,56% 12 

Onbepaald 1 4 2  /  

 43 54 64  100%  
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Jaarverslag klachtenbehandeling 2018 
 

 

Een groot percentage (28,13%) klachten is gelinkt met Burgerzaken. Dit heeft wellicht te maken met 

het groot volume dossiers/cliënten en vaak de complexe materie van de niet-Belgen-administratie. 

Leefmilieu komt, samen met Vrije tijd, op de tweede plaats met 14,29%. Vervolgens komt Mobiliteit in 

het vizier met ±11%. Leefmilieu en Mobiliteit volgen bij de klachten dezelfde tendens als in de 

statistiek over de ‘Meldingen 1788’ waar Leefmilieu het hoogst scoort met 29% en Mobiliteit tweede 

hoogste met 20%.  

Gezien evenwel het geringe volume klachten (66) t.o.v. het aantal meldingen (9189) (= 0,7 klachten / 

100 meldingen) dient bij klachten voorzichtig te worden omgesprongen met conclusies en 

vergelijkingen. 

 

Klachten als trigger tot optimalisaties 

Een formele klacht is soms de aanzet tot optimalisatie van een werkproces of tot het kritisch bekijken 

van een beleidskeuze.  

 

Een kleine ingreep of maatregel kan de kans op een nieuwe klacht verkleinen. Zo werden in 2018 

onder meer volgende initiatieven genomen om de werking binnen de dienst Burgerzaken te 

verbeteren: 

- Op punt stellen van interne afspraken m.b.t. het aanvaarden of weigeren van pasfoto’s. 

- Opleggen van gerichte vorming en afspraken met loketmedewerkers i.f.v. een klantvriendelijkere 

service. 

- Verfijnen van de afspraken waarbij attesten kunnen worden afgeleverd mits verklaringen op 

erewoord. 

- Aanpassingen en duidelijker formulering van bepaalde productfiches op de website van de stad. 

- … 

Andere voorbeelden van maatregelen of acties die werden genomen n.a.v. klachten: 

- Optimalisatie van de signalisatie in de sporthal Onze Kinderen en omgeving i.f.v. evacuatie en 

toegankelijkheid voor de hulpdiensten. 

- Overleg met buurbewoners i.f.v. maatregelen tegen overlast door evenementen. 

- Verbetering van de verkeersignalisatie voor de bussen van de speelpleinwerking.  

- Vernieuwing verkeersborden voor tijdelijk parkeerverbod. 

- Optimalisatie van tijdelijke verkeersregeling bij bepaald evenementen t.v.v.de buurtbewoners. 

- Optimalisatie van werfverslagen voor openbare werken. 

- … 

 

Soms is een diepgaander analyse van een problematiek aangewezen, zoals bijvoorbeeld gebeurde 

voor: 

- De procedure en regelgeving m.b.t. woonstcontrole. 

- De aanleg van voetpaden en opritten. 

- Onderhouds- en preventieve maatregelen m.b.t. vervuiling van grafzerken. 

 

Klachten zeggen iets over de werking van onze organisatie, maar zijn wellicht maar een fractie van 

alle geuite ongenoegens. Niet alle ongenoegens over de dienstverlening resulteren in een formele 

klacht. Naast klachtenmanagement, geplande klantentevredenheidsonderzoeken en audits dienen 

medewerkers en mandatarissen permanent alert te zijn voor signalen die mank lopende 

dienstverleningsprocessen aantonen en mogelijks voorbode zijn van effectieve klachten. Een 

repetitieve kritische evaluatie van de processen vanuit het oogpunt van de klant/gebruiker is een 

algemene beheersmaatregel om de dienstverlening op structurele wijze continu te optimaliseren. 

 

-------------------------------------------- 

Piet Ternest,  

IKZ coördinator / klachtencoördinator 
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16 2019_GR_00140 Vaststelling jaarrekening 2018 - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 595 van het decreet lokaal bestuur bepaalt:

De jaarrekening over 2018 van de gemeenten wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

De jaarrekening over 2018 van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wordt 
vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn.

Juridische grond
 Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende beleids- en 

beheerscyclus gemeenten, provincies en OCMW's en latere wijzigingen.
 Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 betreffende beleids- en beheerscyclus 

gemeenten, provincies en OCMW's en latere wijzigingen.
 Artikel 172, 173 en 174 van het gemeentedecreet
 Artikel 260 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. Jaarrekening 2018 Stad

Context en argumentatie
De jaarrekening 2018 is de vijfde jaarrekening van de Stad volgens de BBC-regelgeving.

In de jaarrekening bevat de liquiditeitenrekening 3 resultaten:

 het exploitatieresultaat: € 13.318.401
 het investeringsresultaat: € -24.432.379
 het resultaat andere: € 9.728.298

Na inbreng van het gecumuleerd budgettair resultaat van 2017 bedraagt het resultaat op 
kasbasis van 2018 € -6.942.198.

In de doelstellingenrealisatie wordt van elke actie zowel een financiële als een 
inhoudelijke stand van zaken gegeven op 31 december 2018.

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

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

Artikel 1
De jaarrekening 2018 wordt vastgesteld.

17 2019_GR_00157 Principieel kader gebruiksrecht in het 
openbaar domein t.b.v. warmte- en 
koudenetten - Goedkeuring

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

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 41, §2, 11° van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraad 
bevoegd is voor "het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende 
goederen, behalve die, vermeld in artikel 56, § 3, 8°, b); 

Artikel 56, §3, 1° van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat het college van 
burgemeester en schepenen bevoegd is voor "de daden van beheer over de 
gemeentelijke inrichtingen en eigendommen, in voorkomend geval binnen de door de 
gemeenteraad vastgestelde algemene regels;"

Juridische grond
 Afdeling VI van Hoofdstuk I van Titel IV/1 van het Energiedecreet, dat handelt 

over het gebruik van het openbaar domein voor de warmte- of 
koudenetbeheerder. 
De bepalingen van deze Afdeling luiden als volgt: 

Art. 4/1.1.13

o  § 1 De warmte- of koudenetbeheerder heeft het recht het openbaar 
domein te gebruiken voor de aanleg en het onderhoud van leidingen boven 
of onder het openbaar domein en de bijbehorende uitrustingen als hij over 
een voorafgaande domeintoelating van de domeinbeheerder beschikt. 
Daarbij gelden de voorwaarden die de domeinbeheerder nuttig acht bij de 
verlening van de domeintoelating."

o §2, 2°: in alle andere gevallen wordt het vergunningverlenende 
bestuursorgaan op de hoogte gebracht van de beslissing binnen een 
termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van het 
verzoek. Die termijn kan door de domeinbeheerder eenmalig gemotiveerd 
worden verlengd met vijftien dagen.
Als de domeinbeheerder binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, 
geen beslissing neemt, wordt de aanvraag van de domeintoelating geacht 
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te zijn toegestaan.

 art. 4/1.1.14:  De domeinbeheerder kan om redenen van algemeen belang op elk 
moment voorwaarden van de domeintoelating toevoegen of aanpassen of de 
warmte- of koudenetbeheerder verplichten de ondergrondse of bovengrondse 
leidingen en de steunen die geplaatst zijn op het openbaar domein, weg te 
nemen, te verplaatsen of aan te passen. De betrokken warmte- of 
koudenetbeheerder geeft daar uitvoering aan binnen een redelijke termijn na de 
ontvangst van het verzoek daarom.
De kosten voor het wegnemen, verplaatsen of aanpassen zijn ten laste van de 
betrokken warmte- of koudenetbeheerder.”

 Artikel 41, §2, 11° van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraad 
bevoegd is voor "het stellen van daden van beschikking met betrekking tot 
onroerende goederen, vermeld in artikel 56, § 3, 8°, b); 

 Artikel 56, §3, 1° van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat het college van 
burgemeester en schepenen bevoegd is voor "de daden van beheer over de 
gemeentelijke inrichtingen en eigendommen, in voorkomend geval binnen de door 
de gemeenteraad vastgestelde algemene regels;"

Voorgeschiedenis
De Stad Roeselare is een pionier in Vlaanderen op het vlak van warmtenetten. De eerste 
'wegvergunning' voor een warmtenet werd al afgeleverd aan SV IVRO in 1984.

Warmtenetten bieden bijzonder veel potentieel om de klimaatdoelstellingen te 
verwezenlijken.

In Roeselare wordt 50% van het energieverbruik opgeslorpt door gebouwen. Daarvan is 
ca. 80% van de energievraag nodig voor de verwarming van gebouwen en sanitair warm 
water. Het verduurzamen van de warmtevraag van de bebouwde omgeving is dus, zeker 
voor Roeselare, relevant en een speerpunt in het energie- en klimaatbeleid.

Dit wordt ook bevestigd in de ambities zoals  geformuleerd in het bestuursakkoord 
'Vooruit met Roeselare 2019-2024", m.n. de actiepunten 181, 183, 187 en 467.

Context en argumentatie
1. Concrete aanleiding: decreetswijziging en stijgende interesse in warmte- en 

koudenetten

Naast het bekende warmtenet van MIROM Roeselare, laat de wetgever via het 
Energiedecreet toe dat warmte- en koudenetten aangelegd en geëxploiteerd 
kunnen worden door diverse partijen, zowel publiek als privaat, mits een 
voorafgaande toelating van de domeinbeheerder.

Op 1.04.2019 werd een wijziging aan het Energiedecreet van kracht die de aanleg 
van warmtenetten in het openbaar domein administratief moet vereenvoudigen. 
Voor de eerste maal werden daartoe ook dwingende beslissingstermijnen 
opgenomen in de wetgeving. Gelet op het gegeven dat deze termijnen krap zijn 
(30 dagen + éénmaal verlengbaar met 15 dagen) en het principe van de 
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stilzwijgende goedkeuring werd ingevoerd, wordt daarom voorgesteld hierop te 
anticiperen en een procedure in te voeren die snel tot een beslissing kan leiden, 
binnen de geldende wettelijke termijnen en met behoud van de mogelijkheid tot 
het opleggen van voorwaarden.

Het is daarbij niet ondenkbaar dat, gelet op het gegeven dat de aanleg en het 
beheer van warmtenetten een niet-gereguleerde markt is, er 
warmtenetbeheerders vanuit zeer diverse maatschappelijke en economische 
invalshoeken interesse kunnen hebben om een warmtenet aan te leggen in het 
openbaar domein. Dit kan gaan van intercommunales en burgercoöperaties, tot 
zuiver private organisaties en één-op-één warmte-uitwisseling tussen bedrijven 
(waarbij bijvoorbeeld twee bedrijven een eigen, privaat warmtenet naast elkaar 
wensen aan te leggen, maar daarvoor het openbaar domein dienen te 
overbruggen).

Het college van burgemeester en schepenen stelt daarom voor, cf. de 
bevoegdheden van de gemeenteraad, zoals bepaald in de betreffende artikelen 
van het Decreet Lokaal Bestuur, een principiële beslissing te nemen omtrent de 
vorm van de gebeurlijke ingebruikneming van het openbaar domein en de 
daaraan geldende voorwaarden.
Daarbij moet in acht genomen worden dat voorwaarden voor het toekennen van 
een gebruiksrecht voor het aanleggen van warmte- of koudenetten enkel kunnen 
worden opgelegd indien deze rechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp 
van de aanvraag, zijnde voorwaarden die rechtstreeks te maken hebben met het 
voorwerp van de vergunning. Zoniet dreigt een risico op machtsafwending of 
denaturatie van de titel tot een ander soort handeling.

Er zijn slechts twee wenselijke vormen voor een domeintoelating mogelijk, nl. de 
domeinvergunning en de domeinconcessie. De juridische vorm domeinvergunning 
heeft daarbij de voorkeur omwille van onderstaande argumenten:
- de domeinvergunning heeft een precair karakter en is een eenzijdige 
rechtshandeling m.b.t. het toekennen van gebruiksrechten, die ten allen tijde kan 
worden ingetrokken
- de domeinvergunning wordt principieel voor een onbepaalde duur verleend, 
maar kan worden ingetrokken indien de noodwendigheden van het algemeen 
belang dit vereisen
- de intrekking van een domeinvergunning om redenen van algemeen belang leidt 
niet tot een recht op schadevergoeding
- bij het afleveren van een domeinconcessie, waarbij meer aspecten rond het 
beheer van een warmte- of koudenet in acht kunnen worden genomen, is er een 
risico dat de overeenkomst neigt naar een concessie voor diensten/werken of zelfs 
een overheidsopdracht

2. In navolging van de aanleiding uit het eerste punt, wordt voorgesteld om de 
volgende principiële aannames te bevestigen:

1. Een domeintoelating voor de aanleg van koude- en warmtenetten, zoals 
bepaald in artikel 4/1.1.13 van het Energiedecreet, neemt de vorm aan 
van een domeinvergunning.

2. Het verkrijgen van een domeinvergunning kan nooit leiden tot een 
exclusief gebruiksrecht voor de aanleg van warmtenetten op een deel van 
of het geheel van het openbaar domein van de stad Roeselare of de 
gronden die aan haar in beheer zijn toevertrouwd.
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3. Tenzij anders bepaald in de vergunningsbeslissing, wordt het gebruiksrecht 
in principe afgeleverd voor een onbepaalde duur. De vergunning heeft een 
precair karakter. Om redenen van algemeen belang kan ze ten allen tijde 
worden ingetrokken.

4. Alle kosten voor het herstel van het openbaar domein en de noodzakelijke 
tijdelijke of permanente verwijdering en/of verplaatsing van infrastructuur 
van algemeen nut, zijn ten laste van de vergunninghouder. Dit is ook van 
toepassing op latere aanpassings- of herstellingswerken aan de 
infrastructuur van de vergunninghouder.

5. Omwille van redenen van algemeen belang kan de stad Roeselare de 
verplaatsing van reeds geplaatste leidingen eisen binnen een redelijke 
termijn.

6. Vooraleer de houder van een domeinvergunning kan overgaan tot de 
uitvoering van de nodige werken, dient deze te beschikken over:

1. indien noodzakelijk, alle nodige vergunningen die mogelijks van 
toepassing kunnen zijn op de werken (bv een 
omgevingsvergunningsaanvraag, een kapvergunning edm.)

2. een voorafgaande overeenkomst, goedgekeurd door het 
stadsbestuur, die alle aspecten omvat omtrent het exacte tracé van 
de leidingen, de hinderaspecten, de inname van het openbaar 
domein tijdens de werken, signalisatie, mobiliteitsimpact 
(omleidingen), communicatieplannen, werforganisatie, 
uitvoeringsplanning, de wijze van het herstel van de bovenbouw 
van wegenis en/of groenzones en eventuele compensaties voor de 
gebeurlijke heraanplant van beplantingen, alsook de noodzakelijke 
verwijdering en/of verplaatsing van stedelijke en andere 
infrastructuur van openbaar nut, die dient uitgevoerd te worden 
door de stadsdiensten en de aan haar verwante organisaties.

7. In uitvoering van art. 56,§3,1° van het decreet lokaal bestuur en rekening 
houdende met de bindende termijnen van art.4/1.1.13 van het 
Energiedecreet, is het college van burgemeester en schepen bevoegd voor 
het afleveren van de individuele domeinvergunningen, mits inachtname 
van de bovenstaande principes

Advies
Ondersteuning - Juridische Zaken
Gunstig advies

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

Beleidsinformatie
Deze beslissing ondersteund en stroomlijnt de uitrol van toekomstige warmtenetten op 
het openbaar domein van Roeselare.

De ambities rond warmtenetten werden opgenomen in het bestuursakkoord 'Vooruit met 
Roeselare 2019-2024', m.n. de actiepunten 181, 183, 187 en 467.

Besluit
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Fractiestemming
- 28 stem(men) voor: Cyriel Ameye; Rina Arteel; Gerdi Casier; Peter Claeys; Griet 
Coppé; Liselot De Decker; Immanuel De Reuse; José Debels; Francis Debruyne; Veroniek 
Debruyne - Desender; Kris Declercq; Filip Deforche; Piet Delrue; 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
- 8 onthouding(en): Dieter Carron; Bart De Meulenaer; Frederik Declercq; Steven 
Dewitte; Deniza Miftari; Justine Pillaert; Siska Rommel; Brecht Vermeulen

Artikel 1
Een domeintoelating voor de aanleg van koude- en warmtenetten, zoals bepaald in 
artikel 4/1.1.13 van het Energiedecreet, neemt de vorm aan van een domeinvergunning.

Artikel 2
Het verkrijgen van een domeinvergunning kan nooit leiden tot een exclusief 
gebruiksrecht voor de aanleg van warmtenetten op een deel of het geheel van het 
openbaar domein van de stad Roeselare of de gronden die aan haar in beheer zijn 
toevertrouwd.

Artikel 3
Tenzij anders bepaald in de vergunningsbeslissing wordt het gebruiksrecht in principe 
afgeleverd voor een onbepaalde duur. De vergunning heeft een precair karakter. Om 
redenen van algemeen belang kan de vergunning ten allen tijde worden ingetrokken.
Artikel 4
Alle kosten voor het herstel van het openbaar domein en de noodzakelijke tijdelijke of 
permanente verwijdering en/of verplaatsing van infrastructuur van algemeen nut, zijn 
ten laste van de vergunninghouder. Dit is ook van toepassing op latere aanpassings- of 
herstellingswerken aan de infrastructuur van de vergunninghouder.

Artikel 5
Omwille van redenen van algemeen belang kan de stad Roeselare de verplaatsing van 
reeds geplaatste leidingen eisen binnen een redelijke termijn.

Artikel 6
Vooraleer de houder van een domeinvergunning kan overgaan tot de uitvoering van de 
nodige werken, dient deze te beschikken over:

1. indien noodzakelijk, alle nodige vergunningen die mogelijks van toepassing 
kunnen zijn op de werken (bv een omgevingsvergunningsaanvraag, een 
kapvergunning edm.)

2. een voorafgaande overeenkomst, goedgekeurd door het stadsbestuur, die alle 
aspecten omvat omtrent het exacte tracé van de leidingen, de hinderaspecten, de 
inname van het openbaar domein tijdens de werken, signalisatie, de wijze van het 
herstel van de bovenbouw van wegenis en/of groenzones en eventuele 
compensaties voor de gebeurlijke heraanplant van beplantingen, alsook de 
noodzakelijke verwijdering en/of verplaatsing van stedelijke en andere 
infrastructuur van openbaar nut, die dienen uitgevoerd te worden door de 
stadsdiensten en de aan haar verwante organisaties en eventuele 
projectspecifieke afspraken.

Artikel 7
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In uitvoering van artikel 56, §3, 1° van het Decreet Lokaal Bestuur en rekening 
houdende met de bindende termijnen van art.4/1.1.13 van het Energiedecreet, is het 
college van burgemeester en schepen bevoegd voor het afleveren van de individuele 
domeinvergunningen, mits inachtname van de bovenstaande principes.

18 2019_GR_00147 Prijsvraag brandpolissen stad en OCMW - 
Selectievoorwaarden, lastvoorwaarden en 
gunningswijze - Goedkeuring

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

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

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
 Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
 Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot 

en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
 De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 

rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

 De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38 § 
1, lid 1, 1°, c:  het betreft diensten die niet zonder voorafgaande 
onderhandelingen kunnen worden gegund wegens specifieke omstandigheden die 
verband houden met de juridische en financiële voorwaarden

 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. Selectieleidraad
2. Bestek
3. Overzicht gebouwen 2019def

Context en argumentatie
M.b.t. het portefeuillebeheer van de verzekeringspolissen van de Stad en het OCMW 
wordt systematisch werk gemaakt van een doorlichting, actualisatie en bevraging van de 
markt.

In 2019 gebeurt een bevraging van de markt voor de brandpolissen. De huidige polissen 
zitten immers verspreid bij verschillende verzekeraars en een actualisatie van de 
voorwaarden is opportuun. Door de bundeling van alle polissen lijkt een schaalvoordeel 
zeker ook haalbaar.
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Er wordt voorgesteld om de markt te bevragen aan de hand van een 
mededingingsprocedure met onderhandeling. Deze tweestapsprocedure laat toe om de 
markt gericht te bevragen en er kan ook verder onderhandeld worden.

Qua timing wordt voorgesteld om de kandidatuurstelling in te wachten tegen begin juli. 
Dit laat een selectie toe zodat daaropvolgend het bestek kan uitgestuurd worden en de 
offertes worden ingediend tegen eind augustus. Onderhandelingen en afsluiting van de 
nieuwe polis kan dan gebeuren in september met het oog op inwerkingtreding begin 
2020.

De technische voorwaarden en gunningscriteria worden gevoegd als bijlage. De 
dekkingsvoorwaarden en voorstel van franchise (€ 1.000) werden besproken met de 
dienst Gebouwenbeheer.

De basisopdracht loopt 4 jaar, van 2020-2024. De opdracht kan 2 keer stilzwijgend 
verlengd worden met 1 jaar.
De raming bedraagt 100.000 euro voor de Stad en 25.000 euro voor het OCMW per jaar.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Deze prijsvraag impliceert geen financiële uitgave.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De keuze van wijze van gunnen om de markt te bevragen voor het afsluiten van een 
patrimoniumpolis (Stad en OCMW) zal gebeuren aan de hand van een 
mededingsprocedure met onderhandeling. De voorwaarden zoals opgenomen in bijlage 
worden vastgesteld.

BESLOTEN ZITTING

20:33 - De voorzitter schorst de zitting

20:40 - De voorzitter opent de besloten zitting

19 2019_GR_00151 Notulen van de zitting van de gemeenteraad 
van 6 mei 2019 - besloten zitting - 
Goedkeuring

Beschrijving
Bijlagen

1. Notulen van de gemeenteraad d.d. 06.05.2019 - besloten zitting

Context en argumentatie
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In toepassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad worden de notulen 
van de vergadering van de gemeenteraad van 6 mei 2019 - besloten zitting ter 
goedkeuring voorgelegd.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 6 mei 2019 - besloten zitting 
worden goedgekeurd.

27 mei 2019 20:42 - De voorzitter sluit de zitting

Aldus gedaan in zitting van 27 mei 2019

Geert Sintobin
Algemeen directeur

Piet Delrue
Voorzitter gemeenteraad


