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gemeenteraad
Notulen open zitting Zitting van 23 september 

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; 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; de heer Brecht Vermeulen; de heer Bart De 
Meulenaer; mevrouw Lieve Lombaert; mevrouw Justine Pillaert; de heer Dieter Carron; de heer Geert 
Sintobin, Algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Van Coillie; de heer Bert Wouters; mevrouw Margot Wybo

23 september 2019 19:00 -De voorzitter opent de openbare zitting 

MEDEDELINGEN
Punten bij hoogdringendheid
Vervanging van een lid in de commissie Mens en de Bijzondere commissie op basis van een 
voordrachtakte - kennisname.

Stemming over de hoogdringendheid:
Met algemene stemmen

Vzw Het Portaal (EVA) - Vervanging van één vertegenwoordiger voor de algemene vergadering - 
kennisname.

Stemming over de hoogdringendheid:
Met algemene stemmen

vzw Het cultuurcentrum De Spil (EVA) - vervanging van één vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering en de raad van bestuur - kennisname.

Stemming over de hoogdringendheid:
Met algemene stemmen

OPENBARE ZITTING



2/152

2 2019_GR_00221 Vervanging van een gemeenteraadslid - Onderzoek 
van de geloofsbrieven van de 4de opvolger - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

 Artikel 13 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de afstand van mandaat definitief is van 
zodra de voorzitter van de gemeenteraad de kennisgeving ontvangt. 

 Artikel 14 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de geloofsbrieven onderzocht worden 
overeenkomstig artikel 6 § 3 van het decreet lokaal bestuur. Dit artikel  bepaalt dat de 
gemeenteraad de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden onderzoekt.

 De omzendbrief KB / ABB / 3 bepaalt dat de geloofsbrieven de schriftelijke bewijsstukken 
omvatten die elke verkozene, opgeroepen om de eed af te leggen, moet voorleggen en 
waaruit blijkt dat hij op een wettige wijze is verkozen en dat er tegen zijn verkiezing geen 
bezwaren zijn.

 Artikel 58 van het lokaal- en provinciaal kiesdecreet: Om tot gemeenteraadslid of 
stadsdistrictsraadslid verkozen te kunnen worden en blijven, moet men kiezer zijn en moet 
men de kiesvoorwaarden, vermeld in artikel 8 of 11, behouden en mag men zich niet in een 
geval van schorsing of uitsluiting, als vermeld in artikel 15, § 1 en § 2, bevinden.

Bijlagen
1. E-mail van dhr. Filiep Bouckenooghe: ontslag 
2. PV verkiezing gemeente
3. Afstand van mandaat - Fino Tratsaert
4. Afstand van mandaat - Annick Lein
5. Uittreksel uit het bevolkingsregister
6. Uittreksel uit het strafregister
7. Verklaring op eer Bert Wouters
8. Brief aan Bert Wouters: installatie als gemeenteraadslid
9. Onderzoek geloofsbrieven

Context en argumentatie
Dhr. Filiep Bouckenooghe, gemeenteraadslid, deelde in zijn e-mailbericht d.d. 3 september 2019 mee 
dat hij ontslag wenst te nemen in zijn functie van gemeenteraadslid.

De voorzitter van de gemeenteraad, dhr. Piet Delrue, nam kennis van zijn ontslag als 
gemeenteraadslid.

Uit het proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdstembureau van de gemeenteraadsverkiezingen van 
14 oktober 2018 en het besluit van 5 december 2018 van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen 
betreffende de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 blijkt dat:

 de heer Steven Dewitte verkozen werd als 1ste opvolger op de lijst Groen (gemeenteraadslid 
d.d. 07.01.2019)

 De 2de opvolger op de lijst Groen is mevrouw Fino Tratsaert. Met het schrijven d.d. 30 
augustus 2019 neemt zij  afstand van haar mandaat.

 De 3de opvolger op de lijst Groen is mevrouw Annick Lein. Met het schrijven zonder datum 
neemt zij afstand van haar mandaat.
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De 4de opvolger op de lijst Groen is de heer Bert Wouters.

Artikel 14 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de geloofsbrieven onderzocht worden 
overeenkomstig artikel 6 § 3 van het decreet lokaal bestuur. Dit artikel bepaalt dat de gemeenteraad 
de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden onderzoekt.

De omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 bepaalt dat de geloofsbrieven de schriftelijke bewijsstukken 
omvatten die elke verkozene, opgeroepen om de eed af te leggen, moet voorleggen en waaruit blijkt 
dat hij op een wettige wijze is verkozen en dat er tegen zijn verkiezing geen bezwaren zijn.

Het onderzoek gebeurt op basis van een recent uittreksel uit het bevolkingsregister, een recent 
uittreksel uit het strafregister en een verklaring op eer.

Hieruit moet blijken dat de verkozene voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet 
bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid.

De geloofsbrieven van dhr. Bert Wouters zijn ter inzage vanaf 13 september 2019.

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de afstand van mandaat van mevrouw Fino Tratsaert en 
mevrouw Annick Lein.

Artikel 2
De geloofsbrieven van de heer Bert Wouters geven geen aanleiding tot bezwaar en worden bijgevolg 
goedgekeurd.

Artikel 3
Derhalve kan dhr. Bert Wouters tot de eed worden toegelaten.

3 2019_GR_00222 Vervanging van een gemeenteraadslid - Onderzoek 
van de geloofsbrieven van de 1ste opvolger - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

 Artikel 13 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de afstand van mandaat definitief is van 
zodra de voorzitter van de gemeenteraad de kennisgeving ontvangt. 
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 Artikel 14 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de geloofsbrieven onderzocht worden 
overeenkomstig artikel 6 § 3 van het decreet lokaal bestuur. Dit artikel  bepaalt dat de 
gemeenteraad de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden onderzoekt.

 De omzendbrief KB / ABB / 3 bepaalt dat de geloofsbrieven de schriftelijke bewijsstukken 
omvatten die elke verkozene, opgeroepen om de eed af te leggen, moet voorleggen en 
waaruit blijkt dat hij op een wettige wijze is verkozen en dat er tegen zijn verkiezing geen 
bezwaren zijn.

 Artikel 58 van het lokaal- en provinciaal kiesdecreet: Om tot gemeenteraadslid of 
stadsdistrictsraadslid verkozen te kunnen worden en blijven, moet men kiezer zijn en moet 
men de kiesvoorwaarden, vermeld in artikel 8 of 11, behouden en mag men zich niet in een 
geval van schorsing of uitsluiting, als vermeld in artikel 15, § 1 en § 2, bevinden.

Bijlagen
1. Ontslag Astrid Deceuninck
2. PV verkiezing gemeente
3. Uittreksel uit het bevolkingsregister
4. Uittreksel uit het strafregister
5. Verkaring op eer
6. brief aan mevr. Margot Wybo: installatie als gemeenteraadslid
7. Onderzoek geloofsbrieven

Context en argumentatie
Mevr. Astrid Deceuninck, gemeenteraadslid, deelde in haar e-mailbericht d.d. 10 september 2019 mee 
dat zij ontslag wenst te nemen in haar functie van gemeenteraadslid.

De voorzitter van de gemeenteraad, dhr. Piet Delrue, nam kennis van haar ontslag als 
gemeenteraadslid.

Uit het proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdstembureau van de gemeenteraadsverkiezingen van 
14 oktober 2018 en het besluit van 5 december 2018 van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen 
betreffende de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 blijkt dat:

 mevr. Margot Wybo de eerste opvolger is.

Artikel 14 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de geloofsbrieven onderzocht worden 
overeenkomstig artikel 6 § 3 van het decreet lokaal bestuur. Dit artikel bepaalt dat de gemeenteraad 
de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden onderzoekt.

De omzendbrief KB ABB 2018 / 3 bepaalt dat de geloofsbrieven de schriftelijke bewijsstukken 
omvatten die elke verkozene, opgeroepen om de eed af te leggen, moet voorleggen en waaruit blijkt 
dat hij op een wettige wijze is verkozen en dat er tegen zijn verkiezing geen bezwaren zijn.

Het onderzoek gebeurt op basis van een recent uittreksel uit het bevolkingsregister, een recent 
uittreksel uit het strafregister en een verklaring op eer.

Hieruit moet blijken dat de verkozene voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet 
bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid.

De geloofsbrieven van mevr. Margot Wybo zijn ter inzage vanaf 18 september 2019.

Tijdens de periode van inzage en tot de bespreking in de zitting van de gemeenteraad zelf werden 
geen opmerkingen of bezwaren omtrent deze geloofsbrieven ingediend bij de gemeenteraad.
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Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

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

Artikel 1
De geloofsbrieven van mevr. Margot Wybo geven geen aanleiding tot bezwaar en worden bijgevolg 
goedgekeurd.

Artikel 2
Derhalve kan mevr. Margot Wybo tot de eed worden toegelaten.

4 2019_GR_00220 Vervanging van een gemeenteraadslid - 
Eedaflegging en installatie van de opvolgers - 
Kennisname

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

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

Context en argumentatie
Met de beslissing van heden werden de geloofsbrieven van dhr. Bert Wouters en mevr. Margot Wybo 
goedgekeurd.

In toepassing van artikel 6 §3 van het decreet lokaal bestuur moeten de verkozen 
gemeenteraadsleden van wie de geloofsbrieven werden goedgekeurd, vóór ze hun mandaat 
aanvaarden, de volgende eed afleggen in openbare vergadering in handen van de voorzitter van de 
gemeenteraad, dhr. Piet Delrue.
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“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.”

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit

Artikel 1
Er wordt kennis genomen van de mededeling van de voorzitter van de gemeenteraad

 dat dhr. Bert Wouters aangesteld wordt verklaard en geïnstalleerd wordt als effectief 
gemeenteraadslid voor de resterende duur van de legislatuur ter vervanging van dhr. Filiep 
Bouckenooghe als gemeenteraadslid.

 dat mevr. Margot Wybo aangesteld wordt verklaard en geïnstalleerd wordt als effectief 
gemeenteraadslid voor de resterende duur van de legislatuur ter vervanging van mevr. Astrid 
Deceuninck als gemeenteraadslid.

Ze zijn van rechtswege lid van de raad maatschappelijk welzijn cf. artikel 68 van het decreet lokaal 
bestuur.

19:16 - Bert Wouters, gemeenteraadslid betreedt de zitting

19:17 - Margot Wybo betreedt de zitting

5 2019_GR_00218 Vervanging van een gemeenteraadslid - Vaststelling 
van de rangorde - Goedkeuring

Beschrijving
Juridische grond
Artikel 6 §7 van het decreet lokaal bestuur

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

N.a.v. de installatie van dhr. Bert Wouters als gemeenteraadslid dient de rangorde opnieuw 
goedgekeurd te worden.
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Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit
Met algemene stemmen

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

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

 

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

01.01.2001
2.325

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

20.10.2014
504

15. Martens Caroline 20.10.2008 - 31.12.2012
09.01.2017

1.038

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

07.01.2019
1.093

24. Arteel Rina 01.01.2001-31.12.2006 
07.01.2019

954

25. Van Coillie Stefaan 21.01.2013 1.105
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26. Dewitte Steven 25.01.2016 427
27. Vanbrussel Mieke 07.01.2019 1.146
28. Delrue Piet 07.01.2019 1.138
29. Debruyne Francis 07.01.2019 1.098
30. Carron Dieter 07.01.2019 1.032
31. Samyn Matthijs 07.01.2019 1.017
32. Miftari Deniza 07.01.2019 706
33. Feys Tina 07.01.2019 584
34 De Decker Liselot 07.01.2019 409
35. Claeys Peter 07.01.2019 364
36. Vandenabeele Jeaninne 07.01.2019 298
37. Vandenkendelaere Tom 21.01.2019 1.883
38. Wouters Bert 25.09.2017 – 21.01.2018

23.09.2019
332

39. Wybo Margot 23.09.2019 930

Deze rangorde geldt ook voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

6 2019_GR_00219 Vervanging van een lid in de commissie Ruimte op 
basis van een voordrachtakte - Kennisname

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 37 van het decreet lokaal bestuur.

Artikel 35 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

Bijlagen
1. Akte voordracht vervanging commissie ruimte - groen

Context en argumentatie
In toepassing van artikel 379 van het decreet lokaal bestuur kan de gemeenteraad commissies 
oprichten die samengesteld zijn uit gemeenteraadsleden. 

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

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

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt dat de commissie Ruimte uit 15 leden 
bestaat.

Volgens het systeem van de evenredige vertegenwoordiging worden de zetels als volgt verdeeld:
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- CD&V: 7 leden
- N-VA: 3 leden
- sp.a: 2 leden 
- groen: 1 lid
- Vlaams Belang: 1 lid
- Open Vld: 1 lid.

Met de gemeenteraadsbeslissing van 21 januari 2019 werden de vertegenwoordigers voor de 
commissie Ruimte aangeduid. 

Volgende personen maken deel uit van deze commissie:

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

N.a.v. het ontslag van dhr. Filiep Bouckenooghe als raadslid diende de fractie Groen een akte van 
voordracht in voor de vervanging van dhr. Filiep Bouckenooghe door dhr. Bert Wouters.

Uit onderzoek door de voorzitter van de gemeenteraad blijkt dat de akte van voordracht voor de 
vervanging van dhr. Filiep Bouckenooghe ontvankelijk is gezien ze ondertekend werd door een 
meerderheid van de leden van de fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel van uitmaakt. 
Niemand heeft meer dan één akte ondertekend per beschikbaar mandaat voor de fractie.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit

Artikel 1
Er wordt kennis genomen van het feit dat de akte van voordracht voor de vervanging van dhr. Filiep 
Bouckenooghe in de commissie Ruimte door dhr. Bert Wouters ontvankelijk is.

Artikel 2
Volgende personen maken deel uit van de commissie Ruimte:

Caroline Martens, Geert Huyghe, Stefaan Van Coillie, Tom Vandenkendelaere, Matthijs Samyn, 
Veroniek Desender, Francis Debruyne, Gerdi Casier, Piet Delrue, Justine Pillaert, Frederik Declercq, 
Siska Rommel (21.01.2019 t/m 31.12.2021) en Dieter Carron (01.01.2022 t/m 31.12.2024) Cyriel 
Ameye, Jeaninne Vandenabeele en Bert Wouters.

HD 1 2019_GR_00225 Vervanging van een lid in de commissie Mens en de 
Bijzondere commissie op basis van een 
voordrachtakte - Kennisname

Beschrijving
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Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 37 van het decreet lokaal bestuur.

Artikel 35 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

Bijlagen
1. Akte van voordracht voor de commissie Mens - CD&V  - vervanging
2. Akte van voordracht bijzondere commissie - CD&V - vervanging 

Context en argumentatie
In toepassing van artikel 37 van het decreet lokaal bestuur kan de gemeenteraad commissies 
oprichten die samengesteld zijn uit gemeenteraadsleden. 

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

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

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt dat de commissies uit 15 leden bestaat.

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

- CD&V: 7 leden
- N-VA: 3 leden
- sp.a: 2 leden 
- groen: 1 lid
- Vlaams Belang: 1 lid
- Open Vld: 1 lid.

Met de gemeenteraadsbeslissing van 21 januari 2019 werden de vertegenwoordigers voor de 
commissie Mens en voor de Bijzondere commissie aangeduid. 

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

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

N.a.v. het ontslag van mevr. Astrid Deceuninck als raadslid diende de fractie CD&V een akte van 
voordracht in voor de vervanging van mevr. Astrid Deceuninck in de commissie Mens en in de 
Bijzondere Commissie.

Uit onderzoek door de voorzitter van de gemeenteraad blijk dat:
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 de akte van voordracht voor de vervanging van mevr. Astrid Deceuninck in de commissie 
Mens ontvankelijk is gezien ze ondertekend werd door een meerderheid van de leden van de 
fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel van uitmaakt. Niemand heeft meer dan één 
akte ondertekend per beschikbaar mandaat voor de fractie. Mevr. Margot Wybo wordt 
voorgedragen ter vervanging.

 de akte van voordracht voor de vervanging van mevr. Astrid Deceuninck in de Bijzondere 
commissie ontvankelijk is gezien ze ondertekend werd door een meerderheid van de leden 
van de fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel van uitmaakt. Niemand heeft meer 
dan één akte ondertekend per beschikbaar mandaat voor de fractie. Mevr. Margot Wybo 
wordt voorgedragen ter vervanging.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit

Artikel 1
Er wordt kennis genomen van het feit dat de akte van voordracht voor de vervanging van mevr. Astrid 
Deceuninck in de commissie Mens door mevr. Margot Wybo ontvankelijk is.

Artikel 2
Volgende personen maken deel uit van de commissie Mens:

Ria Vanzieleghem, Margot Wybo, Mieke Vanbrussel, Veroniek Desender, Matthijs Samyn, Caroline 
Martens, Rina Arteel, Gerdi Casier, Liselot De Decker, Justine Pillaert, Siska Rommel, Lieve Lombaert 
(21.01.2019 t/m 31.12.2021) en Frederik Declercq (01.01.2022 t/m 31.12.2024), Filip Deforche, Peter 
Claeys en Deniza Miftari.

Artikel 3
Er wordt kennis genomen van het feit dat de akte van voordracht voor de vervanging van mevr. Astrid 
Deceuninck in de Bijzondere commissie door mevr. Margot Wybo ontvankelijk is.

Artikel 4
Volgende personen maken deel uit van de Bijzondere commissie:

Francis Debruyne, Margot Wybo, Stefaan Van Coillie, Geert Huyghe Mieke Vanbrussel, Tom 
Vandenkendelaere, Ria Vanzieleghem, Gerdi Casier, Piet Delrue, Brecht Vermeulen, Lieveke Lombaert, 
Bart De Meulenaer, Immanuel De Reuse, Tine Feys en Steven Dewitte.

 

HD 2 2019_GR_00226 vzw Het portaal (EVA) -  Vervanging van één 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering - 
Kennisname

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur
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Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
 Statuten van vzw Het Portaal
 Artikel 33 en 34 van het decreet lokaal bestuur
 Artikel 229 van het decreet lokaal bestuur (onverenigbaarheden)  

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

Bijlagen
1. ARhus - vzw Het Portaal - statuten

Voorgeschiedenis
Met de beslissing van de gemeenteraad van 20 oktober 2008 werd goedkeuring verleend voor het 
oprichten van een extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm in de vorm van een 
vzw. Tevens werden de statuten van de vzw goedgekeurd.

Context en argumentatie
In de gemeenteraadszitting van 25 juni 2019 werden de vertegenwoordigers voor de algemene 
vergadering van vzw "Het Portaal" aangeduid. Tevens werden de kandidaat-bestuurders 
voorgedragen voor de raad van bestuur.
De algemene vergadering en de raad van bestuur bestaan uit politieke vertegenwoordigers en uit 
vertegenwoordigers van de gebruikers en de strekkingen.
Volgende personen maken deel uit van de algemene vergadering:
Dirk Lievens, Mieke Vanbrussel, Matthijs Samyn, Nathalie Muylle, Tom Vandenkendelaere, Astrid 
Deceuninck, Ria Vanzieleghem, Siska Rommel, Brecht Vermeulen, Lieve Lombaert, Peter Claeys, Tina 
Feys, Immanuel De Reuse, Steven Dewitte, Gerdi Casier, Piet Delrue
Volgende personen werden voorgedragen voor de raad van bestuur:
Dirk Lievens, Mieke Vanbrussel, Matthijs Samyn, Martin Vanhoutte, Brecht Vermeulen, Arlette 
Temperman, Christiane Dewulf, Henk Kindt, Mieke Himpe

Artikel 8 van de statuten bepaalt:
“De vereniging is enkel samengesteld uit de leden. De leden worden onderverdeeld in leden categorie 
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A en leden categorie B. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de 
algemene vergadering, komt aan deze leden toe.
Het stichtend lid Stad Roeselare, in de oprichtingsakte vermeld sub I., behoort tot de leden categorie 
A en wordt vertegenwoordigd door zestien gemeenteraadsleden die elk recht hebben op één stem in 
de algemene vergadering. De vijftien stichtende leden, in de oprichtingsakte vermeld Sub II, behoren 
tot categorie B leden en hebben elk recht op één stem in de algemene vergadering."

Art. 10 van de statuten bepaalt:
“De verdeling van het aantal vertegenwoordigers afgevaardigd door de gemeenteraad wordt 
vastgesteld volgens het systeem D’Hondt, met dien verstande evenwel dat elke fractie van de 
gemeenteraad met minstens één lid vertegenwoordigd is in de afvaardiging door de gemeenteraad.”

De verdeling gebeurt als volgt:
- CD&V: 7
- N-VA: 3
- VLAAMS BELANG: 3
- Groen: 1
- sp.a &de vernieuwers: 1
- Open Vld: 1

N.a.v. het ontslag van mevr. Astrid Deceuninck als raadslid, draagt de fractie CD&V mevr. Margot 
Wybo voor als lid van de algemene vergadering.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit

Artikel 1
Kennis wordt genomen van de vervanging van mevr. Astrid Deceuninck door mevr. Margot Wybo in 
de algemene vergadering van vzw "Het Portaal".

Artikel 2
Volgende personen worden aangeduid voor de algemene vergadering van vzw Het Portaal:
Dirk Lievens, Mieke Vanbrussel, Matthijs Samyn, Nathalie Muylle, Tom Vandenkendelaere, Margot 
Wybo, Ria Vanzieleghem, Siska Rommel, Brecht Vermeulen, Lieve Lombaert, Peter Claeys, Tina Feys, 
Immanuel De Reuse, Steven Dewitte, Gerdi Casier, Piet Delrue

Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan vzw Het Portaal, De Munt 8, 8800 Roeselare.

HD 3 2019_GR_00227 vzw cultuurcentrum De Spil (EVA) - Vervanging van 
één vertegenwoordiger in de algemene vergadering 
en de raad van bestuur  - Kennisname

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

Juridische grond
 Statuten

 Artikel 33 en 34 van het decreet lokaal bestuur

 Artikel 229 van het decreet lokaal bestuur (onverenigbaarheden) 

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

 

Bijlagen
1. Statuten

Context en argumentatie
In de gemeenteraadszitting van 6 mei 2019 werden de vertegenwoordigers voor de algemene 
vergadering van vzw De Spil (EVA) aangeduid. In dezelfde zitting werden ook de kandidaat-
bestuurders aangeduid voor de raad van bestuur van vzw De Spil (EVA).

Algemene vergadering:

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

Artikel 7 van de statuten bepaalt dat de gemeenteraad dertien vertegenwoordigers dient aan te 
duiden voor de algemene vergadering. Deze moeten gemeenteraadsleden zijn. De verdeling van het 
aantal vertegenwoordigers, afgevaardigd door de gemeenteraad, wordt vastgesteld volgens het 
systeem D'hondt, met dien verstande evenwel dat elke fractie van de gemeenteraad met minstens 
één lid vertegenwoordigd is in de afvaardiging van de gemeenteraad.
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 CD&V: 6
 N-VA: 2
 VLAAMS BELANG: 2
 Groen: 1
 sp.a &de vernieuwers: 1
 Open Vld: 1

Volgende personen werden aangeduid voor de algemene vergadering:
Astrid Deceuninck, Dirk Lievens, Matthijs Samyn, Stefaan Van Coillie, Mieke Vanbrussel, Ria 
Vanzieleghem, Bart De Meulenaer, Siska Rommel, Peter Claeys, Jeaninne Vandenabeele, Steven 
Dewitte, Henk Kindt en Liselot De Decker.

Raad van bestuur:

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

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

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

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

Volgende personen werden voorgedragen voor de raad van bestuur: 
Astrid Deceuninck, Dirk Lievens, Mieke Vanbrussel, Bart De Meulenaer, Siska Rommel, Jeaninne 
Vandenabeele, Steven Dewitte, Henk Kindt en Liselot De Decker.

N.a.v. het ontslag van mevr. Astrid Deceuninck als raadslid, draagt de fractie CD&V mevr. Veroniek 
Desender voor als lid van de algemene vergadering en dhr. Stefaan Van Coillie als kandidaat-
bestuurder voor de raad van bestuur.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit

Artikel 1
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Er wordt kennis genomen van de vervanging van mevr. Astrid Deceuninck door mevr. Veroniek 
Desender als lid van de algemene vergadering van het cultuurcentrum "De Spil" vzw.

Artikel 2
Er wordt kennis genomen van de vervanging van mevr. Astrid Deceuninck door dhr. Stefaan Van 
Coillie als kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van het cultuurcentrum "De Spil" vzw.

Artikel 3
Volgende personen zijn lid van de algemene vergadering van het cultuurcentrum De Spil vzw onder 
voorbehoud van goedkeuring van de statutenwijziging door de algemene vergadering:

Dirk Lievens, Matthijs Samyn, Stefaan Van Coillie, Mieke Vanbrussel, Ria Vanzieleghem, Veroniek 
Desender, Bart De Meulenaer, Siska Rommel, Peter Claeys, Jeaninne Vandenabeele, Steven Dewitte, 
Henk Kindt en Liselot De Decker.

Artikel 4
Volgende personen worden voorgedragen voor de raad van bestuur onder voorbehoud van 
goedkeuring van de statuten door de algemene vergadering:

Dirk Lievens, Mieke Vanbrussel, Stefaan Van Coillie, Bart De Meulenaer, Siska Rommel, Jeaninne 
Vandenabeele, Steven Dewitte, Henk Kindt en Liselot De Decker

Artikel 5
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan vzw De Spil, Hippoliet Spilleboutdreef 1, 8800 
Roeselare.

1 2019_GR_00223 Notulen en zittingsverslag van de zitting van de 
gemeenteraad van 25 juni 2019 - openbare zitting - 
Goedkeuring

Beschrijving
Bijlagen

1. Notulen gemeenteraad d.d. 25 juni 2019 - openbare zitting

Bijlagen (niet digitaal)
Het zittingsverslag kan digitaal geraadpleegd worden. Aan ieder agendapunt werd de betrokken 
audio-opname toegevoegd.

Context en argumentatie
In toepassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad worden de notulen en het 
zittingsverslag van de openbare zitting van de gemeenteraad van 25 juni 2019 ter goedkeuring 
voorgelegd.

Besluit
Met algemene stemmen

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

Vragen om uitleg
19:24 - Stefaan Van Coillie betreedt de zitting

Mondelinge vraag van raadslid Filip Deforche: Overlast in en rond het 
Stationsplein

Indiener(s):
Filip Deforche,                      Vlaams Belang                   

Toelichting:
Sinds ongeveer 2 maanden teisteren een bende marginalen de stationsomgeving in onze stad. Het 
spijt mij, maar er is geen ander woord voor: een bende marginalen. Het gaat, en ik beroep mij in deze 
op verschillende getuigenissen, steeds op dezelfde mensen van “de carrefour”, van het Geitepark, de 
Munt, de bosrand.

Het is niet de eerste keer dat dit te berde wordt gebracht in de gemeenteraad. Spijtig genoeg krijg ik 
steeds hetzelfde antwoord: “We zijn ermee bezig”, de wijkagent, of de straathoekwerkers, de 
gemeenschapswachten, ze zijn er allemaal mee bezig. Maar er gebeurt niets, dames en heren. De 
mensen die voor overlast zorgen in en rond het station, zijn nochtans gekend.

De voorbije weken gaat het in stijgende lijn, vooral op het stationsplein zelf: verbaal geweld (roepen 
naar mensen, het uitmaken…), openbare dronkenschap, wildplassen, smijten met flessen naar elkaar.

Ik heb niets tegen de wijkagent, tegen de straathoekwerker, tegen de gemeenschapswacht: ze doen 
allicht allemaal hun taak, maar er gebeurt niets. Dan moet het politieke beleid tussenkomen en het 
overnemen, vindt het Vlaams Belang, en nieuwe regels vastleggen, of bestaande regels eindelijk 
toepassen.

Mijn dringende vraag dus: de horeca-uitbaters trekken aan de alarmbel. Wat zal het bestuur doen om 
hiermee komaf te maken? Wat is de stand van zaken en vooral: welke nieuwe regels zal u 
uitvaardigen of welke bestaande regels zal u met dringende spoed toepassen?  Tegen welke termijn 
wilt u resultaten? Wat nu gebeurt, is een centrumstad, een winkelstad als Roeselare onwaardig.

Antwoord
Voor antwoord zie audio-opname.

IR 2 Mondelinge vraag van raadslid Matthijs Samyn: 1 jaar Sportoase

Indiener(s):
Matthijs Samyn,                      CD&V                   

Toelichting:
Beste collega’s, 
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Een jaar na de opening van Sportoase Schiervelde kunnen we zeggen dat dit een succesverhaal is: 
Dagelijks komen immers zo'n 750 bezoekers langs.

Er werd in de aanloop naar de opening ook een intergemeentelijke samenwerking afgesloten tussen 
onze stad en de gemeenten Hooglede, Izegem, Ledegem, Meulebeke en Staden met betrekking tot 
het inwonerstarief.

Ik mocht echter vaststellen dat de zwembaden in Roeselare en Izegem begin september in dezelfde 
week gesloten waren voor onderhoud. Dit is natuurlijk minder aangenaam voor onze sportieve 
burgers. Ik vroeg mij af of het afstemmen van de sluiting voor onderhoud is opgenomen in de 
intergemeentelijke samenwerking en als daar in de toekomst afspraken over mogelijk zijn. 

Er blijven ook opmerkingen over de netheid van de kleedkamers en over de werking van het onthaal. 
Een voorbeeld hiervan is dat alle zwemmers met abonnementen en beurtenkaarten zich nog steeds 
dienen aan te melden aan de kassa, terwijl een automatisch badgesysteem (zoals dit in het zwembad 
van Izegem aanwezig is) anno 2019 toch moeten mogelijk zijn. Dit verkort de wachtrijen aan de kassa 
en zorgt ervoor dat de abonnees vlot toegang hebben tot het zwembad. 

Graag zou ik dan ook van de bevoegde schepen een antwoord verkrijgen op onderstaande vragen:

1. Zijn er in de intergemeentelijke samenwerking naast afspraken met betrekking tot het 
inwonerstarief ook andere afspraken gemaakt? Of is er daar een mogelijkheid toe?  

2. Kan u de operationele zaken en bekommernissen zoals hierboven beschreven en die onder de 
Roeselaarse burgers leven onder de aandacht brengen bij Sportoase?

Antwoord
Voor antwoord zie audio-opname.

IR 4 Mondelinge vraag van raadslid Justine Pillaert: European Disability Card 
opvolging 

Indiener(s):
Justine Pillaert,                      N-VA                   

Toelichting:
In november 2017 keurde de gemeenteraad het invoeren van de European Disability Card goed. 
Daarbij werd het volgende goedgekeurd:

Artikel 1
Stad Roeselare aanvaardt de “European Disability Card”. We zijn dan ook bereid om de geleverde en 
toekomstige inspanningen hieraan te linken en dit verder bekend te maken aan onze partners.

Artikel 2:
Stad Roeselare werkt verder aan zijn inclusiebeleid, dat er op gericht is personen met een beperking 
op een zelfstandige manier te laten deelnemen, o.a. toegang tot cultuur, sport en 
vrijetijdsbesteding, (EDC)…. We focussen ons hierbij vooral op het wegwerken van de drempels 
waarmee ze geconfronteerd worden, zowel in ons eigen aanbod als waar mogelijk bij externen.

Ondertussen zijn er slechts een paar Roeselaarse organisaties en verenigingen die de EDC erkennen 
en er een voordeel aan koppelen. Het beste voorbeeld is KOERS, waar houders van de kaart 2 euro 
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korting krijgen en een gratis begeleider mogen meenemen. In Sportoase kan je op vertoon van de 
kaart de korting voor mindervaliden krijgen. Volgens de website van de European Disability Card is 
ook ARhus partner, maar online is niet meteen te vinden welke voordelen het kenniscentrum aan de 
kaart koppelt.

Om die partners en voordelen te vinden, moet je wel via de website van de European Disability Card 
op zoek naar de partners om vervolgens via de website van die partners naar de voordelen te zoeken. 
Op de website van de stad Roeselare staat enkel een toelichting over de kaart, maar geen overzicht 
van de mogelijkheden in Roeselare.

Kan de stad de Roeselaarse partners van de EDC toegankelijker weergeven op haar website? 
Zijn er nog mogelijkheden of plannen om andere Roeselaarse partners, zoals cultuurcentrum De Spil, 
aan de European Disability Card te koppelen? 

 

Antwoord
Voor antwoord zie audio-opname.

IR 3 Mondelinge vraag van raadslid Dieter Carron: Vlaamse steun om 
schoolomgevingen veiliger te maken

Indiener(s):
Dieter Carron,                      N-VA                   

Toelichting:
Voor elke euro die de stad investeert in meer veiligheid aan de schoolpoort legt Vlaanderen er een 
euro naast via het Besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2019. 

Nu het nieuwe schooljaar terug gestart is zullen opnieuw veel ouders hun kind níet met de fiets naar 
school sturen, omdat ze terugdeinzen vanwege de onveiligheid en de drukte aan de schoolpoort. 
Ze brengen hun kind dan maar met de auto naar school en dragen zo bij aan het probleem. 
De omgeving van een schoolpoort moet zo veilig mogelijk zijn. 
Kleine ingrepen zoals fietssuggestiestroken, rijbaankussens, anti-parkeerpalen, thermoplastische 
wegmarkingen, een gevleugeld zebrapad, … kunnen snel een concreet verschil maken voor meer 
veiligheid in de schoolomgeving.

Er kan één subsidieaanvraag per jaar ingediend worden voor maximaal tien schoolomgevingen, 
waarbij elke schoolomgeving een subsidie van maximaal 25.000 euro kan ontvangen.

Gezien er in Roeselare nog veel schoolomgevingen zijn waar er verbetering mogelijk is, denk hier 
maar aan mijn tussenkomst van begin 2019 voor de lagere school in Beveren, stel ik graag de vraag 
waarom Roeselare nog geen dossier ingediend heeft?
Zijn er plannen vanuit de stad om alsnog een dossier in te dienen en te genieten van deze mooie 
tegemoetkoming?

Antwoord
Voor antwoord zie audio-opname.
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IR 8 Mondelinge vraag van raadslid Liselot De Decker: Fietsveiligheid 
schoolomgeving.

Indiener(s):
Liselot De Decker,                      Open VLD                   

Toelichting:
Met de start van dit nieuwe schooljaar heb ik , vol enthousiasme, samen met mijn drie kinderen naar 
school gefietst.

Iets wat we onszelf beloofd hebben zoveel mogelijk te doen. Een prachtige zonnige eerste schooldag. 
Velen hadden, gelukkig, hetzelfde idee en dit kunnen we alleen maar toejuichen.

Helaas moet ik toegeven dat mijn moederhart al vrij snel stilstond tijdens onze eerste fietsrit richting 
school. 

De school ligt namelijk in de Zuidstraat en komende van de Sint-Michielskerk is dit toch een grote 
uitdaging.

Niet alleen bij de automobilist maar ook bij de jonge fietser merk ik veel agressief gedrag op de weg.

Als gemeenteraadslid werd ik tijdens de eerste schoolweek dan ook een paar keer aangesproken met 
de volgende vraag: en Liselot... hoe zit het nu met 'Roeselare fietsstad'?

Vandaar mijn vraag naar u toe, schepen Coppé, welke acties werden er reeds ondernomen om de 
fietsveiligheid om en rond de scholen te verbeteren?

Wordt hiervoor samengewerkt met politie of andere diensten en welke acties zijn er nog gepland?

Kunnen we reeds een positief verhaal brengen naar de burger toe?

Bedankt alvast voor je antwoord.

Antwoord
Voor antwoord zie audio-opname.

IR 9 Mondelinge vraag van raadslid Tom Vandenkendelaere: Fietsveiligheid bij 
het begin van het schooljaar

Indiener(s):
Tom Vandenkendelaere,                      CD&V                   

Toelichting:
Op 2 september was er de start van het nieuwe schooljaar. Met de slapers in de ogen waagden 
vele scholieren zich per fiets opnieuw de weg op. Het aandeel fietsende scholieren mogen we 
in onze stad niet onderschatten, en daarmee dus ook ieder jaar weer het verhoogde 
veiligheidsrisico voor alle deelnemers aan het verkeer in deze herfstmaanden - hoe veilig 
iedereen het ook probeert te houden. Onze fietsveiligheid steunt op twee pijlers: onze 
mobiliteit en onze veiligheid. Daarom ook deze twee vragen:



21/152

 wat betreft de politie en de veiligheid: deed de politie extra acties of zal ze extra acties 
ondernemen ter verhoging van de fietsveiligheid voor scholieren, bij aanvang van dit 
schooljaar maar eventueel ook met zicht op de gure wintermaanden die eraan komen?

 wat betreft de stad en de mobiliteit: in de scholierenenquête van 2017 die deel uitmaakte van 
het mobiliteitsplan, toonden de scholieren heel wat knelpunten met een veiligheidsrisico 
binnen de ring. Ik begrijp ook dat de Jeugdraad hierrond wil werken in het najaar en juich dat 
toe. Kan gezegd worden hoe het staat met de aanpak van deze knelpunten, in het bijzonder 
wat betreft het werkpunt fietsveilige straten en de ambitie van deze bestuursploeg op dat 
vlak?

Antwoord
Voor antwoord zie audio-opname.

IR 11 Mondelinge vraag van raadslid Gerdi Casier: Optimalisatie befietsbaarheid 
van de stad

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

Toelichting:
Heeft de stad in de nabije toekomst concrete plannen om de befietsbaarheid van de stad te 
optimaliseren?  We denken aan het uitbreiden van het fietspadennet, aan het nog fietsvriendelijker 
maken van de stad...Op sommige plaatsen zouden de fietssuggestiestroken ook niet meer zo duidelijk 
gemarkeerd zijn...

Antwoord
Voor antwoord zie audio-opname.

IR 6 Mondelinge vraag van raadsleden Steven Dewitte, Deniza Miftari: 
Planmatige invoering “Vierkant groen” voor fietsers

Indiener(s):
Steven Dewitte,                      Groen                   ; Deniza Miftari,                      Groen                   

Toelichting:
 

Vanaf 31 mei ging een nieuwe wegcode in, waarbij een nieuw verkeerslicht wordt 
geïntroduceerd: het ‘vierkant groen’. Dat betekent dat alle fietsers en voetgangers uit de 
verschillende richtingen tegelijk groen krijgen en mogen oversteken. Auto’s en 
vrachtwagens moeten dan nog even wachten.

Dit principe heeft als voornaamste voordeel dat de veiligheid van de fietsers en voetgangers sterk 
verhoogd wordt: omdat er geen enkel ander verkeer toegestaan wordt tijdens deze fase, is er 
nauwelijks risico op aanrijdingen van voetgangers of fietsers door motorvoertuigen. 
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Hiermee zijn we als groene partij overtuigd dat dit het comfort en vooral de veiligheid van de fietsers 
verhoogd in Roeselare. Wij zien op veel kruispunten hiervoor mogelijkheden. Hiermee maakt u echt 
werk van het “STOP”-principe.

Vandaar onze vragen ;

 

Wanneer mogen we het eerste “vierkant groen” voor fietsers verwachten in RSL ?

Is men bezig met de opmaak van een introductieplan voor “vierkant groen” in RSL ?

Gaat men in onderhandeling met AWV voor de kruispunten met de R32 ?

Antwoord
Voor antwoord zie audio-opname.

IR 7 Mondelinge vraag van raadsleden Steven Dewitte, Deniza Miftari: 
curieuzeneuzen ?

Indiener(s):
Steven Dewitte,                      Groen                   ; Deniza Miftari,                      Groen                   

Toelichting:
 

Een jaar geleden liep in gans Vlaanderen het curieuzeneuzen-project waarbij de luchtkwaliteit in kaart 
werd gebracht. Ook in Roeselare installeerden veel burgers, bedrijven en organisaties de meetbuisjes 
aan hun gevel. Het resultaat leverde weinig verrassingen op. Op de plekken die gekend zijn als 
knelpunten qua doorstroming van het verkeer, daar is de luchtkwaliteit het slechtst. De Ooststraat is 
één van deze rode punten. En de Ooststraat is nu net een straat die bijzonder belangrijk is in de 
centrumfunctie van Roeselare. Het kloppend hart van de commercie.

In tijden waarin het online-shoppen jaar na jaar spectaculair toeneemt, moeten we zorgen dat alle 
mogelijke drempels voor gezellig fysiek shoppen weggenomen worden. En wij horen dat steeds meer 
mensen zich ergeren aan het moeten winkel-wandelen tussen de uitlaatgassen van de eindeloos sliert 
stapvoets rijdende auto’s in de Ooststraat. Met concentraties tot 40 microgram stikstofdioxide per 
kubieke meter je het ook niet gezond noemen.

Welke concrete maatregelen hebt u het voorbije jaar genomen of welke maatregelen zijn er gepland 
om er voor te zorgen dat het aangenamer shoppen wordt, met frisse lucht in de Ooststraat?

Antwoord
Voor antwoord zie audio-opname.

IR 10 Mondelinge vraag van raadslid Gerdi Casier: Babytheek
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Indiener(s):
Gerdi Casier,                      Sp.a & de Vernieuwers                   

Toelichting:
Kan Roeselare een babytheek overwegen? Een babytheek is een soort van uitleensysteem voor 
babyspullen die men slechts kort nodig heeft. Een babytheek is heel interessant voor gezinnen met 
een klein budget, voor mensen die radicaal voor minder spullen kiezen...De babytheek is tegelijk ook 
een antwoord voor gezinnen op zoek naar duurzaam babymateriaal.

Een babytheek wordt georganiseerd op basis van lidmaatschap en donaties. We spreken niet over 
kledij maar wel degelijk over wippertjes, matrasbeschermers, flessenwarmers, borstvoedingskussens... 
Lidmaatschap zou met een vrijetijdspas een stuk goedkoper kunnen.

Een babytheek past heel concreet in de duurzame doelstelling 'bewust verbruiken'.

Antwoord
Voor antwoord zie audio-opname.

9 2019_GR_00198 Ruil van grond voor de verplaatste gascabine bij 
basisschool De Brug - Ontwerp van overeenkomst - 
Goedkeuring

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

Bijlagen
1. akte verkoop d.d. 18.10.1989 met bijhorend plan
2. ontwerp van ruilovereenkomst
3. meetplan van Teccon d.d. 20.05.2019

Context en argumentatie
Op 18.10.1989 verkocht de Stad verschillende stukjes grond waarop zich gas- en elektriciteitscabines 
bevonden, aan Gaselwest. Op één van deze stukjes grond bevond zich een gascabine voor openbare 
gasdistributie die gelegen was bij de lagere school, Brugsesteenweg 75.

In het kader van de nieuwbouw in de school in 2001 werd de oude gascabine afgebroken en werd 
een nieuwe gebouwd.

Omdat de nieuwe cabine zich nog op stadsgrond bevindt, werd door Gaselwest een ontwerp van 
ruilovereenkomst opgemaakt, waarbij de Stad de grond van de nieuwe cabine met een oppervlakte 
van 9,92 m² aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest verklaart af te staan en de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest de grond van de vroegere cabine met een oppervlakte van 
9,61 m² aan de Stad verklaart af te staan.

De ruiling geschiedt zonder opleg, goed om goed.

De te ruilen goederen zijn afgebeeld:
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 het door de Stad af te stane goed op een meetplan opgemaakt door Jos Dumoulin pvba van 
12.10.1987 gevoegd bij de akte verkoop van 18.10.1989

 het door Gaselwest af te stane goed op een meetplan opgemaakt door landmeters-experten 
Teccon op 20.05.2019

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

Besluit
Met algemene stemmen

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

Artikel 2
De authentieke akte wordt opgemaakt en verleden door de Afdeling Vastgoedtransacties.

Artikel 3
Het Kantoor van de Rechtszekerheid wordt ervan ontslagen van de verplichting ambtshalve 
inschrijving te nemen bij de overschrijving van de akte.

Artikel 4
De Vlaamse commissaris van de Afdeling Vastgoedtransacties kan de Stad vertegenwoordigen voor 
het ondertekenen van de akte.

11 2019_GR_00203 Rooilijnplan van een deel van Moorseelsesteenweg 
in functie van een ontworpen fietspad ter hoogte 
van Dewulf nv en bijhorend grondverwervingsplan- 
Voorlopige vaststelling - Goedkeuring

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

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Decreet houdende de gemeentewegen van 03.05.2019

Bijlagen
1. rooilijnplan Infrabureau Demey d.d. 18.06.2019
2. grondverwervingsplan Infrabureau Demey d.d. 18.06.2019

Context en argumentatie
De Moorseelsesteenweg is een vrij drukke invalsweg met heel wat zwaar vrachtverkeer. Gelet op het 
relatief beperkte wegprofiel gaat de aandacht in belangrijke mate uit naar de veiligheid van de fietser. 
Om voldoende veilige fietsinfrastructuur te kunnen aanbieden werden de gracht en het fietspad onder 
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meer van plaats gewisseld. Naast veiligheid wordt ook voldoende comfort nagestreefd. Het is daarom 
aangewezen om het tracé van het fietspad zo veel mogelijk op een gelijkvormige manier aan te 
leggen. In functie hiervan was het opportuun om een stuk grond van de firma Dewulf in te nemen 
teneinde dit maximaal te kunnen realiseren.

De plannen werden uitvoerig besproken in de commissie openbare werken en mobiliteit 
voorafgaandelijk aan de vergadering van de gemeenteraad van 17.09.2018, waarin het ontwerp, de 
lastvoorwaarden en gunningswijze werden goedgekeurd.

De werken werden ondertussen ook reeds gegund aan aannemer Olivier Construct.

Uit bijkomend onderzoek over de ligging van de langsgracht en de daarmee gepaard gaande 
eigendomssituatie bleek dat ook nog een smalle strook grond, bestaande uit de helft van deze gracht, 
van twee andere eigenaars buiten de site van Dewulf NV verworven moet worden. 

Dit werd vastgelegd in het ontwerp van rooilijnplan “Riolerings- en wegeniswerken in de 
Moorseelsesteenweg (vak: N36-Koestraat) in functie van ontworpen fietspad ter hoogte van Dewulf 
NV”, en het bijhorend Grondverwervingsplan, opgemaakt door Infrabureau Demey onder nr. ROE 
1670G-V1-GRV.dwg met ultieme opmaakdatum 18.06.2019.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Op budgetsleutel 020000/22000000 is er voldoende krediet beschikbaar voor de grondverwervingen.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
Het rooilijnplan van dit deel van de Moorseelsesteenweg wordt voorlopig vastgesteld.

Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met het organiseren van het openbaar 
onderzoek over het rooilijnplan.

13 2019_GR_00195 Weg- en rioleringswerken in de verkaveling 
V1569/1 Heirweg V&T Bouw bvba - Ontwerp, tracé 
van straten en kosteloze grondafstand - 
Goedkeuring

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

Bijlagen
1. Verkavelingsplan
2. Legende Verkavelingsplan
3. Legende stedenbouwkundige handelingen
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4. Grondplan wegenis en riolering
5. Signalisatieplan
6. Typedwarsprofielen
7. Lengteprofielen
8. Bestek
9. Raming
10. Rioolberekening
11. Plan grondafstand
12. Plan groenzone
13. Plan verhardingen
14. Inplantingsplan
15. Inrichtingsplan
16. Advies PTD waterlopen
17. Advies Fluvius
18. Advies PTD _ Motivatie

Context en argumentatie
De ontwerper, Studie- & landmeetbureau Alex Coussens BVBA, heeft in opdracht van V&T Bouw bvba 
een aanvraag m.b.t. weg- en rioleringswerken in de verkaveling Heirweg ingediend.

Het betreft de aanleg van infrastructuur voor te verkavelen gronden langsheen de Heirweg. Hieronder 
vallen de aanleg van riolering (afvalwater en regenwater), regenwaterbuffer, wegenis, voetpaden en 
groenvoorzieningen.

De toegang tot de verkaveling wordt genomen via de Heirweg tussen de woningen met huisnr. 184 en 
190.

Riolering - Waterhuishouding

Er werd een gescheiden rioleringsstelsel ontworpen conform de richtlijnen van de Vlaamse 
Milieumaatschappij en de gemeentelijke en provinciale reglementeringen.

Een klein gedeelte van de verkaveling ligt in ‘mogelijks overstromingsgevoelig gebied’. Hier is 
groenzone voorzien. Er werd ook voor gezorgd dat de maaiveldpeilen van de private percelen 
minstens 20 cm boven het maximale overstromingspeil liggen en de vloerpas van de woningen 
minstens 50 cm erboven liggen. 

Het regenwater wordt via betonbuizen aangesloten op een open infiltratie- en bufferbekken en wordt 
vervolgens vertraagd geloosd naar de Krommebeek.

Er werd een beschikbaar buffervolume van ongeveer 2x de opgelegde norm van 410 m³/ha 
verharding voorzien.

Het afvalwater wordt via grés-buizen aangesloten op de bestaande DWA-riolering in de Heirweg.  

Wegenis

De verkaveling wordt ontsloten op de Heirweg via een hoofdweg met een rooilijnbreedte van 12 m. 
Deze bestaat uit een klassieke rijweg van asfalt met aan beide kanten voetpaden en aan één kant 
parkeervakken afgewisseld met boomvakken. 

Op de hoofdweg ontsluit een erfstraat met een rooilijnbreedte van 10 m. Deze wordt ingericht als 
woonerf en aangelegd in klinkerverharding met hier en daar een parkeer- en boomvak.
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Er worden ook toegangspaden aangelegd naar de achterliggende loten die privé blijven.

Groenaanleg

Langs de Krommebeek wordt een groenzone voorzien. Deze wordt verbonden met de hoofdstraat 
door 2 verbindingen in een fiets- en wandelpad in beton.

De bufferbekkens worden geïntegreerd in de parkaanleg.

Rondom de bufferbekkens worden speelheuvels, grassen en solitaire bomen voorzien. Er wordt een 
speelweide/trapveldje en een picknickzone voorzien.

Ter hoogte van loten 44-47 wordt er een speelweide/trapveldje voorzien.

Ter hoogte van loten 47-48 is er een picknickzone voorzien.

Er worden speelzones/avonturen poelen gecreëerd. Ter hoogte van loten 51+33 worden er 
rotsblokken voorzien. Bovendien wordt er een brugje aangelegd zodat men gemakkelijk rond het 
bufferbekken kan lopen/doorsteken. Ter hoogte van loten 43-44 worden er boomstammen in de 
bufferwadi aangelegd zodat men speels door de bufferwadi kan wandelen.

Er zijn 51 bouwpercelen voorzien waarvan 12 percelen voor open bebouwing, 28 percelen voor 
halfopen bebouwing en 11 percelen voor gesloten bebouwing.

De aanlegkosten worden geraamd op 1.064.818,33 euro incl. btw en zijn volledig ten laste van de 
verkavelaar.

De totale uitvoeringstermijn bedraagt 105 werkdagen.

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
Het ontwerp en het tracé van de straten voor de verkaveling V1569/1 in de Heirweg, aangevraagd 
door V&T Bouw , worden goedgekeurd.

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

14 2019_GR_00193 OV/0309-2019 - Moderniseren openbare verlichting 
en elektriciteitsnet in de Brugsesteenweg, naar 
aanleiding van heraanleg - Lastvoorwaarden en 
gunningswijze - Goedkeuring

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

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

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
 Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
 Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 

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

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

 De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° d) iii) 
(de opdracht kan slechts door één bepaalde ondernemer worden uitgevoerd om redenen van: 
bescherming van exclusieve rechten).

 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. Offerte NW294939
2. Plan NW294939
3. Illustratiebrochure armatuurtype Piano

Context en argumentatie
Naar aanleiding van het project rond de heraanleg van de Brugsesteenweg, tussen de Waterdam en 
de Koning Leopold III-laan, dient de openbare verlichting en het elektriciteitsnet te worden 
gemoderniseerd.

Door het ondergronds brengen van de bovengrondse elektriciteitsnetten verdwijnen ook de betonnen 
elektriciteitspalen uit het straatbeeld en wordt hetzelfde concept toegepast wat betreft openbare 
verlichting zoals bijvoorbeeld in de Westlaan/Noordlaan. Hierdoor zal visueel de openbare verlichting 
een mooie verbinding vormen van de Westlaan/Noordlaan naar de Koning Leopold III-laan, waar ook 
dezelfde verlichting staat met bovenop de paal een blauwe topLED.  Ook de armaturen zullen 
uitgerust worden met de nieuwe LED-technologie.
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FLUVIUS System Operator cvba, Ter Waarde 90 te 8900 Ieper stelde een technische beschrijving en 
raming op voor de opdracht “Moderniseren openbare verlichting en elektriciteitsnet in de 
Brugsesteenweg, naar aanleiding van heraanleg”.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 170.707,58 excl. btw of € 188.016,73 incl. btw.

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

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

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

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

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De technische beschrijving en de raming voor de opdracht “Moderniseren openbare verlichting en 
elektriciteitsnet in de Brugsesteenweg, naar aanleiding van heraanleg”, opgesteld door FLUVIUS 
System Operator cvba, Ter Waarde 90, 8900 Ieper worden goedgekeurd. De raming bedraagt 
€ 170.707,58 excl. btw of € 188.016,73 incl. btw.

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° d) iii) de opdracht kan slechts door één 
bepaalde ondernemer worden uitgevoerd om redenen van uitsluitende rechten.

15 2019_GR_00205 DIPOD/022-2019 - Vervangen van compacte 
straatveegmachine - 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.
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 Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 
betreffende het bestuurlijk toezicht.

 De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, en latere wijzigingen.

 De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 1° (het 
geraamde bedrag excl. btw bereikt de drempel van € 221.000,00 niet).

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

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

Bijlagen
1. 20190827 Ontwerpbestek

Voorgeschiedenis
De huidige kleine veegmachine van STAT wordt vooral ingezet voor het vegen van het centrum en dat 
7 dagen op 7.

De machine heeft reeds meer dan 6.000 werkuren op de teller staan, vertoont slijtage en vraagt extra 
onderhoudswerk.

Daardoor is deze veegmachine niet meer dagelijks inzetbaar en niet meer bedrijfszeker. De machine is 
dus aan vervanging toe.

Context en argumentatie
In het kader van de opdracht “Vervangen van compacte straatveegmachine” werd op 
27 augustus 2019 er een bestek met nr. DIPOD/022-2019 opgesteld door het departement 
Onderhoud Openbaar Domein, in samenwerking met de dienst Aankopen.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 115.702,47 excl. btw of € 139.999,99 incl. 21% 
btw.

De raming excl. btw bereikt de limiet van € 221.000,00 voor het gebruik van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking niet.

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

De dienst Aankopen heeft deze notule opgemaakt in samenwerking met het departement Onderhoud 
Openbaar Domein.

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

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

Artikel 1
Het bestek met nr. DIPOD/022-2019 van 27 augustus 2019 en de raming voor de opdracht 
“Vervangen van compacte straatveegmachine”, opgesteld door het departement Onderhoud Openbaar 
Domein, in samenwerking met dienst Aankopen, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 
€ 115.702,47 excl. btw of € 139.999,99 incl. 21% btw.

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

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

17 2019_GR_00200 ICT/062-2019 -  Aansluiting bij de 
raamovereenkomst voor de aankoop van 
telecommunicatiediensten van de Vlaamse 
Gemeenschap - Goedkeuring

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

Juridische grond
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen.
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 
betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36 en artikel 57.
Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere 
wijzigingen.

Bijlagen
1. Perceel 1_Bestek vaste telefonie
2. Perceel 1_Bestek basiscontract
3. Perceel 1_Bestek glossarium
4. Perceel 1_Bestek vereisten ondersteunende processen



32/152

5. Perceel 1_ Bestek dienstencatalogus
6. Perceel 2_Bestek mobiele telefonie
7. Perceel 2_Bestek basiscontract
8. Perceel 2_Bestek glossarium
9. Perceel 2_Bestek vereisten ondersteunende processen
10. Perceel 2_Bestek dienstencatalogus 

Voorgeschiedenis
De principiële beslissing van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 tot gunning via een 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking van de overheidsopdracht waarvan het voorwerp 
bestaat uit "Het aanbieden van een breed gamma van telecommunicatiediensten, bestaande uit 
spraaktelefonie (vast en mobiel) en marketingnummers, datacommunicatie (vast, mobiel en inclusief 
"Machine to Machine" of "Internet of Things") en virtuele telefooncentrales (Cloud PBX)".
De met de uitvoering van deze beslissing belaste projectleider Telecommunicatie keurde het bestek 
nr. 2017/HFB/OPMB/33326 goed, inzonderheid waar het basiscontract stelt:
De raamovereenkomsten wordt geplaatst door de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de 
Vlaamse Regering bij delegatie, in de persoon van de Vlaamse minister bevoegd voor bestuurszaken. 
De Vlaamse Gemeenschap treedt daarbij op: enerzijds voor zichzelf en anderzijds ook als 
opdrachtencentrale in de zin van artikel 2, 4° van de Wet van 15 juni 2006 betreffende de 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten voor de in punt 
5.1.2 bedoelde entiteiten welke krachtens artikel 15 van de voormelde Wet van 15 juni 2006, bij 
afname vrijgesteld zijn van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te volgen.
De raamovereenkomst heeft een looptijd van 7 jaar. De Vlaamse Gemeenschap zal evenwel het recht 
worden toegekend om op de 5e verjaardag, de raamovereenkomst eenzijdig te beëindigen mits de 
betrokken dienstverlener daarvan minstens 6 maanden voorafgaand en schriftelijk op de hoogte te 
brengen. 

Context en argumentatie
Het raamcontract met Orange en de Vlaamse Overheid is beëindigd in 2018 en dus moet een nieuw 
contract afgesloten worden.
Vooraleer in te stappen in het nieuw raamcontract van de Vlaamse Overheid heeft de ICT afdeling een 
aantal alternatieven onderzocht om te bepalen of het zinvol was zelf een aanbesteding uit te schrijven 
of in te stappen in het raamcontract.

 Mobiele communicatie kan nergens goedkoper dan via het contract van de Vlaamse Overheid.
o Het nieuw contract zal normaal zorgen voor een gelijklopende kost maar wel met de 

mogelijkheid om waar nodig een hoger dataverbruik toe te laten zonder stijgende 
kosten. 

 Voor vaste communicatie en internet zijn er besprekingen geweest met Telenet en Fluvius.
o Telenet is duurder dan het contract van de Vlaams Overheid met Proximus.
o Fluvius leek aanvankelijk interessant maar komt finaal duurder uit omdat zij werken 

met een % op basis van de huidige kosten. Proximus heeft echter dermate 
interessante mogelijkheden dat die kosten meer dalen dan het % dat Fluvius 
voorstelt. Fluvius biedt geen oplossing voor de mobiele noden waardoor er zou 
geëindigd worden met 2 partners wat een extra financieel nadeel is voor de kosten 
mobiel – vast.

o Op basis hiervan wordt voorgesteld om in te stappen in het raamcontract van de 
Vlaamse Overheid cf. vorig raamcontract.

 Er wordt een daling van de totale kosten voor vaste communicatie en internet voorzien maar 
de hoogte hiervan is nog te bepalen en pas zichtbaar vanaf het budget 2021 eens de migratie 
rond is.
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o Tijdens de migratie naar Proximus wordt iedere site onder de loep genomen en 
geoptimaliseerd. Gezien de historische situatie en het groot aantal sites zal de 
migratie ongeveer een jaar duren.

o Tijdens de migratie naar Proximus zal de straalverbindingen uitgefaseerd worden ten 
voordele van vaste fiber connecties. Dit kunnen fiber connecties zijn van ons eigen 
netwerk of fiber connecties van Proximus. Het afronden van de investeringen in ons 
eigen fiber netwerk heeft een besparing als gevolg op middellange termijn aangezien 
je daar geen maandelijkse kosten meer moet voor betalen aan een provider. De 
afweging gebeurt op basis van de kost en de zekerheid dat de locatie voor lange 
termijn in gebruik blijft binnen de Stad. Dit eigen fibernetwerk wordt eveneens 
gebruikt voor bijna alle cameranoden van de stad die via de politie worden 
gerealiseerd.

o Straalverbindingen hadden een groot financieel voordeel in het verleden maar door de 
dalende kosten van de vaste lijnen verdwijnt dit voordeel. Een straalverbinding is op 
zich niet onstabiel maar toch minder stabiel dan de vaste lijn en de SLA’s die de 
provider hierop bieden. Deze vervangen door fiber verbindingen zorgt voor een 
eenvoud in het beheer daar deze technologie op termijn niet meer moet ondersteund 
worden.

o Steeds meer locaties hebben een groter dataverbruik nodig dan vandaag mogelijk is 
waardoor de internet lijnen duurder worden. Denk hierbij aan VoIP (voice over IP) die 
een zeker kwaliteit nodig heeft, maar er ook voor zorgt dat het aantal 
telefooncentrales tot het minimum kunnen worden teruggebracht. Voor de Stad is er 
1 centrale en er wordt nu onderzocht of het onderwijsnet hierop ook kan aansluiten 
om zo een 2° centrale uit te faseren. Dit zijn onderhoudskosten en telefoniekosten die 
verdwijnen en tegelijkertijd zorgen voor de eenvoud van support en meer technische 
mogelijkheden. Voor het Zorgbedrijf zijn er nog verschillende telefooncentrales 
omwille van de woonzorgcentra maar op termijn is er een dusdanige technische 
evolutie dat de noodzaak van de huidige set-up dit niet meer zal vereisen.

o Alle punten hierboven worden gerealiseerd in 2020 waardoor er pas eind 2020 de 
werkelijke besparing zal gekend zijn en het  netwerk future proof zal zijn.

Het raamcontract "Het aanbieden van een breed gamma van telecommunicatiediensten, bestaande uit 
spraaktelefonie (vast en mobiel) en marketingnummers, datacommunicatie (vast, mobiel en inclusief 
"Machine to Machine" of "Internet of Things") en virtuele telefooncentrales (Cloud PBX)" werd door de 
beslissing van de Vlaamse Regering van 22 juni 2018 gegund aan:

 Wat betreft perceel 1 Vaste telefonie, marketingnummers & vaste datacommunicatie:
o Proximus NV, met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 27

 Wat betreft perceel 2 Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik 
:

o Proximus NV, met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 27

Gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve vereenvoudiging.
De dienst Aankopen heeft deze nota opgemaakt in samenwerking met de dienst ICT.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Kosten ten laste van het budget van de stad:
In deze fase van de opdracht zijn er nog geen definitieve financiële gevolgen aan dit besluit. De 
definitieve financiële gevolgen zullen pas gekend zijn bij gunning van de opdracht.

Besluit
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Met algemene stemmen

Artikel 1
De deelname aan de opdrachtencentrale van de Vlaamse Gemeenschap voor afname van 
telecommunicatiediensten aangeboden via de Raamovereenkomst van de Vlaamse Gemeenschap 
wordt goedgekeurd.

Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering.

Artikel 3
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de Vlaamse Gemeenschap.

19 2019_GR_00194 Toekennen straatnaam "Krommebeekpark" als 
gedeeltelijke straatnaamwijziging van de 
Vloedstraat - Definitieve vastelling - Goedkeuring

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

Bijlagen
1. Situeringsplan
2. GR 06-05-2019 principiële vaststelling
3. Bekendmaking O.O.
4. Getuigschrift openbaar onderzoek
5. Beslissing CBS: sluiting openbaar onderzoek

Context en argumentatie
In de gemeenteraad van 06.05.2019 werd de straatnaam "Krommebeekpark" als gedeeltelijke 
straatnaamwijziging van de Vloedstraat principieel vastgesteld.

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

Het openbaar onderzoek werd geopend op 20.05.2019 en werd beëindigd op 19.06.2019. Tijdens de 
procedure werden er geen bezwaren/opmerkingen ingediend.

De Cultuurraad deelde mee dat ze hierover geen advies zouden verlenen gezien het gunstig advies 
van de deelraad Erfgoed, het feit dat het eerder een herschikking dan een nieuwe naam betreft, 
waarbij de culturele impact dus onbestaande is en de overgangsfase waarin de Cultuurraad zich 
bevindt.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
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Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Met algemene stemmen

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

20 2019_GR_00207 Statuten jeugdraad - Goedkeuring

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

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

Bijlagen
1. brief kabinet Gatz d.d. 23.03.2019
2. statuten jeugdraad d.d. 15.12.2014
3. decreet houdende ondersteuning en stimulering lokaal jeugdbeleid
4. brief VVJ jeugdraad is verplicht december 2018
5. statuten van de Roeselaarse Jeugdraad - ontwerp
6. inspraakreglement
7. bijlage adviesraden

Voorgeschiedenis
De statuten van de jeugdraad werden in de gemeenteraad van 15 december 2014 goedgekeurd.

De statuten van de Roeselaarse jeugdraad werden herwerkt en aangepast zodat de jeugdraad op een 
hedendaagse manier jongeren kan betrekken bij de werking van de jeugdraad. De statuten werden 
getoetst aan een aantal zaken en aangepast:

 oudere tieners moeten kunnen participeren aan de jeugdraad;
 de jongeren die de jeugdraad vorm geven, krijgen voldoende vrijheid om dit eigentijds in te 

vullen;
 er dient een gezond evenwicht te zijn tussen vertegenwoordigers van het jeugdwerk en 

individuele jongeren die geïnteresseerd zijn in jeugdbeleid.

Dit resulteerde in de volgende aanpassingen

 de algemene vergadering is een open forum;
 er is een kerngroep die de algemene vergadering voorbereidt;
 er wordt met werkgroepen gewerkt.
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Context en argumentatie
Op 5 december 2018 ontving stad Roeselare een schrijven van VVJ: de jeugdraad is verplicht, 
noodzakelijk en werkend.
(VVJ is de afkorting voor de Vlaamse Vereniging Jeugddiensten, de naam werd recent gewijzigd naar 
BatalJong)
In het schrijven verwijst VVJ naar het decreet houdende ondersteuning en stimulering van lokaal 
jeugdbeleid, waarin staat dat elke gemeente of stad een jeugdraad moet oprichten of een bestaande 
jeugdraad moet erkennen.

 Reduceer jeugd niet tot vrije tijd alleen. Ze zijn een doelgroep die doorheen alle 
beleidssectoren en - domeinen fietsen.

 Kinderen en jongeren zijn volwaardige burgers, maar zijn nog niet stemgerechtigd. Het is 
daarom noodzakelijk dat kinderen en jongeren gehoord en vertegenwoordigd worden via een 
eigen raad. Eén op 5 Roeselarenaars is minderjarig.

 De jeugdraad is een klankbordgroep maar ook dé plaats waar bottum-up thema's, signalen, 
en behoeften van kinderen en jongeren op de agenda kunnen geplaatst worden.

 Deelname aan de jeugdraad maakt van jongeren actieve burgers.
 De jeugdraad heeft een eigen dynamiek. Het zijn jonge mensen die de wereld nog door een 

andere bril bekijken. Het speelse en dynamische karakter van een jeugdraad zorgt voor heel 
wat energie en initiatief.

 De jeugdraad vormt een plaats waar jongeren kunnen experimenteren met verschillende 
vormen van participatie en ook met het organiseren van activiteiten.

Op 22 maart 2019 heeft stad Roeselare een brief ontvangen vanuit het kabinet Gatz. De jeugdraad en 
het meerjarenplan werd aangehaald in deze brief. Het decreet houdende de ondersteuning en 
stimulering van het lokaal jeugdbeleid van 6 juli 2012 regelt in artikel 5 ook de werking van de 
gemeentelijke jeugdraden. 
"Met het oog op de organisatie van het overleg en de inspraak bij de voorbereiding en de uitvoering 
van het jeugdbeleid, inzonderheid in het kader van het meerjarenplan, richt de gemeenteraad een 
jeugdraad op of erkent de gemeenteraad een al bestaande jeugdraad. (art.5, §1) 
De jeugdraad moet dus betrokken worden bij de voorbereiding én de uitvoering van het jeugdbeleid. 
De jeugdraad is er niet alleen om een formeel advies af te leveren bij de opmaak van het plan. Het 
formeel advies over het jeugdbeleid, zoals dat in het meerjarenplan wordt opgenomen, moet wel aan 
de jeugdraad worden gevraagd voor het meerjaren aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. 
In het regeerakkoord staat terecht dat de Vlaamse Regering de inspraak van kinderen en jongeren in 
het lokale jeugdbeleid wilt stimuleren. De aanwezigheid van een goed werkende lokale jeugdraad, als 
bondgenoot, blijft daarbij centraal staan. Inspraak kan en moet in velerlei vormen, maar de jeugdraad 
blijft hierbij een van de belangrijke steunpunten." 

De jeugdraad Roeselare is een actieve jeugdraad, die nauw betrokken wordt bij het jeugdbeleid van 
de stad.

 De jeugdraad wordt sinds 2017 actief betrokken bij het traject kindvriendelijke stad. De 
voorzitter maakt deel uit van de klankbordgroep en verschillende bestuursleden zijn betrokken 
in elke werkgroep.

 Samen met de jeugdraad werkte Globaal Kabaal een traject rond duurzaamheid in Roeselare.
 De jeugdraad maakt deel uit van de jury subsidieaanvragen maatschappelijk kwetsbare 

kinderen en jongeren
 De jeugdraad maakt deel uit van de Gecoro
 De jeugdraad maakt deel uit van de werkgroep samen studeren.
 ...
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De statuten van de jeugdraad Roeselare dd. 15.12.2014 beantwoorden aan de noden om een 
hedendaagse adviesraad te zijn:

 De algemene vergadering is een open forum:
o Elke jongere tussen 14 en 35 jaar die in Roeselare woont of actief is
o De officiële gemandateerde vertegenwoordigers van de jeugdwerkinitiatieven (onder 

jeugdwerkinitiatieven wordt verstaan een private of publieke organisatie, vereniging 
of instelling die een actieve jeugdwerking kan aantonen binnen het grondgebied van 
de stad of een deel ervan en die zich afspeelt binnen de vrijetijd van de jongeren met 
uitzondering van politieke jongerenbewegingen).

 Het bestuur is een kerngroep van minimum 3 en maximum 12 leden. Het bestuur maakt een 
huishoudelijk reglement op en bereidt de algemene vergadering voor.

 De jeugdraad neemt initiatieven in verband met de jeugd, moedigt dit aan en/ of coördineert 
dit. Deze initiatieven kunnen in werkgroepen vorm krijgen. Waarnemers of deskundigen 
kunnen hiervan deel uitmaken.

Op 12 mei 2019 werden de statuten dd. 15 december 2014 bekrachtigd. Voor een betere leesbaarheid 
werd de lay-out aangepast en de termen 'open forum' en 'werkgroepen' concreet benoemd.

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

Beleidsinformatie
Beleidsparticipatie

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De statuten van de jeugdraad worden goedgekeurd zoals in bijlage gevoegd.
Deze statuten zijn van toepassing vanaf 24 september 2019



STATUTEN VAN DE ROESELAARSE JEUGDRAAD 

Art. 1 Benaming 

De Jeugdraad Roeselare, afgekort JRR, en hierna Jeugdraad, is de formele adviesraad van Stad 
Roeselare inzake jeugdbeleid in Roeselare. 
De Jeugdraad is een feitelijke vereniging van onbeperkte duur en heeft haar zetel te 8800 
Roeselare, Botermarkt 2. 

Art. 2 Doel en opdrachten 

De Jeugdraad formuleert op vraag van het stadsbestuur, op vraag van stedelijke adviesraden, 
diensten en instellingen, of op eigen initiatief, overeenkomstig het Gemeentedecreet, adviezen 
over alle aangelegenheden betreffende het jeugdbeleid. De adviesmogelijkheid slaat op  alle 
vlakken die kinderen en jongeren aanbelangen, en dit in de ruimste zin.  

De Jeugdraad kan initiatieven nemen om de samenwerking en het overleg tussen kinderen en/of 
jongeren onderling te bevorderen en zodoende ook een permanent contactorgaan zijn voor  
Roeselaarse jongeren, en tussen het stadsbestuur en jongeren. Deze initiatieven kunnen in 
werkgroepen vorm krijgen. Waarnemers of deskundigen kunnen hiervan deel uitmaken. 

De Jeugdraad stimuleert bij zoveel mogelijk kinderen en jongeren de interesse voor het 
jeugdbeleid, alsook inspraak en participatie aan het beleid.   

Art. 3 Samenstelling en werking 

Algemene vergadering 

De Algemene Vergadering is een “open forum” voor alle instanties en jongeren die 
geïnteresseerd zijn in het jeugdthema’s en jeugdbeleid.  

Alle leden van de Jeugdraad vormen de Algemene Vergadering (AV) en bestaat uit:  

• Iedere jongere tussen 14 en 35 jaar, die in Roeselare woont en/of actief is.  

• De officieel gemandateerde vertegenwoordigers van de jeugdwerkinitiatieven. 

Onder jeugdwerkinitiatieven wordt verstaan: een private of publieke organisatie, vereniging 
of instelling die een actieve jeugdwerking kan aantonen binnen het grondgebied van de stad 
of een deel ervan en die zich afspeelt binnen de vrije tijd van de jongeren, met uitzondering 
van politieke jongerenbewegingen. Een jeugdwerkinitiatief die aanspraak wil maken op een 
vertegenwoordiging in de Jeugdraad moet:  

✓ Minstens 1 jaar werkzaam zijn in Roeselare. 
✓ Minstens 5 actieve leden tellen beneden de 35 jaar (exclusief leiding). 
✓ Minstens 3 activiteiten per jaar organiseren voor de leden. 
✓ Open staan voor nieuwe leden. 

• Een vertegenwoordiging van het lokaal bestuur 

Werking 

De AV komst minstens 2 maal per jaar bijeen. Deze wordt minimaal 7 dagen op voorhand 
bijeengeroepen. De AV wordt door de voorzitter bijeen geroepen, of door 3 leden van het 
bestuur, of door 3 stemgerechtigde leden van de AV. 
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De agenda voor deze bijeenkomst wordt ten laatste 1 week voorafgaande de AV openbaar 
kenbaar gemaakt. Elk voorstel, aangedragen door tenminste 3 stemgerechtigde leden en aan het 
bestuur kenbaar gemaakt, volgens de bepalingen van het huishoudelijk reglement, wordt op de 
agenda gebracht. Het is mogelijk op de AV een punt te behandelen dat niet op de agenda stond 
indien de algemene vergadering hiermee instemt. Onderstaande punten moeten evenwel altijd 
expliciet in de agenda worden opgenomen: 

✓ De wijzigingen van de statuten 
✓ De wijzigingen van het huishoudelijk reglement 
✓ De uitsluiting van een lid 
✓ Het ontslag van een bestuurslid 
✓ Motie van wantrouwen 
✓ De ontbinding van de vereniging 
✓ De samenstelling van eventuele thema-werkgroepen of deeloverleggen 

Van elke AV wordt een verslag gemaakt door een door de voorzitter aangeduid lid van het 
bestuur, indien de secretaris afwezig is: het verslag vermeldt: 

✓ Namen van de aanwezigen en de verontschuldigden, plus de vertegenwoordigde 
verenigingen. 

✓ De beslissing rond de behandelde punten. 
✓ Naam van de verslaggever. 

Het nog goed te keuren verslag wordt uiterlijk met de dagorde van de volgende AV ter 
beschikking gesteld van de leden.  
De goedgekeurde verslagen van de AV worden ter beschikking gesteld aan ieder persoon die dit 
wenst.  

Stemprocedure 

De AV beslist, behalve in geval van de in de statuten opgenomen uitzonderingen, bij 2/3de  
meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. Op de AV is het stemrecht als volgt 
geregeld: 

✓ Per bestaand jeugdwerkinitiatief: maximum 2 stemmen. 
✓ De individuele jongeren tussen 14 en 35 jaar: elke individuele jongere krijgt 1 stem.  

Een van beide van hier boven genoemde groepen kan nooit meer dan 2/3e van het totaal aantal 
stemmen uitbrengen. 

Volgende personen hebben geen stemrecht op de AV:  

✓ Afvaardiging van het lokaal bestuur 
✓ Waarnemers of deskundigen 
✓ Leden of politieke jongerenbewegingen 

Een verontschuldigd stemgerecht lid mag zich door een ander stemgerechtigd lid laten 
vertegenwoordigen. Eén lid mag echter niet over meer dan één volmacht beschikken.  

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering de doorslaggevende stem. De 
wijze waarop een volmacht verleend kan worden, wordt bepaald in het huishoudelijk reglement  
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De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking, of indien gevraagd door 
minstens 3 stemgerechtigde leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door geheime 
stemming. Geheime stemming is verplicht als het over personen handelt . 

Het bestuur 

Uit de stemgerechtigde leden van de AV wordt het bestuur samengesteld. 

Het bestuur telt minimum 3 en maximum 12 leden en wordt benoemd door de AV met een 
gewone meerderheid. 

De kandidaturen voor het mandaat van bestuurslid moeten bij de voorzitter van de Jeugdraad 
kenbaar worden gemaakt, uiterlijk op het moment van de AV. Hierbij dienen de voorwaarden 
van het huishoudelijk reglement in acht genomen te worden. Een bestuur draagt onder zijn 
leden een voorzitter, ondervoorzitter en een secretaris voor. 

Een mandaat van een bestuurslid duurt 1 werkjaar en is steeds verlengbaar. Alle leden van het 
bestuur worden uitgenodigd om hun lidmaatschap te verlengen op het einde van ieder werkjaar.  

Bestuursleden die ontslag nemen, delen dit mee volgens de bepalingen in het huishoudelijk 
reglement. 

Werking 

Het bestuur maakt in opdracht van de AV een huishoudelijk reglement op waarin de dagelijkse 
werking van de Jeugdraad wordt vastgelegd. Het huishoudelijk reglement wordt door de AV bij 
2/3e meerderheid van de aanwezigen goedgekeurd.  

De adviezen aan het stadsbestuur worden door de voorzitter, ondervoorzitter, indien benoemd, 
of secretaris bezorgd aan het college van Burgemeester en schepenen. De beslissingen en 
adviezen kunnen door het bestuur publiek gemaakt worden. 

Het bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, of bij delegatie door een ander 
bestuurslid, zo dikwijls als het belang het vereist, alsook binnen de maand na een daartoe 
strekkend verzoek van minimaal 2 bestuursleden. 

Het bestuur vergadert geldig bij een minimale aanwezigheid van 3 personen. Het regelt zelf de 
orde van zijn werkzaamheden. Het bepaalt zelf de dagen van samenkomst. 

Het bestuur voert volgende taken uit: 
✓ Voorbereiden van de AV 
✓ Bepalen agenda van de AV 
✓ Opvolgen van de openstaande agendapunten van de AV 
✓ Voorstellen formuleren aan de AV 
✓ Voldoen aan de verplichtingen inzake de beschikbaarheid van de verslagen 
✓ Bijhouden van de aanwezigheden van de leden op de AV 
✓ Opmaken van adviezen op eigen initiatief, of initiatief van de AV, of op vraag van de 

benoemde instanties  

Het bestuur verzekert de communicatie van de AV en het bestuur op open, democratische en 
pluralistische wijze. 

Aldus gedaan in openbare zitting van xx xxxx xxxx 
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21 2019_GR_00204 Statuten Stedelijke Raad voor Sportbeleid - 
Goedkeuring

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

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

Bijlagen
1. Statuten 28.05.2014
2. Reglement van inwendige orde 28.05.2014
3. Statutenontwerp 29.08.2019
4. Bijlage adviesraden
5. Inspraakreglement, goedgekeurd door de gemeenteraad

Context en argumentatie
Aanleiding:
Een heroriëntering van de Stedelijke Raad voor Sportbeleid, kortweg Sportraad, dringt 
zich op. Onderstaande verschuivingen en klemtonen dragen bij tot de noodzaak daarvan.

 Er doen zich verschuivingen voor binnen het sportlandschap, o.a. de opkomst van 
'nieuwe' sporten en sportclubs zoals hockey, rugby en inline skate, de groeiende 
sportdeelname op individuele basis en in een niet-georganiseerd verband naast de 
sportdeelname in clubverband, ...

 Er is een dynamiek in het engagement dat heel wat leden opnemen binnen een 
club, i.e. intens maar korter van duur.

 Er is binnen de Stad steeds meer aandacht voor inspraakmogelijkheden voor élke 
burger.

 De huidige Sportraad betrof niet alleen een adviserend orgaan, maar ook 
een organiserend orgaan.

 In het bestuursakkoord - actiepunt 20 wordt de revitalisering van de 
adviesraden benadrukt, waarbij adviesraden fungeren als echte platformen van 
beleidsinspraak in een duidelijke structuur van netwerkmomenten, en open voor 
zowel verenigingen als professionelen en individuen die interesse hebben in een 
welbepaald thema. Een kerngroep vormt daarbij het aanspreekpunt.

Rekening houdend met bovenstaande werden de statuten van de Sportraad herzien. 
 
Wetgevend kader m.b.t. adviesverlening rond sport

o Decreet lokaal sportbeleid - tot 31.12.2017:
 Het gemeentebestuur dient te beschikken over een sportraad. 
 Deze voorwaarde is sinds 1.1.2018 geschrapt, behalve voor de 

Vlaamse Gemeenschapscommissie. 



42/152

o Decreet lokaal bestuur - vanaf 1.1.2019:
 Steden/gemeenten dienen de participatie met burgers te 

bevorderen en hen zo veel mogelijk bij het beleid te betrekken. 
 Steden/gemeenten kunnen zelf het beleid m.b.t. inspraak en 

participatie bepalen. De gemeenteraad kán daarbij nog 
overlegstructuren organiseren (bv. adviesraad) om het 
gemeentebestuur te adviseren, maar het hoeft niet.
--> 2 voorwaarden m.b.t. samenstelling raad of overlegstructuur:

 Max. 2/3de van de leden mag van hetzelfde geslacht zijn om 
een geldig advies uit te brengen.

 Leden van de CBS of de GR mogen geen stemgerechtigd lid 
zijn van de raad.

o Cultuurpactdecreet:
 Dit decreet verplicht wél de inrichting van een adviesorgaan voor 

sportaangelegenheden. Dit vormt de wettelijke grond voor de 
organisatie van inspraak en participatie in het gemeentelijk 
sportbeleid. De gemeentelijke sportraad is niet meer verplicht, 
maar de gemeente moet wél inspraak en participatie met alle lokale 
belanghebbenden organiseren bij de voorbereiding en uitvoering 
van het sportbeleid.

 De Nationale Vaste Cultuurpactcommissie schreef recent een 
aanbeveling om het belang van het Cultuurpact te duiden. Eén van 
de aanbevelingen was "het moderniseren van de adviesorganen om 
een bredere burgerparticipatie te creëren, zolang de wettelijke en 
decretale vereisten niet in het gedrang komen".

 De Stad volgt die aanbeveling door het vitaliseren van de 
adviesraden - cfr. supra.

Voornaamste wijzigingen in de voorliggende statuten

Samen met de leden van de Sportraad worden de volgende wijzigingen voorgesteld:

 Doelstelling: focus op adviseren.
 Samenstelling:

o Behoud van de naamgeving van de organen, i.e. 
 Raad van bestuur
 Algemene vergadering
 Werkgroep

o Algemene vergadering: 
 Categorie A: Roeselaarse sportverenigingen
 Categorie B: 

 Roeselaarse onderwijsnetten
 Deskundigen, hetzij vanuit een organisatie hetzij op 

individuele basis
 Burgers geïnteresseerd in sport

o Raad van bestuur: 23 stemgerechtigde vertegenwoordigers, verkozen door 
de leden van de algemene vergadering.

o Dagelijks bestuur: 
 Optioneel te installeren. Dit wordt door de raad van bestuur beslist. 
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 Bepalingen omtrent de werking en samenstelling van het dagelijks 
bestuur kunnen in een huishoudelijk reglement worden opgenomen, 
dat door de raad van bestuur kan worden opgesteld. 

 In de statuten worden geen bepalingen over het dagelijks bestuur 
opgenomen.

o Werkgroepen: optioneel, projectmatig van aard.
 Andere bepalingen:

o De algemene vergadering is een open platform. 
 Er is geen vaste vertegenwoordiger meer van sportclubs, enkel een 

aanspreekpunt. De vertegenwoordiger kan veranderen naargelang 
het thema.

 De bijeenkomst staat open voor elke geïnteresseerde burger.
 Elke aanwezige heeft 1 stem. Het aantal stemgerechtigde vrije 

leden (cat. B) bedraagt echter max. de helft van het aantal 
aanwezige stemgerechtigde vaste leden (cat. A). 

o De clustering van de sporttakken binnen de raad van bestuur werd 
herzien, rekening houdend met het aantal leden binnen de gegeven 
sporttak.

o Er worden naast de vaste leden plaatsvervangende leden verkozen in de 
raad van bestuur, teneinde vertegenwoordiging van alle sporttakken te 
verzekeren tijdens elke samenkomst en adviesronde.

o De aanwezigheid van de bevoegde schepen en sportgekwalificeerde 
ambtenaar gebeurt enkel op vraag van de raad van bestuur (behalve 
tijdens de algemene vergadering, waar de keuze vrij is).

o De focus van de werkgroepen ligt op het versterken van beleidsinspraak 
m.b.t. een welomlijnd thema eerder dan op het organiseren van 
evenementen. De groepen zijn tijdelijk projectmatig van aard.

o De raad van bestuur maakt adviezen over aan de Stad, en bepaalt of de 
algemene vergadering daarbij een stem dient uit te brengen.

o De vertegenwoordigers binnen de raad van bestuur worden verkozen door 
de leden van de algemene vergadering binnen de gegeven cluster.

o Er vindt een structureel overleg plaats tussen een vertegenwoordiger van 
de Sportraad, de bevoegde schepen van sport en de sportgekwalificeerde 
ambtenaar, met aandacht voor sportclubgerelateerde meldingen.

Advies
Het voorliggend voorstel werd opgesteld in samenspraak met de desbetreffende Raad. 
Het voorstel werd bekrachtigd door het dagelijks bestuur d.d. 3.7.2019, door de raad van 
bestuur d.d. 8.7.2019 en door de algemene vergadering d.d. 28.8.2019. 

Advies
Ondersteuning - Juridische Zaken
Gunstig advies

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er is geen financiële impact op de begroting n.a.v. de herziening van de statuten.
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Beleidsinformatie
Beleidsparticipatie

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De statuten van de Stedelijke Raad voor Sportbeleid worden goedgekeurd zoals in bijlage 
gevoegd.
Deze zijn van kracht vanaf 24 september 2019.



Statuten – Stedelijke Raad voor Sportbeleid 

Statuten Stedelijke Raad voor Sportbeleid 

ARTIKEL 1: BENAMING 
 
De ‘Stedelijke Raad voor Sportbeleid’, afgekort Sportraad, is een officieel adviesorgaan inzake sport- 
en beweegaangelegenheden in de stad Roeselare. 
 
De maatschappelijke zetel van de Sportraad, is gevestigd in ………………………………….. te 8800 
Roeselare, voor wie tekent de heer / mevrouw …………………………………………………. (secretaris). 
 

ARTIKEL 2: DOELSTELLING 
 
De doelstelling van de Sportraad is tweevoudig:  
 

1. Het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad inspireren en adviseren 
over het (stedelijk) sportbeleid. Dit kan op vraag of op eigen initiatief, steeds door middel van 
overleg en samenwerking. Om deze doelstelling te realiseren kan de Sportraad activiteiten 
opzetten. 
 

2. Overleg en samenwerking faciliteren tussen de verschillende sportactoren binnen de Stad. 
 

ARTIKEL 3: ORGANEN 
 
§1. Algemeen 
 
De Sportraad bestaat uit een Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur. Daarnaast kunnen 
Werkgroepen samengesteld worden om aan de doelstelling te voldoen. 
 
§2. Algemene Vergadering 
 

- Doel: 
o De Algemene Vergadering is een bijeenkomst met als doel ontmoeten, verbinden, 

netwerken, samenwerken, inspireren en adviseren. 
 

- Samenstelling: 
o Het aantal deelnemers aan de Algemene Vergadering is onbeperkt, en kan wijzigen 

naargelang de agenda. 
o De Algemene Vergadering bestaat uit een aantal vaste leden, zijnde de actieve 

Roeselaarse sportverenigingen, met maatschappelijke zetel in Roeselare (categorie 
A). 

▪ De sportvereniging dient te voldoen aan alle voorwaarden zoals vermeld in het 
‘kaderreglement voor de structurele subsidiëring van verenigingen’ teneinde 
als vast lid beschouwd te kunnen worden; 

▪ Elke sportvereniging heeft een vast aanspreekpunt. De sportvereniging is 
evenwel vrij om te bepalen wie de club vertegenwoordigt tijdens een 
bijeenkomst van de Sportraad. De vertegenwoordiger kan wijzigen naargelang 
de agenda; 

▪ Een sportvereniging die als vast lid beschouwd wil worden, dient bij de 
Sportraad een aanvraag tot toetreding in te dienen. Het lidmaatschap is geldig 
tot de Sportraad ontbonden wordt en nieuwe verkiezingen georganiseerd 
worden.  

o De Algemene Vergadering staat open voor andere organisaties en betrokkenen bij het 
sportief gebeuren in de Stad dan de Roeselaarse sportverenigingen, i.e. de 
zogenaamde vrije leden (categorie B). 

▪ Vertegenwoordigers van de onderwijsnetten van Roeselare. 

• Max. 2 vertegenwoordigers per onderwijsnet, waarvan max. 1 
vertegenwoordiger van het BaO, max. 1 vertegenwoordiger van het 
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SO en max. 1 vertegenwoordiger van het Hoger Onderwijs, alsook 
waarvan max. 1 vertegenwoordiger per onderwijsnet; 

• Elk onderwijsnet heeft een vast aanspreekpunt voor het 
basisonderwijs, voor het secundair onderwijs en voor het Hoger 
Onderwijs. Het onderwijsnet is evenwel vrij om te bepalen wie het 
onderwijsnet vertegenwoordigt tijdens een bijeenkomst van de 
Sportraad. De vertegenwoordiger kan wijzigen naargelang de agenda. 

▪ Deskundigen binnen het sportdomein, hetzij op individuele basis hetzij 
gerelateerd aan een sportorganisatie, woonachtig te en / of met een actieve 
werking in Roeselare;  

▪ Inwoners met een interesse voor sport en bewegen, gedomicilieerd in 
Roeselare.  

o Bijkomende bepalingen: 
▪ Cumulatie van vertegenwoordiging kan niet (bv. een deelnemer kan niet 

tegelijkertijd een sportvereniging én een onderwijsnet vertegenwoordigen). 
▪ Een uit hoofde van zijn ambt aangewezen lid van het College van 

Burgemeester en Schepenen alsook politieke mandatarissen van de Stad 
kunnen de Algemene Vergadering bijwonen op eigen initiatief of op vraag van 
de Raad van Bestuur (bv. om toelichting te geven).  

▪ Een sportgekwalificeerde ambtenaar kan de Algemene Vergadering bijwonen 
op eigen initiatief (en vertegenwoordigt in dat geval de stadsadministratie) of 
op vraag van de Raad van Bestuur (bv. om toelichting te geven). De 
sportgekwalificeerde ambtenaar kan ervoor kiezen om collega’s van andere 
diensten aan te spreken om de Algemene Vergadering bij te wonen en / of de 
toelichting te voorzien, rekening houdend met hun deskundigheid. 

 

- Stemming: 
o Stemgerechtigden: 

▪ Het aantal stemgerechtigde leden van categorie B kan max. de helft bedragen 
van het aantal aanwezige stemgerechtigde leden van categorie A. 

• Indien het aantal aanwezige leden van categorie B de helft van het 
aantal aanwezige leden van categorie A overschrijdt, zijn de leden van 
categorie B die als eerste aanwezig zijn tijdens de samenkomst 
stemgerechtigd. 

• De stem van elk stemgerechtigd lid heeft eenzelfde waarde, zijnde 
‘één’. 

▪ Wie deelneemt aan een stemming kan max. in één hoedanigheid stemmen 
(bv. als vertegenwoordiger van sportvereniging x, maar niet tezelfdertijd als 
vertegenwoordiger van sportvereniging y, als vertegenwoordiger van een 
onderwijsnet, als deskundige of als inwoner).  

▪ De voorzitter en secretaris van de Algemene Vergadering zijn stemgerechtigd. 
▪ Stemgerechtigde deelnemers aan de Algemene Vergadering dienen 

Roeselare als hoofdverblijfplaats te hebben of in geval van een vereniging, 
een onderwijsnet of deskundige sportorganisatie respectievelijk een 
maatschappelijke zetel in Roeselare te hebben, gevestigd te zijn in Roeselare 
of een actieve werking in Roeselare te hebben.  

▪ Een uit hoofde van zijn ambt aangewezen lid van het College van 
Burgemeester en Schepenen alsook politieke mandatarissen van de Stad 
hebben geen stemrecht.  

▪ Een sportgekwalificeerde ambtenaar en vertegenwoordigers van de 
administratie binnen de Stad hebben geen stemrecht.  

o Procedure van stemming: 
▪ Beslissingen worden genomen volgens een gewone meerderheid.  
▪ Een stemgerechtigd lid kan zich onthouden van de stemming. 
▪ Bij een gelijk aantal ja/nee-stemmen is respectievelijk de stemming van de 

sportverenigingen, de onderwijsnetten, de deskundigen en de inwoners 
doorslaggevend.  

• Indien voorgenoemde procedure nog steeds tot een gelijk aantal 
ja/nee-stemmen leidt, wordt een nieuwe stemming georganiseerd. 

• Indien voorgenoemde procedure nog steeds tot een gelijk aantal 
ja/nee-stemmen leidt, wordt het voorstel verworpen.  
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▪ De Algemene Vergadering kan geldig samenkomen en stemmen, ongeacht 
het aantal aanwezigen.  

▪ Op vraag van min. 2/3de van de aanwezigen wordt een geheime stemming 
gehouden. Wanneer het over personen gaat, is de stemming steeds geheim. 
 

- Andere bepalingen: 
o De rol van voorzitter en secretaris van de Algemene Vergadering wordt opgenomen 

door respectievelijk de voorzitter en de secretaris van de Raad van Bestuur (zie §3. 
Raad van Bestuur), met respectievelijk de 1ste ondervoorzitter en de 2de 
ondervoorzitter als plaatsvervangers. 

o Alle leden van de Algemene Vergadering alsook de Stad kunnen een verzoek richten 
tot de voorzitter of secretaris van de Raad van Bestuur met een voorstel tot 
agendapunt en stemming.  

o Van deelnemers aan de Algemene Vergadering wordt verwacht dat ze een 
engagement opnemen m.b.t. het sportbeleid in de Stad. Dit houdt in dat ze de 
doelstellingen van de Sportraad aanvaarden én eraan meewerken.  

o Een deelnemer aan de Algemene Vergadering kan ontslaan worden door de Raad van 
Bestuur na het stellen van daden die niet overeenstemmen met de doelstelling van de 
Sportraad of die de werking van de Sportraad verstoren. Een bijzondere meerderheid, 
zijnde 2/3 van de stemmen van het aantal aanwezigen, is hiertoe vereist. 

o De samenstelling van de Algemene Vergadering, en in het bijzonder de samenstelling 
van de vaste leden (i.e. aanspreekpunten), volgt de wettelijke bepalingen van het 
Decreet Lokaal Bestuur alsook de bepalingen opgelegd door de Gemeenteraad. 

 
§3. Raad van Bestuur 
 

- Samenstelling: 
o De Raad van Bestuur bestaat uit max. 23 stemgerechtigde leden, verkozen door de 

leden van de Algemene Vergadering, en in het bijzonder door de aanwezige leden 
binnen de gegeven cluster van sporttakken en -groepen. 

▪ Max. 1 vertegenwoordiger binnen atletiek, combinatiesporten, wandelen, 

natuur- en wintersporten, omnisport, …; 

▪ Max. 1 vertegenwoordiger binnen watersporten zoals duiken, hengelen, kajak, 

waterpolo, zwemmen, …; 

▪ Max. 4 vertegenwoordigers binnen balsporten, waarvan: 

• Max. 2 vertegenwoordigers binnen voetbal, waarvan max. 1 

vertegenwoordiger binnen veldvoetbal en max. 1 vertegenwoordiger 

binnen andere types van voetbal zoals mini-voetbal, recreatief 

voetbal, bedrijfsvoetbal, …; 

• Max. 2 vertegenwoordigers binnen andere balsporten, zoals 

basketbal, handbal, krachtbal, volleybal, rugby, … waarbij 

verschillende sporttakken vertegenwoordigd moeten zijn;   

▪ Max. 2 vertegenwoordigers binnen artistieke en expressiesporten zoals 

circustechnieken, dansen, rope skipping, turnen, yoga, aerobics, … waarbij 

verschillende sporttakken vertegenwoordigd moeten zijn;   

▪ Max. 1 vertegenwoordiger binnen gevecht- en krachtsporten zoals aikido, 

boksen, judo, ju-jitsu, karate, taekwondo, worstelen, bodybuilding, 

gewichtheffen, powerlifting, fitness, …; 

▪ Max. 2 vertegenwoordigers binnen slagsporten zoals badminton, squash, 

tafeltennis, tennis, hockey, … waarbij verschillende sporttakken 

vertegenwoordigd moeten zijn;  

▪ Max. 1 vertegenwoordiger binnen wielersporten zoals fietsen, rolschaatsen, 

skaten, wielrennen, mountainbiken, …; 

▪ Max. 1  vertegenwoordiger binnen volkssporten zoals biljart, bowlen, 

petanque, touwtrekken, darts, wip-, boog-, schietlapschieten, …;  

▪ Max. 1  vertegenwoordiger binnen denksporten zoals bridge, dammen, 

schaken, …;  
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▪ Max. 1 vertegenwoordiger binnen sporten voor specifieke doelgroepen zoals 

seniorensport, G-sporters, gezinssporten, bedrijfssporten, politiesporten, …; 

▪ Max. 1 vertegenwoordiger binnen dierensporten zoals duivensport, 

hondendressuur, paardrijden, vinkenzang, …; 

▪ Max. 1 vertegenwoordiger binnen gemotoriseerde sporten; 

▪ Max. 2 vertegenwoordigers gerelateerd aan de onderwijsnetten in Roeselare, 

waarvan max. 1 vertegenwoordiger van het BaO, SO en Hoger Onderwijs 

alsook max. 1 vertegenwoordiger per onderwijsnet; 

▪ Max. 2 vertegenwoordigers van de deskundigen binnen het sportdomein, 

woonachtig te en / of met een actieve werking in Roeselare waarbij 

verschillende domeinen vertegenwoordigd moeten zijn; 

▪ Max. 1 vertegenwoordiger van de inwoners met een interesse voor sport en 
bewegen, gedomicilieerd in Roeselare; 

▪ Max. 1 vertegenwoordiger van de deskundigen binnen het sportdomein 

aangeduid door de andere leden van de Raad van Bestuur. 

o Indien het max. aantal vertegenwoordigers (i.e. leden en plaatsvervangers) binnen een 
gegeven cluster van sporttakken en -groepen niet behaald is na afloop van de 
verkiezingen, kan een kandidaat-vertegenwoordiger nadien volgens eenzelfde 
procedure verkozen worden en de Raad van Bestuur op een later tijdstip vervoegen. 

o Een uit hoofde van zijn ambt aangewezen lid van het College van Burgemeester en 
Schepenen alsook politieke mandatarissen van de Stad maken geen deel uit van de 
Raad van Bestuur, maar kunnen op vraag van de voorzitter uitgenodigd worden om 
(een deel van) de samenkomst van de Raad van Bestuur bij te wonen (bv. om 
toelichting te geven).  

o Een sportgekwalificeerde ambtenaar en vertegenwoordigers van de administratie 
binnen de Stad maken geen deel uit van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur 
kan een sportgekwalificeerde ambtenaar uitnodigen om (een deel van) de 
samenkomst van de Raad van Bestuur bij te wonen (bv. om toelichting te geven). De 
sportgekwalificeerde ambtenaar kan ervoor kiezen om collega’s van andere diensten 
aan te spreken om de samenkomst van de Raad van Bestuur bij te wonen en / of de 
toelichting te voorzien in zijn / haar plaats, rekening houdend met hun deskundigheid. 

o De Raad van Bestuur kan zich ten allen tijde laten bijstaan door deskundigen binnen 
het sportdomein of anderen die geen lid zijn van de Raad van Bestuur, ter advisering 
van sportgerelateerde agendapunten. 

o Stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur mogen geen politiek mandaat 
uitvoeren in Roeselare.  

o Stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur dienen Roeselare als 
hoofdverblijfplaats te hebben of in geval van een vereniging, een onderwijsnet of 
deskundige sportorganisatie respectievelijk een maatschappelijke zetel in Roeselare 
te hebben, gevestigd te zijn in Roeselare of een actieve werking in Roeselare te 
hebben.  

o Het lidmaatschap van de leden van de Raad van Bestuur is geldig tot de Sportraad 
ontbonden wordt en er een nieuwe Raad van Bestuur verkozen wordt. Deze periode 
komt bij benadering overeen met een periode van zes jaar. 

o Elk stemgerechtigd lid van de Raad van Bestuur kan een plaatsvervangend lid hebben 
binnen de gegeven cluster van sporttakken en -groepen.  

▪ Bij belet van een stemgerechtigd lid van de Raad van Bestuur roept deze zijn / 
haar plaatsvervanger op om te zetelen in (de desbetreffende samenkomst 
van) de Raad van Bestuur. Indien het lid uit de Raad van Bestuur dat belet is 
een functie opnam binnen dit orgaan, wordt die functie niet automatisch 
opgenomen door de plaatsvervanger. De Raad van Bestuur bepaalt wie de 
functie op zich neemt voor de gegeven samenkomst. 

▪ Bij ontslag van een stemgerechtigd lid van de Raad van Bestuur, kan dit lid in 
1ste instantie vervangen worden door zijn / haar plaatsvervanger en in 2de 
instantie door een niet-verkozen kandidaat-lid. Dit gebeurt op basis van het 
aantal behaalde stemmen, waarbij de rangschikking van de meest behaalde 
stemmen gevolgd wordt. Indien er geen leden meer zijn binnen de gegeven 
cluster van sporttakken en -groepen voor wie gestemd werd, wordt een 
nieuwe stemming georganiseerd. Indien het ontslagen lid uit de Raad van 
Bestuur een functie opnam binnen dit orgaan, wordt die functie niet 
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automatisch opgenomen door de plaatsvervanger. De Raad van Bestuur 
bepaalt wie de functie op zich neemt.  

o De Raad van Bestuur duidt onder haar leden een voorzitter, een 1ste ondervoorzitter, 
een 2de ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Voorgenoemde 
functies zijn niet met elkaar verenigbaar. Bij ontslag van een van bovengenoemde 
leden uit zijn / haar functie wordt een vervanger aangeduid binnen de Raad van 
Bestuur. 

 

- Stemming: 
o Stemgerechtigden: 

▪ Elk lid van de Raad van Bestuur heeft 1 stem.  
▪ Een uit hoofde van zijn ambt aangewezen lid van het College van 

Burgemeester en Schepenen alsook politieke mandatarissen van de Stad 
hebben geen stemrecht.  

▪ Een sportgekwalificeerde ambtenaar en vertegenwoordigers van de 
administratie binnen de Stad hebben geen stemrecht.  

▪ Een deskundige binnen het sportdomein of anderen die geen lid zijn van de 
Raad van Bestuur, maar uitgenodigd werd ter advisering van 
sportgerelateerde agendapunten kan enkel advies geven in functie van de 
agendapunten, maar heeft geen stemrecht. 

o Procedure van stemming: 
▪ Beslissingen worden steeds genomen bij gewone meerderheid.  
▪ Bij een gelijk aantal ja/nee-stemmen is de stemming van de sportverenigingen 

doorslaggevend.  

• Indien voorgenoemde procedure nog steeds tot een gelijk aantal 
ja/nee-stemmen leidt, wordt een nieuwe stemming georganiseerd. 

• Indien voorgenoemde procedure nog steeds tot een gelijk aantal 
ja/nee-stemmen leidt, wordt het voorstel verworpen.  

▪ De Raad van Bestuur kan geldig samenkomen ongeacht het aantal aanwezige 
leden, doch kan enkel geldig stemmen indien minstens 2/3de van de leden of 
diens plaatsvervangers aanwezig zijn.  

▪ Op vraag van min. 2/3de van de aanwezigen wordt een geheime stemming 
gehouden. Wanneer het over personen gaat, is de stemming steeds geheim. 
 

- Andere bepalingen: 
o Elk lid van de Raad van Bestuur is ertoe gehouden de besprekingen en 

beraadslagingen geheim te houden, tenzij de Raad van Bestuur er expliciet anders 
over beslist. Zowel de vaste als de plaatsvervangende leden zijn op de hoogte van de 
inhoud van de samenkomsten (bv. agenda, verslag). 

o Alle stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur alsook de Stad kunnen een 
verzoek richten tot de voorzitter of secretaris met een voorstel tot agendapunt en 
stemming. 

o Van leden van de Raad van Bestuur wordt verwacht dat ze een engagement opnemen 
m.b.t. het sportbeleid in de Stad. Dit houdt in dat ze de doelstellingen van de 
Sportraad aanvaarden én eraan meewerken. De leden dienen op de hoogte te zijn van 
en / of betrokken te zijn bij het sportgebeuren in de Stad. Bovendien zijn aanwezigheid 
en actieve deelname tijdens de samenkomsten van de Raad van Bestuur vereist.  

o Er komt een einde aan het mandaat van het lid van de Raad van Bestuur door: nieuwe 
verkiezingen van de Sportraad na ontbinding ervan, ontslagname door het lid of uit de 
afvaardigende organisatie indien van toepassing, overlijden, het stellen van daden die 
niet overeenstemmen met de doelstelling van de Sportraad of die de werking van de 
Sportraad verstoren, het opnemen van een politiek mandaat, een beslissing genomen 
door de Raad van Bestuur nader te bepalen in een huishoudelijk reglement (bv. op 
basis van aanwezigheidscriteria). Een bijzondere meerderheid, zijnde 2/3 van de 
stemmen van het aantal aanwezigen, is hiertoe vereist. 

o De samenstelling van de Raad van Bestuur volgt de wettelijke bepalingen van het 
Decreet Lokaal Bestuur alsook de bepalingen opgelegd door de Gemeenteraad. 

 
§ 4. Werkgroepen 
 

- Doel: 
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o Er kunnen Werkgroepen opgericht worden binnen de Sportraad. Deze hebben als doel 
de beleidsinspraak te versterken.   

o De Werkgroepen zijn projectmatig van aard en hebben een duidelijk omschreven doel 
en opdracht. 
 

- Samenstelling: 
o Werkgroepen worden opgericht en ontbonden door de Raad van Bestuur. 
o Elke Werkgroep wordt aangestuurd door minimaal 2 verkozen leden van de Raad van 

Bestuur. 
o De samenstelling van de Werkgroep gebeurt door middel van een publieke oproep, 

onder regie van minimaal 2 verkozen leden van de Raad van Bestuur. 
o De Werkgroep bepaalt zelf zijn werking en kan een voorzitter aanduiden, die geen lid 

hoeft te zijn van de Raad van Bestuur. De voorzitter van de Werkgroep brengt 
rechtstreeks verslag uit aan de Raad van Bestuur (bv. via een samenkomst) en heeft 
adviesrecht in de Raad van Bestuur, doch geen stemrecht op basis van zijn 
voorzitterschap binnen de Werkgroep. 
 

ARTIKEL 4: BEVOEGDHEDEN 
 
§1. Algemene Vergadering 
 

- De Algemene Vergadering vindt min. 2x per kalenderjaar plaats.  

- De Algemene Vergadering is bevoegd voor onderstaande: 
o De leden van de Raad van Bestuur en hun plaatsvervangers van de Sportraad 

verkiezen. 
o De Stad inspireren en advies geven over de ontwikkeling van (het stedelijk) sport (-

beleid) in de Stad waarvoor de Raad van Bestuur van de Sportraad expliciet het 
advies van de Algemene Vergadering vraagt. 

o Kennis nemen van de adviezen verstrekt door de Algemene Vergadering en de Raad 
van Bestuur van de Sportraad. 

o Kennis nemen van de sportgerelateerde initiatieven in de Stad. 
o Netwerking tussen verschillende sportactoren binnen de Stad faciliteren. 
o Samenwerking tussen verschillende sportactoren binnen de Stad initiëren. 
o Bekrachtiging van de aanpassing van de statuten van de Sportraad.  

 
§2. Raad van Bestuur 
 

- De Raad van Bestuur is bevoegd voor onderstaande: 
o Een voorzitter, een 1ste ondervoorzitter, een 2de ondervoorzitter, een secretaris en een 

penningmeester binnen de Raad van Bestuur aanduiden.  
o Werkgroepen oprichten, aansturen en ontbinden. 
o Een voorstel van aanpassing van de statuten van de Sportraad opmaken i.s.m. de 

Stad en deze voorleggen t.a.v. de Algemene Vergadering en de Gemeenteraad.  
o Een huishoudelijk reglement opstellen, indien de Raad van Bestuur van oordeel is dat 

dit nodig is om een goede werking van de Sportraad te verzekeren. Dit huishoudelijk 
reglement wordt ter kennisgeving meegegeven aan de Gemeenteraad. 

o Adviezen inzake (het stedelijk) sport (-beleid) in de Stad formuleren aan het 
stadsbestuur, op vraag of op eigen initiatief. Bij het formuleren van een advies worden 
volgende zaken gespecifieerd: de aanleiding, het orgaan van de Sportraad dat advies 
gaf, het resultaat van de stemming, event. de toegepaste methodiek, de pro’s en 
contra’s die aangebracht werden en een duidelijk standpunt / vraag t.a.v. het 
stadsbestuur. Het formuleren van een advies naar het stadsbestuur gebeurt binnen 
een redelijk termijn.  

o Communiceren over de uitgebrachte adviezen naar de sportverenigingen, de 
onderwijsnetten, de deelnemers aan de gegeven Algemene Vergadering en indien 
opportuun de bredere bevolking. De communicatie gebeurt steeds in samenspraak 
met de Stad. 

o Regelmatig de achterban consulteren over ideeën, behoeften en verwachtingen inzake 
(stedelijk) sport (-beleid), en daarover terugkoppelen naar de andere leden van de 
Raad van Bestuur. 
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o De Algemene Vergadering organiseren, in samenspraak met het stadsbestuur.  
Dit houdt in:  

▪ Het opstellen en tijdig communiceren van de agenda naar potentiële 
deelnemers aan de Algemene Vergadering; 

▪ Indien van toepassing, het inwinnen van advies en het verwerken van de 
resultaten van de adviesinwinning; 

▪ Verslag geven en communiceren van de resultaten en bijhorende adviezen 
naar het stadsbestuur, naar de deelnemers aan de Algemene Vergadering, en 
indien opportuun naar de bredere bevolking. De communicatie gebeurt steeds 
in samenspraak met de Stad. 

o Regelmatig overleg plegen met de bevoegde schepen en sportgekwalificeerde 
ambtenaar betreffende het (stedelijk) sport (-beleid).  

▪ De Raad van Bestuur duidt een vaste afgevaardigde aan om dit overleg bij te 
wonen gedurende de volledige periode waarin de Raad van Bestuur actief is 
(i.e. tot een nieuwe Raad van Bestuur verkozen wordt). De afgevaardigde 
duidt per overlegmoment een tweede afgevaardigde aan om het overleg bij te 
wonen. Deze 2de afgevaardigde kan variëren naargelang het moment of 
thema. De vaste afgevaardigde koppelt terug naar de andere leden van de 
Raad van Bestuur. Bij ontslag van de vaste afgevaardigde duidt de Raad van 
Bestuur een nieuwe afgevaardigde aan.  

▪ De regelmaat van overleg wordt bepaald in samenspraak tussen de Stad en 
de Sportraad. 

o Een beslissing nemen in geval van onvoorziene of niet nader bepaalde 
omstandigheden. 

o Het ontvangen en beantwoorden van vragen en suggesties t.a.v. de Sportraad. 
o Het bewaren van de geschriften van de Sportraad (bv. verslagen). 
o Het nemen van nodige initiatieven om een goede werking van de Sportraad te 

verzekeren. 

- De Raad van Bestuur schikt zich naar de bepalingen opgelegd door de Gemeenteraad 
betreffende de organisatie van de adviesraden. 

 
§3. Werkgroepen 
 

- De werkgroepen zijn bevoegd voor onderstaande: 
o Het adviseren van de Raad van Bestuur en / of de Algemene Vergadering over 

welomlijnde sportgerelateerde zaken, via overleg en samenwerking. 
 

ARTIKEL 5: ORGANISATIE VAN DE VERKIEZINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
 
§1. De Algemene Vergadering verkiest de (vaste en plaatsvervangende) leden van de Raad van 
Bestuur, die vertegenwoordiger zijn van de sportverenigingen in Roeselare, de onderwijsnetten in 
Roeselare, de deskundigen binnen het sportdomein woonachtig en / of actief in Roeselare, en de 
inwoners van Roeselare. De leden van de Raad van Bestuur worden verkozen door de leden van de 
Algemene Vergadering binnen de gegeven cluster van sporttakken en -groepen. Het lid van de Raad 
van Bestuur die de Roeselaarse inwoners vertegenwoordigt mag geen mandaat (i.e. bestuursfunctie) 
opnemen in een Roeselaarse sportvereniging.  
 
§2. De kandidaatstelling als lid voor de Raad van Bestuur incl. plaatsvervangers gebeurt als volgt:  

- De kandidaat duidt aan binnen welke hoedanigheid hij / zij kandideert, i.e. als 
vertegenwoordiger van een cluster van sporttakken, als vertegenwoordiger van een 
onderwijsnet in Roeselare, als deskundige binnen het sportdomein of als inwoner 
geïnteresseerd in het sportdomein. 

- De oproepperiode, termijn en deadline tot kandidaatstelling worden bepaald door de Raad 
van Bestuur i.s.m. de Stad. 

 
§3. Stemgerechtigde leden voor de verkiezingen: 

- De modaliteiten tot stemmen zijn bepaald in artikel 3.  

- De stemprocedure wordt bepaald door de Raad van Bestuur i.s.m. de Stad. 
 
§4. De stemming: 
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- De stemming betreft personen, en is bijgevolg geheim. 

- De stemming gebeurt bij gewone meerderheid. 

- De kadidaat-leden met de meeste en 2de meeste stemmen worden respectievelijk vast lid 
van de Raad van Bestuur en zijn / haar plaatsvervanger, en dit voor elke gegeven cluster 
van sporttakken en -groepen.  

o Bij een gelijk aantal stemmen over sporttakken binnen eenzelfde cluster heen, 
heeft het kandidaat-lid die het grootste aantal leden binnen de gegeven sporttak 
vertegenwoordigt voorrang. 

o Bij een gelijk aantal stemmen binnen eenzelfde sporttak, wordt een nieuwe 
stemming georganiseerd. Indien de herstemming opnieuw tot een gelijk aantal 
stemmen nemen de overige leden van de Raad van Bestuur een beslissing.  

o Indien meer dan twee kandidaten een gelijk aantal stemmen behalen, worden de 
kandidaten met het minste aantal stemmen niet verkozen.  

- De resultaten van de stemming worden na afloop van de Algemene Vergadering bekend 
gemaakt.  

 

ARTIKEL 6: BESTUUR EN WERKING  
 
Elke samenkomst begint met de goedkeuring en opvolging van het verslag van de vorige 
samenkomst. Vervolgens worden de agendapunten besproken in de volgorde waarin zij op de 
uitnodiging voorkomen.  
 
Agendapunten kunnen door elk stemgerechtigd lid van de vergadering of door het stadsbestuur op de 
agenda worden geplaatst. Deze aanvragen moeten ten laatste 14 dagen voor de vergadering aan de 
voorzitter of secretaris worden meegedeeld. Het lid dat het punt agendeerde, dient aanwezig te zijn op 
de samenkomst. Met een gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden kan een 
nieuw punt op de agenda worden geplaatst, op voorwaarde dat dit nieuwe punt onvoorzien en 
hoogdringend is.  
 
De secretaris van de Sportraad zorgt voor het opstellen van de verslagen van de samenkomsten van 
elk van de organen van de Sportraad. In geval van de Werkgroep duiden de leden een verslagnemer 
aan. 
 
Verdere modaliteiten zoals frequentie van samenkomst, wijze en timing van uitnodigen, verslagname 
en communicatie worden beslist binnen de Raad van Bestuur. De communicatie gebeurt steeds in 
samenspraak met de Stad. 
 

ARTIKEL 7: ADVIES 
 
Behoudens uitzonderingen worden adviezen en beslissingen genomen bij gewone meerderheid van 
stemmen, uitgebracht door de stemgerechtigde leden op voorwaarde dat min. 2/3de van de 
stemgerechtigde leden aanwezig is (in geval van de Raad van Bestuur). Als dit aanwezigheidsquorum 
niet wordt bereikt, worden de adviezen en beslissingen verwezen naar een volgende samenkomst, die 
binnen de veertien dagen bijeengeroepen wordt. Tijdens die samenkomst wordt geldig geadviseerd en 
worden geldige besluiten genomen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden. De datum 
van deze samenkomst kan in geval van hoogdringendheid vastgelegd worden door de aanwezige 
leden. 
 

ARTIKEL 8: GOEDKEURING, WIJZIGING EN INWERKINGTREDING 
 
Het voorstel tot aanpassing aan de statuten wordt goedgekeurd bij 2/3de meerderheid van de 
stemmen, uitgebracht door de stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur en de Algemene 
Vergadering, op voorwaarde dat de meerderheid van de stemgerechtigde vaste leden aanwezig is.  
 
Alles wat de inwendige orde van de Sportraad betreft, maar niet door dit reglement wordt geregeld, 
kan bij gewone meerderheid van stemmen, uitgebracht door de stemgerechtigde leden worden beslist 
door de Raad van Bestuur, op voorwaarde dat de meerderheid van de stemgerechtigde leden 
aanwezig is. Dit huishoudelijk reglement wordt ten informatieve titel aan de Gemeenteraad bezorgd.    
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De statuten zijn steeds onderhavig aan de hogere en vigerende wetgeving. 
 
De Gemeenteraad keurt de statuten van de Stedelijke Raad voor Sportbeleid goed. 
 
 

De Raad van Bestuur en de Algemene vergadering van de "Stedelijke Raad voor Sportbeleid" 

bekrachtigden het voorstel tot aanpassing van de statuten op respectievelijk 8 juli 2019 en 28 

augustus 2019. De statuten werden goedgekeurd op de Gemeenteraad van dag maand 2019 en 

treden in werking op dag maand 2019. 
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20:28 - Francis Debruyne verlaat de zitting

20:28 - Veroniek Debruyne - Desender verlaat de zitting

7 2019_GR_00192 Voorlopige vaststelling ontwerp van 
Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
(RUP) Groenestraat - Goedkeuring

Beschrijving
Juridische grond

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

 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het geïntegreerde planningsproces 
voor Grups, plan-MER, veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen van 
17.02.2017.

Bijlagen
1. SCRPL17164 beslissing met datum
2. 20180531 RUP Groenestraat_VTR incl beslissing
3. toelichtende nota
4. stedenbouwkundige voorschriften
5. plan bestaande toestand
6. grafisch plan
7. grafisch register

Voorgeschiedenis
 05.06.2018: beslissing Departement Omgeving - dienst MER tot ontheffing plan-

MER;
 15.10.2018: besluit van het college van burgemeester en schepenen betreffende 

principiële goedkeurig van het voorontwerp van het RUP Groenestraat en 
betreffende akkoord om een GECORO te organiseren op 6.11.2018 en een 
plenaire vergadering op 19.11.2018;

 06.11.2018: GECORO;
 19.11.2018: plenaire vergadering;
 29.11.2018 - 03.12.2018: reacties op verslag plenaire vergadering van 

Agentschap Innoveren en Ondernemen en van de Provincie West-Vlaanderen;
 11.06.2019: principiële goedkeuring college van burgemeester en schepenen 

omtrent aangepast RUP.

Context en argumentatie
Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Groenestraat' omvat een strook 
onbebouwd terrein in landbouwgebruik die omgeven is door de Iepersestraat, Grote Ring, 
Groenestraat en de stedelijke begraafplaats Groenestraat. Op vandaag is deze strook 
grond door het Algemeen Plan van Aanleg ingekleurd als een zone voor 
gemeenschapsuitrustingsgebied.
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Met de opmaak van het RUP Groenestraat wil de Stad de zone voor 
gemeenschapsuitrustingsgebied wijzigen naar een zone voor kmo- en dienstverlening. 
Met deze planwijziging wil de Stad een antwoord bieden op de vraag naar bijkomende 
ruimte voor KMO- en dienstverlening. Eveneens wil de Stad met dit RUP een 
hoogwaardige realisatie van dit bedrijfsterrein bekomen door in te zetten op zuinig en 
multifunctioneel ruimtegebruik door het onder andere toelaten van 
bedrijfsondersteunende functies en een hoogwaardige architectuur langs de Grote Ring.

Het voorontwerp van dit RUP werd op de plenaire vergadering van 19 november 2018 
besproken. Naar aanleiding van de ontvangen adviezen en de resultaten van het plenair 
overleg werd het RUP bijgewerkt.

Dit aangepaste RUP werd op het college van burgemeester en schepenen principieel 
goedgekeurd op 11 juni 2019.

Fasering
 september 2019: voorlopige vaststelling door de gemeenteraad;
 halfweg oktober tot en met halfweg december 2019 of november-december 2019: 

openbaar onderzoek;
 januari - februari 2020: GECORO;
 maart - april 2020: definitieve vaststelling gemeenteraad.

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

Beleidsinformatie
Visie Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van 2012:

 hoofdstuk 4 - gewenste economische structuur - 4.2. beleidsdoelstellingen - 
kwaliteitsvolle bedrijfsterreinen, passende ontsluiting bedrijfsterreinen, 
gedifferentieerd aanbodbeleid.

 hoofdstuk 4 - gewenste economische structuur - 4.3. ruimte voor bedrijvigheid - 
bijkomend aanbod aan bedrijfsterreinen - invullen lokale bedrijvigheid

 hoofdstuk 4 - gewenste economische structuur - 4.4. kwalitatieve 
bedrijfsterreinen

 hoofdstuk 4 - gewenste economische structuur - 4.5. ontwikkelingsmogelijkheden 
voor economische activiteiten

Besluit
Fractiestemming
- 28 stem(men) voor: Rina Arteel; Dieter Carron; Gerdi Casier; Griet Coppé; Liselot De 
Decker; Bart De Meulenaer; José Debels; Kris Declercq; Frederik Declercq; Piet Delrue; 
Michèle Hostekint; Geert Huyghe; Henk Kindt; Dirk Lievens; Lieve Lombaert; Caroline 
Martens; Nathalie Muylle; Justine Pillaert; Siska Rommel; Matthijs Samyn; Stefaan Van 
Coillie; Mieke Vanbrussel; Tom Vandenkendelaere; Marc Vanwalleghem; Ria 
Vanzieleghem; Brecht Vermeulen; Bart Wenes; Margot Wybo
- 3 stem(men) tegen: Steven Dewitte; Deniza Miftari; Bert Wouters
- 6 onthouding(en): Cyriel Ameye; Peter Claeys; Immanuel De Reuse; Filip Deforche; 
Tina Feys; Jeaninne Vandenabeele
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Artikel 1
Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Groenestraat' wordt voorlopig vastgesteld.

20:52 - Veroniek Debruyne - Desender betreedt de zitting

20:53 - Francis Debruyne betreedt de zitting

8 2019_GR_00206 WEG/400-2019 - Herstellingswerken aan 
riolen en afwatering - Lastvoorwaarden en 
gunningswijze - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Juridische grond
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
 
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 
2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 
en concessies, en latere wijzigingen.De wet van 17 juni 2016 inzake 
overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36 en artikel 57.
 
Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.Het KB van 18 april 2017 betreffende 
plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Bijlagen
1. 20190829 ontwerpbestek
2. 20190829 ontwerp raming

Context en argumentatie
In het kader van de opdracht “Herstellingswerken aan riolen en afwatering” werd een 
bestek met nr. WEG/400-2019 opgesteld door het departement Onderhoud openbaar 
domein.

De werken omvatten:

 Herstellingen aan riolen, RWA- en DWA-afvoer.
 Herstellen watergreppels in rijweg.
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 Het opbreken van wegverhardingen, uitgravingen, het dichten van lekken in 
rioolbuizen, herstellen wegfundering en wegverhardingen.

 Het herstellen van inspectieputten, het heraanvullen van sleuven en het herstellen 
van de wegfunderingen en wegverhardingen.

 Bijplaatsen straatkolken.
 Vervangen rijweg- en voetpaddeksels.
 Terug op hoogte brengen straatkolken en inspectieputten.
 Leveren van niet beschreven materialen die nodig zijn voor het uitvoeren van de 

herstellingen

Deze opdracht is als volgt opgedeeld:

 Basisopdracht (Herstellingswerken aan riolen en afwatering), raming: 
€ 297.060,00 incl. btw;

 Verlenging 1 (Herstellingswerken aan riolen en afwatering), raming: € 297.060,00 
incl. btw;

 Verlenging 2 (Herstellingswerken aan riolen en afwatering), raming: € 297.060,00 
incl. btw;

 Verlenging 3 (Herstellingswerken aan riolen en afwatering), raming: € 297.060,00 
incl. btw.

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 1.188.240,00 incl. btw 
medecontractant.

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

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

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

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
Het bestek met nr. WEG/400-2019 en de raming voor de opdracht “Herstellingswerken 
aan riolen en afwatering”, opgesteld door het departement Onderhoud openbaar domein 
worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming 
bedraagt € 1.188.240,00 incl. btw medecontractant.

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

Artikel 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
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10 2019_GR_00199 Verkoop stadspatrimonium - Perceel 
bouwgrond Klokkeputstraat 27, Roeselare - 
Aanvaarding bod tot aankoop - Goedkeuring

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

Bijlagen
1. Covast procedure opdrachtgevers
2. meetplan Klokkeputstraat
3. bod 
4. 74545  schattingsverslag
5. besluit CBS d.d. 09.07.2018 opstart dossier

Voorgeschiedenis
De verkoop van dit perceel bouwgrond in de Klokkeputstraat werd door de Stad 
toevertrouwd aan Covast cvba.  Het perceel werd ingeschreven voor € 120.000 in de 
begroting.

Context en argumentatie
De procedure tot verkoop van dit perceel bouwgrond (6 are, lot 98 van de verkaveling 
Klokkeput WIH) werd opgestart (procedure Covast cvba). De biedingsfase werd aangevat 
op 12 november 2018.

Het aantal aangemelde kantoren dat specifiek op dit lot grond werkten was 25.  Dat ligt 
hoger dan het gemiddeld aantal dat zich aanbiedt voor een dergelijke verkoop.

Budgettair werd € 120.000 ingeschreven als te verwachten inkomst. Hierbij werd 
rekening gehouden met een aantal objectieve factoren.

Zo is het perceel niet zo ver verwijderd van de Rijksweg en is het ook gelegen ten 
opzichte van een openbare speelruimte waardoor er risico bestaat van omgevingslawaai.

Daarnaast is het ook zo dat het terrein niet volledig bouwrijp is. Een bouwheer zal bij het 
realiseren van een woning bepaalde beplanting (bomen en struiken) dienen te rooien.

Het financieel risico hiertoe ligt bij de koper die dit allicht zal incalculeren bij het 
formuleren van een bod.

De biedingsfase liep van 12 november 2018 tot en met 30 september 2019.

Eén kandidaat-koper plaatste op 25 juni een bod van € 128.000 dat geldig was tot 25 
augustus en op vraag van de stad verlengd werd tot en met 30 september 2019. Het 
geplaatste bod lokte geen andere biedingen uit.
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Gezien het geplaatste bod ruim de budgettair te verwachten inkomst overtreft en er geen 
hogere biedingen te verwachten vallen (de biedingsperiode werd voldoende ruim gesteld, 
op een dergelijk perceel reageren geen speculatieve bieders maar private personen met 
concrete bouwplannen), het bod geldig blijft tot eind september en de procedureregels 
van Covast cvba toelaten om een bod te aanvaarden vooraleer de biedingsperiode 
volledig verlopen is, wordt aan de gemeenteraad gevraagd om het bod te aanvaarden.

Indien voor het moment van aanvaarding door de gemeenteraad vooralsnog een hoger 
bod wordt geplaatst, zal het raadsdossier aangepast worden.

Financiële en beleidsinformatie
Geen visum noodzakelijk

Motivering
geen visum noodzakelijk

Financiële informatie
De opbrengst van de verkoop zal ingeboekt worden op volgende budgetsleutel ENV08-
P08-0002 algemene rekening 26000000 - Verkoop van Terreinen - Overige MVA.

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

Artikel 1
Dit onroerend goed wordt overgeheveld van het openbaar naar het privaat domein van 
de Stad, voor zover als nodig.

Artikel 2
Het bod voor een bedrag van € 128.000, geplaatst via kantoor Domicill wordt aanvaard.

12 2019_GR_00202 WEG/402-2019 - Herstelwerken 
centrumstraten en natuursteen - 
Lastvoorwaarden en gunningswijze - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur
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Juridische grond
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

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

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 
en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 2° 
(het geraamde bedrag excl. btw overschrijdt de drempel van € 750.000,00 niet) en 
artikel 57.

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

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

Bijlagen
1. 20190829 ontwerpbestek
2. 20190829 Raming basisopdracht

Voorgeschiedenis
In het kader van de opdracht “Herstelwerken centrumstraten en natuursteen” werd op 25 
oktober 2018 een bestek met nr. WEG/390-2018 opgesteld door het departement 
Projecten Openbaar Domein.

De gemeenteraad verleende in zitting van 21 januari 2019 goedkeuring aan de 
lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de 
openbare procedure.

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 08 april 2019 
goedkeuring aan de gunning van deze opdracht aan CLARUS cvba, KBO nr. BE 
0466349967, Spinnerijstraat 107, 8500 Kortrijk tegen het nagerekende en verbeterde 
offertebedrag van € 136.890,00 excl. btw of € 165.636,90 incl. 21% 
btw medecontractant.

Tijdens de uitvoering van de opdracht is gebleken dat de werken niet worden uitgevoerd 
volgens de regels der kunst.

De dienst Bestuurszaken heeft de aannemer hiervan bij middel van een aangetekend 
schrijven d.d. 02 juli 2019 op de hoogte gesteld en voorbehoud geformuleerd voor wat 
betreft de facturatie van de geleverde prestaties. Tevens werd aan de aannemer 
gevraagd om de opmerkingen intern te evalueren en te laten weten hoe hij hiermee in de 
toekomst zou omgaan.
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De aannemer excuseert zich voor de problemen tijdens de uitvoering. De firma is 
werkzaam als sociale inschakelonderneming. Na gunning van de opdracht is pas gebleken 
dat het bijzonder moeilijk, zoniet onmogelijk was om extra personeel te vinden met 
voldoende technische kwaliteiten om deze opdracht correct te kunnen uitvoeren.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 09 september 2019 een minnelijke 
schikking goedgekeurd waarbij:

 de opdracht zonder schadevergoeding voor beide partijen wordt stopgezet
 de aannemer de reeds uitgevoerde werken zo snel mogelijk opnieuw op een 

correcte manier zal herstellen
 enkel de prestaties voor de effectieve opdrachten zullen aangerekend worden en 

niet de herstellingen die achteraf zijn moeten gebeuren.

Bij deze beslissing werd rekening gehouden met het sociaal karakter van de firma en het 
feit dat dezelfde firma voor de stad ook de opdracht "Kleine herstellingen aan wegen en 
voetpaden buiten het centrum. Voorbehouden aan sociale inschakelondernemingen" 
uitvoert en dat deze opdracht ook correct wordt uitgevoerd.

Context en argumentatie
Om de herstellingswerken verder te kunnen uitvoeren werd voor de opdracht 
“Herstelwerken centrumstraten en natuursteen" een aangepast bestek met nr. WEG/402-
2019 opgesteld door het departement Projecten Openbaar Domein, in samenwerking met 
de dienst Aankopen. In het nieuwe bestek worden de selectiecriteria aangepast, 
waardoor er meer zekerheid zou moeten zijn dat de firma aan wie wordt gegund ook 
voldoende technisch competent personeel in dienst heeft.

De uit te voeren werken omvatten:

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

andere, geleverd door de stad of afgehaald op de Stedelijke Ateliers.
 signalisatie van de werken en de nodige vergunningen is een last van de 

aanneming en wordt niet afzonderlijk verrekend.

Deze opdracht is als volgt opgedeeld:
* Basisopdracht (Herstelwerken centrumstraten en natuursteen), raming: € 147.590,00 
excl. btw of € 178.583,90 incl. 21% btw;
* Verlenging 1 (Herstelwerken centrumstraten en natuursteen), raming: € 147.590,00 
excl. btw of € 178.583,90 incl. 21% btw;
* Verlenging 2 (Herstelwerken centrumstraten en natuursteen), raming: € 147.590,00 
excl. btw of € 178.583,90 incl. 21% btw;
* Verlenging 3 (Herstelwerken centrumstraten en natuursteen), raming: € 147.590,00 
excl. btw of € 178.583,90 incl. 21% btw.

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 590.360,00 excl. btw of 
€ 714.335,60 incl. 21% btw medecontractant.
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De raming excl. btw overschrijdt de limiet van € 750.000,00 voor het gebruik van de 
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking niet.

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

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

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

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

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

Artikel 1
Het bestek met nr. WEG/402-2019 van 28 augustus 2019 en de raming voor de opdracht 
“Herstelwerken centrumstraten en natuursteen”, opgesteld door het departement 
Projecten openbaar domein, in samenwerking met de dienst Aankopen worden 
goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en 
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De totale raming bedraagt 
€ 590.360,00 excl. btw of € 714.335,60 incl. 21% btw medecontractant.

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

Artikel 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
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16 2019_GR_00216 GRO/197-2019 - Raamcontract kleine aanleg 
werken groen - Lastvoorwaarden en 
gunningswijze - Goedkeuring

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

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

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

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

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

 De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, 
§1, 2° (het geraamde bedrag excl. btw overschrijdt de drempel van € 750.000,00 
niet) en artikel 57.

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

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

Bijlagen
1. 20190906 Ontwerpbestek
2. 20190906 Raming basisopdracht

Context en argumentatie
In het kader van de opdracht “Raamcontract kleine aanleg werken groen” werd een 
bestek met nr. GRO/197-2019 opgesteld door het departement Projecten Openbaar 
Domein, in samenwerking met de dienst Aankopen.

Het bestek is bedoeld voor de aanleg van kleinere groenprojecten en kleine 
groenelementen verspreid over het grondgebied van Roeselare. Dit kan gaan van de 
aanleg van kleine groenperkjes, wijk- en straatgroen, rotondes, speelpleintjes, 
buurtpleintjes, beperkte omgevingsaanleg rond stadsgebouwen, e.d. Ook de groenaanleg 
bij kleine verkeersingrepen of projecten via de huisontwerper kunnen worden aangelegd 
via dit bestek. Alle opdrachten gebeuren op afroep en de uitvoeringstermijn wordt 
bepaald in samenspraak met het opdrachtgevend bestuur.

Binnen de huidige werking worden dergelijke kleinschalige groeningrepen via bestelbon 
gegund. Deze wijze van werken genereert telkens opnieuw heel wat administratieve 
werklast per opdracht en zorgt voor langere werkvoorbereiding en het later van uitvoeren 
van de werken.

Met dit bestek willen de diensten de uitvoeringstermijn inkorten om zo op het terrein 
sneller te kunnen werken indien nodig.
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Er is zowel aanleg als onderhoud opgenomen in het bestek, wat er voor zorgt dat een 
onderhoudsperiode kan aangewend en ingelast worden bij deze aangelegde projecten 
van beperkte omvang, vooraleer deze worden overgedragen naar de stadsdiensten die 
dan instaan voor het onderhoud van het groenareaal.

Deze opdracht is als volgt opgedeeld:
* Basisopdracht (Raamcontract kleine aanleg werken groen), raming: € 129.640,00 excl. 
btw of € 153.016,90 incl. btw;
* Verlenging 1 (Raamcontract kleine aanleg werken groen), raming: € 129.640,00 excl. 
btw of € 153.016,90 incl. btw;
* Verlenging 2 (Raamcontract kleine aanleg werken groen), raming: € 129.640,00 excl. 
btw of € 153.016,90 incl. btw;
* Verlenging 3 (Raamcontract kleine aanleg werken groen), raming: € 129.640,00 excl. 
btw of € 153.016,90 incl. btw.

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 518.560,00 excl. btw of 
€ 612.067,60 incl. btw medecontractant.

De raming excl. btw overschrijdt de limiet van € 750.000,00 voor het gebruik van de 
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking niet.

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

De dienst Aankopen heeft deze notule opgemaakt in samenwerking met het departement 
Projecten Openbaar Domein.

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

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

Besluit
Fractiestemming
- 32 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; Steven Dewitte; Tina 
Feys; Michèle Hostekint; Geert Huyghe; Henk Kindt; Dirk Lievens; Caroline Martens; 
Deniza Miftari; Nathalie Muylle; Matthijs Samyn; Stefaan Van Coillie; Mieke Vanbrussel; 
Jeaninne Vandenabeele; Tom Vandenkendelaere; Marc Vanwalleghem; Ria 
Vanzieleghem; Bart Wenes; Bert Wouters; Margot Wybo
- 7 onthouding(en): Dieter Carron; Bart De Meulenaer; Frederik Declercq; Lieve 
Lombaert; Justine Pillaert; Siska Rommel; Brecht Vermeulen

Artikel 1
Het bestek met nr. GRO/197-2019 en de raming voor de opdracht “Raamcontract kleine 
aanleg werken groen”, opgesteld door het departement Projecten Openbaar Domein 
worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
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overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming 
bedraagt € 518.560,00 excl. btw of € 612.067,60 incl. btw medecontractant.

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

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

18 2019_GR_00212 030/002-2015 - Renovatiewerken toren Sint-
Martinuskerk te Oekene - Lastvoorwaarden en 
gunningswijze - Goedkeuring

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

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

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

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

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 
en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 2° 
(het geraamde bedrag exclusief btw overschrijdt de drempel van € 750.000,00 niet).

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

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

Bijlagen
1. 20190902 bestek
2. 20190823 raming
3. plan 1 - liggingsplan
4. plan 2 - onderzoeksplan gevels kerktoren
5. veiligheids- en gezondheidsplan
6. 20161121 besluit GR goedkeuring lastvoorwaarden
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Voorgeschiedenis
De kerktoren van de Sint-Martinuskerk is aan renovatie toe. Het voegwerk en de 
natuurstenen zijn op vele plaatsen beschadigd waardoor waterinfiltratie ontstaat. 
Bepaalde scheuren in het metselwerk dienen gefixeerd te worden. In het verleden zijn er 
al een paar veiligheidsproblemen geweest, o.a. kans op vallende stenen boven de 
toegangspoort. Er werden daarom reeds uit veiligheidsoverwegingen herstelmaatregelen 
genomen om loszittende stenen boven de toegangspoort te fixeren. Een grondige aanpak 
dringt zich echter op. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 24 november 
2014 Demeyere J & A architectenvennootschap uit Kortrijk aangesteld voor de opmaak 
van een bestek en opvolging van de werken van de renovatie aan de Sint-Martinuskerk 
Oekene.

De gemeenteraad heeft in openbare vergadering van 21 november 2016 de 
lastvoorwaarden en gunningswijze voor deze opdracht goedgekeurd.

Het dossier, het kerkenplan en bijlagen werden eerst aan de dienst Overheidsopdrachten 
van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap voorgelegd. Op hun beurt stuurden zij 
het dossier samen met hun advies door naar de subsidiërende overheid, nl. het 
Agentschap voor Binnenlands bestuur, afdeling lokale en provinciale besturen, 
gesubsidieerde infrastructuur voor het bekomen van een belofte van subsidie. 

De principiële belofte van subsidie werd ontvangen op 13 maart 2019. 

Context en argumentatie
De ontwerper heeft het oorspronkelijk bestek aangepast aan de bemerkingen en 
aanbevelingen van de subsidiërende overheid. 
Ondertussen is ook de wetgeving overheidsopdrachten gewijzigd waardoor het dossier 
moest worden aangepast.

De uitgave voor deze herwerkte opdracht wordt geraamd op € 140.823,70 exclusief btw 
of € 170.396,68 inclusief 21% btw.
Deze werken worden gesubsidieerd door Agentschap voor Binnenlands 
Bestuur, Havenlaan 88 bus 70 te 1000 Brussel. De subsidie wordt geraamd op 
€ 54.697,33.

De raming exclusief btw overschrijdt de limiet van € 750.000,00 voor het gebruik van de 
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking niet.

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

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Kosten ten laste van het budget van de Stad:
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In deze fase van de opdracht zijn er nog geen definitieve financiële gevolgen aan dit 
besluit.
De definitieve financiële gevolgen zullen pas gekend zijn bij gunning van de opdracht.

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

Artikel 1
Het herwerkte bestek met nr. 030/002-2015 en de raming voor de opdracht 
“Renovatiewerken toren Sint-Martinuskerk te Oekene”, opgesteld door de ontwerper, 
Demeyere J & A architectenvennootschap, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden 
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen 
en diensten. De raming bedraagt € 140.823,70 exclusief btw of € 170.396,68 inclusief 
21% btw.

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

Artikel 3
De procedure voor het bekomen van de subsidie van de subsidiërende instantie 
Agentschap voor Binnenlands Bestuur te Brussel wordt gevolgd.

Artikel 4
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

22 2019_GR_00197 BLING - Blockchain IN Government - contract 
- Goedkeuring

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

Bijlagen
1. BLING partnership-agreement- SEND - Stad Roeselare - NL

Voorgeschiedenis
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Vanuit de Strategische Cel wordt er intenser ingezet op het zoeken naar Europese 
middelen. De zoektocht is altijd een lang proces en de doorlooptijd voor het schrijven van 
een goed project van idee tot goedgekeurd dossier duurt tussen de 12 en 24 maanden.

De voorbije 2 jaar werkte Roeselare samen met 12 andere partners uit 6 landen aan het 
indienen van een dossier in het programma Interreg Noordzeeregio. Na de goedkeuring 
van de Expression of Interest in juni 2018, volgde het uitschrijven van een volledig 
dossier tegen september 2018. Dit dossier werd goedgekeurd in december 2018. Het 
project is van start gegaan op 1 januari 2019 en zal 3 jaar duren.

De leadpartner, gemeente Groningen, werkte in samenspraak met de Europese 
Commissie in de eerste helft van 2019 aan een contract tussen de leadpartner en de 
Europese Commissie en aan de contracten die zij met elke partner afzonderlijk moeten 
afsluiten. Het contract van de gemeente Groningen als leadpartner met de stad 
Roeselare als partner wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Het 
originele contract is opgesteld in het Engels, de voertaal in Europa, maar is de voorbije 
periode vertaald in het Nederlands ten behoeve van de gemeenteraad.

Context en argumentatie
BLING: Blockchain IN Government

Interreg NSR-project?

Interreg North Sea Region (NSR) verenigt de landen van de Noorzeekust om samen 
te werken op projectmatige basis aan gemeenschappelijke uitdagingen. Het delen en
samenbrengen van expertise, ideeën en strategieën uit de verschillende landen leidt 
tot innovatievere en slimmere oplossingen. BLING situeert zich binnen de 
prioriteit 'Thinking
Growth': gericht op het versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en 
innovatie.
Zo komen groei en kwaliteitsbanen tot stand, vooral bij kleine en 
middelgrote ondernemingen, en wordt er innovatie gestimuleerd bij lokale besturen.

Waar staat BLING voor?

Op lokaal, regionaal en nationaal niveau is er een grootschalige digitalisering 
van diensten nodig. In veel van deze gevallen ging de invoering van digitale processen 
niet altijd gepaard met een vermindering van de administratieve (papieren) rompslomp 
voor de burger, handelaar, kmo, … (stakeholders van de overheid), omdat er vaak nog 
derde partijen bij betrokken waren of een controle nodig was. Het BLING-project wil de 
voordelen van een digitale transformatie tot bij de stakeholders brengen. Er is een 
consortium opgezet van kennis- en overheidsinstellingen om, via het gebruik van 
blockchaintechnologie, innovatie in de openbare sector om te zetten in klantgerichte 
dienstverlening.

De Blockchaintechnologie is een technologie die toelaat om een opeenvolgend proces van 
gegevens vast te leggen. Dit kunnen tal van gegevens zijn zoals overschrijvingen, 
eigendomsaktes, afspraken, persoonlijke berichten of andere gegevens. Het bijzondere 
aan het gebruik van de Blockchaintechnologie is dat dit kan zonder centrale autoriteit, 
maar dat de gegevens op diverse plaatsen decentraal en afgesloten opgeslagen worden. 
Vervalsingen of wijzigen zijn daardoor quasi onmogelijk, omdat ook alle op andere 
plaatsen bewaarde en afgesloten blokken zouden moeten gewijzigd worden. Door de 
ingewikkelde versleuteling is dit onmogelijk.
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De voorbije jaren werd er al diverse keren geopperd om Blockchain ook toe te passen bij 
lokale overheden, maar serieuze stappen werden hierin nog niet gezet. BLING heeft de 
ambitie om hier verandering in te brengen.

BLING wil:

 Modellen aanleveren om met blockchain diensten te ontwikkelen
 Wettelijke beperkingen en beleidsmatige obstakels identificeren
 Dieper inzicht verschaffen in de juiste use cases om met blockchain diensten 

te ontwikkelen
 Security, safety, privacy en data protection samen met 

consumentenbescherming centraal plaatsen
 Bewustwording creëren via events, tools en dienstverlening

Partnerschap 6 landen en 13 partners: overheid – kennisinstellingen

 Nederland: Groningen, Emmen, Provincie Drenthe, Centraal Jusitieel 
Incassobureau

 Zweden: Provincie Skane, Universiteit van Gothenburg
 België: Stad Antwerpen, Stad Roeselare, Howest
 Denemarken: Universiteit van Aalborg
 Duitsland: Universiteit van Oldenburg
 Verenigd Koninkrijk: South East of Scotland Transport Partnership, Universiteit 

van Edinburgh

Op vraag van Roeselare ondertekenden ook de steden Turnhout, Mechelen en Brugge, 
Smart Flanders en de Midwest een letter of support. Zij worden de bevoorrechte getuigen 
voor dit project.

Wat zit er in voor Roeselare?

Met HOWEST, als kennisinstellingen de beste momenteel op het gebied van Blockchain 
met o.a. een eigen opleiding rond Blockchain, en de stad Antwerpen zit Roeselare in goed 
Vlaams gezelschap.

Bij de bepaling van de pilootprojecten wordt er gefocust op projecten die binnen de eigen 
organisatie kunnen lopen, projecten met externe partners en projecten waar ook 
betalingen toe behoren. Tijdens het traject zullen de andere partners ook met nieuwe 
ideeën op de proppen komen die vermoedelijk ook mogelijkheden zullen bieden voor 
Roeselare.

Enkele projecten die momenteel in fase van onderzoek zitten of het mogelijk is:

 Gezond in beweging: een toepassing waarbij een groep medewerkers van de stad 
de kans krijgen om door middel van een 'wearable' (apparaten met diverse 
sensoren zoals Fitbit, Apple Watch, ...) opgevolgd worden door een personal 
coach via Blockchain om op die manier tips en adviezen te krijgen in functie van 
bewegen. Dit kadert binnen het Fit4Work-programma en gebeurt in 
samenwerking met preventiedienst en vrijetijd.

 Mobi-'app': uitzoeken of er een Blockchaintoepassing kan ingezet worden om 
medewerkers, sollicitanten, stagiairs (hoger onderwijs, deeltijds leren en duaal 
leren) makkelijk via gedeeld vervoer richting bedrijven te brengen die moeilijker 
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bereikbaar zijn. Hier wordt er samengewerkt met onderwijs, VOKA, bedrijven, 
WVI, ...

 Kadobon Roeselare: opzetten van een proefproject waarbij de 
Blockchaintechnologie bruikbaar zou kunnen zijn om het systeem van de Kadobon 
(van aanvraag tot besteding) transparanter, efficiënter, makkelijker en sneller te 
maken.

Strategisch Cel fungeert als projectleider en zorgt voor de coördinatie vanuit 
Europawerking. De directeur Ondersteuning is de sponsor van dit Europees project.

Fasering
Het project loopt van 1 januari 2019 tot eind 2021.

Elk jaar zijn er twee partnermeetings met halfweg en op het einde een slotevent.

Regelmatig worden ook vergaderingen voorzien tussen de partners die aan eenzelfde 
project of deel van een project werken.

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend mits voorwaarden

Motivering
Visum onder voorwaarde dat de budgetten op de correcte budgetsleutels worden 
voorzien 

Financiële informatie
Het totale budget voor het project is 4.981.490 euro, waarvan 50% subsidie.

Voor Roeselare is het budget 308.350 euro, waarvan 154.175 subsidie. Het budget is 
verspreid over volgende uitgaven:

- Personeel 162.000 euro
- Kantoor en administratie (15% van personeelskost): 24.300 euro
- Verplaatsing en overnachting: 18.500 euro
- Inhuren van externe ondersteuning: 103.500 euro

Ten behoeve van de kosten voor algemeen projectmanagement en communicatie dragen 
alle partners pro rata van hun aandeel in het project 5% bij. Voor Roeselare is dit 15.655 
euro en zal afgehouden worden van de door te storten subsidie.

Na goedkeuring wordt binnen RAPP het budget correct gezet. De middelen komen 
enerzijds vanuit de globale middelen van ICT en anderzijds vanuit de inzet van het 
beschikbare personeel bij Strategische Cel en andere diensten. De inzet van het 
personeel geldt als cofinanciering.

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

Artikel 1
Het contract m.b.t. Blockchain IN Government wordt goedgekeurd zoals in bijlage 
gevoegd.

Artikel 2
De burgemeester en de algemeen directeur ondertekenen het contract namens de stad.
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Het gratis ter beschikking stellen stellen van alle projectresultaten en 

output aan het grote publiek is niet van toepassing op begunstigden die zijn 

goedgekeurd in het kader van een staatssteunregeling in overeenstemming 

met deel 5.3 van het Samenwerkingsprogramma    

 

Partnerschapsovereenkomst voor het project  BLING  

Definities en afkortingen 

In het kader van deze overeenkomst hebben de volgende woorden en afkortingen de volgende 

betekenissen:  

Overeenkomst betekent de Partnerschapsovereenkomst  

Goedkeuringsbesluit betekent het goedkeuringsbesluit van het stuurcomité zoals aangegeven in 

het subsidiecontract 

Goedgekeurde aanvraag betekent de aanvraag die is goedgekeurd door het Stuurcomité. De 

goedgekeurde aanvraag dient als referentiepunt voor alle projectactiviteiten.  

Hoofdbegunstigde betekent: hoofdbegunstigde als bedoeld in artikel 13 van Verordening (EU) nr. 

1299/2013  

Programma betekent het Interreg North Sea Region-programma 

Programma-autoriteiten betekent de Beheersautoriteit, het Gemeenschappelijk Secretariaat, de 

Certificeringsautoriteit en / of de Auditautoriteit  

Programmahandleiding betekent de laatst gepubliceerde versie van de programmahandleiding  

Projectbegunstigden betekent de projectbegunstigden die in de goedgekeurde aanvraag 

worden genoemd, inclusief de hoofdbegunstigde,  

Project komt overeen met J-No: 38-2-17-18. BLING, Blockchain IN Government zoals 

beschreven in de goedgekeurde aanvraag 

Subsidie is de maximale EFRO / ERDF-equivalente medefinanciering die aan het project wordt 

toegekend in overeenstemming met de goedgekeurde aanvraag
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[J-No: 38-2-17-18. BLING, Blockchain IN Government]  

Met betrekking tot: 

▪ Artikel 13(2) van Verordening (EU) nr. 1299/2013 van het Europees Parlement en de Raad 

van 17 december 2013 betreffende het doel van de Europese Territoriale Samenwerking, 

▪ Het gedeelte van het programmahandboek "projectpartnerschapsovereenkomst", op basis 

waarvan de begunstigden in een project dat in het kader van het Interreg North Sea Region-

programma wordt gefinancierd, een overeenkomst moeten sluiten betreffende hun 

wederzijdse financiële en juridische verantwoordelijkheden, met inbegrip van de functies 

en verantwoordelijkheden van de hoofdbegunstigde, 

▪ Het subsidiecontract tussen de beheersautoriteit en de hoofdbegunstigde, deel F5.  

 

Voor de uitvoering van het Interreg North Sea Region-project J-No: 38-2-17-18. BLING, 

Blockchain IN Government, goedgekeurd door het stuurcomité – op 11-12-2018, wordt de 

volgende overeenkomst gesloten tussen de begunstigden in het project. 

 

Artikel 1 

Partijen bij de overeenkomst  

De partijen bij deze overeenkomst zijn de hoofdbegunstigde en de projectbegunstigden zoals 

vermeld in de goedgekeurde aanvraag. 

Artikel 2 

Onderwerp van de overeenkomst  

Onderwerp van deze overeenkomst is de organisatie van een partnerschap om het project uit te 

voeren [J-No: 38-2-17-18. BLING, Blockchain IN Government]  zoals aangegeven in de bijlagen. 

De bijlagen omvatten: 

▪ de aanvraag zoals goedgekeurd door het Stuurcomité, inclusief de Begroting per 

begrotingslijn per begunstigde, het uitgavenplan per begunstigde, de toewijzing van taken 

en doelstellingen, output en resultaten per begunstigde en het gedeelde kostenplan (deze 

informatie is te vinden in de goedgekeurde aanvraag en het subsidiecontract) (bijlage 1) 

▪ het subsidiecontract tussen de beheersautoriteit en de hoofdbegunstigde (bijlage 2) 
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▪ de bijlage waarin we het gedeelde kostenmodel beschrijven dat we toepassen voor het 

BLING-project (bijlage 3) 

1. De bijlagen - inclusief alle bepalingen waarop ze zijn gebaseerd en waarnaar wordt 

verwezen - worden als een integraal onderdeel van deze overeenkomst beschouwd. 

 

Artikel 3 

Verplichtingen van de partijen  

 

Verplichtingen van de hoofdbegunstigde  

 

1. De hoofdbegunstigde voldoet aan alle verplichtingen die voortvloeien uit artikel 13, lid 

2, van Verordening (EU) nr. 1299/2013, het subsidiecontract en het programmaboek 

en zorgt onder andere voor de zo snel mogelijke overdracht van de subsidie aan de 

projectbegunstigden en dit op volledige wijze tenzij anders overeengekomen in het 

partnerschap zoals beschreven in artikel 13, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1299/2013. 

2. De hoofdbegunstigde informeert de andere projectbegunstigden regelmatig over alle 

relevante communicatie tussen de hoofdbegunstigde en het gezamenlijke 

secretariaat. Bovendien zal alle correspondentie tussen de hoofdbegunstigde en het 

programma beschikbaar zijn voor de projectbegunstigden in het online 

monitoringsysteem. Het is de verantwoordelijkheid van de individuele begunstigde 

van het project om zichzelf op de hoogte te houden van alle relevante communicatie 

over het project die beschikbaar is in het online monitoringsysteem. 

3. Alvorens een wijzigingsverzoek in te dienen zoals beschreven in informatieblad nr. 26 

bij het Gemeenschappelijk Secretariaat, dient de hoofdbegunstigde de goedkeuring 

van zijn projectbegunstigden te verkrijgen voor de voorgestelde wijzigingen. De 

hoofdbegunstigde kan voor deze goedkeuring een deadline stellen aan de andere 

begunstigden van het project, zodat na deze termijn de voorgestelde wijzigingen door 

alle projectbegunstigden als goedgekeurd worden beschouwd. 

4. Regelingen voor gedeelde kosten in overeenstemming met informatieblad nr. 8: Het 

BLING-project zal Model 4 gebruiken - Kosten betaald door en vergoed aan 

hoofdbegunstigde. Dit betekent dat alleen de hoofdbegunstigde gedeelde kosten kan 

maken en claimen. We voegen een lijst van de maximale gedeelde kosten per partner 

toe in bijlage 3 (kijk hier voor een verdere uitleg over het gekozen gedeelde 

kostenmodel voor het BLING-project).  
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De verplichtingen van de projectbegunstigden  

 

5. Om in aanmerking te komen als projectbegunstigde in het kader van het Interreg 

North Sea Region-programma, moet de projectbegunstigde een juridische entiteit zijn.  

6. Alle begunstigden van het project zullen alles in het werk stellen om het project te 

leveren zoals gedefinieerd in deze overeenkomst en in overeenstemming met de 

laatste goedgekeurde versie van de aanvraag. 

7. Alle projectbegunstigden houden zich aan de bepalingen van het 

samenwerkingsprogramma, het subsidiecontract, de informatiebladen en richtlijnen 

betreffende projectactiviteiten die zijn uitgegeven door de nationale autoriteiten die 

deelnemen aan het samenwerkingsprogramma of die door het gemeenschappelijk 

secretariaat namens die nationale autoriteiten zijn uitgegeven. 

8. Alle projectbegunstigden houden zich aan de wettelijke regels van het Europese recht, 

nationale wettelijke voorschriften, beschikkingen, besluiten en uitspraken, 

vergunningen en vrijstellingen die relevant zijn voor de uitvoering van deze 

overeenkomst, met name met betrekking tot hun eigen deel van het project.  

9. Het is de verantwoordelijkheid van elke begunstigde van het project om ervoor te 

zorgen dat de relevante nationale regels inzake gegevensbescherming worden 

nageleefd.  

 

Bovendien voldoen projectbegunstigden aan de volgende verplichtingen: 

10. Een contactpersoon/contactpersonen aanwijzen voor het deel van het project 

waarvoor hij verantwoordelijk is en de hoofdbegunstigde de bevoegdheid geven om 

de begunstigde in het project te vertegenwoordigen. In geval van wijzigingen van de 

verantwoordelijke persoon (personen) moet de hoofdbegunstigde onmiddellijk op de 

hoogte worden gebracht; 

11. De hoofdbegunstigde alle informatie verstrekken, in de voorgeschreven vorm, die 

nodig is om de verplichte rapporten voor het project op te stellen zoals beschreven in 

het subsidiecontract, evenals alle andere rapporten over activiteiten, 

betalingsverzoeken en andere documenten of informatie op verzoek van het 

gemeenschappelijk secretariaat. De gevraagde informatie wordt tijdig en volledig aan 

de hoofdbegunstigde verstrekt; 
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12. De programmavereisten volgen, d.w.z. gebruik maken van het Online Monitoring 

Systeem bij alle informatie-uitwisseling met de programma-autoriteiten.  

13. De bijdragen van de begunstigde beschikbaar stellen zoals voorzien in de 

goedgekeurde aanvraag en deze overeenkomst; 

14. Snel reageren op elk verzoek van de hoofdbegunstigde, van programma-autoriteiten 

en instanties die betrokken zijn bij de uitvoering van het programma, met name wat 

betreft verzoeken met betrekking tot de coördinatie, uitvoering en evaluatie van het 

project; 

15. De hoofdbegunstigde onmiddellijk op de hoogte stellen van elke gebeurtenis die zou 

kunnen leiden tot een tijdelijke of definitieve stopzetting of een andere afwijking van 

het project, evenals elke wijziging met betrekking tot de naam van de organisatie, de 

contactgegevens, wettelijke status of elke andere wijziging betreffende de juridische 

entiteit van de begunstigde die een impact kan hebben op het project of op hun 

geschiktheid voor het programma. 

16. Voldoen aan de geplande begroting, bestedingsplan per begunstigde, toewijzing van 

taken en doelstellingen, output en resultaten per begunstigde zoals aangegeven in de 

goedgekeurde aanvraag en de hoofdbegunstigde onverwijld in kennis stellen van elke 

gebeurtenis die tot een afwijking kan leiden. 

 

 

Artikel 4 

Voor subsidie in aanmerking komende uitgaven  

 

1. Elke begunstigde van het project kan alleen voor subsidie in aanmerking komende 

uitgaven rapporteren. Om in aanmerking te komen, moeten de gerapporteerde 

uitgaven van elke begunstigde van het project:  

a. betrekking hebben op activiteiten en kosten die worden uitgevoerd en gemaakt 

binnen de in het subsidiecontract vermelde subsidiabiliteitsperiode; 

b. betrekking hebben op activiteiten die zijn uiteengezet in de goedgekeurde aanvraag 

en die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het project en het bereiken van de 

doelstellingen, output en resultaten van het project, en die zijn opgenomen in de 

begroting van de goedgekeurde aanvraag; 
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c. redelijk en gerechtvaardigd zijn en voldoen aan de toepasselijke EU- en 

programmaregels. Bij afwezigheid van regels die zijn vastgesteld op EU- of 

programmaniveau of op gebieden die niet precies zijn gereguleerd, zijn nationale of 

institutionele regels in overeenstemming met de beginselen van goed financieel 

beheer van toepassing; 

d. worden gemaakt en uitbetaald door de begunstigde van het project en worden 

onderbouwd met deugdelijke boekhoudkundige bewijsstukken die identificatie en 

controle mogelijk maken; 

e. identificeerbaar, verifieerbaar, aannemelijk en bepaald zijn in overeenstemming met 

de relevante boekhoudprincipes en vastgelegd in een afzonderlijk boekhoudsysteem 

of met een toereikende boekhoudcode; 

f. gecontroleerd door een aangewezen eerstelijnscontroller in overeenstemming met 

Verordening (EU) nr. 1299/2013, Artikel 23 (4). Voor Zweedse begunstigden kan alleen 

Tillväxtverket worden aangewezen als eerstelijnscontroller. 

 

2. In afwijking van artikel 4.1, onder a) tot en met e), worden vereenvoudigde 

kostenopties aangegeven in de programmahandleiding of de informatiebladen en 

moeten deze door elke begunstigde van het project dienovereenkomstig worden 

toegepast.  

 

3. Indien een projectbegunstigde niet voldoet aan de subsidiabiliteitsregels, kunnen de 

hoofdbegunstigde en / of de programma-autoriteiten corrigerende maatregelen 

opleggen die door de betrokken begunstigde moeten worden uitgevoerd. Die 

corrigerende maatregelen kunnen ertoe leiden dat niet-subsidiabele uitgaven worden 

uitgesloten en dat de betrokken subsidie geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald.  

 

Artikel 5 

Besluitvorming onder de overeenkomst  

 

1. Besluiten met betrekking tot: 
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▪ algemene projectactiviteiten worden door de hoofdbegunstigde genomen na overleg met 

de projectstuurcommissie 

▪ individuele activiteiten van projectbegunstigden worden door de hoofdbegunstigde 

ondernomen na overleg met de projectbegunstigden 

▪ het algemene projectbudget wordt door de hoofdbegunstigde genomen na overleg met de 

projectstuurcommissie 

▪ individuele begroting van projectbegunstigden wordt genomen door de hoofdbegunstigde 

na overleg met de projectbegunstigden 

▪ verzoek om uitsluiting en toevoeging van begunstigden wordt door de hoofdbegunstigde 

genomen na overleg met het stuurcomité van het project 

 

2. Het besluit wordt genomen bij meerderheid van stemmen.  

 

 

 

Artikel 6  

Financiering van gezamenlijke activiteiten en voorbereidingskosten 

  

1. De regelingen voor het delen van de kosten tussen de begunstigden worden tussen de 

betrokken begunstigden vastgesteld in overeenstemming met informatieblad nr. 8, model 

4. Elke begunstigde van het project betaalt de gedeelde kosten, evenredig aan zijn aandeel 

in de totale projectbegroting in overeenstemming met bijlage 3. Sommige taken worden 

verdeeld onder partners (vergaderingen / evenementen organiseren).  

2. De voorbereidingskosten bedragen € 40.000 met een interventietarief van 50%, wat 

betekent dat het programma een bedrag van € 20.000 betaalt. Het bedrag wordt uitbetaald 

in overeenstemming met Verordening (EU) 1303/2013 §67.1 (c). De specifieke regels met 

betrekking tot de voorbereidingskosten staan in informatieblad nr. 7. 

 

 

Artikel 7 

  

Project- en programmaprestatie 
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1. Indien een projectbegunstigde niet met succes een of meer verwachte doelstellingen, 

resultaten bereikt of indien de resultaten zoals uiteengezet in de goedgekeurde aanvraag 

niet met succes worden bereikt, is de betrokken projectbegunstigde verantwoordelijk 

voor het volgen van de door de programma-autoriteiten gevraagde corrigerende 

maatregelen.  

2. Indien een of meer begunstigden van het project de contractuele regelingen betreffende 

levering op tijd, levering op begroting en levering van resultaten zoals gedefinieerd in de 

bijlagen bij deze overeenkomst niet respecteren, kan het programma de aan het project 

toegewezen subsidie verminderen en zo nodig het project stoppen door het 

subsidiecontract te beëindigen. In dergelijke gevallen zijn de betrokken begunstigden van 

het project aansprakelijk in overeenstemming met artikel 8 van deze overeenkomst. 

3. Subsidiebetalingen die niet door elke projectbegunstigde tijdig en volledig zijn 

aangevraagd, zoals aangegeven in het uitgavenplan in de goedgekeurde aanvraag, 

kunnen verloren gaan voor de betrokken projectbegunstigde. 

 

Artikel 8 

Aansprakelijkheid 

 

1. Indien een projectbegunstigde zijn verplichtingen zoals overeengekomen in deze 

overeenkomst en de bijbehorende bijlagen niet nakomt, is de betrokken 

projectbegunstigde de enige verantwoordelijke voor alle aansprakelijkheden, schade en 

kosten die voortvloeien uit de niet-naleving. 

2. Geen enkele projectbegunstigde kan aansprakelijk worden gesteld voor het niet 

nakomen van zijn verplichtingen zoals overeengekomen in deze overeenkomst indien de 

niet-naleving wordt veroorzaakt door overmacht. In een dergelijk geval moet de 

betrokken begunstigde dit onmiddellijk schriftelijk aan de andere begunstigden van het 

project melden. 

 

 

Artikel 9 
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 Auditrechten, evaluatie van het project / archivering van documenten 

 

1. De Europese Commissie, het Europees Bureau voor fraudebestrijding, de Europese 

Rekenkamer, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA en, binnen hun 

verantwoordelijkheid, de relevante organen van de deelnemende EU-lidstaten en 

Noorwegen of andere programma-autoriteiten hebben het recht om het juiste gebruik van 

middelen door de begunstigden van het project te auditen of ervoor te zorgen dat een 

dergelijke audit door bevoegde personen wordt uitgevoerd. 

2. Elke begunstigde van het project zal onverwijld alle voor de audit vereiste documenten 

overleggen, de nodige informatie verstrekken en toegang geven tot zijn / haar 

bedrijfsruimten. 

3. Overeenkomstig Verordening (EU) 1303/2013, artikelen 56 en 57 verbindt elke 

projectbegunstigde zich ertoe onafhankelijke deskundigen of instanties die een 

projectevaluatie uitvoeren, te voorzien van elk document of informatie die nodig is om de 

evaluatie te ondersteunen. 

4. Elke begunstigde van het project archiveert documenten met betrekking tot de 

projectimplementatie zoals beschreven in informatieblad nr. 12 betreffende documentatie 

en het controlespoor. Voor begunstigden van Noorwegen en Zweden moeten 

boekhoudkundige bewijzen en andere ondersteunende documenten gedurende tien 

volledige jaren worden bewaard vanaf 31 december van het jaar waarin de laatste betaling 

aan het project is uitgevoerd.  

5. Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1303/2013, Artikel 140 (de archivering van de 

documenten), moet elke begunstigde van het project ervoor zorgen dat alle documenten 

worden bewaard: 

a. In hun oorspronkelijke vorm; 

b. Als gecertificeerde echte kopieën van de originelen; 

c. Op algemeen aanvaarde gegevensdragers, inclusief elektronische versies van 

originele documenten; 
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d. Of documenten die alleen als elektronische versies bestaan. 

Niettegenstaande het voorgaande, moeten de archiveringsformaten voldoen aan nationale 

en EU-wettelijke vereisten. Specifieke richtlijnen voor documenten die vereist zijn voor het 

audittraject zijn te vinden in informatieblad nr. 12. 

6. De vereisten zoals vermeld in punt (4) zijn ook van toepassing op alle begunstigden van 

projecten die het partnerschap verlaten vóór het einde van het project. 

 

Artikel 10 

  

Communicatie en bekendmaking 

  

1. Elke begunstigde van het project draagt waar nodig bij aan de levering van het communicatie-

werkpakket zoals beschreven in de goedgekeurde aanvraag die zorgt voor een adequate 

promotie van het project en de resultaten ervan bij potentiële doelgroepen, belanghebbenden 

bij het project en het grote publiek in overeenstemming met bijlage XII. (2.2) van Verordening 

(EU) nr. 1303/2013, het subsidiecontract en de informatiebladen van het programma. 

2. Tenzij anders vereist door de beheersautoriteit, moet elke kennisgeving of publicatie met 

betrekking tot het project, in welke vorm en op welke manier dan ook, inclusief internet, 

vermelden dat deze alleen de mening van de auteur weergeeft en dat de programma-

autoriteiten niet aansprakelijk zijn voor elk gebruik dat kan worden gemaakt van de daarin 

opgenomen informatie. 

3. Elke begunstigde van het project stemt ermee in dat de programma-autoriteiten gemachtigd 

zijn om in elke vorm en op elke manier, inclusief internet, de volgende informatie te publiceren: 

a. de naam en een beknopte beschrijving van het project, 

b. de naam van de hoofdbegunstigde en de projectbegunstigden, 

c. het/ de adres(sen) van de projectwebsite(s) en / of andere informatie over hoe contact 

kan worden opgenomen met het project, 

d.  het doel van EFRO- / EFRO-equivalent - financiering, 
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e. het bedrag van EFRO- / EFRO-equivalent - toegekende en betaalde financiering uit het 

samenwerkingsprogramma, 

f. de duur van het project, 

g. de geografische reikwijdte van het project, 

h. de activiteitenrapporten inclusief het definitieve activiteitenverslag  

 

 

Artikel 11 

  

Intellectuele eigendomsrechten  

  

1. Alle intellectuele eigendom, outputs en resultaten (materieel of immaterieel) die voortvloeien 

uit het project zullen eigendom zijn van de hoofdbegunstigde en de projectbegunstigden maar 

moeten beschikbaar worden gesteld voor het grote publiek zoals beschreven in paragraaf 5.3 

van het Samenwerkingsprogramma.    

2. In overeenstemming hiermee moeten de resultaten van het project door de hoofdbegunstigde 

en projectbegunstigden gratis ter beschikking van het publiek worden gesteld. De 

beheersautoriteit en alle andere relevante belanghebbenden van het programma (zoals de 

nationale contactpunten, de Europese Commissie) kunnen zich het recht voorbehouden deze 

te gebruiken voor informatie- en communicatieactiviteiten met betrekking tot het programma. 

Als er reeds bestaande intellectuele en industriële eigendomsrechten met het project 

verbonden zijn, zullen deze volledig worden gerespecteerd, mits zij schriftelijk door de 

hoofdbegunstigde en projectbegunstigden bij de beheersautoriteit worden aangemeld. 

3. Alle inkomsten uit intellectuele eigendomsrechten moeten worden beheerd in 

overeenstemming met de toepasselijke EU-, nationale en programmaregels zoals beschreven 

in de informatiebladen. 

 

Artikel 12 

  

Samenwerking met derden, rechtsopvolging van delegaties en outsourcing  
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1. In geval van samenwerking met derden, waaronder leveranciers van goederen / diensten, 

blijft de betrokken projectbegunstigde uitsluitend tegenover de hoofdbegunstigde 

verantwoordelijk voor de nakoming van zijn verplichtingen zoals vastgelegd in deze 

projectpartnerschapsovereenkomst.  

2. De hoofdbegunstigde wordt door de projectbegunstigde op de hoogte gebracht van het 

onderwerp en de partij van elk contract dat met een derde is gesloten.  

3. Geen enkele projectbegunstigde heeft het recht zijn rechten en verplichtingen uit hoofde 

van deze projectpartnerschapsovereenkomst over te dragen zonder voorafgaande 

toestemming van de andere projectbegunstigden en de verantwoordelijke 

uitvoeringsinstanties van het programma. 

4. In geval van rechtsopvolging is de hoofdbegunstigde of betrokken begunstigde verplicht 

alle taken uit hoofde van deze partnerschapsovereenkomst over te dragen aan de 

rechtsopvolger.  

5. Outsourcing aan consultants of aan leveranciers van goederen / diensten vindt plaats in 

overeenstemming met procedures die zijn uiteengezet in de toepasselijke regels voor 

openbare aanbestedingen, b.v. relevante nationale regels en / of informatiebladen voor de 

begunstigde contractant in overeenstemming met de EU-richtlijnen inzake 

overheidsopdrachten. 

 

Artikel 13 

Duur en recht van opzegging  

 

1. De overeenkomst treedt in werking op de datum waarop deze door alle partijen wordt 

ondertekend. (Er worden geen betalingen aan het project gedaan door de programma-

autoriteiten totdat de overeenkomst is ondertekend.) Dit blijft van kracht tot volledige 

nakoming van de verplichtingen van de hoofdbegunstigde en begunstigden uit hoofde van 

deze projectpartnerschapsovereenkomst en het subsidiecontract, dwz tot het 

eindrapport. van het project is goedgekeurd door de programma-autoriteiten en er geen 

openstaande kwesties met betrekking tot audit zijn. 
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a. In het bijzonder blijven alle relevante bepalingen van kracht die nodig zijn voor de 

nakoming van de archiverings- en auditverplichtingen die zijn gedefinieerd in artikel 9 van 

deze overeenkomst tot het einde van de periode waarnaar wordt verwezen in 

informatieblad nr. 12 en in artikel 140 van Verordening (EU) nr. 1303. / 2013. 

 

Artikel 14 

Niet-nakoming van verplichtingen en geschillen  

 

1. Indien een van de projectbegunstigden zijn verplichtingen niet nakomt, neemt de 

hoofdbegunstigde contact op met de betrokken begunstigde en herinnert hij deze 

begunstigde eraan deze binnen een termijn van maximaal 14 dagen na te leven. De 

hoofdbegunstigde stelt alles in het werk om contact op te nemen met de betrokken 

begunstigde om de moeilijkheden op te lossen, onder meer door de hulp van de 

beheersautoriteit / het gezamenlijk secretariaat van het programma te zoeken. 

2. Indien de niet-nakoming van verplichtingen blijft bestaan, ondanks kennisgevingen als 

vermeld in punt één van dit artikel, kan het partnerschap besluiten de betrokken 

begunstigde van het project uit te sluiten. De beheersautoriteit / het gemeenschappelijk 

secretariaat wordt onmiddellijk door de hoofdbegunstigde op de hoogte gebracht als het 

partnerschap van plan is een projectbegunstigde van het project uit te sluiten. 

3. In geval van niet-nakoming van de verplichting van een projectbegunstigde met financiële 

gevolgen voor de financiering van het project als geheel, kan de hoofdbegunstigde een 

vergoeding eisen om het betrokken bedrag te dekken. 

4. In geval van geschillen, zelfs indien deze als zodanig worden beschouwd door slechts een 

van de projectbegunstigden, die kunnen ontstaan als gevolg van een verdere overeenkomst 

of een daadwerkelijke actie die geheel of gedeeltelijk onderworpen is aan de huidige 

overeenkomst, werken de projectbegunstigden eerst naar een minnelijke schikking. Indien 

de begunstigden geen minnelijke schikking bereiken, wordt de schikking beslecht door de 
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bevoegde rechtbank of door arbitrage in het district waar de hoofdbegunstigde zijn 

statutaire zetel heeft. Het hoofdkantoor van de hoofdbegunstigde bevindt zich te [adres]. 

Artikel 15 

 

Aanvraag tot terugbetaling 

1. Indien de programma-autoriteiten overeenkomstig de bepalingen van het subsidiecontract 

terugbetaling eisen van alle of een deel van de reeds overgedragen subsidie, is elke 

betrokken projectbegunstigde verplicht zijn deel van het ten onrechte ontvangen bedrag 

aan de hoofdbegunstigde terug te betalen. 

2. De hoofdbegunstigde stelt de betrokken begunstigde van het project onverwijld in kennis 

van elk gelijkwaardig EFRO / Noors bedrag dat ten onrechte is betaald vanwege een 

onregelmatigheid, zodra deze door de beheersautoriteit / het gemeenschappelijk 

secretariaat op de hoogte is gesteld. Deze zendt ook onverwijld de brief waarmee de 

beheersautoriteit de invorderingsopdracht heeft uitgevoerd en stelt elke begunstigde van 

het project in kennis van het terug te betalen bedrag. Dit bedrag is verschuldigd vóór de 

uiterste datum die door de hoofdbegunstigde is aangegeven volgens de in het 

subsidiecontract beschreven terugvorderingsprocedure. In het geval dat het terug te 

vorderen bedrag aan rente is onderworpen, zal de rentevoet worden bepaald in 

overeenstemming met de relevante EU- en nationale regels en worden toegepast op elke 

betrokken begunstigde. 

 

3. Volgens artikel 122.2 van Verordening (EU) 1303/2013 en artikel 27.3 van Verordening (EU) 

1299/2013, als de hoofdbegunstigde er niet in slaagt de terugbetaling van andere 

projectbegunstigden te verkrijgen of als de beheersautoriteit er niet in slaagt terugbetaling 

van de hoofdbegunstigde, de lidstaat of het derde land op het grondgebied waarvan de 

betrokken begunstigde zich bevindt, vergoedt de beheersautoriteit alle bedragen die ten 

onrechte aan die begunstigde zijn betaald. De EU-lidstaat of het derde land (Noorwegen) 

op het grondgebied waarvan de betrokken begunstigde zich bevindt, heeft het recht om 

gerechtelijke stappen te ondernemen die deze nodig acht ten aanzien van de betrokken 

begunstigde om het ten onrechte betaalde bedrag terug te vorderen, op basis van de 

nationale rechtsregels en in overeenstemming met elke overeenkomst die de EU-lidstaat of 
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Noorwegen met de begunstigde heeft gesloten. In dat geval heeft de hoofdbegunstigde het 

recht zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst over te dragen aan 

de EU-lidstaat of Noorwegen op het grondgebied waarvan de betrokken begunstigde zich 

bevindt, op voorwaarde dat de EU-lidstaat of Noorwegen met deze overdracht instemmen. 

 

Artikel 16 

Wijziging van de partnerschapsovereenkomst, intrekkingen,  

 

1. Deze overeenkomst wordt alleen schriftelijk gewijzigd. De gewijzigde overeenkomst moet 

door alle betrokken partijen worden ondertekend.   

2. Wijzigingen van het project (bijv. betreffende activiteiten, tijdschema of budget) die zijn 

goedgekeurd door de programma-autoriteiten, in overeenstemming met de procedure 

die is vastgelegd in de Programmahandleiding, kunnen worden uitgevoerd zonder de 

huidige overeenkomst te wijzigen. 

3. Indien een van de projectbegunstigden zich terugtrekt uit het partnerschap, trachten de 

hoofdbegunstigde en de projectbegunstigden de bijdrage van de terugtrekkende 

projectbegunstigde te dekken en stellen zij de programma-autoriteiten voor om de taken 

van de ingetrokken begunstigde binnen het partnerschap opnieuw toe te wijzen en / of 

om de teruggetrokken begunstigde te vervangen door een of meer nieuwe 

projectbegunstigden. 

 

Artikel 17 

Werktaal  

 

1. De werktaal van het project is Engels. 

 

2. Als er meer dan één taalversie van de Overeenkomst bestaat, is de Engelse versie van 

de Overeenkomst bindend. 

 

Artikel 18 

Slotbepalingen  

  

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  
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2. Indien een bepaling in deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet doeltreffend 

zou zijn, verbinden de begunstigden van het project zich ertoe de niet doeltreffende 

bepaling te vervangen door een doeltreffende bepaling die zo dicht mogelijk 

aanleunt bij het doel van de niet doeltreffende bepaling. 
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Bijlagen 

 

Bijlage 1. De aanvraag zoals goedgekeurd door het Stuurcomité - Dit omvat de begroting per 

begrotingslijn per begunstigde, uitgavenplan per begunstigde, toewijzing van taken 

en doelstellingen, output en resultaten per begunstigde en het gedeelde 

kostenplan (deze informatie is te vinden in de goedgekeurde aanvraag en het 

subsidiecontract).  

Bijlage 2.  Het subsidiecontract tussen de beheersautoriteit en de hoofdbegunstigde 

Bijlage 3.  Gedeeld kostenmodel voor BLING-project.  
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Handtekeningen 

 

 

De hoofdbegunstigde 

Titel van de instelling:   Gemeente Groningen  

Plaats en datum:  Groningen, juli 2019 

Naam en functie van de ondertekenaar: Diana Starmans, algemeen directeur gemeente 

Groningen  

 

Handtekening/Stempel:             …………………………………………………………………… 

 

De begunstigde van het project [5] 

Titel van de instelling:  Stad Roeselare  

Plaats en datum:            …………………………………………………………………… 

Naam en functie van de ondertekenaar:            …….…………………………………………………………… 

 

Handtekening/Stempel:             …………………………………………………………………… 

 

 

  

89/152



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Co-beneficiary             
Pagina 19 van 21 

BIJLAGE 1. De volledige aanvraag van het BLING-project zoals 

goedgekeurd op 11-12-2018 

 

Zie bijlage.  
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BIJLAGE 2  Subsidiecontract tussen de beheersautoriteit en de 

hoofdbegunstigde 

 

Zie bijlage. 
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BIJLAGE 3 -  Gedeeld kostenmodel voor BLING-project  

 

Het BLING-project maakt gebruik van Model 4 (kosten betaald door 

en vergoed aan hoofdbegunstigde) zoals beschreven in 

informatieblad 8 - Gedeelde kosten.  

 
- Alleen de hoofdbegunstigde kan gedeelde kosten maken en claimen. 

- Alle projectbijeenkomsten in het BLING-project (groep stuurcomité / 

werkpakketbijeenkomsten) worden gefaciliteerd en betaald door de ontvangende 

begunstigde(n). 

- Kosten voor het Mid-Term Event en de Final Conference worden grotendeels betaald uit 

gedeelde kosten (uitgezonderd reis- en verblijfkosten voor Begunstigden). 

- Aanvullende verzoeken inzake gedeelde kosten kunnen worden gedaan tijdens 

vergaderingen van de projectstuurgroep en worden door de hoofdbegunstigde beslist na 

overleg met de projectstuurgroep. 

- Hier is een lijst met het maximum van gedeelde kosten per begunstigde voor het BLING-

project:  
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IR 12 Amendement van raadslid Brecht Vermeulen: Agendapunt 23 : 
Overeenkomst betreffende wijzigingen openbaarvervoersnetwerk 
i.f.v. AZ Delta campus Rumbeke  -  Amendement 1

Indiener(s):
Brecht Vermeulen,                      N-VA                   

Toelichting:
In artikel 5 van de overeenkomst worden de woorden  “De uitvoering van deze 
overeenkomst gaat in op 1 september 2019” vervangen door de woorden “De uitvoering 
van deze overeenkomst gaat in op 1 februari 2020” 

Motivatie: AZ Delta heeft op woensdag 18 september 2019, dus enkele dagen na het 
toesturen van de agenda en enkele maanden na het tot stand komen van de ontwerp-
overeenkomst, de officiële opening van AZ Delta verschoven van 15 november 2019 naar 
het voorjaar 2020. Het heeft bijgevolg geen zin om bussen voor personeel en patiënten 
in te schakelen en daarvoor een grote kostprijs te betalen, als het ziekenhuis nog niet 
(voldoende) in gebruik is.

Stemming op het initiatiefrecht
Afgekeurd door de gemeenteraad met 

- 7 stem(men) voor: Dieter Carron; Bart De Meulenaer; Frederik Declercq; Lieve 
Lombaert; Justine Pillaert; Siska Rommel; Brecht Vermeulen
- 23 stem(men) tegen:Rina Arteel; Gerdi Casier; Griet Coppé; Liselot De Decker; José 
Debels; Francis Debruyne; Veroniek Debruyne - Desender; Kris Declercq; Piet Delrue; 
Michèle Hostekint; Geert Huyghe; Henk Kindt; Dirk Lievens; Caroline Martens; Nathalie 
Muylle; Matthijs Samyn; Stefaan Van Coillie; Mieke Vanbrussel; Tom Vandenkendelaere; 
Marc Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; Bart Wenes; Margot Wybo
-9 onthoudingen(en):Cyriel Ameye; Peter Claeys; Immanuel De Reuse; Filip Deforche; 
Steven Dewitte; Tina Feys; Deniza Miftari; Jeaninne Vandenabeele; Bert Wouters

IR 13 Amendement van raadslid Brecht Vermeulen: Agendapunt 23 : 
Overeenkomst betreffende wijzigingen openbaarvervoersnetwerk 
i.f.v. AZ Delta campus Rumbeke - Amendement 2

Indiener(s):
Brecht Vermeulen,                      N-VA                   

Toelichting:
In artikel 5 van de overeenkomst worden de laatste woorden “en ondertekent” 
vervangen door de woorden “en ondertekend”.

Motivatie: dt-fout

Stemming op het initiatiefrecht
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Goedgekeurd door de gemeenteraad met algemene stemmen

IR 14 Amendement van raadslid Brecht Vermeulen: Agendapunt 23 : 
Overeenkomst betreffende wijzigingen openbaarvervoersnetwerk 
i.f.v. AZ Delta campus Rumbeke - Amendement 3

Indiener(s):
Brecht Vermeulen,                      N-VA                   

Toelichting:
Het volledige artikel wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst :

Artikel 3 – Financiële tussenkomst

§1. Er is geen financiële tussenkomst van de stad Roeselare voor de periode vanaf 
september 2019 tot en met 31 december 2019

§2. De financiële tussenkomst van de stad Roeselare bedraagt vanaf 1 januari 2020 € 
63.020,83 excl. 6% BTW per jaar.

§3. De financiële tussenkomst van AZ Delta bedraagt vanaf 1 januari 2020 € 63.020,83 
excl. 6% BTW per jaar

Motivatie: Vermits het AZ Delta nog niet klaar is, dienen er tot 1 februari 2020 ook geen 
wijzigingen aan het openbaarvervoersnet i.f.v. de bediening van AZ Delta campus 
Rumbeke te gebeuren. De bussen van De Lijn kunnen nog volgens het bestaande kunnen 
blijven rijden.  Dit betekent dat er geen bijdrage van de stad voor gewijzigde lijnen 
moeten betaald worden in 2019, en slechts 11 van de 12 maanden in 2020.

Stemming op het initiatiefrecht
Afgekeurd door de gemeenteraad met 

- 7 stem(men) voor: Dieter Carron; Bart De Meulenaer; Frederik Declercq; Lieve 
Lombaert; Justine Pillaert; Siska Rommel; Brecht Vermeulen
- 23 stem(men) tegen:Rina Arteel; Gerdi Casier; Griet Coppé; Liselot De Decker; José 
Debels; Francis Debruyne; Veroniek Debruyne - Desender; Kris Declercq; Piet Delrue; 
Michèle Hostekint; Geert Huyghe; Henk Kindt; Dirk Lievens; Caroline Martens; Nathalie 
Muylle; Matthijs Samyn; Stefaan Van Coillie; Mieke Vanbrussel; Tom Vandenkendelaere; 
Marc Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; Bart Wenes; Margot Wybo
-9 onthoudingen(en):Cyriel Ameye; Peter Claeys; Immanuel De Reuse; Filip Deforche; 
Steven Dewitte; Tina Feys; Deniza Miftari; Jeaninne Vandenabeele; Bert Wouters

IR 15 Amendement van raadslid Brecht Vermeulen: Agendapunt 23 : 
Overeenkomst betreffende wijzigingen openbaarvervoersnetwerk 
i.f.v. AZ Delta campus Rumbeke - Amendement 4

Indiener(s):
Brecht Vermeulen,                      N-VA                   
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Toelichting:
De datum van ondertekening van de overeenkomst wordt veranderd.  De woorden 
“Opgesteld in drie exemplaren te Oostende op 1 augustus 2019.” Worden vervangen 
door de woorden “Opgesteld in drie exemplaren te Oostende op 24 september 2019”.

Motivatie: Aangezien de overeenkomst geen clausule inhoudt waarbij de ondertekening 
van de overeenkomst, en de datum wanneer de overeenkomst van kracht wordt, 
onderhavig is aan een goedkeuring van de gemeenteraad, kan de overeenkomst ten 
vroegste ondertekend worden en van kracht worden na de goedkeuring van de 
gemeenteraad.

Stemming op het initiatiefrecht
Afgekeurd door de gemeenteraad met 

- 7 stem(men) voor: Dieter Carron; Bart De Meulenaer; Frederik Declercq; Lieve 
Lombaert; Justine Pillaert; Siska Rommel; Brecht Vermeulen
- 23 stem(men) tegen:Rina Arteel; Gerdi Casier; Griet Coppé; Liselot De Decker; José 
Debels; Francis Debruyne; Veroniek Debruyne - Desender; Kris Declercq; Piet Delrue; 
Michèle Hostekint; Geert Huyghe; Henk Kindt; Dirk Lievens; Caroline Martens; Nathalie 
Muylle; Matthijs Samyn; Stefaan Van Coillie; Mieke Vanbrussel; Tom Vandenkendelaere; 
Marc Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; Bart Wenes; Margot Wybo
-9 onthoudingen(en):Cyriel Ameye; Peter Claeys; Immanuel De Reuse; Filip Deforche; 
Steven Dewitte; Tina Feys; Deniza Miftari; Jeaninne Vandenabeele; Bert Wouters

23 2019_GR_00201 Overeenkomst betreffende wijzigingen 
openbaarvervoersnet i.f.v. bediening AZ Delta 
campus Rumbeke - Goedkeuring

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

Bijlagen
1. Overzichtskaart wijziging lijnvoering
2. Overeenkomst wijziging openbaarvervoersnet bediening AZ Delta (vanaf 

01/09/2019)
3. Eensluidend Uittreksel bediening AZ Delta (CBS 20190506)
4. Overeenkomst wijziging openbaarvervoersnet bediening AZ Delta - aangepast aan 

amendement

Voorgeschiedenis
In de zitting van 6 mei 2019 werd door het college van burgemeester en schepenen het 
princiepsakkoord voor de aanpassing van het openbaarvervoersnet in functie van de 
bediening van AZ Delta campus Rumbeke - Oekene goedgekeurd, evenals het 
basisprincipe om te streven naar een akkoord met AZ Delta met het oog op 
medefinanciering van de meerkost voor de jaren 2019 en 2020.

Context en argumentatie
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Vanaf september - oktober 2019 verhuizen de eerste medewerkers van AZ Delta campus 
Wilgenstraat naar de nieuwe site in Rumbeke/Oekene. In het voorjaar van 2020 is de 
nieuwe campus van AZ Delta in Rumbeke/Oekene volledig operationeel en sluiten 
campus Wilgenstraat en campus Westlaan definitief de deuren.

Naast de bouw van de campus zelf werd en wordt bij de ontwikkeling van de nieuwe site 
ook heel veel aandacht besteed aan de bereikbaarheid en ontsluiting van de nieuwe 
ziekenhuiscampus. Op 28 juni 2019 werd het 3a-knooppunt opengesteld voor het 
verkeer. Dit knooppunt moet zorgen voor een vlotte en veilige bereikbaarheid van zowel 
het nieuwe ziekenhuis als van Accent Businesspark en de nog te ontwikkelen 
bedrijvenzones in de omgeving van de Kwadestraat. Ook de veiligheid en bereikbaarheid 
met de fiets en het openbaar vervoer staan hierin centraal. In het ontwerp van het 3a-
knooppunt werd waar nodig voorzien in busbanen en zullen ook de verkeerslichten 
beïnvloed kunnen worden door naderende bussen om de doorstroming van het openbaar 
vervoer te kunnen garanderen. Op de ziekenhuissite wordt nabij de ingang een 
comfortabele bushalte gerealiseerd. Ook bij de verdere ontwikkeling van Accent 
Businesspark wordt op de site een bushalte voorzien.

In het kader van de uitvoering van het decreet basisbereikbaarheid zal er binnen de 
vervoersregio Midwest in overleg met de verschillende betrokken steden en gemeenten 
werk gemaakt worden van een nieuw openbaarvervoersnet voor de regio. Hierin zal de 
bediening van de nieuwe ziekenhuiscampus onmiddellijk meegenomen worden. De uitrol 
van dit net is voorzien voor december 2020 - januari 2021.

Het is echter, zowel voor de Stad als De Lijn als AZ Delta, cruciaal dat er van bij de 
ingebruikname van het ziekenhuis een busbediening aanwezig is om de bereikbaarheid 
van het ziekenhuis met het openbaar vervoer te garanderen. Voor deze oefening werd 
vanuit De Lijn onmiddellijk meegegeven dat dit voor hen budgetneutraal moet zijn. Dit 
betekent concreet dat ofwel het bestaande openbaarvervoersnet zo aangepast wordt dat 
men ruimte krijgt om het ziekenhuis in de bediening mee te nemen ofwel moet een 
andere partij zorgen voor de financiering van het benodigde, bijkomende budget om een 
bus via het ziekenhuis te laten rijden.

Voor de Stad was het van belang dat de wijzigingen aan het openbaarvervoersnet i.f.v. 
de bediening van AZ Delta campus Rumbeke

 zo weinig mogelijk impact hadden op de bestaande gebruikers,
 in de mate van het mogelijke rekening houden met gekende knelpunten en 

vragen tot bijsturing,
 zorgen voor een zo comfortabel en vlot mogelijke bediening van de nieuwe 

ziekenhuiscampus.

Om rekening te houden met deze verwachtingen was een wijziging aan het bestaande 
openbaarvervoersnet zonder bijkomende, financiële middelen niet mogelijk. Er werden 
door De Lijn verschillende scenario's uitgewerkt met een zo beperkt mogelijke financiële 
impact. Deze scenario's werden in overleg met de stad verder verfijnd tot het 
uiteindelijke voorkeursscenario en werden ook aan AZ Delta voorgelegd. Dit scenario 
bestaat uit volgende wijzigingen (zie overzichtskaart met de wijzigingen in bijlage):

 Lijn 4 rijdt voortaan via de Ardooisesteenweg - Batavialaan - Mandellaan - kern 
Rumbeke en de Kwadestraat naar AZ Delta. Deze lijn rijdt dagelijks tijdens de 
daluren (vanaf 8u30 tot 16u) met een uurfrequentie. Deze lijn wordt gereden met 
een standaardvoertuig.
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 De reisweg van stadslijn 6 blijft behouden tot aan de halte Rumbeke Zonnebloem. 
In plaats van richting de Kleine Bruanestraat te rijden, blijft lijn 6 de 
Rumbeeksesteenweg volgen. Vanaf de halte Rumbeke Afspanning volgt ook lijn 6 
de Kwadestraat naar AZ Delta en rijdt vervolgens verder tot aan Oekene Dorp, 
naar het nieuwe eindpunt op de parking t.h.v. het oud gemeentehuis. Lijn 6 rijdt 
op weekdagen en zaterdagen met een halfuurfrequentie, op zondag met een 
uurfrequentie.

 Lijn 60 (Roeselare - Izegem - Lendelede - Heule - Kortrijk) volgt voortaan de 
Mandellaan en de Ardooisesteenweg i.p.v. via de Rumbeeksesteenweg. De 
dienstregeling van deze lijn blijft voor de rest behouden.

Met deze gewijzigde lijnen ontstaat er tussen Roeselare Busstation en AZ Delta campus 
Rumbeke een bediening met 3 bussen per uur heen en terug op week- en zaterdagen 
van 8u30 tot 16u00. De aangepaste lijnvoering zorgt er ook voor dat alle buslijnen, dus 
ook de stadslijnen, t.h.v. het Busstation geïntegreerd worden in de busperrons.

De aanpassingen worden vanaf 1 september 2019 ingevoerd, zodat er een busbediening 
aanwezig is op AZ Delta campus Rumbeke van zodra de eerste medewerkers er aan de 
slag gaan. Voorafgaand aan de invoering van het gewijzigde openbaarvervoersnet werd 
ondertussen door De Lijn, in samenwerking met de stad Roeselare, een 
communicatiecampagne uitgerold.

De bijkomende exploitatiekost voor deze noodzakelijke aanpassingen bedraagt € 137 
500,00 (excl. BTW) op jaarbasis. Bij de uitwerking van een mogelijk, nieuw 
openbaarvervoersnet in het kader van de oefening voor de basisbereikbaarheid zal een 
bediening van AZ Delta campus Rumbeke standaard meegenomen worden. Bij de 
invoering van het nieuwe net voor de basisbereikbaarheid vanaf januari 2021 komt deze 
bijkomende exploitatiekost dan automatisch te vervallen. Alle bijsturingen of extra 
aanbod aan het bestaande openbaarvervoersnet moeten voor De Lijn budgetneutraal 
zijn. De extra exploitatiekost van (orde van grootte, excl. BTW) € 45 000 voor 2019 en 
van € 137 500,00 voor 2020 moeten voor De Lijn door derden betaald worden. Gezien de 
bediening van AZ Delta campus Rumbeke niet enkel van belang is voor de Stad, maar 
ook voor het ziekenhuis zelf, werd aan AZ Delta de vraag gesteld om financieel mee 
tussen te komen in de bijkomende exploitatiekost. Na overleg met AZ Delta is men 
bereid om voor de helft tussen te komen in de bijkomende exploitatiekost voor de 
aanpassing van het openbaarvervoersnet i.f.v. de bediening van AZ Delta campus 
Rumbeke. Doordat de ingebruikname van de nieuwe ziekenhuiscampus in tegenstelling 
tot eerdere aannames pas in het begin van 2020 voorzien wordt en ook het grootste deel 
van de werknemers pas vanaf 2020 op de nieuwe campus tewerkgesteld zal zijn, zal AZ 
Delta vanaf 2020 tussenkomen in de helft van de bijkomende exploitatiekost.

De afspraken en financiering van deze bijkomende exploitatiekost worden praktisch 
geregeld door het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen De Lijn, AZ 
Delta en de stad Roeselare. Deze overeenkomst betreffende wijzigingen 
openbaarvervoersnet in functie van bediening AZ Delta campus Rumbeke wordt ter 
goedkeuring voorgelegd. De overeenkomst wordt afgesloten vanaf 1 september 2019 
t.e.m. 31 december 2020. Indien de vooropgestelde timing voor de invoering van een 
basisbereikbaarheid vanaf 1 januari 2021 niet gehaald wordt, zal een nieuwe bijkomende 
samenwerkingsovereenkomst opgemaakt en afgesloten moeten worden die loopt tot 
invoering basisbereikbaarheid.

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

Financiële tussenkomst stad Roeselare exploitatiekost wijziging openbaarvervoersnet 
i.f.v. bediening AZ Delta campus Rumbeke / De Lijn BE0242.069.537 / €121 458,33 
(excl. BTW) (€48 8583,33 (2019), €72 875,00 (2020)) / 64990010 / 021000

Bij de budgetopmaak (BW 2019/2 en MJP) wordt hiervoor nieuw budget voorzien.

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

Artikel 1
De overeenkomst betreffende wijzigingen openbaarvervoersnet i.f.v. bediening AZ Delta 
campus Rumbeke wordt goedgekeurd zoals in bijlage gevoegd.
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Overeenkomst betreffende wijzigingen 
openbaarvervoersnet i.f.v. bediening AZ 
Delta campus Rumbeke 
 
Tussen 
 

• De Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, met zetel gevestigd te 2800 Mechelen, 
Motstraat 20, vertegenwoordigd door de heer Roger Kesteloot, directeur-generaal 
hierna te noemen De Lijn; 

 

• de stad Roeselare , waarvan de kantoren gevestigd zijn in het stadhuis,  
Botermarkt 2 te 8800 Roeselare, vertegenwoordigd door de heer Geert Sintobin, 
algemeen directeur en de heer Piet Delrue, voorzitter van de gemeenteraad, 
handelend ter uitvoering van het Besluit van de Gemeenteraad dd. 23 september 
2019, dat kracht van werking heeft verkregen, hierna te noemen stad Roeselare; 
 

• AZ Delta vzw, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8800 Roeselare, Rode 
Kruisstraat 20, vertegenwoordigd door de heer Johan Hellings, algemeen directeur, 
voorzitter directiecomité, hierna te noemen AZ Delta. 

 
Wordt overeengekomen wat volgt: 
 
Artikel 1 – Onderwerp van de overeenkomst. 
 
§1. Onderhavige overeenkomst betreft de financiële tussenkomst in de exploitatiekost voor de 
wijzigingen van het openbaarvervoersnet in functie van de bediening van de nieuwe site AZ 
Delta, campus Rumbeke. 
 
Artikel 2 – Reisweg en aanbod 
 
§1. Het extra aanbod omvat een wijziging en/of uitbreiding van de reisweg en dienstregeling 
van stadslijnen 4 en 6, en van streeklijn 60. Op die manier ontstaat er een bediening met 3 
bussen per uur heen en terug tussen Roeselare busstation en AZ Delta op week- en 
zaterdagen van 8u30 tot 16u00 (en met 2 bussen per uur voor en na de periode van 8u30 tot 
16u00). Op zondag zijn er dan 2 bussen per uur tussen Roeselare busstation en AZ Delta. 
 
Het gewijzigde en/of extra aanbod betreft: 
Lijn 4 kent een gewijzigd en uitgebreid traject en rijdt voortaan vanaf Roeselare busstation via 
de Ardooisesteenweg, Batavialaan, Mandellaan, Rumbeeksesteenweg en de Kwadestraat 
naar AZ Delta (eindhalte). Deze lijn rijdt dagelijks tijdens de daluren (tussen  8u30 en 16u) 
met een 60’ frequentie. Deze wijziging heeft als gevolg dat enkele haltes worden geschrapt 
en/of verschoven, en dat er nieuwe haltes op het traject worden voorzien. 
 
Lijn 6 kent een gewijzigd en uitgebreid traject. Het huidig traject tussen Roeselare busstation 
en de halte Rumbeke Zonnebloem blijft behouden, het huidig traject tussen de halte 
Roeselare Zonnebloem en het eindpunt te Oekene is wel gewijzigd. In plaats van via de 
Kleine Bruanestraat en Mandellaan te rijden blijft lijn 6 vanaf de halte Roeselare Zonnebloem 
de Rumbeeksesteenweg volgen richting Rumbeke. Vanaf de halte Rumbeke Afspanning volgt 
lijn 6 de Kwadestraat, en rijdt via  AZ Delta vervolgens verder tot aan het nieuwe eindpunt 
Oekene Oud Gemeentehuis. Lijn 6 rijdt op weekdagen en zaterdag met een 30’ frequentie, op 
zondag met een 60’ frequentie. Deze wijziging heeft als gevolg dat enkele haltes worden 
geschrapt en/of verschoven, en dat er nieuwe haltes op het traject worden voorzien. 
 
Lijn 60 kent een gewijzigd traject tussen Rumbeke en Roeselare busstation. Het huidige 
traject via de Rumbeeksesteenweg en de Koning Albert I-laan wordt verlaten. Voortaan rijdt 
lijn 60 tussen Roeselare busstation en Rumbeke via de Mandellaan en de Ardooisesteenweg. 
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De huidige dienstregeling blijft behouden. Deze wijziging heeft als gevolg dat enkele haltes 
worden geschrapt en/of verschoven, en dat er nieuwe haltes op het traject worden voorzien. 
 
Ten gevolge deze wijzigingen is er een noodzakelijke herverdeling van alle streek- en 
stadslijnen aan de perrons te Roeselare busstation. Hierbij worden de stadslijnen 
geïntegreerd in de beschikbare perrons. 
 
Artikel 3 – Financiële tussenkomst 
 
§1. De financiële tussenkomst van de stad Roeselare bedraagt voor de periode vanaf 1 

september 2019 tot en met 31 december 2019 € 45.833,33 excl. 6% BTW. 
 
§1.1 Uitzonderlijk zal een herberekening van de kostprijs uitgevoerd worden, de minder 

gereden kilometers worden vervolgens in mindering gebracht.  Dit zolang de omleiding 
in voege is en nieuwe site van AZ Delta te Rumbeke niet toegankelijk is voor de bussen 
van De Lijn. 

 
§2. De financiële tussenkomst van de stad Roeselare bedraagt vanaf 1 januari 2020 

€68.750,00 excl. 6% BTW per jaar. 
 
§3. De financiële tussenkomst van AZ Delta bedraagt vanaf 1 januari 2020 €68.750,00 excl. 

6% BTW per jaar. 
 
Artikel 4 – Afrekening en betalingsmodaliteiten. 
 
§ 1. Het verschuldigd bedrag wordt maandelijks door De Lijn gefactureerd.  
 
Facturen voor de stad Roeselare worden opgestuurd naar: 
 
inkomendefacturen@roeselare.be  
 
Facturatiegegevens 
Stadsbestuur Roeselare 
Botermarkt 2 
8800 Roeselare 
BTW nr. 207 432 520 
 
 
Facturen voor AZ Delta worden opgestuurd naar: 
 
invoicing@azdelta.be 
 
Facturatiegegevens 
AZ Delta vzw 
T.a.v. dienst boekhouding 
Rode-Kruisstraat 20 
8800 Roeselare 
Btw BE0505 931 808 
 
§ 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is van rechtswege en zonder aanmaning de 
wettelijke intrest verschuldigd. De betaling dient te gebeuren binnen een termijn van 30 dagen 
na ontvangst. 
 
Artikel 5 – Duur van de overeenkomst. 
 
De uitvoering van deze overeenkomst gaat in op 1 september 2019 en eindigt bij invoering 
van het nieuwe OV-netwerk basisbereikbaarheid. Voorlopig staat de datum van invoering 
basisbereikbaarheid op  31 december 2020.  
Indien de invoering van basisbereikbaarheid wordt uitgesteld, zal een nieuwe bijkomende 
samenwerkingsovereenkomst worden opgemaakt met ingang op 1 januari 2021 en met een 
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duurtijd tot de nieuwe datum van invoering basisbereikbaarheid. Deze eventuele nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst vanaf 1 januari 2021 dient uiterlijk tegen 1 januari 2021 door de 
drie partijen te zijn goedgekeurd en ondertekend. 
 
 
Artikel 6 –Bevoegde rechtbank. 
 
Voor elk geschil dat uit onderhavige overeenkomst voortvloeit  zijn alleen de rechtbanken van 
Mechelen bevoegd. 
 
Opgesteld in drie exemplaren te Oostende op 1 augustus 2019. 
 
Elke partij erkent een exemplaar ontvangen te hebben. 
 

Voor De Lijn 
 
 
 
 
 
 

    Roger Kesteloot 
    Directeur-Generaal 

 
 

Voor de stad Roeselare 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geert Sintobin      Piet Delrue 
Algemeen Directeur    Voorzitter gemeenteraad 
 
 

Voor AZ Delta 
 
 
 
 
 
 
 

Johan Hellings 
Algemeen directeur 
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24 2019_GR_00215 Zefier - garantieverklaring - Goedkeuring

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

Juridische grond
Statuten van Zefier

Bijlagen
1. Zefier - Information Memorandum
2. Zefier - ontwerp gemeenteraadsbesluit garantieverklaring
3. 20190506- brief aan de gemeenten m.b.t. de garantieverklaring(via e-mail)

Context en argumentatie
Gelet op het feit dat de stad Roeselare vennoot is van de coöperatieve vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Zefier, met maatschappelijke zetel te Koning Albert II-laan 
37, 1030 Schaarbeek en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR 
Brussel, Nederlandstalige afdeling) 0680.832.904 (de “Vennootschap”);

Gelet op artikel 13, §1 van de statuten van de Vennootschap dat bepaalt dat de vennoten 
elk voor hun deel de verbintenis aangaan de leningen te waarborgen die de 
Vennootschap heeft aangegaan met het oog op de verwerving voor hun rekening van 
Strategische Participaties (zoals gedefinieerd in de statuten van de Vennootschap) en 
voor het financieren van de ondernemingen waarop deze Strategische Participaties 
betrekking hebben;

Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 13, §2 en §3 de vennoten van de 
Vennootschap de verbintenis zijn aangegaan de lasten (interesten en aflossingen) 
waartoe de Vennootschap zich heeft verbonden in het kader van de verwerving van de 
Strategische Participaties, en de eventuele tekorten tussen de lasten en beheerskosten 
gedragen door de Vennootschap voor de verwerving van Strategische Participaties 
enerzijds en inkomsten uit die Strategische Participaties anderzijds, te zullen dekken;

Gelet op het feit dat de Vennootschap in het verleden financieringen is aangegaan (of 
heeft overgenomen als rechtsopvolger van de Vlaamse financieringsverenigingen Figga, 
Finea, Fingem, Finilek en Finiwo) en in de toekomst zal aangaan, al dan niet met 
tussenkomst van een financiële instelling (hierna de “Arranger”);

Gelet op het feit dat de Vennootschap voornemens is een thesauriebewijzenprogramma 
op te zetten teneinde de verwerving van Strategische Participaties voor rekening van 
haar vennoten te financieren en dit met als Arranger Belfius Bank NV, met 
maatschappelijke zetel te Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel en geregistreerd bij de 
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer (RPR Brussel, Franstalige afdeling) 
0403.201.185 (het “Programma”);

Gelet op het feit dat de stad Roeselare voor de goede orde en voor zoveel als nodig de 
werking van artikel 13 van de statuten van de Vennootschap wenst te erkennen en om 
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die reden de waarborg zoals daarin voorzien met betrekking tot de huidige en 
toekomstige financieringen uitdrukkelijk wenst te bevestigen;

Gelet op het feit dat de waarborg de toegang van de Vennootschap tot de financiële 
markten vergroot, hetgeen mede in het belang van de stad Roeselare is, omdat dit de 
financierbaarheid van de Strategische Participaties die de Vennootschap houdt voor 
rekening van de stad Roeselare, en het rendement van de stad Roeselare hierop, 
vergroot;

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
De financiële gevolgen zijn er enkel wanneer Zefier zijn verplichtingen niet nakomt.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
Zich als vennoot van de Vennootschap onvoorwaardelijk en onherroepelijk borg te stellen 
ten aanzien van (hierna de “Borgstelling”; de begunstigde(n) van deze financiering(en) 
hierna de “Begunstigde(n)”):

1. alle schulden (zowel huidig als toekomstig, bestaand of voorwaardelijk, als 
primaire schuldenaar of niet) in hoofdsom die de Vennootschap of één van haar 
rechtsvoorgangers is aangegaan en zal aangaan op verzoek van de stad Roeselare 
(inclusief, doch zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van de borg, dat 
deel van het Programma aangegaan op verzoek van de stad Roeselare) en alle 
(bank)garanties die de Vennootschap heeft afgegeven op verzoek van enige 
financier, in het kader van de verwerving van die (en dat gedeelte van de) 
Strategische Participaties die de Vennootschap voor haar rekening aanhoudt, met 
inbegrip van herfinancieringen van bestaande financieringen of nieuwe leningen 
voor (dat gedeelte van de) bestaande Strategische Participaties die de 
Vennootschap voor haar rekening aanhoudt, evenals alle interesten (met inbegrip 
van de verwijlinteresten), wederbeleggingsvergoedingen, vorderingen voor 
vergoedingen verschuldigd aan een financier of een (zekerheids)agent die 
optreedt namens de financier(s), schadevergoedingen en alle andere kosten en 
bijhorigheden die daaruit voortvloeien (de “Financieringen”);

2. in het bijzonder en zonder te willen afwijken van hetgeen bepaald onder (a), de 
verplichting tot vrijwaring en schadeloosstelling van de Arranger (in elke 
hoedanigheid die het opneemt in het kader van het Programma) voor alle 
verliezen, aansprakelijkheidsvorderingen, kosten, ingestelde eisen, schade, 
rechtsvorderingen, verzoeken of uitgaven (met inbegrip van, maar niet beperkt 
tot, alle redelijke kosten, lasten en uitgaven voor onderzoek en verdediging, 
juridische kosten en uitgaven) die de Arranger onder enige hoedanigheid in het 
kader van het Programma zou kunnen lijden of maken ten gevolge van of in 
verband met of op basis van de uitoefening van diens volmachten en plichten 
overeenkomstig de documentatie met betrekking tot het Programma en dit in het 
kader van de verwerving van die (en dat gedeelte van de) Strategische 
Participaties aangegaan op verzoek en voor rekening van de stad Roeselare (de 
“Schadeloosstellingsverbintenis”).De verbintenissen onder de Borgstelling, naar 
verzoek van de Begunstigde(n) volledig of gedeeltelijk, in één keer of in 
verschillende keren, te voldoen binnen de vijftien werkdagen na het verzenden 
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van een aangetekende brief waarin de Begunstigde(n) middels de nodige 
stavingsstukken aantoont dat:

1. de Vennootschap in gebreke is gebleven om binnen 30 Werkdagen na hiertoe 
aangemaand te zijn door de Begunstigde een betaling of enige andere verbintenis 
onder of in verband met één van de Financieringen of de 
Schadeloosstellingsverbintenis uit te voeren; of

2. er zich een geval van vervroegde opeisbaarheid heeft voorgedaan onder één van 
de overeenkomsten die tussen de Vennootschap en de Begunstigde is aangegaan 
en onder de Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis valt; of

3. (i) enige rechterlijke uitspraak werd genomen of enige wettelijke procedure 
hangende is die tot gevolg heeft of tot gevolg kan hebben dat er een staking van 
betaling door de Vennootschap is, of (ii) een procedure werd gestart die de 
Vennootschap bescherming kan verlenen tegen haar schuldeisers (met inbegrip 
van collectieve schuldenregeling, uitstel van betaling of gerechtelijke 
reorganisatie), of (iii) een (gerechtelijke) ontbinding, de vereffening, of enige 
andere gelijkaardige procedure met betrekking tot de Schuldenaar is opgestart, of 
(iv) er sprake is van enig ander geval van samenloop in hoofde van de 
Begunstigde.De Borgstelling aan te gaan omwille van de reden(en) vermeld in het 
overwegend gedeelte en dat deze geen intuitu personae karakter heeft naar de 
Begunstigde(n) toe;Te erkennen dat de Borgstelling een voortdurende zekerheid 
is, die geen afbreuk zal ondervinden van of aangetast zal worden door elke 
andere zekerheid, elk ander rechtsmiddel of door overdracht (met inbegrip van 
fusie, splitsing of enige andere overdracht onder algemene titel) van een 
Financiering, de Schadeloosstellingsverbintenis of de Borgstelling, niet vervallen 
zal zijn door eender welke tussentijdse betaling of vergoeding van eender welk 
deel van de Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis, of door enige 
vereffening van rekeningen en dat zij zal blijven bestaan voor het volledige 
bedrag van de Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis, ongeacht een 
eventuele verkoop van een Strategische Participatie of 
waardeschommeling;Kennis te nemen van het Information Memorandum van het 
Programma en dit zonder voorbehoud te aanvaarden;Zich niet te zullen beroepen 
op de bepalingen van eventuele overeenkomsten tussen zichzelf en de 
Vennootschap en/of enige Begunstigde, noch op om het even welke beschikking 
om haar verplichtingen uit hoofde van deze Borgstelling niet uit te voeren, noch 
zal zij zich beroepen op enig recht van regres, schuldvergelijking of subrogatie ten 
opzichte van eender welke partij met inbegrip van de Vennootschap en de 
Begunstigde zo lang de stad Roeselare vennoot is van de Vennootschap;Aan de 
Begunstigde of de Arranger het recht toe te staan om aan de Vennootschap alle 
uitstel, voordelen en schikkingen toe te kennen die Begunstigden en de Arranger 
geschikt achten;Uitdrukkelijk te verklaren dat de Borgstelling op geen enkele 
manier zal worden benadeeld of aangetast door enig verloop van tijd of afstand 
van recht, toegestaan door, of een schikking met, een Begunstigde of enige 
andere persoon, door een vernieuwing, wijziging (hoe fundamenteel ook) van of 
bijvoegsel aan een Financiering of de Schadeloosstellingsverbintenis, de statuten 
van de Vennootschap of enig ander document, door het nemen, de verandering, 
de hernieuwing of de vrijgave van of de weigering of het nalaten van het 
uitvoeren of afdwingen van eender welk recht, rechtsmiddel of zekerheid met 
betrekking tot de Borgstelling of door iets te doen of niet te doen, dat in 
afwezigheid van deze bepaling de Borgstelling zou kunnen vrijgeven;De 
Begunstigde(n) en de Arranger uitdrukkelijk te ontslagen van de verplichting de 
stad Roeselare kennis te geven van enige wijziging aan enige Financiering of 
Schadeloosstellingsverbintenis;Voor zover van toepassing en zo ruim als 
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toegelaten onder het toepasselijk recht, uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud 
afstand te doen van alle verweermiddelen, excepties en voorrechten met inbegrip 
van, doch niet uitsluitend, het voordeel van de artikelen 1253 (vrije toerekening 
van betaling door de schuldenaar), 1285 en 1287 (kwijtschelding van een 
schuldenaar), 2021 en 2022 (voorrecht van uitwinning), 2028 en 2029 (regres 
borgsteller), 2032 (proactief verhaalsrecht) en 2037, 2038 en 2039 (tenietgaan 
van de borgstelling) van het Belgisch Burgerlijk Wetboek;Volmacht te verlenen 
aan de Vennootschap, en haar secretaris, om alle handelingen te stellen (met 
inbegrip van het opstellen en ondertekenen van alle aangiftes, kennisgevingen, 
registraties en informatiememoranda) die op dit ogenblik of in de toekomst nodig 
of nuttig zouden kunnen zijn voor de creatie, de tegenstelbaarheid, het behoud of 
de uitwinning van de Borgstelling.

25 2019_GR_00210 Cultuurnota projectvereniging Bie 2020-2025 
- Goedkeuring

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

Juridische grond
Akte van verlenging van de projectvereniging loopt van 2015 tot en met 2020 (zie BS 
14/02/2015).  Bij niet-verlenging wordt de projectvereniging ontbonden na 2020.

Bijlagen
1. 20190709b_cultuurnota_missie_visie_doelstellingen
2. sjabloon_verklaring_op_eer_individueel_Roeselare
3. Meerjarenbegrotingcultuurnota
4. 20190709_verslag_RVB_BIE

Voorgeschiedenis
Projectvereniging BIE werd in 2008 (°TERF - naamswijziging in 2013) opgericht als 
intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen Hooglede, Ingelmunster, Izegem, 
Moorslede, Staden, Lichtervelde en Roeselare.

De projectvereniging werkt samen op volgende terreinen:

 Cultureel erfgoed: erfgoedcel TERF (sinds 2008)
 Onroerend erfgoed: de intergemeentelijke onroerende erfgoeddienst RADAR 

(sinds 2010)
 Bibliotheeksamenwerking: Broere (sinds 2006)
 Afstemming cultuuraanbod en cultuurcommunicatie: UITinMidwest (sinds 2014)

In 2015 werd de samenwerking tussen deze 7 gemeenten en steden verlengd tot 2020.

Eind 2017 werd de DVV Midwest opgericht.  Vanaf 2021 wordt de werking van BIE 
verdergezet binnen de DVV Midwest.  De raad van bestuur van de DVV Midwest keurde 
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op 26 maart 2019 het te volgen scenario voor de inkanteling goed.  Een kadernota met 
basisprincipes voor de toekomstige werking werd op 25 juni 2019 door de algemene 
vergadering van de dvv Midwest goedgekeurd.

Context en argumentatie
Om de werking van BIE (met haar deelwerkingen), vanaf 2020 te kunnen verderzetten 
worden verschillende subsidiedossiers voorbereid waarmee bij de Vlaamse overheid 
subsidies worden aangevraagd

De werking van Broere en UitinMidwest wordt vanaf 2020 binnen het decreet bovenlokale 
cultuurwerking gesubsidieerd. Uiterlijk 1 oktober 2019 moet BIE hiervoor een cultuurnota 
indienen waarmee werkingssubsidies kunnen worden aangevraagd. De gemeentelijke 
inbreng vanuit de regio moet minstens even groot zijn als de aangevraagde maximale 
subsidie nl. 100.000 euro.

Om de regionale inbreng te verzekeren, vraagt de Vlaamse overheid om een "verklaring 
op eer" toe te voegen" ondertekend door de burgemeester.  Deze intentieverklaring 
bevestigt de inbreng van de gemeente in het kader van de aanvraag voor 
werkingssubsidies binnen het decreet bovenlokale cultuurwerking.

Daarnaast draagt elke gemeente ook bij voor de werking van de erfgoedcel (TERF) en de 
IOED (RADAR).  De beleidsplannen voor de ergoedcel en IOED zijn nog in voorbereiding 
en worden in de loop van 2019 en 2020 voorgelegd door de DVV Midwest.  De 
meerjarenbegroting werd echter al opgemaakt. Op basis hiervan wordt de totale 
gemeentelijke inbreng voor BIE geraamd op €1,27/inwoner in 2020 en €1,33/inwoner 
vanaf 2021.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
2020

De gemeentelijke bijdrage bedraagt ca. €1,27/inwoner of €79.742,03* voor de volledige 
werking van BIE, waarvan ca. €0,70/inwoner of €43.781,33 wordt voorzien voor de 
uitvoering van de cultuurnota.

2021-2026

De gemeentelijke bijdrage bedraagt jaarlijks €1,33/inwoner of €83.509,37 voor de 
volledige werking van BIE.

*inwonersaantal 2019 als referentie - bedragen kunnen licht schommelen ifv 
inwonersaantallen in de desbetreffende jaren.

Deze bijdrage is een lichte verhoging t.o.v. het vorig MJP o.a. omwille van het 
inwonersaantal.  De exacte bedragen zullen moeten aangepast worden in de MJP.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
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De cultuurnota 2020-2025 van BIE, zoals in bijlage gevoegd, voor de aanvraag van de 
werkingssubsidies voor intergemeentelijke samenwerking binnen het decreet bovenlokale 
cultuurwerking voor "Broere" en "UitinMidWest" wordt goedgekeurd.

Artikel 2
De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van €0,70/inwoner voor deze aanvraag en ca. 
€1,33/inwoner vanaf 2021 voor de totaliteit van de BIE-werking wordt goedgekeurd. 
Deze bijdrage wordt ingeschreven in de MJP.

26 2019_GR_00196 Beheersovereenkomst Stad - OCMW - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 196 § 2 decreet lokaal bestuur

Juridische grond
Artikel 196 § 2 decreet lokaal bestuur stelt de opmaak van een beheersovereenkomst 
voorop als noodzakelijke voorwaarde om een gemeenschappelijk gebruik van elkaars 
diensten mogelijk te maken.

Bijlagen
1. Ontwerp beheersovereenkomst Stad-OCMW

Context en argumentatie
De voornaamste drijfveer om een beheersovereenkomst aan te nemen ligt in het feit dat 
dit noodzakelijk is om kruiselingse delegatie mogelijk te maken.

Huidig ontwerp is geïnspireerd op volgende premissen.

 Juridisch werkgeverschap waarbij zowel Stad als OCMW als aanstellende overheid 
zijn eigen personeel behoudt.

 Dit personeel wordt optimaal aangewend in functie van een gemeenschappelijk 
beleid en samenwerking.

 De basis wordt gelegd voor een gemeenschappelijk hanteren van standaarden, 
voeren van overheidsopdrachten en gebruik van patrimonium.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Met algemene stemmen
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Artikel 1
De beheersovereenkomst tussen de Stad en het OCMW wordt goedgekeurd zoals in 
bijlage gevoegd.
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BEHEERSOVEREENKOMST STAD– OCMW ROESELARE

De volgende overeenkomst wordt gesloten op datum van dd/mm/jjjj 

Tussen de ondergetekenden: 

De Stad Roeselare
vertegenwoordigd door Piet Delrue, voorzitter gemeenteraad en Geert Sintobin, algemeen directeur stad, 
handelend in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van dd/mm/jjjj 
hierna genoemd de stad 

EN 

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van XXX 
vertegenwoordigd door Piet Delrue, voorzitter Raad Maatschappelijk Welzijn (RMW) , en Geert Sintobin, 
algemeen directeur OCMW,  handelend in uitvoering van het besluit van RMW van dd/mm/jjjj, 
hierna genoemd het OCMW
 
Gelet op het feit dat, krachtens art 196 decreet lokaal bestuur, indien men een gemeenschappelijk gebruik wil 
maken van elkaars diensten, de stad en het OCMW gehouden zijn een beheersovereenkomst af te sluiten, 

is overeengekomen wat volgt: 

1. ONDERWERP 

Deze overeenkomst legt de modaliteiten vast van de samenwerking van Stad en 
OCMW op het ambtelijke niveau.
In de geest van het decreet lokaal bestuur wordt de meest doorgedreven 
samenwerking nagestreefd. Partijen werken dan ook in partnership en beschouwen 
elkaar als bevoorrechte partners bij de realisatie van hun respectievelijke 
doelstellingen.

De partners streven naar een samenwerking op lange termijn waarbij de 
bedrijfscontinuïteit, het streven naar synergieën en de toekomstplanning ( aan de 
hand van de meerjarenplanning ) steeds het uitgangspunt vormen. 

2. JURIDISCH KADER INTEGRATIE STAD-OCMW

2.1.Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (B.S. 15 februari 
2018)

Het decreet lokaal bestuur regelt ondermeer het bestuur van de gemeenten en 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW’s). Het betreft twee 
aparte rechtspersonen, die eenzelfde doel delen: “De gemeenten en de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn beogen om op het lokale niveau duurzaam 
bij te dragen aan het welzijn van de burgers en verzekeren een burgernabije, 
democratische, transparante en doelmatige uitoefening van hun bevoegdheden.” 
Het decreet beoogt een vergaande integratie van beide organisaties op politiek 
en ambtelijk vlak. In Roeselare wordt dit maximaal geïmplementeerd.
 De samenstelling, werking en bevoegdheden van de wetgevende (raden) en 

uitvoerende (college van burgemeester en schepenen / vast bureau) organen 
worden maximaal op elkaar afgestemd. 
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 De ambtelijke integratie krijgt gestalte in een eenduidige ambtelijke 
aansturing en verantwoordelijkheid. Er is namelijk één algemeen directeur en 
één financieel directeur die beide organisaties bedienen. De algemeen en de 
financieel directeur zijn personeelslid van de stad.

Het decreet bepaalt verder dat de besturen vrij zijn om al dan niet met 
gemeenschappelijke diensten te werken, maar werkt de modaliteiten van een 
eventuele samenwerking niet verder uit. Stad en OCMW kunnen een 
beheersovereenkomst sluiten over het gebruik van elkaars diensten1.

2.2.Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn

Bij het uittekenen van de samenwerking dient rekening te worden gehouden met 
de specifieke opdracht van het OCMW, zoals vermeld in de organieke wet van 8 
juli 1976: “Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze 
heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat 
beantwoordt aan de menselijke waardigheid.” 
Om dit doel te realiseren beschikt elk OCMW “ten minste over een 
maatschappelijk werker” die personeelslid is van dat OCMW. 

3. UITGANGSPUNTEN VAN DE AMBTELIJKE SAMENWERKING

3.1.Het juridisch werkgeverschap 

Zowel stad als OCMW beschikken over eigen personeel. Hoewel het personeel 
binnen één organogram samenwerkt  en de aansturing identiek verloopt om het 
gemeenschappelijke doel te realiseren, behoort het juridisch werkgeverschap toe 
aan de aanstellende overheid ( Stad of OCMW). Elk bestuur blijft bijgevolg 
verantwoordelijk voor ondermeer de aanstelling van het eigen personeel, 
de vaststelling van de bezoldiging van de werknemer en de uitbetaling ervan, de 
sociale bijdragen en de sociale administratie verbonden aan het juridisch 
werkgeverschap, de wettelijke en statutaire vergoedingen verbonden aan deze 
tewerkstelling (loon, eindejaarstoelage, maaltijdcheques, reiskosten, …),  
enzovoort.

Het decreet lokaal bestuur bepaalt met ingang van 1 januari 2019 dat volgende 
zaken, die door de gemeenteraad zijn vastgelegd, van rechtswege ook van 
toepassing zijn op de personeelsleden van het OCMW:
 De rechtspositieregeling, voor zover het gaat om een betrekking die ook 

bestaat bij de stad; voor andere betrekkingen stelt de RMW een specifieke 
rechtspositieregeling vast;2

 De tuchtstraffen3

De gemeenteraad en de RMW stellen een gezamenlijke deontologische code vast 
voor het personeel4.

1 DLB art. 196 §2 (van kracht vanaf 2019).
2 DLB art. 186
3 DLB art. 200
4  DLB art. 193
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3.2.Samenwerken aan dezelfde doelen en gezag leidinggevenden

3.2.1. De directies/diensten omvatten mogelijk zowel personeelsleden van de 
stad als van het OCMW. Zij staan samen in voor een optimale 
dienstverlening en de realisatie van de doelstellingen, van zowel stad als 
OCMW. Zij zijn bijgevolg gemachtigd om zowel ten behoeve van de stad als 
van het OCMW taken uit te voeren, ongeacht wie hun juridische werkgever 
is. In dit opzicht hanteert het bestuur een maximale kruiselingse delegatie 
zonder beperkingen.

3.2.2. Alle medewerkers van een directie/departement/dienst ressorteren onder 
betreffende leidinggevenden, ongeacht of het stads- of OCMW-
personeelsleden betreft. De directeurs, departementshoofden en 
leidinggevenden mogen bijgevolg instructies geven aan zowel stads- als 
OCMW-personeel dat volgens het organogram onder hen ressorteert, zowel 
inzake arbeids- en rusttijden als inzake de uitvoering van het werk.  

3.2.3. Een personeelslid van de gemeente kan geëvalueerd worden door een 
personeelslid van het OCMW, op voorwaarde dat deze laatste een 
leidinggevende bevoegdheid uitoefent over het gemeentepersoneelslid. Een 
personeelslid in dienst van het OCMW kan geëvalueerd worden door een 
personeelslid van de gemeente op voorwaarde dat deze laatste een 
leidinggevende bevoegdheid uitoefent over het OCMW-personeelslid. De 
eventuele juridische gevolgen van de evaluatie worden bekrachtigd door de 
juridische werkgever.

3.2.4. De beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid met betrekking tot het ene 
bestuur kan worden doorgedelegeerd aan personeelsleden van het andere 
bestuur. 

3.2.5. De sociale dienstverlening, voor zover deze valt onder de organieke wet 
van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s, kan uitgevoerd worden door alle 
maatschappelijk werkers. 
Meer specifiek voor de werking van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst delegeert de algemeen directeur de bevoegdheid tot het bijwonen van 
de vergaderingen van het bijzonder comité voor de sociale dienst, het 
opstellen en het medeondertekenen van de notulen aan een personeelslid 
van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of de stad.

3.3. Informatieveiligheid

Medewerkers van stad en OCMW komen in aanraking met privacygevoelige 
gegevens, mogelijk ook verbonden aan de dienstverlening van het andere 
bestuur. Medewerkers zijn gebonden tot geheimhouding. Hiertoe wordt een 
clausule in de deontologische code voor het personeel opgenomen.

3.4.Bevordering en interne mobiliteit

Bevordering en interne mobiliteit omvat beide besturen. Medewerkers van stad 
en OCMW kunnen deelnemen aan de procedures van het eigen én het andere 
bestuur. De verdere regels worden uitgewerkt in de rechtspositieregeling. 
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4. DOMEINEN VAN SAMENWERKING

4.1.Uitgangspunt

Voor alle materies waar zowel de stad als het OCMW mee geconfronteerd 
worden, wordt bekeken of de aansturing vanuit een gemeenschappelijke dienst 
kan gebeuren zodat de nodige expertise gebundeld aanwezig is. Ondersteunende 
diensten worden samengevoegd en leveren dienstverlening ten aanzien van beide 
rechtspersonen.

4.2.Beleid

De diensten formuleren een gemeenschappelijk beleid. Zo worden dezelfde 
standaarden gehanteerd inzake ICT, archivering, aankopen,….dewelke door de 
ondersteunende diensten worden aangereikt. 

4.3.Overheidsopdrachten

Procedures van overheidsopdrachten worden, waar mogelijk en nuttig, steeds 
zoveel mogelijk gezamenlijk in de markt gezet. Het bestuur met de grootste 
behoefte trekt het dossier waarbij het andere bestuur steeds een 
instapmogelijkheid heeft om af te nemen tegen dezelfde voorwaarden.

4.4. Patrimonium

Zowel stad als OCMW hebben gebouwen in eigendom, voor de huisvesting van de 
diensten en de dienstverlening. De geïntegreerde werking impliceert een 
gezamenlijk gebruik van de gebouwen.  Bij nieuwbouwprojecten wordt, waar 
opportuun, gekeken of er rekening moet worden gehouden met de noden van de 
bevoorrechte partner. 

5. INWERKINGTREDING EN DUUR

De beheersovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2019.

Onder voorbehoud van de mogelijkheid tot wijziging, schorsing en ontbinding wordt 
deze overeenkomst afgesloten voor onbepaalde duur.
Ze geldt totdat er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten tussen 
partijen of beslist wordt tot een volledige fusie. 

6. EVALUATIE EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

6.1.Evaluatie

Het gezamenlijk managementteam kan op eender welk moment over gaan tot 
een evaluatie van de uitvoering van deze overeenkomst. Dit kan op initiatief van 
het managementteam zelf, of op vraag van een bestuursorgaan van Stad of 
OCMW. In voorkomend geval gaan beide partijen  na of er aanpassingen aan de 
overeenkomst moeten worden aangebracht, waarna een voorstel aan de 
gemeenteraad en RMW wordt overgemaakt. Wanneer de in deze overeenkomst 
bepaalde verplichtingen niet worden nageleefd, worden in onderling overleg 
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bijsturingsmaatregelen genomen.

6.2.Uitvoering

Het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau en het gezamenlijk 
managementteam worden belast met de uitvoering van deze overeenkomst, elk 
voor wat betreft hun bevoegdheden.

Stad- en OCMW engageren zich om elk geschil dat zou ontstaan omtrent de 
uitvoering van deze beheersovereenkomst in onderling overleg op te lossen. 

6.3.Opzegmogelijkheden

De samenwerkingsovereenkomst is opzegbaar bij aanvang van een nieuwe 
gemeentelijke legislatuur, mits initiatiefname door de nieuwe beleidsploeg en 
rekening houdend met een redelijke opzegtermijn.

6.4.Wijzigingen en verandering wetgevend kader

Situaties waarmee in deze overeenkomst geen rekening werd gehouden of 
afwijkingen in specifieke gevallen worden geregeld volgens de geest van deze 
overeenkomst. Indien noodzakelijk wordt daarvoor een afzonderlijke 
overeenkomst opgemaakt die ter goedkeuring aan de gemeenteraad en RMW 
wordt voorgelegd.

Indien het wetgevend kader verandert op het vlak van de verhoudingen tussen 
stad en OCMW dient huidige samenwerkingsovereenkomst geëvalueerd te 
worden en kan ze steeds opnieuw genegotieerd of stopgezet worden.

XXX, dd/mm/jjjj

Voor de stad Voor het OCMW

27 2019_GR_00217 Gecoördineerd overzicht 
bevoegdheidsdelegaties bij de Stad en het 
OCMW Roeselare - Goedkeuring

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

Juridische grond
De bepalingen uit het decreet lokaal bestuur die betrekking hebben op delegatie:

artikelen 41, 57, 78, 85, 220, 279 en 283

Bijlagen
1. Gecoördineerd overzicht bevoegdheidsdelegaties
2. Beknopte samenvatting van het dossier
3. OCMW - Huishoudelijk reglement 12 mei 2015
4. STAD - Huidige versie - Dagbestuur dagpersbeheer en budgethouderschap
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5. STAD - Huidige versie - Bijlage 1 Bevoegdheidsdelegaties dag persbeheer
6. STAD - Huidige versie - Bijlage 1 Bevoegdheidsdelegaties
7. STAD - Huidige versie - Bijlage 2 Handtekendelegaties
8. STAD - Huidige versie - Bijlage 3 Ondertekening correspondentie

Voorgeschiedenis
In zitting van 25 april 2016 keurde de gemeenteraad het document "Dagelijks bestuur, 
dagelijks personeelsbeheer en budgethouderschap - uitvoeringsmodaliteiten" en de 
bijhorende bijlagen goed voor wat betreft haar bevoegdheden.

In het OCMW waren de bevoegdheden geregeld via de bepalingen in het huishoudelijk 
reglement.

Context en argumentatie
N.a.v. de invoering van het decreet lokaal bestuur is een actualisering van de huidige 
delegaties aangewezen. Door de verregaande integratie van de Stad en het OCMW 
Roeselare is bovendien een afstemming van de delegaties gewenst teneinde duidelijkheid 
en uniformiteit te bieden aan de mandatarissen en de administratie. Bovendien vereist de 
organisatiebeheersing ook een duidelijke aflijning van bevoegdheden.

Het document “Gecoördineerd overzicht van de bevoegdheidsdelegaties bij de Stad en 
het OCMW Roeselare” geeft enerzijds een beknopt overzicht van de bevoegdheden zoals 
ze in de organieke regelgeving werden bepaald en bevat anderzijds de concrete invulling 
voor de Stad en het OCMW Roeselare. 

Daarnaast worden ook de verschillende in voege zijnde bevoegdheidsdelegaties op een 
limitatieve manier opgesomd, en wordt de vervangingsregeling beschreven die geldt 
wanneer bepaalde functiehouders afwezig of verhinderd zijn waardoor de continuïteit van 
de dienstverlening steeds gegarandeerd kan worden.

De documenten bevatten zowel beslissingen van de gemeenteraad, raad voor 
maatschappelijk welzijn, college van burgemeester en schepenen, vast bureau, 
burgemeester, ambtenaar van de burgerlijke stand, algemeen en financieel directeur. Elk 
orgaan of elke functiehouder kan uiteraard enkel binnen haar of zijn bevoegdheden 
beslissen. 

Teneinde een geïntegreerd document te bekomen wordt de initiële versie dan ook 
trapsgewijs formeel goedgekeurd door alle betrokken organen of functiehouders voor wat 
betreft hun gedeelte. Die initiële goedkeuring vervangt ook alle eerdere 
delegatiebesluiten. Eventuele latere wijzigingen aan voorliggend document worden beslist 
door het bevoegde orgaan of de bevoegde functiehouder, en vervolgens in voorliggend 
document geïntegreerd. Via het “versiebeheer” kan steeds worden nagezien wat wanneer 
en door wie gewijzigd is. De meest actuele versie van het document wordt permanent ter 
inzage gehouden. Op die manier kan eenieder op eender welk moment zien hoe de 
bevoegdheidsverdeling binnen de Stad en het OCMW Roeselare in elkaar zit.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing
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Besluit
Fractiestemming
- 26 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; Bert Wouters; Margot Wybo
- 13 stem(men) tegen: Cyriel Ameye; Dieter Carron; Peter Claeys; Bart De Meulenaer; 
Immanuel De Reuse; Frederik Declercq; Filip Deforche; Tina Feys; Lieve Lombaert; 
Justine Pillaert; Siska Rommel; Jeaninne Vandenabeele; Brecht Vermeulen

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het document "Gecoördineerd overzicht van de 
bevoegheidsdelegaties bij de Stad en het OCMW Roeselare" goed voor wat betreft haar 
bevoegdheden.
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1. Inleiding en doel van voorliggend document 
 

Elk lokaal bestuur beschikt over heel wat verschillende politieke en ambtelijke organen en 

individuele functies. 

 

Elk van die organen of functies beschikt sowieso over bepaalde bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden. Sommige daarvan worden door een bovenlokale regelgevende 

tekst nauwkeurig omschreven en rechtstreeks toegewezen aan een bepaald orgaan of 

een bepaalde functie (waardoor er lokaal geen bijkomende beslissing noodzakelijk is), en 

kunnen vervolgens al dan niet verder worden gedelegeerd1 (wat wel een specifieke 

beslissing vereist). Andere bevoegdheden zijn zeer algemeen omschreven, waardoor ze 

lokaal nog moeten worden gedefinieerd en gespecifieerd, en/of zijn nog niet rechtstreeks 

toegewezen. 

 

Het begrip “bovenlokale regelgevende tekst” dient in zijn meest algemene vorm te worden 

begrepen. Heel veel wordt geregeld via het Decreet Lokaal Bestuur (DLB), maar sommige 

bepalingen zijn ook terug te vinden in de Nieuwe Gemeentewet (NGW), het Burgerlijk 

Wetboek, de Codex Ruimtelijke Ordening, de OCMW-wet van 1976 of andere wetgeving.2 

 

Dit document geeft de concrete invulling voor Stad en OCMW Roeselare van de decretaal 

voorziene begrippen die noodzakelijk zijn om te weten wat sommige bevoegdheden de 

facto inhouden (dagelijks bestuur, dagelijks personeelsbeheer). Daarnaast worden ook de 

verschillende in voege zijnde bevoegdheidsdelegaties op een limitatieve manier opgesomd, 

en wordt de vervangingsregeling beschreven die geldt wanneer bepaalde functiehouders 

afwezig of verhinderd zijn waardoor de continuïteit van de dienstverlening steeds 

gegarandeerd kan worden. 

 

Voorliggend document is aanvullend en verduidelijkend, en geenszins vervangend. Het 

dient in geval van twijfel of onduidelijkheid dan ook steeds samen te worden gelezen met 

tal van andere regelgevende teksten. 

 

Op die manier beschikt Stad en OCMW Roeselare echter over een samenvattend, 

geïntegreerd en gecoördineerd overzicht met een opsomming van de respectievelijke 

bevoegdheden, zowel politiek als ambtelijk. Het is een handleiding en houvast zowel voor 

nieuwe als voor in dienst zijnde personeelsleden, en op die manier een belangrijk element 

inzake organisatiebeheersing. Individuele ambtenaren vragen voor concrete toepassingen 

echter best steeds advies aan het departement Bestuurszaken & archief. 

 

Dit document bevat zowel beslissingen van de gemeenteraad, het college van 

burgemeester en schepenen (CBS), de burgemeester, de raad voor maatschappelijk 

welzijn (RMW), het vast bureau, het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD), de 

algemeen directeur, de financieel directeur en het managementteam (MAT). Elk orgaan of 

elke functiehouder kan uiteraard enkel binnen haar of zijn bevoegdheden beslissen. 

Teneinde een geïntegreerd document te bekomen wordt de initiële versie dan ook 

trapsgewijs formeel goedgekeurd door alle betrokken organen of functiehouders voor wat 

betreft hun gedeelte. Die initiële goedkeuring vervangt ook alle eerdere delegatiebesluiten. 

                                                           
1 In voorliggende tekst wordt omwille van de leesbaarheid deze term gebruikt. Het DLB gebruikt ook de term 
“toevertrouwd”, en vermeldt beide termen ook vaak samen in eenzelfde artikel : “toevertrouwd of 
gedelegeerd”. 
2 Met deze andere wetgevingen werd in huidig overzicht, ook omwille van de leesbaarheid, slechts gedeeltelijk 
rekening gehouden gezien het zeer specifiek karakter van sommige wetgeving. 
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Eventuele latere wijzigingen aan voorliggend document worden beslist door het 

bevoegde orgaan of de bevoegde functiehouder, en vervolgens in voorliggend document 

geïntegreerd. Via het “versiebeheer” kan steeds worden nagezien wat wanneer en door 

wie gewijzigd is. De meest actuele versie van het document wordt permanent ter inzage 

gehouden van zowel de mandatarissen als de administratie, via de voor hen voorziene 

informatiekanalen (elektronische platformen). Op die manier kan eenieder op eender welk 

moment zien hoe de bevoegdheidsverdeling binnen Stad en OCMW Roeselare in elkaar zit. 

 

Teneinde goed het onderscheid te maken tussen hetgeen decretaal vast ligt, en hetgeen 

lokaal nog kan ingevuld worden, worden lokale beslissingen telkenmale in kadervorm 

vermeld, met bovenaan het orgaan of de functiehouder die bevoegd is die beslissing te 

nemen. Op die manier is het ook duidelijk wie inzake de bevoegdheidsverdeling bevoegd 

is om wat te beslissen. 

 

 

2. Algemene begrippen en definities 
 

2.1. Toegewezen bevoegdheden 

 

De basisuitgangspunten van de bevoegdheidsverdeling in een lokaal bestuur liggen vervat 

in Vlaamse of federale regelgeving (DLB/NGW/andere wetgeving). Heel wat bevoegdheden 

worden door die regelgeving expliciet benoemd en rechtstreeks toegewezen aan bepaalde 

organen of functies. In dat geval spreken we van “toegewezen bevoegdheden”. 

 

Voorbeelden: 

- De gemeenteraad is bevoegd voor het definitief aanvaarden van schenkingen en 

het aanvaarden van legaten in toepassing van artikel 41 12° van het DLB. 

- Het CBS is bevoegd voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer in 

toepassing van artikel 130bis van de NGW.  

- De RMW is bevoegd voor het vaststellen van subsidiereglementen en het toekennen 

van nominatieve subsidies in toepassing van artikel 78  17° van het DLB. 

- De maatschappelijk werker van het OCMW heeft als opdracht de personen en 

gezinnen te helpen bij het opheffen of verbeteren van de noodsituaties waarin zij 

zich bevinden in toepassing van artikel 183 van het DLB. Daarvoor verricht hij, 

onder meer, de onderzoeken ter voorbereiding van de te nemen beslissingen, 

verstrekt hij documentatie en raadgevingen en verzekert hij de maatschappelijke 

begeleiding van de betrokkenen.  

 

 

2.2. Gedelegeerde bevoegdheden 

 

Gedelegeerde bevoegdheden zijn bevoegdheden die initieel zijn toegewezen aan een 

bepaald orgaan of een bepaalde functiehouder (cfr. supra) maar door een 

delegatiebeslissing zijn toevertrouwd aan een ander orgaan of functie. Indien dat orgaan 

of die functiehouder de gedelegeerde bevoegdheden nog verder delegeert, dan spreken 

we van subdelegeren. De redenen om bevoegdheden te (sub)delegeren zijn uiteenlopend 

en kaderen in de beweging tot responsabilisering en financiële bewustmaking, maar ook 

in het kader van administratieve vereenvoudiging en een efficiëntere en snellere werking 

van de organisatie (lees: snellere doorlooptijd van de administratieve processen). 

 

Bevoegdheden die voortvloeien uit het DLB zijn delegeerbaar behoudens die zaken die 

hiervan expliciet worden uitgesloten. Bevoegdheden die voortvloeien uit andere 
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rechtsbronnen dan het DLB en die uitdrukkelijk aan een bestuursorgaan worden 

voorbehouden kunnen niet gedelegeerd worden tenzij deze bijzondere wetgeving in een 

delegatiegrondslag voorziet. 

 

Voorbeeld: 

De bevoegdheid voor het aanstellen van raadslieden wordt door het CBS gedelegeerd aan 

de algemeen directeur. De algemeen directeur subdelegeert deze bevoegdheid aan de 

juristen van de Stad. 

 

 

2.3. Handelingsbevoegdheid (incl. handtekenbevoegdheid) 

 

Wie een bevoegdheid kreeg toegewezen of gedelegeerd, is bevoegd om inzake die 

bevoegdheid te beslissen of te handelen. Juridisch spreekt men van 

“handelingsbevoegdheid”. 

 

Indien men over de bevoegdheid beschikt om een handeling te stellen, dan houdt dit ook 

altijd de handtekenbevoegdheid in. Het DLB voorziet immers als principe dat 

handelingsbevoegdheid ook handtekenbevoegdheid impliceert. Diegene aan wie een 

bevoegdheid toegewezen werd, is dus ook bevoegd om de documenten i.v.m. deze 

bevoegdheid te ondertekenen.3 

 

De personeelsleden kunnen de hen gedelegeerde bevoegdheid op hun beurt verder 

delegeren aan personeelsleden (op functie, niet op naam), mits melding aan de dienst 

Bestuurszaken die deze subdelegaties registreert in een register.  

 

In het register “Subdelegaties Stad/OCMW Roeselare” worden volgende zaken opgenomen 

: 

• welke bevoegdheid er door wie gedelegeerd wordt  

• aan welk orgaan of functiehouder de bevoegdheid gedelegeerd wordt 

 

Dit betekent dat in eerste instantie de functiehouder(s) opgenomen in het register 

“Bevoegdheidsdelegaties Stad/OCMW Roeselare” bevoegd is/zijn om documenten i.v.m. 

de aan hen gedelegeerde bevoegdheden te ondertekenen.  

 

Bij afwezigheid of het wegvallen van de in het register opgenomen functie, is de persoon 

die instaat voor de vervanging ook altijd bevoegd om de beslissing te nemen of 

documenten in verband met de gedelegeerde bevoegdheid te ondertekenen. Aanvullend is 

de functie N+1 of hoger ook altijd hiervoor bevoegd. 

 

De ondertekening van een document door iemand die de handelingsbevoegdheid heeft 

gebeurt altijd in eigen naam en functie, zonder extra vermelding. 

 

Voorbeeld: 

 

Petra Peeters 

Schepen van Sport 

 

Of  

                                                           
3 Art. 279 § 3 van het DLB vermeldt: “De beslissingen, de akten en de briefwisseling van personeelsleden aan 

wie bevoegdheden zijn toevertrouwd, worden door die personeelsleden ondertekend.” 
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Piet Pieters 

Administratief medewerker dienst Bestuurszaken 

 

 

Indien een document getekend wordt namens een orgaan (gemeenteraad, RMW, CBS, vast 

bureau, MAT,…), dan wordt dat vermeld voor de naam. 

 

Voorbeeld: 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen, 

 

Jan Janssens       Adriana Adriaansens 

Algemeen directeur      Burgemeester 

 

Rapportage 

De partij die een delegatie gekregen heeft, zorgt voor een systeem/methodiek waarbij 

beslissingen in uitvoering van die delegatie kunnen worden bijgehouden waardoor  

desgewenst een efficiënte rapportage mogelijk is. 

 

 

2.4. Handtekenbevoegdheid4 (excl. handelingsbevoegdheid) 

 

Handelingsbevoegdheid houdt dus automatisch handtekenbevoegdheid in. 

 

Het is echter ook mogelijk om handtekenbevoegdheid te delegeren, zonder de 

handelingsbevoegdheid te delegeren. 

 

Zo voorziet het DLB dat alle documenten m.b.t. de uitoefening van de bevoegdheden door 

het CBS worden ondertekend door de burgemeester en de algemeen directeur. Beiden 

kunnen die handtekenbevoegdheid delegeren: de burgemeester aan een schepen, de 

algemeen directeur aan een ambtenaar. Een dergelijke delegatie van 

handtekenbevoegdheid wijzigt niets aan de handelingsbevoegdheid: die blijft in dit 

voorbeeld bij het CBS. 

 

Handtekenbevoegdheid exclusief handelingsbevoegdheid betekent dus dat men gerechtigd 

is te ondertekenen zonder dat men beschikt over de bevoegdheid om daadwerkelijk de 

beslissing te nemen. 

 

Voorbeeld: 

De algemeen directeur delegeert de bevoegdheid tot het ondertekenen van de notariële 

akten aan de personeelsleden van het departement Bestuurszaken & archief die eerder het 

voorbereidende werk in het betreffend dossier verzorgd hebben. 

 

De ondertekening van een document door iemand die een handtekenbevoegdheid 

gedelegeerd kreeg, tekent NAMENS DIE PERSOON :  

 

                                                           
4 De termen “handtekenen” of “handtekening” zijn in voorliggend document te lezen in de meest brede zin : 
het gaat zowel om de zogenaamd eenvoudige handtekening in e-mailberichten (vermelding naam en functie in 
de ondertekeningsformule), als om de handgemaakte handtekening, als om de zogenaamde digitale 
handtekening. 
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Voorbeeld: 

 

Namens de algemeen directeur, 

Jan Janssens 

Juridisch deskundige vastgoed 

 

 

2.5. Vervangingsregeling 

 

Individueel toegewezen of gedelegeerde bevoegdheden worden uitgeoefend door de 

regelmatig aangestelde functiehouder. 

 

Omwille van de continuïteit van de openbare dienst is het echter belangrijk om proactief 

te bepalen wat er gebeurt indien een bepaalde functiehouder haar of zijn bevoegdheden 

(tijdelijk) niet kan uitoefenen. 

 

Bij afwezigheid of verhindering van een mandataris of leidinggevend ambtenaar (bv. 

zending in het buitenland, vakantie, ziekte,…) wordt deze met volheid van bevoegdheid 

vervangen door diegene die vermeld wordt in hoofdstuk 13 van dit document. 

 

De persoon die instaat voor de vervanging heeft dezelfde handelingsbevoegdheid (incl. 

handtekenbevoegdheid) als de afwezige. 

 

De vervanger tekent documenten als WAARNEMEND FUNCTIEHOUDER (afkorting : Wnd.) 

 

Voorbeeld: 

 

Ann Anneessens 

Wnd. burgemeester 

 

 

Belangrijk om weten is dat je niet aanwezig moet zijn geweest op een bepaalde 

vergadering, om nadien documenten die betrekking hebben op die vergadering te 

ondertekenen. Indien de officiële versie van de notulen effectief gehandtekend wordt, dan 

is het aan te raden dat deze getekend worden door diegene die effectief de vergadering 

voor zat, en diegene die de rol van secretaris effectief opnam. Documenten die later 

worden opgemaakt (bv. eensluidende uittreksels, communicatie rond genomen 

beslissingen,…) kunnen en mogen in voorkomend geval ondertekend worden door anderen, 

conform deze bevoegdheidsregeling. 

 

 

3. Dagelijks bestuur 
 

Onder dagelijks bestuur worden de daden begrepen die nodig zijn voor de dagelijkse 

werking van het stadsbestuur/OCMW-bestuur. Ze worden genomen, zowel wegens het 

geringe belang als wegens de noodzaak van een snelle oplossing. 

Gezien Roeselare een middelgrote centrumstad is met een cultuur van doorgedreven 

responsabilisering wordt geopteerd voor een extensieve invulling van voornoemde 

begrippen. 
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De GEMEENTERAAD/RMW stelt de definitie van dagelijks bestuur in het kader van 

overheidsopdrachten als volgt vast: 

 

1. De keuze wijze van gunnen en de voorwaarden ervan m.b.t. de kredieten van het 

exploitatiebudget en die een verbintenis inhouden voor maximaal vier jaar, dit met 

toepassing van de wet op de overheidsopdrachten. 

2. De keuze wijze van gunnen en de voorwaarden ervan m.b.t. de kredieten van het 

investeringsbudget tot het bedrag van het drempelbedrag van de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking dat is opgenomen in 

het KB van 18 april 2017 plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sector (en 

latere versies). 

3. De bijkomende opdrachten voor opdrachten beslist door de gemeenteraad/RMW 

(verrekeningen)  

 

 

 

4. Budgethouderschap 
 

De bevoegdheidsverdeling is niet alleen materie- of onderwerpgebonden, maar wordt ook 

bepaald of begrensd door de financiële waarde van een bepaalde beslissing. Dit wordt 

vastgelegd via het zogenaamde budgethouderschap. Het budgethouderschap wordt nader 

omschreven in het organisatiebeheersingssysteem.  

 

Aan de budgethouders worden bevoegdheden gedelegeerd om binnen bepaalde 

financiële grenzen (op basis van grensbedragen) handelingen te stellen. Zoals uit de 

opsomming van delegaties zal blijken is - op financieel vlak althans - vooral het bedrag 

waarover gesproken wordt van belang om te bepalen wie bevoegd is om de handeling te 

stellen en om te tekenen. 

 

Het CBS/vast bureau is bevoegd voor alle beslissingen van > € 30.000 excl. btw. 

 

 

Het CBS/VAST BUREAU delegeert het budgethouderschap t.e.m. € 30.000 excl. btw aan 

de algemeen directeur. 

 

 

 

De ALGEMEEN DIRECTEUR subdelegeert het budgethouderschap: 

 

met een financiële impact tot 10.000,00 euro excl. btw aan: 

• de financieel directeur 

• de directeur Mens 

• de directeur Ruimte 

• de directeur Ondersteuning 

 

met een financiële impact tot 30.000,00 euro excl. btw aan de directeur interne 

organisatie stedelijk onderwijs 

 

voor wat betreft de respectievelijke materies of onderwerpen die binnen hun 

bevoegdheidsdomein vallen. 
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5. Handelingen i.h.k.v. leidend ambtenaarschap 
 

Een leidend ambtenaar is de persoon die de leiding en de controle op de uitvoering van 

een overheidsopdracht op zich neemt.  

 

 

Het CBS / VAST BUREAU delegeert de bevoegdheid van alle handelingen i.h.k.v. leidend 

ambtenaarschap voor overheidsopdrachten aan de algemeen directeur met 

uitzondering van het: 

 

• Nemen van maatregelen van ambtswege; 

• Sluiten van dadingen; 

• Goedkeuren van verrekeningen (meer- en minwerken) voor zover deze per opdracht 

cumulatief 10.000,00 euro excl. btw of meer bedragen en/of meer dan 15% bedragen 

van de oorspronkelijke opdracht;  

• Afroepen van 30.000 euro excl. btw of hoger, binnen al gesloten overeenkomsten tegen 

prijslijst/goedgekeurde prijsvaststelling (raamcontracten) wanneer het CBS/vast 

bureau beslist heeft om zelf alle afroepen van deze overeenkomsten goed te keuren. 

 

 

 

De ALGEMEEN DIRECTEUR subdelegeert deze bevoegdheid aan ambtenaren van niveau B 

en hoger en de leidinggevenden op C4/C5 niveau die met de opvolging van een specifieke 

overheidsopdracht belast wordt met uitzondering van: 

• Afroepen van 10.000 euro excl. btw of hoger, binnen al gesloten overeenkomsten tegen 

prijslijst/goedgekeurde prijsvaststelling (raamcontracten), of wanneer het CBS/vast 

bureau beslist heeft om zelf alle afroepen van deze overeenkomsten goed te keuren. 

 

De leidend ambtenaar in bestaande dossiers met externe ontwerpers of dossiers waar de 

leidend ambtenaar geen deel meer uitmaakt van de betrokken dienst wordt als volgt 

vervangen: 

 

1. Door de toezichter van de opdracht mits deze voldoet aan de voorwaarden zoals 

voorzien in de subdelegatie van algemeen directeur naar ambtenaren voor handelingen 

in het kader van leidend ambtenaarschap voor overheidsopdrachten; 

2. Door het diensthoofd van de betrokken dienst indien de toezichter niet voldoet aan de 

voorwaarden zoals voorzien in de subdelegatie van algemeen directeur naar 

ambtenaren voor handelingen in het kader van leidend ambtenaarschap voor 

overheidsopdrachten. 

 

 

 

6. Delegatie inzake overeenkomsten 
 

6.1. Overeenkomsten inzake onroerende goederen 

 

Onderstaande bevoegdheidsverdeling en delegaties gelden voor overeenkomsten inzake 

onroerende goederen, die niet onder de overheidsopdrachtenreglementering ressorteren. 
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De gemeenteraad/RMW is decretaal exclusief bevoegd voor alle overeenkomsten inzake 

onroerende goederen die daden van beschikking (eigendomsoverdracht, vestiging 

zakelijke rechten)  uitmaken. 

 

Het CBS/vast bureau is decretaal exclusief bevoegd voor overeenkomsten inzake 

onroerende goederen over verhuring, concessie, pacht, jacht- en visrechten van meer dan 

negen jaar, met uitzondering van het vaststellen van de contractvoorwaarden waarvoor de 

gemeenteraad/RMW exclusief bevoegd is. Het invullen van de contractvoorwaarden is 

bijvoorbeeld mogelijk aan de hand van een opgemaakte en goedgekeurde 

standaardovereenkomst waarin de krijtlijnen van de verhuur vervat zijn, hetgeen middels 

dit document gebeurt. 

 

Het CBS/vast bureau is bevoegd voor daden van beheer over gemeentelijke inrichtingen 

en eigendommen. Deze bevoegdheid wordt  op navolgende manier gedelegeerd. 

 

 

De GEMEENTERAAD/RMW keurt de standaardovereenkomst, zoals in bijlage 1 opgenomen, 

goed. Deze standaardovereenkomst betreft het tijdelijk verhuren van stedelijke 

infrastructuur aan verenigingen die tijdelijk kampen met een gebrek aan huisvesting. 

 

 

Het CBS/vast bureau delegeert de overeenkomsten inzake onroerend goed die daden van 

beheer zijn als volgt: 

 

- overeenkomsten met een waarde boven de 30.000 euro: niet gedelegeerd en blijven 

bevoegdheid CBS/vast bureau. 

- overeenkomsten met een waarde tot 30.000 euro: delegatie aan de algemeen directeur. 

- de algemeen directeur delegeert op zijn beurt deze overeenkomsten aan de directeurs 

voor zover zij de waarde van 10.000 euro niet overschrijden. 

 

Voor wat betreft onderwijsgerelateerde zaken delegeert het CBS deze overige 

overeenkomsten inzake daden van beheer over  onroerende goederen die de waarde van 

30.000 euro niet overstijgen aan de algemeen directeur die dit doordelegeert aan de 

directeur interne organisatie stedelijk onderwijs. 

 

 

 

6.2. Overige overeenkomsten 

 

De gemeenteraad/RMW is decretaal exclusief bevoegd voor volgende overeenkomsten: 

• Beheersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten tussen stad, OCMW en 

hun verzelfstandigde entiteiten of gemeentelijke / OCMW-verenigingen 

• Dadingsovereenkomsten5 

 

 

De GEMEENTERAAD/RMW delegeert het aangaan van alle overige overeenkomsten aan het 

CBS/vast bureau.  

 

                                                           
5 M.u.v. het aangaan van dadingen met personeelsleden n.a.v. een beëindiging van het dienstverband, die de gevolgen van een 
dienstverband als voorwerp hebben. Zie punt 7.3.2. 
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Het CBS/vast bureau delegeert deze overige overeenkomsten verder door als volgt: 

 

- Waarde boven 30.000,00 euro en overeenkomsten die geen uitvoering zijn van een actie 

uit het meerjarenplan of van een eerder genomen beslissing, ongeacht de waarde : geen 

verdere delegatie 

- Waarde onder de 30.000,00 euro waarbij de overeenkomst een uitvoering is van een 

actie uit het meerjarenplan of de uitvoering van een eerder genomen beslissing: delegatie 

aan algemeen directeur 

- De algemeen directeur delegeert op zijn beurt voormelde overeenkomsten door aan de 

directeurs voor zover zij de waarde van 10.000,00 euro niet overstijgen. 

 

Voor wat betreft onderwijsgerelateerde materies delegeert de algemeen directeur door aan 

de directeur interne organisatie stedelijk onderwijs, voor zover zij de waarde van 

30.000,00 euro niet overschrijden. 

 

 

Het delegerend orgaan beschikt over de mogelijkheid om de eerder verleende 

bevoegdheidsdelegatie gedeeltelijk en ad nominatim te herroepen wanneer zulks vereist 

is in functie van het belang of de symboliek van het dossier. 

 

 

De waarde waarvan sprake in deze delegaties is de volledige financiële waarde (huurgelden 

e.d. ) over de volledige periode bij overeenkomsten van bepaalde duur en de waarde 

berekend over de eerste 4 jaar bij overeenkomsten van onbepaalde duur. 

 

 

7. Personeelszaken 
 

7.1. Aanstellingsbevoegdheid 

 

De aanstellende overheid is, onder meer, bevoegd voor: 

• aanstelling van nieuwe personeelsleden (contract van bepaalde duur, van 

onbepaalde duur, tijdelijke arbeid, duidelijk omschreven werk en 

vervangingscontracten) 

• contractverlengingen, -uitbreidingen, -verminderingen 

• omschakeling van contracten bepaalde duur naar onbepaalde duur 

• verlenging proeftijd statutaire personeelsleden 

• opleggen van (tucht)sancties 

• beëindiging van tewerkstelling (ontslagen, pensionering,...) 

• scholingsbeding 

• (ambtshalve) herplaatsing 

• waarneming hogere functie 

• bevorderingen 

• vrijwillige terugzetting in graad 

• opdrachthouderschap 

• … 
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Het CBS/VAST BUREAU delegeert de aanstellingsbevoegdheid - zonder financiële limiet - 

aan de algemeen directeur, met uitzondering van de aanstellingsbevoegdheid voor de 

volgende personeelsleden: 

• de algemeen directeur 

• de financieel directeur 

• de leden van het MAT 

• de personeelsleden waarvan de algemeen directeur de direct leidinggevende (N+1) is 

• het gesubsidieerd personeel van het gemeentelijk onderwijs 

 

De aanstelling van nieuwe personeelsleden is beperkt tot de tijdelijke of definitieve 

vervanging van personeelsleden die tijdelijk of definitief uit dienst gaan of zijn gegaan, en 

bijkomende personeelsleden waarvan er eerder een principiële aanwervingsbeslissing werd 

genomen door het CBS/vast bureau, bv. in het kader van de budgetopmaak. Een tweede 

beperking wordt gevormd door de hoogte van de personeelskredieten opgenomen in het 

goedgekeurde MJP van de Stad/OCMW. 

 

Van de algemeen directeur en de financieel directeur blijft de gemeenteraad de 

aanstellende overheid. 

 

Van de overige leden van het MAT, de personeelsleden waarvan de algemeen directeur de 

direct leidinggevende is en het gesubsidieerd personeel van het gemeentelijk onderwijs 

blijft het CBS/vast bureau de aanstellende overheid. 

 

 

 

De ALGEMEEN DIRECTEUR delegeert zijn handtekenbevoegdheid van de documenten in 

het kader van de aanstellingsbevoegdheid aan het departementshoofd P&O. 

 

 

 

7.2. Dagelijks personeelsbeheer 

 

Het dagelijks personeelsbeheer is een bevoegdheid van de algemeen directeur. De 

gemeenteraad/RMW moet wel eerst vaststellen wat onder dagelijks personeelsbeheer 

begrepen moet worden. De gemeenteraad/RMW kan het ‘vaststellen van wat onder het 

begrip ‘dagelijks personeelsbeheer’ moet worden verstaan’ delegeren aan het CBS/vast 

bureau. 

 

 

De GEMEENTERAAD/RMW delegeert het ‘vaststellen van wat onder het begrip ‘dagelijks 

personeelsbeheer’ moet worden verstaan’ aan het CBS/vast bureau. 

 

 

 

 

Het CBS/VAST BUREAU stelt het begrip dagelijks personeelsbeheer als volgt vast: 

 

Alle bevoegdheden betreffende het individueel en collectief beheer van het personeel die 

niet tot de exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad/RMW of het CBS/vast bureau 

behoren. Hiertoe behoort eveneens de organisatie van de evaluatieprocedure van alle 

personeelsleden (m.u.v. de algemeen directeur en de financieel directeur). 
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Behoren NIET tot het dagelijks personeelsbeheer: 

• de regeling van niet in de rechtspositieregeling opgenomen sociale voordelen 

• de modaliteiten rond de terugbetaling van onkosten eigen aan de werkgever 

• de regeling rond hulpmiddelen noodzakelijk voor een goede uitoefening van de functie 

indien het leden van het MAT betreft 

• het individueel en collectief beheer van het personeel als ze betrekking hebben op de 

algemeen directeur zelf  

Deze uitzonderingen zijn bevoegdheden van het CBS/vast bureau. 

 

 

De algemeen directeur kan zaken van het dagelijks personeelsbeheer verder delegeren 

naar personeelsleden. 

 

 

DE ALGEMEEN DIRECTEUR delegeert de volgende aspecten van dagelijks 

personeelsbeheer: 

 

De organisatorische aspecten die de loopbaan van een personeelslid niet rechtstreeks 

beïnvloeden, maar die minimaal alle aspecten m.b.t. de dagdagelijkse operationele 

werking van een dienst m.b.t. het personeel omvatten (bv. werkregeling, geven van taken 

en opdrachten, verlof, toezicht en functioneren, inclusief alle mogelijke aspecten van 

evaluatie en vorming, training en opleiding, stageaanvragen). 

 

AAN :  

 

alle functiehouders van een leidinggevende functie en dat respectievelijk voor wat 

betreft: 

• die bevoegdheden gekoppeld aan de organisatie-entiteit waarvoor ze via de 

functietoewijzing de verantwoordelijkheid kregen (een directeur voor zijn directie, een 

departementshoofd voor zijn departement, een diensthoofd voor zijn dienst, een 

celhoofd voor zijn cel,…) 

• die aspecten en resultaatsgebieden die zijn opgenomen in de respectievelijke 

functieprofielen 

 

De organisatorische aspecten die de loopbaan van een personeelslid rechtstreeks 

beïnvloeden  

 

AAN:  

 

het departementshoofd P&O. Het departementshoofd P&O wint steeds het advies in van 

de leidinggevende (N+1). Indien er geen consensus wordt bereikt beslist de algemeen 

directeur. 

 

 

Het, al dan niet, toekennen van een gepersonaliseerde beeldschermbril of veiligheidsbril 

wordt door de algemeen directeur gedelegeerd aan de preventieadviseur. 

 

 

 

7.3. Specifieke delegaties inzake personeelszaken 
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7.3.1. Delegatie tweede evaluator stedelijk onderwijs 

 

 

De ALGEMEEN DIRECTEUR delegeert de bevoegdheid van tweede evaluator naar de 

directeur interne organisatie stedelijk onderwijs voor wat betreft artikel 1 §2 en §4 van het 

evaluatiereglement van het stedelijk onderwijs.  

 

 

 

7.3.2. Het aangaan van dadingen met personeelsleden n.a.v. een beëindiging van 

het dienstverband, die de gevolgen van de beëindiging van het 

dienstverband als voorwerp hebben 

 

 

De GEMEENTERAAD / RMW delegeert de bevoegdheid voor het aangaan van dadingen met 

personeelsleden n.a.v. een beëindiging van het dienstverband, die de gevolgen van de 

beëindiging van het dienstverband als voorwerp hebben aan het CBS / vast bureau. 

 

 

 

7.3.3. Het vaststellen van de rechtspositieregeling, het arbeidsreglement, 

personeelsgerelateerde reglementen en het organogram 

 

 

De GEMEENTERAAD / RMW delegeert de bevoegdheid voor het vaststellen van de 

rechtspositieregeling, het arbeidsreglement inclusief alle personeelsgerelateerde 

reglementen en het organogram aan het CBS / vast bureau. 

 

Het CBS / VAST BUREAU subdelegeert het vaststellen van het organogram aan de 

algemeen directeur. 

 

 

 

8. Financiën 
 

8.1. Vaststellen van retributies en de voorwaarden ervan 

 

 

De GEMEENTERAAD / RMW delegeert het vaststellen van retributies en de voorwaarden 

ervan aan het CBS / vast bureau in volgende aangelegenheden: 

 

1. activiteiten/manifestaties deel uitmakend van het cultuuraanbod van de stad  

2. activiteiten/manifestaties deel uitmakend van het jeugdaanbod van de stad  

3. activiteiten/manifestaties deel uitmakend van het sportaanbod van de stad  

4. activiteiten/manifestaties deel uitmakend van het toeristisch aanbod van de stad  

5. activiteiten/manifestaties deel uitmakend van het sociaal aanbod van de stad  

6. activiteiten/manifestaties deel uitmakend van het feestaanbod van de stad  

7. verkoop van dranken en spijzen naar aanleiding van activiteiten/manifestaties vermeld 

in de punten 1) tot en met 6) hierboven  

8. diverse verkopen, o.a.: toeristische producten, folders, brochures, boeken, 

arrangementen, toegangstickets en dergelijke  
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9. prestaties geleverd door of prestaties in opdracht van de diensten van de STAT 

10. verhuur van infrastructuur : sportzalen, Kerelsplein, O.C.A.R., …  

11. verhuur van materialen :podia, nadarafsluiting,…  

12. verlenen van diensten: dossierkosten omgevingsvergunningen, afgifte van kopies, 

planafdrukken, digitale reproducties, leveren van elektriciteit, …  

13. retributies in het kader van graf- en nisconcessies 

14. retributies inzake OCMW-aangelegenheden. 

 

Het CBS / Vast bureau kan verminderingen en vrijstellingen voorzien bij de vaststelling 

van deze retributietarieven, op voorwaarde dat zij gebaseerd zijn op volgende objectieve 

criteria: 

 

1 aantal deelnemers per gezin  

2 de leeftijd van de deelnemers  

3 criteria in functie van een bepaalde doelgroep  

4 afnamehoeveelheden en abonnementsformules  

5 het al dan niet inwoner zijn van de stad  

6 houder zijn van een bepaalde “pas”  

7 sociale criteria  

 

De Stad / OCMW houdt een algemene prijs- en tarievenlijst bij op de website en aan de 

loketten waar deze producten of diensten afgerekend kunnen worden, zodat de bevolking 

ten allen tijde kennis kan nemen van de gehanteerde tarieven.  

 

De machtiging aan het CBS / vast bureau houdt eveneens de bevoegdheid in tot wijziging 

van bestaande retributiereglementen aangenomen door de gemeenteraad/RMW inzake 

voormelde aangelegenheden. 

 

Deze delegatie geldt t/m 31 december 2025. 

 

 

 

8.2. Houden van een hoorzitting inzake belastingen 

 

 

Het CBS delegeert de bevoegdheid tot het houden van een hoorzitting inzake belastingen 

aan een bezwaarcommissie bestaande uit: 

* de schepen-voorzitter bevoegd voor financiën/gemeentebelastingen en/of 

* de schepen bevoegd voor juridische zaken 

De andere leden van het CBS kunnen zich steeds bij de bezwaarcommissie voegen en 

deelnemen aan het verhoor. 

 

* een medewerker van juridische zaken 

* een medewerker van de dienst debiteuren 

 

De commissie kan zich voorts ad hoc laten bijstaan door ambtenaren die vertrouwd zijn 

met de materie in kwestie. 

 

 

 

8.3. Het plaatsen van de eerste handtekening bij betalingsopdrachten 
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De ALGEMEEN DIRECTEUR delegeert de bevoegdheid voor het plaatsen van de eerste 

handtekening bij betalingsopdrachten aan het diensthoofd en de medewerkers van de 

dienst Debiteuren. 

 

 

 

8.4. Het plaatsen van de tweede handtekening bij betalingsopdrachten 

 

 

De FINANCIEEL DIRECTEUR delegeert de bevoegdheid voor het plaatsen van de tweede 

handtekening bij betalingsopdrachten aan het diensthoofd en de medewerkers van de 

dienst Debiteuren, waarbij de tweede handtekening wel moet geplaatst worden door een 

andere medewerker dan degene die de eerste handtekening plaatste. 

 

 

 

8.5. Het nemen van besluiten m.b.t. leningen en beleggingen 

 

 

De GEMEENTERAAD / RMW delegeert de bevoegdheid tot het nemen van besluiten m.b.t. 

leningen en beleggingen aan het CBS / vast bureau. 

 

 

 

Het CBS / VAST BUREAU subdelegeert deze bevoegdheid aan de financieel directeur. 

 

 

 

8.6. Handtekendelegaties financieel directeur 

 

 

De FINANCIEEL DIRECTEUR delegeert de handtekenbevoegdheid m.b.t.:  

* betalingsherinneringen 

* afbetalingsplannen 

* notificaties van fiscale schulden 

* aangifte in collectieve schuldenregeling 

* aangifte in faillissementen 

aan het diensthoofd en de medewerkers van de dienst Debiteuren.  

De handtekenbevoegdheid voor betalingsherinneringen en afbetalingsplannen van te innen 

bedragen van de onderwijsinstellingen (basisonderwijs en DKO) wordt gedelegeerd aan de 

directeurs en de medewerkers van de onderwijsinstellingen.6 

 

 

 

8.7. Visum 

 

                                                           
6 In het DLB is delegatie van toegewezen bevoegdheden mogelijk tenzij expliciet verboden. Deze delegatie 
werd niet expliciet verboden en is bijgevolg toegelaten. 
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Het visum bestaat enerzijds uit een controle op het gebruik van de juiste budgetsleutels 

en de beschikbaarheid van de kredieten (kredietcontrole) en anderzijds uit een controle op 

de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen beslissing. 

 

 

De GEMEENTERAAD / RMW bepaalt dat elke voorgenomen verbintenis met een financiële 

impact vanaf 10.000,00 euro exclusief btw onderworpen is aan een voorafgaand visum 

van de FINANCIEEL DIRECTEUR 

 

 

 

9. Burgerzaken 
 

9.1. Ambtenaar van de burgerlijke stand 

 

De burgemeester is van rechtswege ambtenaar van de burgerlijk stand, hij kan zijn 

bevoegdheid via een collegebeslissing overdragen aan een schepen. (art. 7 BW)  

 

 

Het CBS heeft op 8 januari 2019 beslist om de bevoegdheid inzake de burgerlijke stand 

van de burgemeester over te dragen aan schepen Marc Vanwalleghem.  

 

 

De ambtenaar van de burgerlijke stand is, hoewel de omschrijving het anders doet 

uitschijnen, dus geen ambtenaar in de zin van “personeelslid van het bestuur”.  

 

 

9.2. Taken inzake het opstellen van akten van de burgerlijke stand 

 

 

De AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJK STAND delegeert de bevoegdheid tot het opmaken 

van akten van de burgerlijke stand, met inbegrip van het afleveren van afschriften en 

uittreksels met uitzondering van de opmaak van de akte van het huwelijk, aan het 

departementshoofd, het diensthoofd en de medewerkers van de dienst Burgerzaken. Voor 

de handtekening van de beambten moet van deze machtiging melding worden gemaakt. 

 

 

 

9.3. Het ondertekenen van administratieve beslissingen, genomen krachtens 

art 62 van de wet van 15/12/1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en haar 

uitvoeringsbesluiten. 

 

 

De BURGEMEESTER delegeert de bevoegdheid tot het ondertekenen van administratieve 

beslissingen, genomen krachtens art 62 van de wet van 15/12/1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen en haar uitvoeringsbesluiten aan het diensthoofd en de medewerkers van 

de dienst Burgerzaken. 
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9.4. Beoordeling van de documenten op basis waarvan betrokkene beweert 

volmacht te kunnen verstrekken (ondertekening van formulier A96a i.h.k.v. de 

verkiezingen) 

 

 

De BURGEMEESTER delegeert de bevoegdheid tot het beoordelen van de documenten op 

basis waarvan betrokkene beweert volmacht te kunnen verstrekken (ondertekening van 

formulier A96a i.h.k.v. de verkiezingen) aan het diensthoofd en de medewerkers van de 

dienst Burgerzaken. 

 

 

 

9.5. Handtekendelegatie diverse documenten inzake burgerzaken7 

 

 

De BURGEMEESTER delegeert de handtekenbevoegdheid m.b.t. onderstaande documenten 

aan het diensthoofd en de medewerkers van de dienst Burgerzaken en het Welzijnshuis: 

 

- (voor eensluidend verklaarde) uittreksels uit het bevolkingsregisters of getuigschriften 

die aan de hand van de bevolkingsregisters zijn opgemaakt 

 

 

De BURGEMEESTER delegeert de handtekenbevoegdheid m.b.t. onderstaande documenten 

aan het diensthoofd en de medewerkers van de dienst Burgerzaken: 

 

- het eensluidend verklaren van fotokopies met het origineel 

- het legaliseren van handtekeningen 

- rijbewijzen, voorlopige rijbewijzen en internationale rijbewijzen 

- reispaspoorten 

- uittreksel uit het strafregister 

- basisdocument betreffende aanvraag identiteitskaart 

- aangifte van verlies of diefstal van identiteitsdocumenten 

- aangifte van verlies of diefstal van identiteitsdocumenten voor personen minder dan 12 

jaar, ongeacht hun nationaliteit 

- identiteitsbewijzen voor personen minder dan 12 jaar, ongeacht hun nationaliteit 

- identiteitstukjes 

- identiteitsbewijzen voor vreemdelingen 

- arbeidskaarten 

- beslissingen van de dienst vreemdelingenzaken die overeenkomstig art 62 van de wet 

van 15/12/1980 aan betrokkenen dienen betekend te worden. 

  

 

Deze machtiging geldt voor de stukken bestemd om in België of in het buitenland te dienen, 

met uitzondering van diegene die moeten gelegaliseerd worden door FOD Buitenlandse 

Zaken. Voor deze laatste is de handtekening van de burgemeester of de door hem 

aangeduide schepen vereist. 

 

(wettelijke handtekingclausule) 

                                                           
7  Delegatie op basis van artikel 126 van de NGW en de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 
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De gemachtigde ambtenaar 

art.126 nieuwe gemeentewet 

naam van de ambtenaar 

 

De ambtenaar moet boven zijn handtekening melding maken van deze opdracht. 

 

 

 

 

10. Stedelijk Onderwijs 
 

 

De GEMEENTERAAD delegeert onderstaande vaststellingen, goedkeuringen en 

bekrachtigingen aan het CBS: 

 

Algemeen voor het hele Stedelijk Onderwijs: 

 

* Aanwending lestijdenpakket (cf. art. 40, §1 en 41, eerste lid DLB) – na 

vakbondsonderhandeling 

* Arbeidsreglementen (cf. art. 40, §3 en 41, tweede lid, 2° DLB) – na 

vakbondsonderhandeling 

* Vastleggen facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen (cf. art. 41, eerste 

lid DLB) – na vakbondsonderhandeling 

* Vastleggen te presteren werkdagen in vakantie voor administratief personeel betaald 

door departement Onderwijs (cf. art. 40, §1 en art. 41, eerste lid DLB)  – na 

vakbondsonderhandeling 

* Aanvragen of uitbreiden vestigingsplaatsen (cf. art. 41, tweede lid DLB) – na 

vakbondsonderhandeling 

* Aanvragen of uitbreiden structuuronderdelen of onderwijsbevoegdheid (cf. art. 40, §1 

en art. 41, eerste lid DLB) – na vakbondsonderhandeling 

* Goedkeuring leerplannen (cf. art. 41, tweede lid DLB) 

*Goedkeuring (artistiek) pedagogisch project (cf. art. 41, tweede lid DLB)  

 

Specifiek voor het Basisonderwijs: 

 

* Weigering individuele inschrijving (cf. art. 40, §1 en art. 41, eerste lid DLB) 

* Vastleggen startdatum inschrijvingsperiode – na afspraken in LOP (cf. art. 40, §1 en 

art. 41, eerste lid DLB) 

* Kader maximumcapaciteit (cf. art. 41, tweede lid DLB) – na vakbondsonderhandeling 

en afspraken in LOP (lokaal overlegplatform)  

 

Specifiek voor Deeltijds Kunstonderwijs: 

 

* Leeractiviteiten op maat: aanwending lestijdenpakket (volume, onderliggende 

betrekking voor aanstelling) + periode/frequentie (cf. art. 40, §1 en 41, eerste lid DLB) – 

na vakbondsonderhandeling 

* Leeractiviteiten op maat: inhoud, studieomvang, toelatingsvoorwaarden, 

inschrijvingsperiode (cf. art. 40, §1 en 41, eerste lid DLB) 

* Kader maximumcapaciteit (cf. art. 41, tweede lid DLB) – na vakbondsonderhandeling 

* Goedkeuring invulling inspraakbeleid academies (cf. art. 40, §1 en 41, eerste lid DLB) 

135/152



21 

* Toelatingsvoorwaarden inschrijvingen (o.a. vrije leerling, leeractiviteit op maat, 

specialisatiegraad, kortlopende studierichtingen …) (cf. art. 40, §1 en 41, eerste lid DLB) 

 

 

 

 

De GEMEEENTERAAD delegeert onderstaande vaststellingen, goedkeuringen en 

bekrachtigingen via het CBS via de ALGEMEEN DIRECTEUR naar de betrokken DIRECTIES 

omwille van efficiënt dagelijks beheer bij het inspelen op actuele veranderingen en 

kansen: 

 

Specifiek voor Basisonderwijs 

 

Tijdelijk verhogen of verlagen maximumcapaciteit per klas of basisschool (dit omwille van 

het adequaat kunnen inspelen op de snel wisselende noden volgens de 

leerlingeninschrijvingen)  

 

Specifiek voor Deeltijds Kunstonderwijs 

 

* Tijdelijk verhogen of verlagen maximumcapaciteit leerlingen per academie (dit omwille 

van het individuele karakter van de meeste lessen en het adequaat kunnen inspelen op 

de snel wisselende noden volgens de leerlingeninschrijvingen)  

* Weigering individuele inschrijving (cf. art. 40, §1 en art. 41, eerste lid DLB) 

* Weigering niet-regelmatige leerling (cf. art. 40, §1 en art. 41, eerste lid DLB) 

* Vastleggen startdatum inschrijvingsperiode  

* Individuele goedkeuring voor het samenvoegen van wekelijkse leeractiviteiten  

* Individuele goedkeuring extramurosactiviteiten  

* Individuele goedkeuring voor gebruik maken voordrachtgevers  

* Preventieve schorsing of definitieve uitsluiting leerling  

 

 

 

11. Diverse bevoegdheidsdelegaties 
 

11.1. Uitvaardigen van aanvullende reglementen op het wegverkeer 

 

 

De GEMEENTERAAD delegeert het uitvaardigen van aanvullende reglementen op het 

wegverkeer aan het CBS. Na de vaststelling van de aanvullende reglementen op het 

wegverkeer door het CBS, kunnen de genomen beslissingen steeds geraadpleegd worden 

in het besluitvormingssysteem en kunnen, op vraag van een raadslid, hierover vragen 

gesteld worden in betreffende gemeenteraadscommissie. 

 

 

 

11.2. Afleveren van vergunningen inname openbaar domein en 

signalisatievergunningen 
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Het CBS delegeert het afleveren van vergunningen inname openbaar domein aan de 

algemeen directeur. Dit met uitzondering van de vergunningen inname openbaar domein 

in de centrumstraten met een grote impact, innames waaraan een tijdelijk 

verkeersreglement gekoppeld is of innames waar de betrokken diensten een negatief 

advies formuleren. Dergelijke aanvragen moeten ter goedkeuring aan het CBS worden 

voorgelegd. 

 

De delegatie betreft: 

- de bevoegdheid voor het afleveren van vergunningen inname openbaar domein m.b.t. 

evenementen en manifestaties 

- de bevoegdheid voor het afleveren van vergunningen inname openbaar domein m.b.t. 

werken zonder en zonder hinder  

- de bevoegdheid voor het afleveren van termijnvergunningen inname openbaar domein 

- de bevoegdheid voor het afleveren van jaarvergunningen inname openbaar domein 

 

 

De ALGEMEEN DIRECTEUR subdelegeert deze bevoegdheid aan het diensthoofd Inname 

openbaar domein & 1788. 

 

Het DIENSTHOOFD Inname openbaar domein & 1788 subdelegeert deze bevoegdheid aan 

alle medewerkers van de dienst Inname openbaar domein & 1788. 

 

 

 

De BURGEMEESTER delegeert, zoals voorzien in de wet8, aan het diensthoofd Inname 

openbaar domein & 1788 en aan alle medewerkers van de dienst Inname openbaar domein 

& 1788 de bevoegdheid om de nodige signalisatievergunningen te beoordelen en al dan 

niet af te leveren. 

 

 

 

11.3. Verkopen van materialen via het principe van veiling 

 

 

Het CBS / VAST BUREAU delegeert het verkopen van materialen via het principe van veiling 

aan de algemeen directeur. 

 

Materialen, die voldoen aan de volgende criteria, mogen verkocht worden via het principe 

van veiling zonder a priori een exhaustieve lijst op te stellen en goed te laten keuren door 

het CBS/vast bureau. 

De gehanteerde criteria zijn de volgende : 

1. Het materiaal is volledig afgeschreven. 

2. De geschatte verkoopwaarde is lager dan het bestelbonbedrag (10.000 euro excl. btw). 

3. Materialen die niet meer om technische en/of wettelijke redenen ingezet kunnen worden. 

                                                           
8 Artikel. 78.1.1 van het verkeersreglement bepaalt :’Het signaleren van de op de openbare weg aangebrachte 

werken valt ten laste van diegene die de werken uitvoert. Wanneer verkeersborden betreffende de voorrang, 

verbodsborden, gebodsborden, verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren of voorlopige markeringen 

die de rijstroken aanduiden moeten worden aangewend, mag deze signalisatie slechts worden aangebracht op 

voorwaarde dat daartoe toelating is gegeven door de burgemeester of zijn gemachtigde. Deze toelating bepaalt 

in elk geval de verkeerstekens die zullen gebruikt worden.’ 
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Bijzondere collectiestukken, kunstwerken, materialen met een bijzondere waarde en 

dergelijke maken geen deel uit van deze delegatie. 

 

Bovendien wordt in de procedure rekening gehouden met onderstaande 

delegatievoorwaarden: 

1. Er wordt gestreefd naar een centralisatie van de te verkopen materialen. 

2. In de periode tussen het samenbrengen van de materialen en het inkavelen worden de 

volgende activiteiten voorzien : 

 

 o Het CBS/vast bureau wordt op de hoogte gesteld van de verkoop (inclusief algemene 

beschrijving van de te verkopen materialen) + locatie en voorziene tijdstip van inkavelen. 

 o Een eerste aftoetsing van de criteria wordt uitgevoerd door een medewerker van het 

departement financiën. 

 o Betrokken leden CBS/vast bureau kunnen de te verkopen materialen bezichtigen en a 

priori hun goedkeuring/afkeuring geven. 

 o Eenmaal de inkaveling start, zullen geen wijzigingen meer aangebracht worden aan de 

te verkopen materialen. 

 

 

De ALGEMEEN DIRECTEUR subdelegeert deze bevoegdheid aan de respectievelijke 

diensthoofden van het departement Onderhoud openbaar domein. 

 

 

 

11.4. Aanstellen van raadslieden 

 

 

Het CBS / VAST BUREAU delegeert de bevoegdheid voor het aanstellen van raadslieden 

aan de algemeen directeur.9 

 

De ALGEMEEN DIRECTEUR subdelegeert op zijn beurt deze bevoegdheid aan de juristen 

van het stadsbestuur en het OCMW. 

 

 

 

11.5. Het jaarlijks goedkeuren van het Riopact-takenpakket en de eventuele 

wijzigingen wordt, mits uitvoering binnen de voorziene budgetten, gedelegeerd 

aan het college van burgemeester en schepenen. 

 

 

                                                           
9 De Stad wordt zowel geconfronteerd met procedures als eiser en als verweerder. 
Het is noodzakelijk een raadsman aan te stellen in beide type dossiers zodat het standpunt van de stad voor de 
rechtbank kan verdedigd worden. 
Voor de aanstelling van advocaten wordt verwezen naar het intuïtu personae karakter, de vertrouwelijkheid 
van de dossiers en de noodzakelijke onafhankelijkheid.  
Een delegatie laat toe snel op de bal te spelen en het dossier in optimale omstandigheden klaar te maken.  
Bij de keuze van het kantoor wordt rekening gehouden met de specialisatie van het kantoor voor de materie en 
het gevraagd ereloon. 
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De GEMEENTERAAD delegeert de bevoegdheid tot het jaarlijks goedkeuren van het 

Riopact-takenpakket en de eventuele wijzigingen, mits uitvoering binnen de voorziene 

budgetten, aan het college van burgemeester en schepenen. 

 

 

 

12. Diverse handtekendelegaties 
 

12.1. Het voor eensluidend verklaren van afschriften van stukken 

 

 

De BURGEMEESTER delegeert het voor eensluidend verklaren van afschriften van stukken 

aan alle ambtenaren vanaf niveau C en hoger, voor die stukken die betrekking hebben op 

de bevoegdheden van de dienst waar ze deel van uitmaken.10 

 

 

 

12.2. Ondertekening van authentieke akten in uitvoering van besluiten inzake 

patrimoniale transacties11 

 

 

De ALGEMEEN DIRECTEUR delegeert zijn handtekenbevoegdheid voor de ondertekening 

van authentieke akten in uitvoering van besluiten inzake patrimoniale transacties aan de 

medewerkers van het departement Bestuurszaken & archief die de dossiers, waar de te 

ondertekenen akten of stukken betrekking op hebben, ook inhoudelijk hebben voorbereid 

en nadien verder zullen opvolgen, en die op basis van hun dossierkennis beter geplaatst 

zijn om te verifiëren dat de ter ondertekening voorgelegde stukken ook in 

overeenstemming zijn met de eerder genomen formele beslissing.  

 

 

 

 

13. Vervangingsregeling 
 

13.1. Burgemeester / Voorzitter vast bureau 

 

Bij afwezigheid wordt de burgemeester vervangen door een schepen volgens rang 

overeenkomstig de federaal gestelde nationaliteitsvereiste, behoudens indien de 

burgemeester zijn bevoegdheid specifiek aan een andere schepen heeft opgedragen. 

 

De schepen die het burgemeestersambt waarneemt, neemt van rechtswege ook het 

mandaat waar van voorzitter van het vast bureau.12 

 

 

13.2. Voorzitter gemeenteraad/RMW 

 

                                                           
10 Delegatie op basis van artikel 126 NGW. 
11 Delegatie op basis van artikel 283 van het DLB. 
12 Artikel 62 van het DLB 

139/152



25 

Als de voorzitter tijdelijk afwezig is, of als hij bij een welbepaalde aangelegenheid 

betrokken partij is als vermeld in artikel 27 van het DLB, wordt hij met behoud van de 

toepassing van de nationaliteitsvereiste, als volgt vervangen: 

  

1° als de voorzitter zijn bevoegdheid schriftelijk heeft opgedragen aan een 

gemeenteraadslid, neemt dat gemeenteraadslid het voorzitterschap waar; 

  

2° als de voorzitter zijn bevoegdheid niet heeft opgedragen aan een gemeenteraadslid 

overeenkomstig punt 1°, neemt het gemeenteraadslid met de hoogste rang het 

voorzitterschap waar. Als dat raadslid de voorzitter niet kan vervangen, wordt het 

voorzitterschap waargenomen door een ander gemeenteraadslid in volgorde van rang.13 

 

 

13.3. Voorzitter BCSD 

 

Bij afwezigheid van de voorzitter BCSD wijst hij de voorzitter of een lid van het vast bureau 

aan als zijn vervanger. Als hij geen vervanger heeft aangewezen of als de vervanger zelf 

tijdelijk afwezig is, dan wordt hij vervangen door de voorzitter of het lid van het vast 

bureau met de hoogste rang. Als de voorzitter of dat lid van het vast bureau de voorzitter 

niet kan vervangen, wordt het voorzitterschap waargenomen door een ander lid van het 

vast bureau, in volgorde van rang.14  

 

 

13.4. Ambtenaar burgerlijke stand 

 

Bij afwezigheid van de ambtenaar van de burgerlijke stand, wordt hij vervangen door de 

burgemeester en vervolgens door de schepenen volgens rang. 

 

 

13.5. Algemeen directeur 

 

 

De GEMEENTERAAD delegeert de aanstelling van een waarnemend algemeen directeur aan 

de functiehouder van het ambt. De waarnemend algemeen directeur dient een eigen 

personeelslid van de Stad of het OCMW te zijn.  

 

 

 

De ALGEMEEN DIRECTEUR stelt volgende waarnemende algemeen directeuren aan:  
 

Bij afwezigheid van de algemeen directeur ten gevolge van opdracht, verlof of ziekte wordt 

deze vervangen door de directeur Ondersteuning. Bij afwezigheid van de directeur 

Ondersteuning wordt de algemeen directeur vervangen door de directeur van het 

managementteam met de meeste anciënniteit in de Stad/OCMW Roeselare. In 

uitzonderlijke gevallen en voor een beperkte periode, bij gelijktijdige afwezigheid van alle 

leden van het managementteam, kan ook een departementshoofd worden aangeduid. 

 

In geval van een noodzakelijke vervanging van de algemeen directeur tijdens enkel de 

zitting van het CBS/vast bureau en/of de gemeenteraad/RMW, kan de algemeen directeur 

                                                           
13 Artikel 7 van het DLB 
14 Artikel 106 van het DLB 

140/152



26 

als secretaris van de vergadering worden vervangen door een medewerker van het 

departement Bestuurszaken & archief.  
 

 

 

De ALGEMEEN DIRECTEUR delegeert de bevoegdheid tot het bijwonen en het notuleren 

van de beslissingen van het bijzonder comité voor de sociale dienst aan departementshoofd 

individuele dienst - en hulpdienstverlening. Bij verhindering van het departementshoofd 

aan een stafmedewerker van het departement of een hoofdmaatschappelijk werker. 

 

 

 

13.6. Financieel directeur  

 

 

De GEMEENTERAAD delegeert de aanstelling van een waarnemend financieel directeur aan 

de functiehouder van het ambt. De waarnemend financieel directeur dient een eigen 

personeelslid van de Stad of het OCMW te zijn.  

 

 

 

De FINANCIEEL DIRECTEUR stelt volgende waarnemende financieel directeuren aan:  
 

Bij afwezigheid van de financieel directeur ten gevolge van opdracht, verlof of ziekte wordt 

deze vervangen door het departementshoofd Financiën. Bij afwezigheid van het 

departementshoofd Financiën wordt de financieel directeur vervangen door het diensthoofd 

met de meeste anciënniteit in het departement Financiën van de Stad/OCMW Roeselare. 
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14. BIJLAGE 1 

 

HUUROVEREENKOMST voor gebruik van infrastructuur van de stad Roeselare 

 

Tussen : 

 

1. De Stad Roeselare, met ondernemingsnummer 0207.432.520, voor wie 

optreden de heer Kris Declercq, burgemeester, en de heer/mevrouw, naam 

handelend in opdracht van Geert Sintobin, algemeen directeur, handelend in 

uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en schepenen 

datum, 

 

hierna genoemd “de Stad”, 

 

en 

 

2. De Vereniging, met ondernemingsnummer,BE 0xxx.xxx.xxx 

met adres te xxx,   

vertegenwoordigd door 

- naam, adres, functie 

- naam, adres, functie, 

 

hierna genoemd “de vereniging”, 

 

wordt overeengekomen wat volgt: 

 

 

Artikel 1.- Beschrijving van het goed 

 

De Stad geeft in huur aan de vereniging: 

één of meerdere lokalen (naam gebouw), gelegen te Roeselare, straat en nummer, bij 

kadaster gekend of het geweest onder Roeselare afdeling, sectie, (deel van) nummer , 

zoals afgebeeld op bijgaand plan (bijlage 1), dat aan deze overeenkomst wordt gehecht 

na door partijen “ne varietur” te zijn getekend. 

 

Het goed wordt verhuurd in de staat waarin het zich bevindt, volledig gekend door de 

huurder, die geen specifiekere beschrijving nodig heeft en die verklaart het te hebben 

bezichtigd. 

Of  

Een regeling van plaatsbeschrijving gebeurt met fotoreportage bij begin en einde van de 

huur (bijlage 2). 

 

Aan de vereniging worden bij aanvang volgende xx sleutels of badges overhandigd. Bij het 

einde van de huur moeten alle sleutels of badges opnieuw bezorgd worden, met inbegrip 

van de kopieën die bijgemaakt werden.  Bij niet teruggave wordt een forfaitaire som van 

20 € per sleutel gerekend, die desgevallend met de waarborg kan verrekend worden. 

 

 

Artikel 2.- Doel van het gebruik 
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De vereniging verklaart hierbij uitdrukkelijk dat bovenvermelde lokalen gebruikt zullen 

worden voor het organiseren van hun activiteiten in uitvoering van de goedgekeurde 

statuten. 

 

 

Artikel 3.- Duur 

 

Deze overeenkomst is geldig vanaf xx en dit voor onbepaalde duur. 

De overeenkomst is opzegbaar door beide partijen, zes maanden vooraf, bij eenvoudig 

schrijven. 

De Stad kan deze overeenkomst onmiddellijk opzeggen wegens vastgestelde misbruiken 

of flagrante schendingen van de bepalingen in deze overeenkomst en dit zonder dat 

hiervoor enige schadevergoeding kan geëist worden. 

In geval van faillissement van de VZW of stopzetting van de activiteiten van de vereniging 

wordt het contract automatisch ontbonden. 

 

 

Artikel 4.- Vergoeding 

 

De huur wordt toegestaan mits betaling van een halfjaarlijkse vergoeding van €xx (€xx 

per maand = basishuurprijs), op rekeningnummer IBAN BE27 0910 1777 4873 BIC 

GKCCBEBB van de Stad onder vermelding ‘huur loka(a)l(en) xx‘,. 

 

De berekening van de huurprijs gebeurt op basis van volgende parameters: 

• totale oppervlakte (som van oppervlakte van één of meerdere lokalen), 

nutsvoorzieningen en onderhoud gemeenschappelijke delen inbegrepen. 

• Indien een vereniging het (de) loka(a)l(en) permanent huurt, wordt een tarief 

gerekend, behoudens andersluidende regeling, op basis van een gebruik van 5 

weekdagen. 

• De vereniging dient in haar aanvraag op te geven op welke concrete dagen ( vb 

elke maandag) van de week men gebruik wenst te maken van het (de) loka(a)l(en). 

In een maand wordt elke dag geacht 4 maal voor te komen. 

 

 

  

huren 1 

dag/week 

= totaal 4 

dagen/maa

nd (bvb 

elke 

maandag)   

huren 2 

dagen/week 

= totaal 8 

dagen/maan

d (bvb elke 

maandag en 

dinsdag)   

huren 3 

dagen/week 

= totaal 12 

dagen/maan

d (bvb elke 

woensdag, 

donderdag 

en vrijdag)   

huren 4 

dagen/wee

k = totaal 

16 

dagen/maa

nd (bvb 

elke 

maandag, 

dinsdag, 

donderdag 

en vrijdag)   

huren 5, 6 

of 7 

dagen/wee

k = totaal 

volledige 

maand   

som 

oppervlakte 

loka(a)l(en)                     

< 50 m² 7 € 14 € 21 € 28 € 35 € 

50 - 99 m² 10 € 20 € 30 € 40 € 50 € 

100 - 149 m² 12 € 24 € 36 € 48 € 60 € 

150 - 199 m² 14 € 28 € 42 € 56 € 70 € 
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200 - 249 m² 16 € 32 € 48 € 64 € 80 € 

250 - 299 m² 18 € 36 € 54 € 72 € 90 € 

300 - 349 m² 20 € 40 € 60 € 80 € 100 € 

350 - 399 m² 22 € 44 € 66 € 88 € 110 € 

 

 

Huurovereenkomsten waarvan de maandelijkse huurprijs lager is dan 50 € worden niet 

geïndexeerd. De stad heeft evenwel de mogelijkheid na een verstreken periode van 5 jaar 

om onderhandelingen op te starten over een aangepaste huurprijs. Wordt geen consensus 

bekomen, dan wordt de overeenkomst beëindigd 3 maanden nadat de stad dit heeft 

vastgesteld. 

Huurovereenkomsten waarvan de maandelijkse huurprijs hoger is dan 50 € worden 

geïndexeerd volgens onderstaande principes. 

 

Deze vergoeding wordt aangepast aan het indexcijfer van de consumptiegoederen en dit 

volgens de volgende formule : 

 

 

basishuurprijs x nieuw indexcijfer = nieuwe prijs 

aanvangsindexcijfer 

 

Het aanvangsindexcijfer is dit van de maand voorafgaand aan de maand waarin de 

overeenkomst is afgesloten, en het nieuwe indexcijfer is dit van de maand voorafgaand 

aan de aanpassing van de huurprijs. 

Voor de geïndexeerde huurovereenkomsten wordt een waarborg gesteld ten belope van 

drie maanden huurprijs. 

Deze wordt gesteld onder de vorm van een geldsom bij de stad Roeselare op 

rekeningnummer IBAN BE27 0910 1777 4873 BIC GKCCBEBB van de Stad onder 

vermelding ‘waarborg loka(a)l(en) xx’. De waarborg wordt gedeblokkeerd bij het 

beëindigen van deze overeenkomst en na vaststelling dat de huurder aan al zijn 

verplichtingen heeft voldaan. 

De waarborg kan nooit door de huurder aangewend worden tot betaling van de huurprijs 

of enige andere last die voortvloeit uit deze overeenkomst. 

 

 

Artikel 5.- Belastingen en energiekosten 

 

Alle belastingen, taksen en bijdragen, van welke aard ook, ten voordele van Staat, Gewest, 

Provincie, Gemeente of van om het even welke andere overheid, met betrekking tot de 

gehuurde lokalen, hun bezettingen of de activiteit die er door de vereniging wordt 

uitgeoefend, met uitzondering van de onroerende voorheffing, zijn uitsluitend ten laste van 

de vereniging. 

 

Indien aparte tellers bestaan wordt de kost van het energiegebruik aangerekend en maakt 

deze dan ook geen deel uit van de vergoeding, zoals beschreven in art. 4. 

 

 

Artikel 6.- Clausule voor delen van de verhuurde lokalen 

 

De vereniging gaat ermee akkoord om de huidige overeenkomst te beëindigen en een 

nieuwe aangepaste overeenkomst af te sluiten op eenvoudig verzoek van de Stad, indien 
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deze laatste wenst dat het gebruik van de huidige verhuurde lokalen met een andere 

vereniging gedeeld wordt. 

 

 

Artikel 7.- Onderhoud en de herstellingen 

 

Voor wat betreft het onderhoud, het reinigen en de herstellingen van/aan de in huur 

gegeven lokalen wordt verwezen naar de artikelen 1754 tot 1756 van het Burgerlijk 

Wetboek. 

De gemeenschappelijke lokalen in het gebouw worden evenwel onderhouden door de stad. 

 

 

Artikel 8.- Verzekering 

 

Door de vereniging moet een verzekering worden afgesloten tegen burgerlijke 

aansprakelijkheid. Afschrift van de polis moet aan de Stad bezorgd worden binnen de 

maand na het afsluiten van deze overeenkomst  

De vereniging en de Stad verbinden zich er toe een verzekering brand- en  aanverwante 

risico's af te sluiten voor de schade aan de goederen die hun toebehoren.  

De Stad verbindt zich ertoe een verzekering voor brand en aanverwante risico's af te sluiten 

voor de schade aan het gebouw en de goederen die hem toebehoren en in gevolge deze 

huurovereenkomst ter beschikking zullen worden gesteld van de gebruiker / huurder.  

Een afstand van verhaal ten aanzien van de huurder wordt opgenomen in deze polis. 

 

Artikel. 9.- Inrichting 

 

Geen essentiële veranderingen mogen aan de lokalen worden aangebracht zonder de 

uitdrukkelijke, voorafgaande toelating van het College van Burgemeester en Schepenen, 

naleving van de wettelijke voorschriften inzake bouwvergunning enz. en het nakomen van 

de voorwaarden die het College van Burgemeester en Schepenen desgevallend zou stellen. 

Alle wijzigingen of verbeteringen/toevoegingen aan de lokalen door de huurder 

aangebracht mogen bij het verlaten van de lokalen worden meegenomen echter zonder 

schade te berokkenen door deze afbraak veroorzaakt. 

Indien genoemde verbeteringswerken, na aangetekende aanmaning door de Stad, niet 

zouden worden weggenomen, zoals hierboven bepaald en binnen de termijn in aanmaning 

voorzien, komen die verbeteringen/toevoegingen ten goede van de Stad zonder dat de 

vereniging daarop nog aanspraak zou kunnen maken. 

 

 

Artikel 10.- Brandveiligheid 

 

De vereniging verbindt er zich toe op zijn kosten in de lokalen die gehuurd worden, het 

nodige materieel ter voorkoming en ter bestrijding van brand te voorzien en dit in functie 

van de normen en vereisten die voorgeschreven zijn of die door om het even welke 

bevoegde administratieve instantie opgelegd worden, eventueel ook door de verzekeraars 

van de Stad. 

 

 

Artikel 11.- Overdracht en onderverhuring 
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De huurder of zijn rechtsopvolger mag zijn huurrecht geheel of gedeeltelijk afstaan of 

overdragen aan derden mits voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van 

de verhuurder. 

 

 

Artikel 12.- Verantwoordelijken 

 

De medeondertekenaars namens de vereniging  treden op als verantwoordelijken voor het 

naleven van deze overeenkomst. Wanneer deze medeondertekenaars hun hoedanigheid of 

mandaat waarin ze optreden verliezen zal daarvan aan de Stad kennis worden gegeven en 

een plaatsvervanger door de vereniging  worden aangeduid die in de plaats zal treden van 

zijn voorganger voor de verdere duur van de overeenkomst. 

 

 

Artikel 13.- Toezicht 

 

Door de vereniging zal toegelaten worden dat een afgevaardigde van de Stad de gehuurde 

lokalen bezoekt en inspecteert, mits voorafgaandelijke mededeling hiervan. 

 

 

Artikel 14.- Kosten 

 

Alle kosten verbonden met deze overeenkomst zijn ten laste van de vereniging. 

 

 

Artikel 15.- Geschillen en rechtsmacht 

 

Partijen engageren zich om punten van discussie in der minne uit te klaren. Alle geschillen 

waartoe deze overeenkomst aanleiding kan geven en die niet opgelost geraken vallen 

onder de uitsluitende bevoegdheid van het rechtsgebied Roeselare. 

 

 

Opgemaakt te Roeselare, in twee exemplaren, op xxx 

waarvan één exemplaar bestemd  voor elke partij. 

 

Namens de vereniging, 

 

 

xxx xxx 

Voorzitter  Secretaris 

 

 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

 

 

Kris Declercq Namens de algemeen directeur, 

Burgemeester XXX 

 XXX 
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15. BIJLAGE 2 - Ondertekening correspondentie namens Stad en OCMW Roeselare (*) 

enkele handtekening dubbele handtekening 

onder enkele handtekening wordt begrepen: zowel de eenvoudige 
handtekening in mails (vermelding naam en functie in de ondertekenformule), 

als om de handgemaakte handtekening (ook ingescand), als om de 
zogenaamde digitale handtekening 

burgemeester/voorzitter VB / voorzitter 
GR/RMW  

&  
algemeen directeur via delegatie 

burgemeester/voorzitter VB en 
algemeen directeur 

Nadere afspraken gebeuren op dienstniveau: 
aandacht voor de politieke afweging van de 
boodschap. In essentie betreft het 
boodschappen zonder financiële impact waarbij 
geen beoordelingsruimte bestaat.       

1. louter informatieve boodschappen:  

- uitnodiging bijeenkomst niet-officieel orgaan 
- service naar de burger (vb. hernieuwing 
vrijetijdspas) 

- doorgeven van informatie (vb. verzekeringen, 
evenementen,... ) 
- opvragen van gegevens (zonder impact op 
juridische procedure) 
- geringe impact 
- loutere begeleidingsbrief 

- aanvraag van subsidies, premies zonder 
protocollaire waarde (vb. bij Eandis voor 
isolatiewerken aan stadsgebouwen) 

2. puur administratieve uitvoeringen 
vb. vraag tot betaling kopies, afschriften, 
dossierkosten, opname standen van meters 
3. betekening van beslissingen met uittreksel 

van de beslissing als bijlage 
4. specifiek toezicht 
vb. GR-beslissing belasting reglement of GR-
beslissing begroting 

1. beslissingen ingevolge 
budgethouderschap 

2. beslissingen ingevolge 
delegatie van toegewezen 

bevoegdheden 

materies waarin beslist werd om 
handtekeningbevoegdheid over te dragen 

1. belangrijke correspondentie: vb. 
- tuchtzaken 
- belangrijke subsidieaanvragen 
(stedenfonds) 
- conflicten (vb. negatieve 
beslissingen bouw-, milieu en 
socio-econ vergunningen) 

- intergemeentelijke samenwerking 
- gericht aan minister 
- uitwijzingen. 
2. correspondentie met een uniek 
karakter. Dit uniek karakter kan 
voortvloeien uit het eenmalig 

karakter of het politieke belang van 
de boodschap. 
3. gelet op het belang van het 
dossier om toch te laten tekenen 
door burgemeester/voorzitter VB en 
algemeen directeur hoewel het in 
voorgaande kolommen kan vallen. 

heeft geen impact op juridische procedure 
(clausule beroepsmogelijkheid wordt niet 
vermeld) heeft eventueel impact op juridische procedure (clausule beroepsmogelijkheid wordt al dan niet vermeld) 

  

onderaan communicatie wordt naam en functie 
steeds vermeld 

onderaan communicatie 
wordt naam en functie steeds 
vermeld, gecombineerd met 
verwijzing naar art. 283 DLB 

onderaan communicatie wordt naam en 

functie steeds vermeld, gecombineerd met 
verwijzing naar delegatiebeslissingen 

  

( * ) met uitzondering correspondentie burgerlijke stand, voorzitter raad,  financieel directeur en sanctionerend ambtenaar (GAS) 
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16. BIJLAGE 3 - Register subdelegaties Stad/OCMW Roeselare 

 

Nr.  Omschrijving Delegatie door Delegatie aan Opmerking of beperking Eventueel juridische referentie Datum 
beslissing 
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IR 1 Voorstel tot beslissing van raadslid Filip Deforche: Installatie van 
leidingwaterkoelers in de stedelijke sportinfrastructuur van 
Roeselare

Indiener(s):
Filip Deforche,                      Vlaams Belang                   

Toelichting:
ARGUMENTATIE

Roeselare probeert al jaren als kleinere centrumstad het centrum van de sportbeleving te 
worden, zowel in onze provincie West-Vlaanderen en zo mogelijk waar kan ook 
daarbuiten.

De stad bouwt verder haar sportinfrastructuur uit en speelt hierbij ook in op – voor onze 
regio -  nieuwe sporten. Denken we maar aan het succes van bijvoorbeeld de nieuwe 
clubs die hockey en rugby aanbieden in onze stad. Maar ook initiatieven als Vlaanderens 
Mooiste die zich richten tot niet georganiseerde sportbelevers passen in deze strategie.

Vergeten we natuurlijk ook niet AZ-Delta die op vlak van sportgeneeskunde een steeds 
grotere bovenlokale rol op zich neemt.

Het Vlaams Belang heeft dan ook steeds op een positief constructieve manier hieraan 
willen bijdragen vanuit de oppositie en zal dat ook blijven doen.

En soms kunnen ook kleine zaken het de sporter en het “sport-beleven” beter maken. 

Daarom wil onze fractie volgend voorstel formuleren en vragen dat deze gemeenteraad 
dit wil goedkeuren.

Het is een voorstel waar zowel de sporter (individueel of in groep) als de 
sportverenigingen beter van worden én die de stad daarenboven ook nog eens helpt aan 
een duurzame, ecologisch verantwoorde waterbedeling te doen in onze verschillende 
sportcentra.

Het Vlaams Belang stelt voor dat de stad investeert in leidingwaterkoelers in de 
verschillende sportzalen die ze ter beschikking stelt van de sportverenigingen. De 
voordelen van deze leidingwaterkoelers steken fel af tegen de bestaande watersystemen, 
waarbij vaten water moeten worden aangevoerd. Voorraadbeheer en transport vallen zo 
bijvoorbeeld al weg.

Met een leidingwaterkoeler heeft men ook steeds fris, warm en/of eventueel bruiswater 
voorhanden, het is goedkoper dan flessenwater en het gaat om duurzaam gefilterd 
leiding-water. Het zou dus de eerste, ecologische keuze van bedrijven en overheden 
moeten zijn.

Ook dus gedaan met het zeulen van water door sportverenigingen en trainers.

Ons voorstel kan een steentje helpen bijdragen in een sportvriendelijk en milieubewust 
beleid van onze stad.

Daarom leggen wij volgend punt van beslissing voor aan deze gemeenteraad.
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VOORSTEL VAN BESLISSING

De gemeenteraad, in zitting bijeen op 23 september 2019, geeft aan het College van 
Schepenen en Burgemeester van de Stad Roeselare opdracht om op korte termijn de 
mogelijkheid te onderzoeken om in de sportinfrastructuur leidingwaterkoelers te 
installeren, waterkoelers dus die verbonden zijn met het leidingwater.

Zo stelt de Stad Roeselare aan de sportbeoefenaars gratis, duurzaam gewonnen en 
ecologisch verantwoord leidingwater ter beschikking tijdens de sportbeoefening.

De gemeenteraad dringt erop aan dat de leidingwaterkoelers nog dit jaar zouden kunnen 
worden geïnstalleerd, als de technische mogelijkheden hiertoe voorhanden zijn.

 

Mochten de technische mogelijkheden hiertoe ontbreken of onvoldoende zijn in de stad, 
dan vraagt de gemeenteraad dat dit ook opnieuw op de gemeenteraadszitting wordt 
gebracht.

Stemming op het initiatiefrecht
Afgekeurd door de gemeenteraad met 

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

IR 5 Voorstel tot beslissing van raadslid Brecht Vermeulen: Aanstellen 
van deskundige om de oorzaken van de bomensterfte in het Park 
Vande Walle te onderzoeken

Indiener(s):
Brecht Vermeulen,                      N-VA                   

Toelichting:
Het stadsbestuur heeft in haar bestuursakkoord opgenomen dat het 100.000 bij wenst te 
krijgen in Roeselare. Dat is een nobele doelstelling.  Dat is zelfs nuttig en nodig, niet 
alleen in het zogenaamde buitengebied, maar zeker in het verstedelijkt gebied, en dan 
vooral in de historische stadskern en de dorpskernen.  De N-VA onderstreept deze 
noodzaak voor de gekende redenen :

 In steden zorgen bomen voor schaduw overdag en afkoeling door verdampen van 
water, en zijn zo natuurlijke buffers tegen de zogenaamde ‘urban heat’

 Bomen zorgen voor meer biodiversiteit, hebben een natuurwaarde en recreatieve 
waarde

 Bomen houden stof vast en absorberen bepaalde gassen.
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 Wonen en werken in een omgeving met veel bomen heeft een positieve 
uitwerking op de fysieke gezondheid en het psychologische welzijn van mensen.

Maar naast de nieuwe aanplanting van bomen, vindt de N-VA dat we ook zorgvuldig 
moeten omgaan met de bestaande bomen, die dikwijls tientallen jaren oud zijn en een 
soort van erfgoedwaarde hebben boven op de zopas opgesomde voordelen die bomen 
bieden in een stad.

In 2016-2017 werd de parktuin rond de ‘Villa Vande Walle’ heraangelegd in opdracht van 
het stadsbestuur.  De werken werden uitgevoerd door de bvba Vandeputte Sylvère 
(Deerlijk) naar een ontwerp van Buro Bossaert (Moorslede).

In de communicatie van het stadsbestuur uit die tijd vernamen we dat het doel van de 
heraanleg was “om de biodiversiteit en de structuurvariatie in het park te verhogen en 
waarbij de aanwezige fauna nog steeds haar gading kon blijven vinden.“ Uit een 
antwoord op een schriftelijke vraag blijkt dat er 53 bomen behouden bleven nadat 92 
bomen werden gerooid, en dat er tijdens de aanleg 13 nieuwe bomen aangeplant 
werden. Er zijn nu dus veel minder bomen dan dat er vroeger stonden. Ook veel 
onderbegroeing is verdwenen.

Maar reeds in het najaar van 2018 geen 2 jaar na de heraanleg van het park blijken 
meerdere bomen af te sterven.  Het gaat hierbij zowel over grote bomen van meer dan 
50 jaar oud, als over pas aangeplante bomen.  Uit het antwoord op mijn schriftelijke 
vraag blijkt het te gaan over verschillende jonge bomen die opnieuw kunnen aangeplant 
worden op kosten van de aannemer, maar ook – en dat baart de N-VA de grootste 
zorgen - over 4 oude lindebomen, 1 oude esdoorn, 1 oude notelaar en 1 robinia, die nu 
reeds dood zijn of nu in bijzonder slechte conditie zijn en volgens verschillende mensen 
weinig kans op overleven hebben

De totale kostprijs (exclusief studiekosten) bedroeg ongeveer 338.000 euro (excl. BTW).

Samen met veel mensen stelt onze fractie zich de vraag of de werken niet volgens de 
regels van de kunst werden uitgevoerd waardoor bomen die al zo lang leven, op minder 
dan 2 jaar tijd nu plots afsterven. 

Met een persbericht van 18 augustus 2019 heeft N-VA meegedeeld dat ze wil dat de stad 
een onderzoek laat uitvoeren door een onafhankelijke expert om na te gaan wat de 
oorzaak is van deze bomensterfte, indien mogelijk nog zoveel mogelijk bomen redden, 
en alleszins te onderzoeken op welke manier de stad de geleden schade kan verhalen op 
de degene die daarvoor verantwoordelijk is.  Op maandag 19 augustus 2019 verklaarde 
schepen van Natuur en Bos Michèle Hostekint aan Radio 2  dat het stadsbestuur van 
Roeselare op de hoogte was van het probleem, maar dat ze nog niet wisten wat er 
precies aan de hand is. "We onderzoeken op dit moment wat de mogelijke oorzaken zijn 
en wat er eventueel nog aan gedaan kan worden. Kunnen we nog bomen redden door ze 
te verplaatsen? Dat moet een expert nu bepalen. Daarna zetten we de nodige stappen en 
bekijken we eventueel wie aansprakelijk is voor de boomsterfte."

In het antwoord op mijn schriftelijke vraag werd gesteld : “…  is beslist om een 
boomdeskundige aan te stellen voor het uitvoeren van een onderzoek. In dit onderzoek 
zullen alle aspecten, die mogelijks een negatieve invloed kunnen gehad hebben op het 
welzijn van de bomen, onderzocht worden.”

Daarenboven zouden nu ook een aantal bomen van de recent heraangelegde 
Westlaan/Noordlaan ook aan het afsterven zijn.
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Maar tot op heden heeft onze fractie nog niets gelezen in de beslissingen van het 
schepencollege dat er effectief een deskundige werd aangesteld of dat een procedure 
werd gestart tot aanduiding van een deskundige.

Mijn fractie legt daarom aan de gemeenteraad het volgende voorstel van beslissing ter 
stemming voor :

 De gemeenteraad verzoekt aan het schepencollege om uiterlijk tegen 5 november 
2019 een deskundige aan te duiden die onderzoekt wat de oorzaak of oorzaken 
zijn die tot het afsterven van oude bomen hebben geleid, en die ook onderzoekt in 
hoeverre bijkomende maatregelen nodig zijn om te vermijden dat nog meer 
bomen sterven in het Park Van de Walle.

 De gemeenteraad verzoekt eveneens aan het schepencollege om te onderzoeken 
of maatregelen nodig zijn om te vermijden dat bomen aan de Westlaan en 
Noordlaan afsterven.

Beslissing
Er wordt geen stemming gevraagd.

23 september 2019 22:46 - De voorzitter schorst de zitting
23 september 2019 22:49 - Frederik Declercq verlaat de zitting
23 september 2019 23:17 - De voorzitter opent de besloten zitting
23 september 2019 23:24 - Filip Deforche verlaat de zitting
23 september 2019 23:55 - De voorzitter sluit de zitting

Aldus gedaan in zitting van 23 september 2019


