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gemeenteraad

Notulen Zitting van 16 december 2019

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Piet Delrue, Voorzitter gemeenteraad; de heer Kris Declercq; mevrouw Griet 
Coppé; de heer José Debels; de heer Marc Vanwalleghem; de heer Dirk Lievens; de heer 
Bart Wenes; de heer Tom Vandenkendelaere; mevrouw Ria Vanzieleghem; de heer Geert 
Huyghe; de heer Stefaan Van Coillie; mevrouw Caroline Martens; mevrouw Veroniek 
Debruyne - Desender; mevrouw Rina Arteel; mevrouw Mieke Vanbrussel; de heer 
Matthijs Samyn; de heer Francis Debruyne; mevrouw Liselot De Decker; mevrouw 
Michèle Hostekint; de heer Henk Kindt; de heer Gerdi Casier; de heer Steven Dewitte; 
mevrouw Deniza Miftari; de heer Filip Deforche; de heer Immanuel De Reuse; de heer 
Cyriel Ameye; de heer Peter Claeys; mevrouw Jeaninne Vandenabeele; mevrouw Tina 
Feys; mevrouw Siska Rommel; de heer Frederik Declercq; de heer Bart De Meulenaer; 
mevrouw Lieve Lombaert; de heer Bert Wouters; de heer Dieter Carron; de heer Geert 
Sintobin, Algemeen directeur

Afwezig:
de heer Brecht Vermeulen; mevrouw Justine Pillaert; mevrouw Margot Wybo

Verontschuldigd:
mevrouw Nathalie Muylle

16 december 2019 19:07 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING

1 2019_GR_00313 Notulen en zittingsverslag van de zitting van 
de gemeenteraad van 18 november 2019 - 
openbare zitting - Goedkeuring

Beschrijving
Bijlagen

1. N20191118 - openbaar

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 18 november  
2019 ter goedkeuring voorgelegd.

Besluit
Met algemene stemmen
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Artikel 1
De notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van de gemeenteraad van 18 
november 2019 worden goedgekeurd.

Vragen om uitleg

IR 2 Mondelinge vraag van raadslid Immanuel De Reuse: APP 
gebarentaal Koers

Indiener(s):
Immanuel De Reuse,                      Vlaams Belang                   

Toelichting:
Op maandag 2 december stelde DOOF Vlaanderen i.s.m. FARO (steunpunt roerend en 
immaterieel cultureel-erfgoedveld) de Vlaamse ErfgoedApp voor met een rondleiding in 
Vlaamse gebarentaal (VGT).

Deze App werkt simpel. Je downloadt gratis de app, scant het icoontje bij een item en een 
“native signer” – iemand die VGT als moedertaal heeft – geeft je extra info. Een soort à-la-
cartegids voor doven en slechthorenden.

Momenteel voorziet KOERS reeds informatieve tekstpanelen, Nederlandse ondertiteling bij 
beeldfragmenten en er is een uitgetikte versie van de luisterfragmenten. Samen met andere 
faciliteiten voor mensen met een beperking is dit een eerste stap.

Doven en slechthorenden die echter VGT gebruiken hanteren een andere grammatica, een 
andere zinsopbouw. Dit maakt dat de beschikbare hulpmiddelen – die voor alle duidelijkheid 
ook reeds een mooie stap vooruit zijn – nog steeds een drempel vormen tot de 
toegankelijkheid van KOERS.

Voor de vaste collectie, voor de vaste opstelling zou de implementatie van de erfgoedApp 
voor doven en slechthorenden echt een extra toegankelijkheidstroef betekenen. De prijs ligt 
net iets hoger dan de gewone prijs voor een vertaling naar bv. het Engels, Frans of het Duits. 
Dit omdat VGT moet gefilmd en achteraf gemonteerd worden.

Mijn vraag aan de stad is of u dit wenst te onderzoeken, budget wil vrijmaken hiervoor binnen 
de museumwerking en wil intekenen op de Vlaamse ErfgoedApp voor doven en 
slechthorenden.

Antwoord
Voor antwoord zie audio-opname.

19:14 - Brecht Vermeulen betreedt de zitting
19:15 - Margot Wybo betreedt de zitting
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IR 4 Mondelinge vraag van raadslid Matthijs Samyn: Vlaamse 
gebarentaal 

Indiener(s):
Matthijs Samyn,                      CD&V                   

Toelichting:
Ons kenniscentrum ARhus is op vele fronten actief en werkt onder meer rond personen 
met een audiologisch probleem. Zo worden er cursussen Vlaamse Gebarentaal (VGT) 
georganiseerd en is er ook een sterk sociaal netwerk aanwezig. Doven en slechthorenden 
die een beroep doen op de dienstverlening van het stadhuis kunnen zich niet altijd 
gemakkelijk uitdrukken. De aanwezigheid van een tolk Vlaamse gebarentaal zou daarbij 
een goede hulp zijn. Kan de stad Roeselare bekijken hoe we de dienstverlening voor deze 
mensen kunnen optimaliseren? 

Kan er vanuit ARhus een platform worden uitgebouwd met vrijwilligers die zich als tolk 
VGT kunnen inzetten?

Kunnen medewerkers van het stadhuis een cursus Vlaamse Gebarentaal volgen of kan de 
stad investeren in een tolk VGT?

Deze tolken zouden niet alleen kunnen worden ingezet voor de dienstverlening van het 
stadhuis, maar bijvoorbeeld ook bij het OCMW, Motena, AZ Delta… Is de stad bereid een 
initiatief hieromtrent te nemen?

Antwoord
Voor antwoord zie audio-opname.

IR 10 Mondelinge vraag van raadslid Gerdi Casier: winterplan en ruiming

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

Toelichting:
Met de stad hebben wij de ambitie om de stad fietsvriendelijker te maken. Hierbij 
aansluitend had ik graag volgende vraag gesteld : 'is het mogelijk om de volgorde van 
sneeuw en dergelijke te ruimen te veranderen, met andere woorden dat we er voor 
kiezen om eerst de fietspaden te ruimen en vervolgens de autowegen?' Op die manier 
geven we denk ik een heel positief signaal aan de meest kwetsbare weggebruikers, die in 
tijden van winter misschien nog wel een stuk kwetsbaarder zijn, wanneer die fietspaden 
met moeite te berijden zijn.

Antwoord
Voor antwoord zie audio-opname.

Mondelinge vraag van raadslid Geert Huyghe: winterplan Roeselare
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Indiener(s):
Geert Huyghe,                      CD&V                   

Toelichting:
 

Geachte voorzitter, collega's,

Nu we de winterse temperaturen beginnen te voelen, is terug het moment aangebroken 
om te informeren naar de verschillende plannen die de stad zal ondernemen om bij barre 
weersomstandigheden de hinder in onze stad te beperken en de veiligheid te garanderen 
voor onze inwoners en bezoekers.

Zijn onze verschillende diensten voorbereid om de nodige maatregelen te nemen bij 
vriesweer en sneeuwval?

Dan denk ik ondermeer aan het voorzien van voldoende strooizout, het uittekenen van 
de strooiroutes en de sneeuwtelefoon. Maar ook heel belangrijk het pekelen en 
sneeuwvrij maken van fiets- en voetpaden zodat ook de veiligheid van de zwakke 
weggebruiker kan gegarandeerd worden.

Daarbij ook graag aandacht voor schoolomgevingen en andere plaatsen in de stad waar 
veel bezoekers komen.

Zijn er eventueel nieuwe middelen die worden ingezet?

Wordt er binnen dit verhaal beroep gedaan op vrijwilligers om de nodige ondersteuning 
te beiden?

Dank

Antwoord
Voor antwoord zie audio-opname.

IR 8 Mondelinge vraag van raadslid Lieve Lombaert: Pekelplan voor 
fietspaden

Indiener(s):
Lieve Lombaert,                      N-VA                   

Toelichting:
Geachte heer burgemeester,                     

Geachte heer voorzitter,

Ambtgenoten,

De stad voorziet winterdienst van 1 november tot 1 april. Tijdens deze periode kunnen 
de fietspaden gepekeld worden indien de nood daartoe bestaat en dit volgens de 
weersomstandigheden.  
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In het begin van de maand december 2019 zijn er een aantal dagen vorst geweest. 
Tijdens deze vorstdagen lagen de fietspaden en/of fietssuggestie stroken er ’s ochtends 
glad bij. Tijdens deze periode zijn er een aantal fietspaden gepekeld door onze 
stadsdiensten. Op de kaart van Roeselare is duidelijk te zien welke fietsroutes er al dan 
niet gepekeld worden. Zo is er op de kaart te zien dat er gepekeld wordt zowel in het 
centrum van Rumbeke als in de deel van de Zeger Malfaitstraat. Deze straat wordt heel 
veel gebruikt door de schoolgaande jeugd. De fietsers rijden in de Zeger Malfaitstraat in 
vanuit de Roeselaarsestraat en rijden deze straat volledig af. Op deze manier kunnen zij 
op een veilige manier de scholen in het centrum van Roeselare bereiken. 

Tijdens deze vorstperiode zijn een groot aantal fietsers ten val gekomen op bepaalde 
fietspaden, dit was ook het geval in de Zeger Malfaitstraat. Bij navraag aan onze 
stadsdiensten is gebleken dat het pekelplan aangepast is en dat er in een deel van de 
Zeger Malfaitstraat niet meer gepekeld zal worden. 

 

Dit zijn mijn vragen:

1)     Vorig jaar werd de volledige Zeger Malfaitstraat gepekeld, hoe komt het dat dit jaar 
slechts een deel gepekeld wordt en wat is de oorzaak hiervan?

2)     Zijn er nog andere aanpassingen aangebracht aan de pekelroutes en indien dit het 
geval is waarom zijn deze aangebracht?

3)     Wordt het pekelplan jaarlijks geëvalueerd en aan de hand van welke criteria wordt 
deze evaluatie gedaan?

Antwoord
Voor antwoord zie audio-opname.

Mondelinge vraag van raadslid Tina Feys: Strooiplan

Indiener(s):
Tina Feys,                      Vlaams Belang                   

Toelichting:
Nu de winter zich laat tonen en we de eerste vorst hebben meegemaakt, worden 
opnieuw heel wat gevaarlijke situaties zichtbaar. Zelf fietste ik tijdens de eerste vorst van 
Rumbeke-centrum naar het station van Roeselare in de vroege uurtjes. Het viel mij op 
dat het druk bereden vrijliggend fietspad in de Zeger Maelfaitstraat vanaf Rumbeke tot 
en met de spoorwegovergang met de Mandellaan niet gepekeld werd. Nochtans zou 
volgens het strooiplan de Zeger Maelfaitstraat tot aan de Lekkensstraat moeten gepekeld 
worden. Ondertussen hoorde ik over talrijke valpartijen, vooral op de kruising Zeger 
Maelfaitstraat met de Lekkensstraat en scholieren die op de rijbaan fietsen omdat ze het 
fietspad niet durven te gebruiken. De fietssuggestiestroken blijken op dat kruispunt bij 
vorst ware spiegels te zijn.

Het kan toch niet zijn dat een fietspad dat door zo veel scholieren, studenten en 
volwassenen gebruikt wordt en bovendien speciaal aangelegd werd om de fietsers een 
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vlotte en veilige verbinding tussen Rumbeke en Roeselare te geven, niet bestrooid 
wordt?! Ik heb heel veel respect voor onze strooidiensten en ik ben ze heel dankbaar! 
Maar kan Roeselare, die zich wil profileren als fietsstad en onder het motto veilig vooruit 
met Roeselare de hiaten in het strooiplan bekijken, het strooiplan updaten en opvolgen 
zodat iedereen veilig op school of op het werk geraakt?

Mijn vraag is:

 Hoe komt het dat niet alle fietspaden opgenomen in het strooiplan gepekeld 
worden?

 Zijn er nog druk bereden fietspaden die niet opgenomen zijn in het strooiplan? 
Heeft de stad hier meldingen van gekregen en kunnen deze opgelijst worden?

 Kunnen deze vergeten zones alsnog opgenomen worden in het strooiplan?

Antwoord
Voor antwoord zie audio-opname.

IR 9 Mondelinge vraag van raadslid Bart De Meulenaer: politiekantoor 
station

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

Toelichting:
Toen mij berichten bereikten als zou het politiekantoor aan het station toch zo armtierig 
en slecht zijn aangeduid, besloot ik toch eerst een keer zelf te gaan rondlopen en te zien 
of het inderdaad zo klungelig is.

En jawel…. Ik parkeerde onder de spoorwegbrug, waar je 30 minuten mag staan. Datt is 
vrij kort als je dringend naar de politie moet om aangifte te doen, naar mijn aanvoelen, 
soms heb je in het postkantoor al niet eens genoeg aan 20 minuten.

Ik stapte uit en ging langs de kant van Krottegem naar het station. Op zeker moment 
vind je, goed verscholen achter containers, inderdaad een bestickerde ruit, waarop het 
politielogo staat. Dat logo is bijna van nergens te zien. Enkel als je er vlak  voor staat, 
maar dan is het logischerwijze niet meer  nodig.

Als je dan het station binnenloopt, langs de achterkant, en je gaat op zoek in het gebouw 
zelf, dan staat daar geen enkele aanduiding van het politiekantoor. Ik liep door naar de 
buitenkant, waar ook niets aangeduid staat. Weer binnen vroeg ik het aan een 
loketbediende, die  me dan zei waar het kantoor was. In de gang hing opnieuw geen 
enkel teken. Enkel op de deur een kleine sticker. Buitengekomen,  bijna weer aan het 
basketballplein, zag ik plots twee onverlichte borden. De ene opgehangen aan een pilaar, 
de andere aan een verlichtingspaal, maar de borden zelf waren niet verlicht.

Kijk. Mensen die naar de politie willen, die willen dat snel doen en die willen duidelijke 
omstandigheden en geen groezelige zoektocht. Ik zei het reeds dat ik mijn auto voor 30 
minuten mocht laten staan. Toen ik de politie had gevonden waren er 11 minuten 
weggetikt.
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Kunnen wij daar geen betere bewegwijzering IN het station bepleiten bij Infrabel en 
kunnen wij geen betere bewegwijzering voorzien aan de buitenkant van het gebouw, van 
de verschillende kanten?
En eventueel van op straat?
Dit lijkt me geen luxe,maar een kleine kost om een merkelijk groter gebruiksmak voor de 
burger een de reiziger die Roeselare niet kent, op een vriendelijke en efficiënte manier 
wegwijs te maken. Lage kost, grote verbetering van gemak, ik zou niet twijfelen.

Kan de stad hier de nodige stappen ondernemen?

Bart

Antwoord
Voor antwoord zie audio-opname.

IR 7 Mondelinge vraag van raadslid Steven Dewitte: de beste wensen

Indiener(s):
Steven Dewitte,                      Groen                   

Toelichting:
Beste voorzitter, 

In de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen heb ik vaak de zin gehoord" dat er 
niets mooier is dan mensen samen brengen".
Dit is een mooie gedachte  en ik onderschrijf die graag.
Daarom leek het me een goed idee om een vraag die in het verleden door ons gesteld is 
nog eens te herhalen. De ervaring heeft me geleerd dat als je ze genoeg herhaalt, ze 
soms door anderen wordt opgepikt en uitgevoerd, dus ben ik hoopvol. 
Bij deze nog eens de vraag of het stadsbestuur van Roeselare zich wil engageren om een 
nieuwjaarsdrink te organiseren, een moment zoals ze momenteel  in andere 
centrumsteden als waardevol worden ervaren en er een jaarlijks traditie zijn geworden. 
Ook kunnen we met de gemeenteraad en BSC ons steentje bijdragen. We beschikken 
tenminste over 1 erg ervaren cafébaas en zytholoog , 3 dj’s , een beenhouwer om 
braadworsten te bakken, een dokter en een verpleger om een evt kater te verhelpen en 
veel sterke handen en armen.
Zou dat niet de moeite lonen? Om al te goare mekaar een skwon en goed nieuwjaar te 
wenshen in Roeselare ?

Antwoord
Voor antwoord zie audio-opname.

IR 6 Mondelinge vraag van raadslid Bert Wouters: autovrije markt

Indiener(s):
Bert Wouters,                      Groen                   
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Toelichting:
Kerstperiode, schaatspiste, iets meer dan een maand geen auto’s op de markt. Reken 
daar doorheen het jaar de dinsdagmarkt bij. Met ook een week kermis en een paar 
andere evenementen (zoals carnaval en zomeractiviteiten), zijn deze paar 
parkeerplaaatsen toch bijzonder vaak niet beschikbaar. Geen haan die er naar kraait. Het 
permanent maken van deze situatie lijkt ons op veel vlakken positief: voor mobiliteit, 
voor de mensen en voor het klimaat. Ik mis nochtans in het meerjarenplan iets in die 
richting, al hoeft het autovrij maken van de Grote Markt niet veel te kosten. Het is meer 
een keuze dan een kost. Het vernieuwde stadhuis zou ook de gelegenheid bieden om te 
beginnen met een autovrije markt. Het gebouw zou des te meer stralen. Je creëert een 
nieuw evenementenplein dat leeft. Wil de stad deze legislatuur de Grote Markt autovrij 
maken?

Antwoord
Voor antwoord zie audio-opname.

IR 5 Mondelinge vraag van raadslid Gerdi Casier: 'slimme' parkeernorm

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

Toelichting:
Deze vraag is geïnspireerd door berichtgeving op VRT-nieuws. Ik citeer : 'lokale besturen 
moeten bouwpromotoren opleggen minder ondergrondse parkeerplaatsen te bouwen bij 
nieuwe woonprojecten.'

Deze stelling omdat de parkeerplaatsen vaak blijven leeg staan. Volgens 
projectontwikkelaar Jeroen Van Neck - in diezelfde berichtgeving - kan je met een 
'slimme parkeernorm' onnodige parkeerplaatsen schrappen.

'De aanleiding, de oorzaak voor het creëren van onnodige parkeerplaatsen is het 
verouderd parkeerbeleid in Vlaanderen. Dit beleid baseert zich nog altijd op de 
minimumnorm van 1,3 tot 2 parkeerplaatsen per wooneenheid. Juist daardoor stapelen 
de lege parkeerplaatsen zich op en als we niets doen, zal dat stapelen alleen maar toe 
nemen'.

Vandaar dus de 'slimme parkeernorm'. Deze norm houdt rekening met de opkomende 
deeleconomie en vervoersvormen zoals de steeds aan populariteit winnende fiets. De 
slimme parkeernorm neemt ook parameters als gezinsinkomen, gezinsgrootte, nabijheid 
van station of bus, enzovoort...als insteek.

Mijn vraag : kan op basis van deze visie, dit inzicht 'slimme parkeernorm'  onze 
parkeernorm herbekeken worden?

Antwoord
Voor antwoord zie audio-opname.
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2 2019_GR_00305 Financiële rapportage 3de kwartaal 2019 - 
Aktename

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 177 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. 19KW03 financiele rapportage stad
2. Bijlage 1 stad cashplanning tem september 2019
3. Bijlage 1b stad cashplanning detail juli-september 2019
4. Bijlage 2 stad visum KW3 2019
5. Bijlage 3 stad rapportering investeringen

Voorgeschiedenis
Het financieel rapport van het 1ste kwartaal en het financieel rapport van het 2de 
kwartaal van 2019 werden via de portaalsite van de mandatarissen aan de gemeenteraad 
ter beschikking gesteld.

Context en argumentatie
Door het departement Financiën wordt per kwartaal een financiële rapportage 
uitgewerkt.

Het rapport van het 3de kwartaal 2019 bestaat uit 4 onderdelen:

 Financieel rapport
 Cashplanning (incl. voor- en nacalculatie maanden juli-augustus-september 2019) 

als bijlage aan het financieel rapport
 Overzicht verleende visa
 Overzicht investeringen

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

Besluit

Artikel 1
Er wordt akte genomen van de financiële rapportage van het 3de kwartaal 2019.
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FINANCIELE KWARTAALRAPPORTERING PER 30 SEPTEMBER 2019 
 

Thesaurietoestand 
 

De thesaurietoestand omvat in eerste instantie de stand van de rekeningen en de beleggingen.  

Gezien dit een statisch gegeven is (opsomming van bankrekeningen en saldi), schept een toelichting 

bij de evolutie van de thesaurietoestand, een verantwoording van de schommelingen in de liquiditeit 

en een weergave van de voornaamste inkomende en uitgaande geldstromen een duidelijker zicht in 

de thesaurietoestand van de stad.   

 

Saldo zichtrekeningen op 30/09/2019 

Het grootste gedeelte van alle courante dagelijkse verrichtingen verloopt via de Belfius rekeningen.  

Mede omwille van leningsdossiers en met het doel de risico’s te spreiden, werden geleidelijk aan ook 

rekeningen geopend bij andere banken.   De rekening bij bpost bank is een “historische rekening” die 

momenteel enkel nog gebruikt wordt voor het opladen van de frankeermachines. 

 

Naast de hoofdrekening heeft de stad diverse Belfius subrekeningen die worden opgevolgd via de 

gebruiksvriendelijke online-tool BelfiusWeb.  Deze rekeningen werden gecreëerd om de diverse 

bancontacttoestellen binnen de stad te linken aan de juiste rekening.   

 

De BNP Paribas Fortis- en de KBC-zichtrekening worden aangehouden voor de aflossingen van de 

lopende leningen bij hen. 
 

Belfius Rekening-courant (hoofdrekening)  5.320.682,83 euro 

 Lopende verrichtingen  2.619,73 euro 

 Visa  1.921,81 euro 

 Balieplein Burgerzaken B  1.075,36 euro 

 Balieplein Burgerzaken NB  952,50 euro 

 Balieplein Ruimte  534,02 euro 

 KOERS  220,15 euro 

 Vrijetijdspunt  725,74 euro 

 Recreatex  87,40 euro 

 Repa’s  1.694,13 euro 

 SBS De Brug  455,00 euro 

 SBS De Octopus  515,68 euro 

 SBS De Vlieger  966,49 euro 

 Brugteam  273,60 euro 

BNP Paribas Fortis Zichtrekening  5.322,85 euro 

bpost bank Zichtrekening  47.608,29 euro 

ING Zichtrekening  47.032,36 euro 

KBC Zichtrekening  4.545,29 euro 

 

Op het einde van iedere maand wordt het saldo van de diverse Belfius subrekeningen 

overgeschreven naar de hoofdrekening. 
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Saldo spaarrekeningen op 30/09/2019: 

 

Triodos Spaarrekening    200.182,70 euro 

 

Dit zijn klassieke ‘spaarboekjes’.  De fondsen zijn op elk ogenblik beschikbaar. 

In februari 2016 werden de eerste stappen gezet richting ethisch beleggen.  Er werd een 

spaarrekening geopend bij Triodos bank waarop 200.000 euro gestort werd. 

 

Cashplanning 
 

De stad Roeselare houdt een cashplanning bij die als basis dient voor het dagelijkse thesauriebeheer.  

Hierbij worden de belangrijkste geplande uitgaven en ontvangsten zo correct mogelijk voorzien.  Dit 

zijn uiteraard ramingen.  Van zodra de definitieve bedragen gekend zijn, wordt de raming in de 

cashplanning aangepast aan de werkelijke bedragen.  Via een prognose wordt de financiële toestand 

telkens voor de periode van één jaar in kaart gebracht.  Zo kan er constant opgevolgd worden of er 

mogelijkheden/noden zijn aan beleggingen of financieringen en kunnen we pro-actief op zoek gaan 

naar de meest geschikte oplossing. 

 

De bedragen worden per maanddeel weergegeven met een horizon van 1 jaar.  We hanteren  drie 

maanddelen: van 1ste tem 10de / van 11de tem 20ste / van 21ste tem 31ste. 

 

Uiteraard is het niet mogelijk alle uitgaven/ontvangsten tot in detail op te nemen in de planning, 

maar we proberen hierbij zo volledig mogelijk te zijn. 

De periodieke uitgaven waar er rekening mee gehouden wordt, zijn:  RSZPPO, verplichte dotaties aan 

satellieten, leningslasten, wedden, bedrijfsvoorheffing, BTW, sociale bijdragen en de betaling aan 

leveranciers.  Voor de betaling aan leveranciers wordt standaard een bedrag van 1 miljoen euro 

voorzien per maanddeel. 

De periodieke ontvangsten die worden ingepland, zijn het gemeentefonds, aanvullende belastingen, 

eigen belastingen, subsidies van andere overheden en instanties, vergoedingen voor prestaties, 

dividenden, inkomsten uit de verkoop van patrimonium.  Voor de kohierbelastingen wordt per 

maanddeel 50.000 euro voorzien.  Voor de courante ontvangsten houden we in de prognose 

standaard rekening met 125.000 euro per periode. 

 

Cfr. bijlage 1 voor een overzicht van de cashplanning tot en met eind september 2019. 
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Schuldportefeuille 
 

Op 30/09/2019 is de schuldportefeuille van de stad Roeselare als volgt samengesteld: 

 

Resterend  
Schuldsaldo (RSS) 

Gemiddelde 
rentevoet 

Resterende looptijd Gemiddelde looptijd Aantal leningen 

98.442.644 euro 1,83 % 14 jaar en 1 maand 7 jaar en 5 maand 248 

 

Het totale resterend schuldsaldo bedraagt per 30/09/2019 98.442.644 euro, gespreid over 248 

leningen (eigen leningen en doorgeefleningen).  De gemiddelde rentevoet wordt geraamd op 1,83%.  

De gemiddelde resterende looptijd van de leningen is 14 jaar en 1 maand.  Het gewicht van de 

aflossingen situeert zich op 7 jaar en 5 maand (= gemiddelde looptijd).   

 

In onderstaande tabel (toestand per 30/09/2019) wordt er een onderscheid gemaakt tussen de eigen 

leningen en de doorgeefleningen. 

 

  Ontleend 
bedrag 

Resterend 
schuldsaldo 

Aantal 
leningen 

(eigen) leningen Belfius 62.943.026 30.128.563 93 

 BNP Paribas   17.410.646 4.626.394 114 

 ING   73.209.608 58.522.688 18 

Totaal (eigen) leningen  153.563.280 93.277.645 225 

     

Doorgeefleningen Belfius 724.925 278.963 6 

 BNP Paribas     2.403.250 1.856.285 6 

 ING 1.922.660 1.651.729 10 

 KBC 1.500.000 1.378.022 1 

Totaal doorgeefleningen  6.550.835 5.164.999 23 

     

Algemeen totaal leningen  160.114.115 98.442.644 248 

 

 
 

Het resterend schuldsaldo van 98.442.644 euro is als volgt verdeeld over de 4 kredietinstellingen:

  61,13 % bij ING (60.174.418 euro)      

               30,88 % bij Belfius (30.407.525 euro)      

                 6,59 % bij BNP Paribas Fortis (6.482.679 euro) 

    1,40 % bij KBC Bank (1.378.022 euro) 
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Aflossingen en intresten 
 

De aflossingen en intresten van de leningen vertegenwoordigen een grote brok in de uitgaven van de 

stad.  

 

Tabel van de aflossingen per jaar (van 2019-2025): 

 

Jaar  RSS begin periode Aflossingen  Intrest  Totale stroom 

2019 92.822.875,18 9.433.750,28 1.809.168,33 11.242.918,61 

2020 95.385.659,68 9.173.170,47 1.569.807,01 10.742.977,48 

2021 86.212.489,21 8.780.407,65 1.309.657,04 10.090.064,69 

2022 77.432.081,56 8.157.368,89 1.107.923,85 9.265.292,74 

2023 69.274.712,67 7.081.413,29 936.609,71 8.018.023,00 

2024 62.193.299,38 6.302.479,62 802.752,00 7.105.231,62 

2025 55.890.819,76 6.157.677,08 680.020,01 6.837.697,09 

 

Bovenstaande tabel toont de afbetalingsstroom van de bestaande leningen per jaar van begin januari 

tot eind december.  Daar waar begin januari 2019 nog 92.822.875 euro diende afgelost te worden, is 

dit bedrag begin 2025 nog 55.890.820 euro, dit uiteraard zonder opname van nieuwe leningen. 

 

Wat de aflossingen per maand betreft, zien we dat deze bij ING en BNP Paribas Fortis geclusterd zijn 

op 31/3, 30/6, 30/9 en 31/12.   

De grootste golf van aflossingen bij Belfius situeert zich in juli en eind december.   

Voor de periode juli - december 2019 wordt een realistische inschatting van de te betalen aflossingen 

en intresten gesimuleerd op basis van de schuldportefeuille van de stad en de toekomstige 

renteverwachtingen. 

 

Tabel van de vervaldata van 01/01/2019 tot 31/12/2019: 

 

Maand Aflossingen Intresten Stroom 

Januari 0,00 0,00 0,00 

Februari 0,00 10.556,25 10.556,25 

Maart 1.693.703,50 115.024,56 1.808.728,06 

April 218.179,95 115.663,35 333.843,30 

Mei 0,00 0,00 0,00 

Juni 1.437.499,50 251.410,28 1.688.909,78 

Juli 1.672.933,90 326.303,80 1.999.237,70 

Augustus 103.741,83 10.158,98 113.900,81 

September 1.250.707,44 206.069,81 1.456.777,25 

Oktober 574.306,84 115.513,43 689.820,27 

November 0,00 0,00 0,00 

December 2.482.677,32 594.955,34 3.077.632,66 
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Grafiek van de vervaldata van 01/01/2019 tot 31/12/2019 

 

 

 

Renterisico 
 

Voor de rapportering van het renterisico baseren we ons op de gegevens ingebracht in het platform 

Insito van Finance Active. Hierna volgt een toelichting met betrekking tot de door hen gebruikte 

terminologie. 

Finance Active onderscheidt volgende rentevoeten: 

- Vast = rente die tot de eindvervaldag van de lening onveranderd blijft 

- Variabel = KT-rente die voor maximum 1 jaar vastligt en nadien herzien wordt.    De 

herzieningsperiodiciteit is dus gelijk of kleiner dan 1 jaar.  Voor deze leningen gelden meestal 

rentevoeten met EURIBOR-referenties. 

- Vast met fases = rente waarbij de herzieningsperiodiciteit 1 jaar overschrijdt.  Voor deze 

leningen wordt de IRS-rente gebruikt.  Dit kan geïnterpreteerd worden als een variabele 

rentevoet die pas na een periode van meer dan 1 jaar herzien wordt (vb. vijfjaarlijkse 

herziening).  Finance Active daarentegen ziet dergelijke rentevoet eerder als een (voor een 

fase van meer dan 1 jaar) vaste rentevoet die na die periode vervangen wordt.  Vandaar de 

benaming: vast met fases. 

- Structuren = rente die gekoppeld is aan voorwaarden.  Wanneer deze overschreden worden, 

zal de rentevoet herzien worden. 

 

Op 30/09/2019 beschikken we over: 

- 79,43 % leningen met vaste rentevoeten  

-   7,30 % leningen met vaste rentevoet met fases 

-   1,35 % leningen met variabele rentevoeten  

- 11,92 % gestructureerde leningen  

 

Categorie 
Resterend 

schuldsaldo 
% RSS 

  Aantal    
leningen 

Vast 78.189.301 79,43% 200 

Vast met fases 7.187.144 7,30% 11 

Variabel 1.325.961 1,35% 4 

Structuren 11.740.237 11,92% 33 

Totaal van de risico's 98.442.644 100,00% 248 
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Gezien de historisch lage langetermijnrente  werden op 10/09/2019 12 leningen (ING) met een 

variabele rentevoet omgezet naar leningen met een vaste rentevoet tot eindvervaldag.  Het 

resterend schuldsaldo van deze leningen bedraagt bijna 50 mio euro. 

De nieuwe vaste rentevoeten van deze leningen variëren tussen de 0,49% tot 0,79%. 

Door deze operatie wordt het renterisico van de stad sterk beperkt. 

 

Leningsopdracht 
 

Volgende leningen werden in 2018 aangegaan: 

19/03/2018 lening van 5.000.000,00 euro - 0,232% op 20 jaar, trimestrieel herzienbaar 

20/06/2018 lening van 9.000.000,00 euro - 0,047% op 20 jaar, trimestrieel herzienbaar 

 

Volgende lening werd in 2019 aangegaan: 

23/05/2019 lening van 6.000.000,00 euro - 0,026% op 20 jaar, trimestrieel herzienbaar 

08/07/2019 lening van 6.000.000,00 euro - 0,777% op 20 jaar, vaste rentevoet 

 

Verstrekte waarborgen 
 

In de loop der jaren werden er door de stad Roeselare een aantal waarborgen verleend op leningen 

die door derden zijn aangegaan.  Deze waarborgen hebben geen rechtstreekse gevolgen voor de 

balans en de financiële situatie van de stad, maar kunnen deze in de toekomst wel beïnvloeden 

mochten de derden hun verplichtingen niet kunnen nakomen. 

 

Er zijn geen bijkomende waarborgen gegeven in Q3 2019 

 

Leningen op korte termijn 
 

Er werden in 2019 nog geen voorschotten op korte termijn opgevraagd. 

 

Commercial paper 
 

In 2014 werden de eerste stappen gezet richting thesauriebewijzen.  Hierbij gaat de stad rechtstreeks 

ontlenen op de geldmarkt en is de bank enkel nog tussenpersoon die op zoek gaat naar een 

investeerder in ons papier.  Dit kan zowel op korte (commercial paper) als op middellange termijn 

(medium term notes).  Momenteel maakt de stad Roeselare nog geen gebruik van medium term 

notes. 

 

De stad heeft een maximumprogramma lopen van 25 miljoen euro, wat betekent dat maximum 25 

miljoen euro via uitgifte van commercial paper (of medium term notes) kan (goedgekeurd op CBS dd. 

05/03/2014).  Er wordt in principe elk jaar 10 mio euro CP aangehouden.   
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Datum uitgiftebedrag intresten looptijd 

04/01/2019  -10.000.000 euro 

  10.000.000 euro 10.647,54 euro (0,212%) 6 maanden (tot 04/07/2019) 

15/01/2019  3.000.000 euro 3.224,36 euro (0,214%) 3 maanden (tot 15/07/2019) 

25/03/2019  7.000.000 euro 2.5 21,42 euro (0,141%) 3 maanden (tot 25/06/2019) 

25/06/2019  -7.000.000 euro 

  7.000.000 euro 1.895,71 euro (0,106%) 3 maanden (tot 25/09/2019) 

04/07/2019  -10.000.000 euro 

  10.000.000 euro 2.529,36 euro (0,099%) 3 maanden (tot 04/10/2019) 

15/07/2019  -3.000.000 euro 

  3.000.000 euro 659,19 euro (0,086%) 3 maanden (tot 15/10/2019) 

25/09/2019  -7.000.000 euro 

 

De meeste besturen gebruiken het kortlopende commercial paper in de praktijk niet enkel voor de 

overbrugging van tijdelijke thesauriebehoeften (KT).  Bij de opmaak van het budget en de 

meerjarenplanning moet er nog geen keuze gemaakt worden of de geraamde permanente 

thesauriebehoefte zal worden ingevuld met financiering op lange (vb. klassieke leningen) of op korte 

(vb commercial paper) termijn.  In feite kunnen besturen een deel van hun structurele 

financieringsbehoefte dus via kortlopende thesauriebewijzen invullen  

De stad heeft naast de 10 mio euro die telkens doorgerold wordt als structurele 

financieringsbehoefte , in 2019, voor 10 mio euro bijkomend CP uitgegeven.  Deze bijkomende 

uitgifte, als overbrugging van een tijdelijke financieringsbehoefte, werd in het 3de kwartaal reeds 

verminderd tot 3 mio euro.  Deze 3 mio euro zal niet doorgerold worden in 2020 waardoor eind 2019 

de uitgifte van CP opnieuw 10 mio euro zal bedragen. 

 

Visum 
 

Overeenkomstig artikel 266 DLB zijn de financiële verbintenissen onderworpen aan een voorafgaand 

visum, voordat enige verbintenis kan worden aangegaan.  De gemeenteraad stelde, in zitting van 23 

september 2019, de voorwaarden voor het verlenen van visum vast. 

 

Cfr. bijlage 2 voor een overzicht van de verleende visa tot en met eind september 2019. 
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Exploitatiebudget 
 

 

De rapportering van het exploitatiebudget wordt uitgesplitst in enerzijds de exploitatiekosten en 

anderzijds de exploitatie-opbrengsten.  In alle tabellen en grafieken wordt rekening gehouden met 

de boekingen tem eind september (einde 3de kwartaal = kwartaalbudget), tenzij anders vermeld.  

Eerst komen de exploitatiekosten aan bod, nadien de exploitatie-opbrengsten. 

De bedragen mbt 2018 bevatten de bedragen van de rekening 2018. 

 

In onderstaande tabel wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van het exploitatiebudget. 

Het procentueel aandeel is de vergelijking van de kolom geboekt tov het kwartaalbudget (na 

kwartaal 3). 

 

 
 

 

Jaarbudget Kwartaalbudget Geboekt %

Kosten 106.115.310,05 79.586.482,54 75.407.152,61 94,75%

Goederen & Diensten 19.508.751,67 14.631.563,75 11.249.496,99 76,89%

Goederen voor verkoop 639.845,48 479.884,11 348.140,22 72,55%

Gebouwen en terreinen 3.110.221,24 2.332.665,93 1.733.054,48 74,30%

Energie 2.670.366,95 2.002.775,21 1.781.833,07 88,97%

Verzekeringen 403.127,05 302.345,29 298.145,63 98,61%

Erelonen en vergoedingen 3.115.588,25 2.336.691,19 1.133.957,95 48,53%

Onderhoud openbaar domein 2.315.653,29 1.736.739,97 1.174.785,86 67,64%

Administratie 3.610.471,53 2.707.853,65 2.976.581,62 109,92%

Vlootbeheer 480.661,59 360.496,19 281.782,39 78,17%

Receptie en representatie 482.589,63 361.942,22 356.968,55 98,63%

Uitzendkrachten en gedetacheerd personeel 478.438,89 358.829,17 299.287,18 83,41%

Overige werking 2.201.787,77 1.651.340,83 864.960,04 52,38%

Personeel 41.032.808,37 30.774.606,28 29.864.167,42 97,04%

Politiek personeel 1.420.485,89 1.065.364,42 1.169.261,33 109,75%

Statutair personeel 12.191.255,13 9.143.441,35 8.416.999,56 92,06%

Contractueel personeel 15.097.652,89 11.323.239,67 11.055.747,93 97,64%

Gelegenheidspersoneel en jobstudenten 82.935,44 62.201,58 239.775,91 385,48%

Onderwijzend personeel tlv staat 11.519.002,93 8.639.252,20 8.484.346,72 98,21%

Sociale maribel -450.000,00 -337.500,00 -370.831,17 109,88%

Overige personeel (oa MC's, fietsvergoedingen, …) 1.171.476,09 878.607,07 868.867,14 98,89%

Overdrachten 43.771.628,06 32.828.721,05 33.363.790,91 101,63%

Te betalen belastingen 214.363,44 160.772,58 125.211,40 77,88%

Specifieke bijdragen (satellieten) 36.536.757,23 27.402.567,92 28.626.999,71 104,47%

Nominatieve toelagen 2.169.589,80 1.627.192,35 1.933.190,08 118,81%

Subsidies aan verenigingen 1.246.941,09 935.205,82 706.934,42 75,59%

Subsidies aan gezinnen/bedrijven 1.040.550,00 780.412,50 419.400,36 53,74%

Andere toelagen 2.253.441,50 1.690.081,13 1.236.726,23 73,18%

Overige overdrachten 309.985,00 232.488,75 315.328,71 135,63%

Financiële Kosten 1.802.121,95 1.351.591,46 929.697,29 68,79%

Financiële kosten 1.802.121,95 1.351.591,46 929.697,29 68,79%
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Jaarbudget Kwartaalbudget Geboekt %

Opbrengsten 114.024.822,21 85.518.616,66 74.863.033,64 87,54%

Opbrengsten uit Werking 8.371.970,71 6.278.978,03 5.584.793,66 88,94%

Opbrengsten uit verkopen 870.419,84 652.814,88 690.744,11 105,81%

Inschrijvings- en toegangsgelden 356.885,62 267.664,22 208.566,08 77,92%

Opbrengsten uit prestaties 5.739.765,78 4.304.824,34 3.941.769,56 91,57%

Opbrengsten uit verhuur 829.255,77 621.941,83 433.032,34 69,63%

Overige werkingsopbrengsten 575.643,70 431.732,78 310.681,57 71,96%

Fiscaliteit 52.311.094,25 39.233.320,69 33.041.242,94 84,22%

Onroerende voorheffing 28.747.547,40 21.560.660,55 16.064.851,19 74,51%

Personenbelasting 20.095.097,23 15.071.322,92 14.615.306,76 96,97%

Verkeersbelasting 1.072.039,62 804.029,72 616.195,84 76,64%

Belastingen op prestaties 55.010,00 41.257,50 51.012,95 123,65%

Verhaalbelastingen 90.100,00 67.575,00 16.658,25 24,65%

Belastingen inzake openbare hygiëne 1.600,00 1.200,00 0,00 0,00%

Bedrijfsbelastingen 941.200,00 705.900,00 573.712,42 81,27%

Belastingen op gebruik openbaar domein 380.500,00 285.375,00 346.235,62 121,33%

belastingen op patrimonium 928.000,00 696.000,00 757.269,91 108,80%

Subsidies 48.223.326,44 36.167.494,83 34.864.569,31 96,40%

Gemeentefonds 27.319.610,68 20.489.708,01 19.796.222,82 96,62%

Overige subsidies Vlaanderen (oa stedenfonds, 

eliacompensatie,…) 6.982.075,83 5.236.556,87 4.748.837,29 90,69%

Personeelssubsidies 12.183.215,90 9.137.411,93 8.683.444,12 95,03%

Werkingssubsidies 1.738.424,03 1.303.818,02 1.636.065,08 125,48%

Overige Opbrengsten 5.118.430,81 3.838.823,11 1.372.427,73 35,75%

Diverse operationele opbrengsten 1.046.962,75 785.222,06 876.656,52 111,64%

Dividenden 3.914.465,11 2.935.848,83 385.521,67 13,13%

Financiële opbrengsten 105.802,95 79.352,21 50.919,72 64,17%

Overige Opbrengsten 51.200,00 38.400,00 59.329,82 154,50%

Saldo 7.909.512,16 5.932.134,12 -544.118,97
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Exploitatiekosten 
 

 

Maand per maand cumulatief 

1 11.205.744,46 11.205.744,46 

2 7.811.242,55 19.016.987,01 

3 9.028.982,34 28.045.969,35 

4 9.060.723,13 37.106.692,48 

5 6.245.169,80 43.351.862,28 

6 7.389.230,92 50.741.093,20 

7 9.123.157,03 59.864.250,23 

8 8.738.639,75 68.602.889,98 

9 6.804.262,63 75.407.152,61 

 

 
 

 

De exploitatiekosten zijn te clusteren in 4 groepen, namelijk: 

• goederen & diensten 

• personeelskosten 

• overdrachten 

• financiële kosten 

 

 

 Jaarbudget Kwartaalbudget Geboekt 

Goederen & Diensten  19.508.751,67 14.631.563,75 11.249.496,99 

Personeel  41.032.808,37 30.774.606,28 29.864.167,42 

Overdrachten  43.771.628,06 32.828.721,05 33.363.790,91 

Financiële Kosten  1.802.121,95 1.351.591,46 929.697,29 

Totaal 106.115.310,05 79.586.482,54 75.407.152,61 
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Goederen & diensten 

 

 

De rubriek goederen & diensten bevat alle werkingskosten die door de stad zelf gedragen worden.  

Dit gaat van aankopen van klein kantoormateriaal tot het onderhoud van alle groenzones in de stad 

(parken, voetbalvelden, begraafplaatsen, …) 

 

Maand Per maand Cumulatief 

1 1.582.909,32 1.582.909,32 

2 1.244.939,22 2.827.848,54 

3 1.147.419,76 3.975.268,30 

4 1.223.309,46 5.198.577,76 

5 1.349.128,40 6.547.706,16 

6 1.528.593,90 8.076.300,06 

7 1.128.337,46 9.204.637,52 

8 966.120,31 10.170.757,83 

9 1.078.739,16 11.249.496,99 
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Personeel 

 

 

Deze rubriek bevat de bruto-personeelskosten, inclusief het onderwijzend personeel ten laste van de 

Vlaamse Gemeenschap. 

 

Maand Per maand Cumulatief 

1 2.781.019,68 2.781.019,68 

2 2.155.129,38 4.936.149,06 

3 4.800.607,56 9.736.756,62 

4 2.194.270,75 11.931.027,37 

5 3.410.390,82 15.341.418,19 

6 5.349.114,75 20.690.532,94 

7 2.283.852,15 22.974.385,09 

8 2.222.611,62 25.196.996,71 

9 4.667.170,71 29.864.167,42 

 

 
 

Het onderwijzend personeel ten laste van de Vlaamse Gemeenschap wordt per kwartaal (maart, juni, 

september en december) geboekt.  
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Overdrachten 

 

 

De rubriek overdrachten bevat naast de bijdragen aan de satellieten van de stad (o.a. OCMW, politie- 

en hulpverleningszone) ook de subsidies die aan verenigingen, bedrijven en burgers betaald worden. 

Sinds 2016 wordt de bijdrage aan het OCMW opgesplitst in een bijdrage voor het OCMW en een 

bijdrage voor Motena.  In augustus 2018 opende het nieuwe zwembad op Schiervelde.  In oktober 

2018 werd de eerste beschikbaarheidsvergoeding aan Sportoase betaald.  2019 is het eerste jaar dat 

er voor het ganse jaar een beschikbaarheidsvergoeding betaald dient te worden. 

 

Maand Per maand Cumulatief 

1 6.827.536,04 6.827.536,04 

2 4.400.597,95 11.228.133,99 

3 2.968.565,37 14.196.699,36 

4 5.534.820,84 19.731.520,20 

5 1.481.736,90 21.213.257,10 

6 356.601,61 21.569.858,71 

7 5.275.079,63 26.844.938,34 

8 5.539.727,17 32.384.665,51 

9 979.125,40 33.363.790,91 

 

 
 

De maandelijkse dotaties aan het OCMW en Motena, en de 2-maandelijkse bijdrages aan RIHO, de 

hulpverleningszone Midwest, de kerkfabrieken, de Spil en ARhus worden soms op het einde van de 

maand en soms in het begin van de maand geboekt. Dit zorgt voor aanzienlijke verschillen per maand 

tussen de verschillende boekjaren (sommige maanden zijn er geen betalingen, andere maanden 2 

betalingen). 
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 Jaarbudget Kwartaalbudget Geboekt 

OCMW  7.847.553,00 5.885.664,75 5.885.664,75 

Motena  7.609.075,00 5.706.806,25 5.706.806,23 

Politiezone RIHO  9.435.217,00 7.076.412,75 7.862.680,85 

Hulpverleningszone Midwest  2.634.003,00 1.975.502,25 1.975.502,25 

Arhus  3.138.089,00 2.353.566,75 2.615.074,15 

De Spil  2.049.458,27 1.537.093,70 1.724.281,90 

Sportoase 1.468.781,50 1.101.586,13 1.467.854,20 

Mirom  990.000,00 742.500,00 646.360,33 

Kerkfabrieken  480.356,73 360.267,55 400.297,40 

Overige overdrachten  8.119.094,56 6.089.320,92 5.079.268,85 

Totaal 43.771.628,06 32.828.721,05 33.363.790,91 
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Financiële kosten 

 

 

De rubriek financiële kosten bevat hoofdzakelijk de te betalen intresten van de eigen leningen en van 

de leningen ten laste van derden.  

De financiële kosten worden uitvoerig besproken in het deel “aflossingen en intresten” van dit 

rapport. 

 

Maand Per maand Cumulatief 

1 14.279,42 14.279,42 

2 10.576,00 24.855,42 

3 112.389,65 137.245,07 

4 108.322,08 245.567,15 

5 3.913,68 249.480,83 

6 154.920,66 404.401,49 

7 435.887,79 840.289,28 

8 10.180,65 850.469,93 

9 79.227,36 929.697,29 
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Exploitatie-opbrengsten 
 

 

Maand Per maand Cumulatief 

1 8.757.663,37 8.757.663,37 

2 3.913.055,03 12.670.718,40 

3 6.143.793,34 18.814.511,74 

4 14.066.419,86 32.880.931,60 

5 5.286.238,11 38.167.169,71 

6 7.193.460,02 45.360.629,73 

7 14.475.142,29 59.835.772,02 

8 5.853.190,05 65.688.962,07 

9 9.174.071,57 74.863.033,64 

 

 
 

 

De exploitatie-opbrengsten zijn te clusteren in 4 groepen, namelijk: 

• opbrengsten uit werking 

• fiscaliteit 

• subsidies 

• overige 

 

 Jaarbudget Kwartaalbudget Geboekt 

Opbrengsten uit Werking  8.371.970,71 6.278.978,03 5.584.793,66 

Fiscaliteit  52.311.094,25 39.233.320,69 33.041.242,94 

Subsidies  48.223.326,44 36.167.494,83 34.864.569,31 

Overige Ontvangsten  5.118.430,81 3.838.823,11 1.372.427,73 

Totaal 114.024.822,21 85.518.616,66 74.863.033,64 
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Opbrengsten uit de werking 

 

 

De rubriek opbrengsten uit de werking bevat onder andere de opbrengsten die de stad ontvangt op 

basis van retributies.  Ook de opbrengsten van parkeren en de gemeentelijke bijdrage voor opvang 

en transport van water (BOT) worden op deze rubriek geboekt. 

 

Maand Per maand Cumulatief 

1 638.002,53 638.002,53 

2 333.155,99 971.158,52 

3 407.799,92 1.378.958,44 

4 289.922,31 1.668.880,75 

5 1.013.825,01 2.682.705,76 

6 1.194.064,65 3.876.770,41 

7 243.566,24 4.120.336,65 

8 171.669,88 4.292.006,53 

9 1.292.787,13 5.584.793,66 

 

 
 

De Watergroep geeft de te factureren bedragen BOT op basis van het waterverbruik per kwartaal 

door aan de stad.  Per jaar worden deze bedragen in verschillende maanden bezorgd, waardoor de 

opbrengsten uit de werking per maand in bovenstaande grafiek sterk variëren. 

 

 

 Jaarbudget Kwartaalbudget Geboekt 

Saneringsbijdrage  3.900.000,00 2.925.000,00 2.794.068,86 

Parkeren  1.115.000,00 836.250,00 846.104,29 

Overige opbrengsten uit werking  3.356.970,71 2.517.728,03 1.944.620,51 

Totaal 8.371.970,71 6.278.978,03 5.584.793,66 
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Fiscaliteit 

 

 

De rubriek fiscaliteit bevat naast de opbrengsten van de aanvullende belastingen (personen- en 

verkeersbelasting en onroerende voorheffing), ook de opbrengsten van de gemeentelijke 

belastingen. 

 

Maand Per maand Cumulatief 

1 352.686,15 352.686,15 

2 3.093.345,22 3.446.031,37 

3 2.852.246,49 6.298.277,86 

4 4.404.906,65 10.703.184,51 

5 4.134.531,82 14.837.716,33 

6 1.114.615,29 15.952.331,62 

7 6.382.266,38 22.334.598,00 

8 5.575.529,74 27.910.127,74 

9 5.131.115,20 33.041.242,94 

 

 
 

 

 Jaarbudget Kwartaalbudget Geboekt 

Personenbelasting  20.095.097,23 15.071.322,92 14.615.306,76 

Onroerende Voorheffing  28.747.547,40 21.560.660,55 16.064.851,19 

Verkeersbelasting  1.072.039,62 804.029,72 616.195,84 

Gemeentebelastingen  2.396.410,00 1.797.307,50 1.744.889,15 

Totaal 52.311.094,25 39.233.320,69 33.041.242,94 
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Onroerende voorheffing 

 

 
 

De Vlaamse Overheid stort vanaf juli tem december een voorschot, gebaseerd op de afrekening van 

het voorgaande aanslagjaar.  Omwille van dit voorschottensysteem worden er de eerste 6 maanden 

van het jaar quasi geen opbrengsten onroerende voorheffing doorgestort. 
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Personenbelasting 

 

 
 

Sinds september 2017 stort de federale overheid voorschotten op de opbrengsten van de 

aanvullende personenbelasting. Deze betaalde voorschotten zijn terug te vinden in de cashplanning, 

maar mogen door de BBC-wetgeving niet geboekt worden. Voor de boekingen dient de stad zich te 

baseren op de werkelijk betaalde bedragen van de belastingplichtigen, opgenomen in het 

maandelijks overzicht 173X. 

 

 

Gemeentebelastingen 

 

In onderstaande grafiek bevatten de geboekte opbrengsten van de kohierbelastingen in het 

budgetjaar 2019 de opbrengsten van het aanslagjaar 2019, maar ook die van het voorgaande 

aanslagjaar. 

 

Voor het aanslagjaar 2018 werden de volgende kohieren in 2019 goedgekeurd: 

• reclamedrukwerk: 211.785,00 

• reclameborden: 450,00 

• leegstand - OOO - verwaarlozing: 118.825,00 

• vervoer met politievoertuig: 4.200,00 

• verhaalbelasting voetpaden: 9.465,60 
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Subsidies 

 

 

De rubriek subsidies bevat de opbrengsten van de diverse subsidies die de stad ontvangt. Sommige 

subsidies zijn onvoorwaardelijk (bvb. gemeentefonds), andere subsidies dienen verantwoord te 

worden (bvb. Europese projectsubsidies). 

 

Maand Per maand Cumulatief 

1 7.656.577,08 7.656.577,08 

2 412.304,29 8.068.881,37 

3 2.771.497,18 10.840.378,55 

4 9.252.323,89 20.092.702,44 

5 9.884,34 20.102.586,78 

6 4.450.276,46 24.552.863,24 

7 7.635.510,88 32.188.374,12 

8 21.128,26 32.209.502,38 

9 2.655.066,93 34.864.569,31 

 

 
 

Het gemeentefonds wordt uitbetaald in 4 voorschotten (januari, april, juli en oktober) en een saldo 

dat in de maand december geboekt dient te worden.  De subsidies voor het onderwijzend personeel 

ten laste van de Vlaamse Gemeenschap worden per kwartaal (maart, juni, september en december) 

geboekt. 

 

 Jaarbudget Kwartaalbudget Geboekt 

Gemeentefonds  27.319.610,68 20.489.708,01 19.796.222,82 

Subsidies onderwijzend personeel tlv staat  11.519.002,93 8.639.252,20 8.484.346,72 

Personeelssubsidies  664.212,97 498.159,73 199.097,40 

Werkingssubsidies  1.738.424,03 1.303.818,02 1.636.065,08 

Overige subsidies Vlaanderen  6.982.075,83 5.236.556,87 4.748.837,29 

Totaal 48.223.326,44 36.167.494,83 34.864.569,31 
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De personeelssubsidies bestaan grotendeels uit bijdragen van andere instanties (filialen SASK en 

STAP omliggende gemeenten, De Lochting, …) of subsidies van hogere overheden (subsidie Halte R, 

activeringspremie, …).  Deze bijdragen en subsidies worden meestal op het einde van het jaar 

ontvangen. 
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Overige  

 

 

De rubriek overige bevat de opbrengsten van dividenden, GAS en nog enkel andere vergoedingen en 

terugvorderingen (onder andere terugvordering intresten doorgeefleningen, werknemersbijdrage 

maaltijdcheques) die de stad ontvangt.  

 

 

Maand Per maand Cumulatief 

1 110.397,61 110.397,61 

2 74.249,53 184.647,14 

3 112.249,75 296.896,89 

4 119.267,01 416.163,90 

5 127.996,94 544.160,84 

6 434.503,62 978.664,46 

7 213.798,79 1.192.463,25 

8 84.862,17 1.277.325,42 

9 95.102,31 1.372.427,73 

 

 
 

 

 Jaarbudget Kwartaalbudget Geboekt 

Dividend Gaselwest elektriciteit  1.780.500,00 1.335.375,00 156.926,91 

Dividend Gaselwest gas  1.397.100,00 1.047.825,00 118.002,90 

Dividend Gaselwest (ex-Figga)  723.717,11 542.787,83 72.371,71 

Dividend Zefier (ex-Figga)  11.748,00 8.811,00 37.699,99 

Vergoedingen & terugvorderingen  1.046.962,75 785.222,06 876.656,52 

Overige ontvangsten  158.402,95 118.802,21 110.769,70 

Totaal 5.118.430,81 3.838.823,11 1.372.427,73 
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Op het einde van elk boekjaar wordt er door Gaselwest een interimdividend betaald aan de stad.  

Het saldo van het dividend wordt dan telkens na de beslissing van de algemene vergadering van juni 

betaald.  Hierdoor werd er tijdens het 3de kwartaal van 2019 een gering bedrag geboekt als 

ontvangen dividend Gaselwest. 
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Exploitatie-resultaat 
 

 

Maand Kosten Opbrengsten 

1 11.205.744,46 8.757.663,37 

2 19.016.987,01 12.670.718,40 

3 28.045.969,35 18.814.511,74 

4 37.106.692,48 32.880.931,60 

5 43.351.862,28 38.167.169,71 

6 50.741.093,20 45.360.629,73 

7 59.864.250,23 59.835.772,02 

8 68.602.889,98 65.688.962,07 

9 75.407.152,61 74.863.033,64 
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Maand 2017 2018 2019 

1 -2.052.579,73 -2.337.227,40 -2.448.081,09 

2 -5.731.567,51 -1.739.110,45 -6.346.268,61 

3 -9.874.214,26 -8.533.603,89 -9.231.457,61 

4 -3.072.504,63 -5.917.061,04 -4.225.760,88 

5 -5.860.874,01 -7.575.473,21 -5.184.692,57 

6 -9.674.748,02 -6.175.872,97 -5.380.463,47 

7 -802.371,60 -1.974.655,93 -28.478,21 

8 -1.151.023,62 -3.473.462,06 -2.913.927,91 

9 -978.753,22 -2.908.135,84 -544.118,97 

10 6.638.477,22 733.517,04   

11 6.015.736,48 2.901.508,46   

12 15.269.174,49 13.318.400,92   
 
 

 
 

  

-15.000.000,00

-10.000.000,00

-5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Maand

Exploitatieresultaat

2017 2018 2019

40/190



 32 
 

Investeringen 
 

Cfr. bijlage 3 voor een overzicht met de stand van zaken van alle investeringsprojecten 2019  

(dd. 30/09/2019). 

41/190



Januari februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December
Periode 01 -10 Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk Prognose Prognose Prognose
Beginsaldo 7.152.057,51 10.751.721,56 7.015.731,18 6.704.698,32 10.059.524,64 11.232.205,26 6.905.260,13 15.964.538,28 15.617.859,86 5.396.925,02 12.740.185,04 7.246.452,39

2
de Wedde statutairen -449.593,09 

Pensioenfonds mandatarissen -475.000,00 

2
de Aflossingen + intresten BelFius -10.556,25 -314.507,45 -1.998.663,17 -113.900,80 -581.391,77 

5
de Rszppo -606.594,05 -486.005,30 -484.994,06 -649.098,63 -564.923,03 -547.612,93 -619.729,02 -511.738,36 -517.825,07 -550.000,00 -550.000,00 -550.000,00 

Bijdrage E-id -27.190,40 -11.068,40 -20.846,00 -29.584,80 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 
5de Commercial paper -10.000.000,00 -10.000.000,00 -10.000.000,00 

Commercial paper 12.986.128,10 9.997.470,64 9.997.470,64
Beleggingen belfius treasury special
Beleggingen
Leningen/VTK 6.000.000,00

7
de Onroerende voorheffing voorschot 4.551.695,01 4.551.695,01 4.551.695,01 4.551.695,01 4.551.695,01 4.551.695,01

7
de Ocmw -653.962,75 -653.962,75 -653.962,75 -653.962,75 -653.962,75 -653.962,75 -653.962,75 -653.962,75 -653.962,75 -653.962,75 -653.962,75 -653.962,75 

7
de Zorgbedrijf -646.589,58 -646.589,58 -646.589,58 -596.589,59 -634.089,58 -634.089,58 -634.089,58 -634.089,58 -634.089,58 -634.089,58 -634.089,58 -634.089,58 

7
de Riho werkings- en investeringstoelage -1.635.839,67 -1.635.839,67 -1.635.839,67 -1.635.839,67 -1.635.839,67 -1.635.839,65 

7
de Hulpverleningszone Midwest werkings- en investeringstoelage -804.845,13 -807.562,37 -806.203,75 -806.203,75 

7
de Kerkfabrieken -90.380,57 -90.380,57 -63.619,08 -75.857,70 -80.059,48 -80.059,48 

7
de De Spil -325.176,38 -325.176,38 -325.176,38 -325.176,38 -325.176,38 -325.176,38 

7
de Het portaal - werkingstoelage -507.798,48 -507.798,48 -553.447,53 -523.014,83 -523.014,83 -523.014,83 

Betalingen -895.743,93 -1.670.573,65 -658.008,49 -1.305.096,34 -1.100.308,01 -628.061,09 -823.097,45 -766.281,66 -744.474,79 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 

10
de Aflossingen + intresten BelFius -7.604,35 -3.889,25 -74.271,17 

Kohierbelastingen 21.421,70 41.357,26 96.339,98 44.764,38 18.546,79 12.510,87 96.263,19 56.821,33 66.966,41 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Diversen (zie opmerking onderaan) 342.198,60 14.643,54 98.851,12 349.991,71 107.157,72 823.297,57 125.413,45 568.116,65 -307.863,05 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Courante ontvangsten 154.895,79 153.664,36 229.619,59 318.754,78 85,424,64 8.022,24 165.513,07 13.397,46 270.644,27 125.000,00 125.000,00 125.000,00
Parkeren 93.051,62 93.051,62 93.051,62 93.051,62 93.051,62 93.051,62 93.051,62 93.051,62 93.051,62 93.051,62 93.051,62 93.051,62
Eindsaldo 3.631.039,29 7.586.750,81 2.519.775,11 3.155.993,33 4.743.025,49 9.705.361,21 9.809.448,01 18.567.647,20 15.177.911,57 5.944.223,27 12.187.789,00 9.258.146,69
Periode 11 - 20
Beginsaldo 3.631.039,29 7.586.750,81 2.519.775,11 3.155.993,33 4.743.025,49 9.705.361,21 9.809.448,01 18.567.647,20 15.177.911,57 5.944.223,27 12.187.789,00 9.258.146,69
Betalingen -1.656.956,63 -1.566.638,92 -1.181.385,01 -1.856.123,19 -730.078,50 -902.009,85 -747.168,69 -821.910,81 -907.239,08 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 

14
de Eindejaarspremie/vak.geld -670.723,40 -550.000,00 

15
de Bedrijfsvoorheffing -618.576,87 -487.435,45 -319.663,04 -332.895,04 -334.724,97 -800.707,27 -317.609,32 -326.396,72 -306.807,43 -325.000,00 -325.000,00 -325.000,00 

15
de Beschikkingsvergoeding Sportoase -363.559,75 -363.559,75 -370.367,35 -370.367,35 

19
de BTW -306.131,99 -325.147,13 -219.170,69 -288.580,68 -176.828,41 -171.428,19 -323.632,59 -115.919,90 -143.819,57 -250.000,00 -250.000,00 -500.000,00 

16
de Aflossingen + intresten BelFius -219.994,90 -16.020,36 -139.535,14 

16
de Aflossingen + intresten ING -9,52 

Kohierbelastingen 46.536,25 62.610,44 64.518,90 8.203,30 11.681,64 22.043,83 126.856,06 165.351,65 15.340,68 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Diversen (zie opmerking onderaan) 49.996,00 80.100,00 96.776,20 7.232,00 0,00 -548.555,39 50.000,00 735,68 4.325,48 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Courante ontvangsten 132.734,64 340.868,21 152.078,57 165.753,92 146.622,35 201.001,07 5.270,00 984,93 140.194,46 125.000,00 125.000,00 125.000,00
Eindsaldo 915.080,94 5.691.107,96 892.935,14 496.023,89 2.988.974,20 7.505.705,41 8.603.163,47 17.100.124,68 13.963.885,75 4.223.846,40 10.837.789,00 6.968.611,55
Periode 21-30
Beginsaldo 915.080,94 5.691.107,96 892.935,14 496.023,89 2.988.974,20 7.505.705,41 8.603.163,47 17.100.124,68 13.963.885,75 4.223.846,40 10.837.789,00 6.968.611,55
Betalingen -2.001.916,47 -954.356,88 -1.327.963,84 -1.039.346,70 -936.274,77 -516.207,37 -1.249.291,97 -1.162.721,37 -1.181.846,17 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 

22
ste Aflossingen + intresten Belfius -7.847,92 -9.568,81 -923,93 -83.011,56 

Commercial paper -7.000.000,00 -3.000.000,00 -7.000.000,00 -3.000.000,00 -3.000.000,00 
Commercial paper 6.997.478,58 6.998.104,29 2.999.340,81 2.999.340,81

29
ste Elia compensatie 916.938,29

26ste Leningen/VTK 6.000.000,00
Subsidies onderwijs 506.487,93
Divident Gaselwest 347.301,52 2.944.900,00
Divident Zefier (ex-FIGGA) 651.345,40
Gaselwest - retributies 218.984,09

27
ste Pensioenfonds statutairen -268.505,00 -268.505,00 -268.505,00 -268.505,00 -253.729,50 -253.728,50 -238.953,00 -238.953,00 -238.953,00 -238.953,00 -238.953,00 -238.953,00 

Vmw - BOT 1.051.617,56 344.184,32 702.282,57 1.153.626,69 1.025.947,90
Sectoraal fonds 24.722,08 98.888,31 24.722,08 98.888,31 24.722,08 98.888,31 24.722,08 97.000,00

27ste Aanvullende personenbelasting 2.392.603,35 2.392.603,35 2.392.603,35 2.392.603,35 545.727,63 1.648.170,79 1.648.170,79 1.648.170,79 1.648.170,79
APB - saldo 3.275.399,78 410.921,70 426.934,13

20ste Opdeciemen verkeersbelasting 107.913,64 78.656,36 73.577,52 81.269,13 105.851,61 102.570,32 103.496,41 96.413,10 80.213,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00
Kohierbelastingen 48.235,76 57.339,20 103.827,69 42.070,26 22.543,45 83.858,23 63.006,12 58.526,96 37.099,33 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Diversen (zie opmerking onderaan) 533.235,88 807.974,14 34.772,40 39.549,49 158.811,48 36.795,09 120.666,77 19.005,51 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Courante ontvangsten 180.984,11 86.368,89 263.176,93 160.404,40 140.435,67 177.556,17 169.247,13 251.093,20 188.289,82 125.000,00 125.000,00 125.000,00
Jobstudenten -1.331,95 -860,69 -1.429,14 -5.685,29 -7.742,58 -4.473,48 -9.131,42 -108.973,77 -74.657,03 -7.500,00 -2.000,00 -2.000,00 

29
ste Weddes -1.085.750,21 -1.045.303,65 -1.066.338,58 -1.105.893,47 -1.047.694,44 -1.055.119,56 -1.106.127,41 -1.043.149,04 -1.048.917,69 -1.100.000,00 -1.100.000,00 -625.000,00 

20ste Onroerende voorheffing 70.148,84 130.355,47 100.410,14 96.525,11 58.625,71 343.228,30 1.325.578,18 194.837,38 354.889,80 120.000,00 120.000,00 120.000,00
Gesco regularisatiepremie 677.511,14 677.511,14

31
ste Aflossingen + intresten Belfius -229.352,36 -33.227,85 -1.047.065,07 

31
ste Afloss.+ intr. BNP Paribas Fortis -667.026,99 -472.299,93 -166.829,78 -403.020,10 

31
ste Aflossingen + intresten KBC -15.491,59 -15.491,59 -15.491,59 -15.491,59 

31
ste Aflossingen + intresten ING -906.216,60 -1.191.584,97 -1.018.464,15 -1.195.554,67 

Eindsaldo 1.942.316,45 7.344.285,55 6.704.698,32 1.798.105,54 11.232.205,26 6.905.260,13 9.345.543,48 15.617.859,86 5.396.925,02 4.971.423,20 7.575.006,78 9.026.426,98

31
ste Gemeentefonds 6.598.740,94 6.598.740,94 6.598.740,94 6.598.740,94

Aanvullende dotatie gemeentefonds (ex- stedenfonds) 677.362,62 677.362,62 677.362,62 677.362,62
Subsidie door te storten Arhus en De Spil 492.658,27 -328.554,37 985.315,54 -657.108,77 492.658,27 -328.554,39 

Gemeentefonds saldo vorig jaar 1.040.643,28

Eindsaldo 10.751.721,56 7.015.731,18 6.704.698,32 10.059.524,64 11.232.205,26 6.905.260,13 15.964.538,28 15.617.859,86 5.396.925,02 12.740.185,04 7.246.452,39 9.026.426,98
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Diversen

Jan Vl Gem Vervoerskosten 5.164,72
Vl Gem Globaal plan 1e deel 2018 42.712,24
Vl Gem Globaal plan 1e deel 2018 117.468,08
Prov W. Vl project relighting recreatieve zaal schiervelde 34.582,10
Vl Gem verkeersveiligheid 116.000,00
Kind en gezin 26.271,46
Totaal diversen 1 - 10 januari 342.198,60

FOD BZ Dode hand 2018 21.720,00
Vl Gem subsidie project Tovertuin 28.276,00
Totaal diversen 11 - 20 januari 49.996,00

Vl Gem werkingsbudget 2018-2019 166.501,52
Vl Gem werkingsbudget 2018-2019 151.016,70
Vl Gem werkingsbudget 2018-2019 183.962,30
SVPP saldo 2014-2017 2.551,53
Gemeenschapswacht voorschot 2018 27.520,00
SVPP Activa 90 saldo 2014-2017 1.683,83
Totaal diversen 21 - 31 januari 533.235,88

febr MIROM vergoeding textiel 14.643,54

Totaal diversen 1 - 10 februari 14.643,54

kiosk project ID 80.100,00

Totaal diversen 11 - 20 februari 80.100,00

AZ delta A3K -1/18-1 750.000,00
FFEB Fonds voor flankerend econ beleid 43.266,00
FFEB Fonds voor flankerend econ beleid 14.708,14
Totaal diversen 21 - 28 februari 807.974,14

Vl Gem KIOSK project ID 85.500,00
CEVI ledencredits 2018 13.351,12

mrt Totaal diversen 1 - 10 maart 98.851,12

Ondernemerscentra rapp 6 krak west 12.102,79
Vl Gem - extra wm ondersteuning 39.904,61
Vl Gem - voorschot lokale netwerken 2019 14.768,80
Vl Gem - regierol 1e voorschot 2019 30.000,00
Totaal diversen 11 - 20 maart 96.776,20

Buurt en Co - Zolderdebolder 13.335,68
Kind en gezin 21.436,72
Totaal diversen 21 - 31 maart 34.772,40

apr loonkosten statut med 4e Q 2018 152.119,96
De watergroep vergoed EWW 2007-2018 154.781,83
Kind en gezin 2.189,40
Vl Gem - doss 7298 - VCF 2014-2020 18.504,78
Vl Gem - doss 7298 - VCF 2014-2020 1.945,48
Vl Gem - doss 7298 - ESF 2014-2020 20.450,26
Totaal diversen 1 - 10 april 349.991,71

Aankoop grond Sint-Lutgardstr 7.232,00
Totaal diversen 11 - 20 april 7.232,00

mei Mirom creditnota suppl. Retributie 2018 107.157,72
Totaal diversen 1 - 10 mei 107.157,72

Vl Gem subs dig behand omgevingsverg 4.500,00
De Lochting vzw 15.975,40
Het portaal VZW loonkost stat jan-mrt19 136.336,08
Totaal diversen 21 - 31 mei 156.811,48

juni Koopsom aandelen de Meiboom - Voor ons Volk 823.297,57
Totaal diversen 1 - 10 juni 823.297,57

investeringssubsidie Arhus -610.000,00 
Vl Gem KIOSK-projectID 9.000,00
VVSG VZW  Gemintsam FM 2019 50.658,00
Vl Gem Heffing ongeschikt onbewoonbare woningen 1.786,61
Totaal diversen 11 - 20 juni -548.555,39 

MIROM subs ondergrondse glasbollen 28.765,13
Fod BZ collectes en bijwerkingen 1.360,87
Vl gem energiezuinig + compens verlaagd ov 6.669,09
Totaal diversen 21 - 31 juni 36.795,09

juli Vl Gem voorschot KIOSK project ID 85.500,00
Zefier - dividend 2017-2018 37.699,99
Kind en gezin 2.213,46
Totaal diversen 1 - 10 juli 125.413,45
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De Spil - aandeel omgevingsaanleg 50.000,00
Totaal diversen 11 - 20 juli 50.000,00

ethias - storm 12/03/19 46.141,55
mobiliteitsfonds Nieuwe Abelestr 27 48.307,66
Vl Gem vervoerskosten 2018 11.421,07
MIROM vergoed textiel 14.796,49
Totaal diversen 21 - 31 juli 120.666,77

aug Vl Gem - kredieten 117,3 316.875,28
Vl Gem - kredieten 117,2 saldo 247.241,37
Vl Gem - 1e schijf sub dig aanmeldingsprocedure 4.000,00
Totaal diversen 1 - 10 augustus 568.116,65

Vl Gem opcentiemen LSB 735,68
Totaal diversen 11 - 20 augustus 735,68

FOD BZ - SVPP voorschot 1,2 16.332,58
AGION subs alpha 2.672,93
Totaal diversen 21 - 31 augustus 19.005,51

sept Mirom kapitaalsverhoging 2019 -358.292,39 
Trax-festival inkomsten (na verrekening) 41.789,63
Parkeren PVS kosten werking 2019-2020 8.639,71
Totaal diversen 1 - 10 september -307.863,05 

Activa 90 voorschot 1,2 4.325,48
Totaal diversen 11 - 20 september 4.325,48
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juli Juli

Periode 01 -10 Prognose Werkelijk

Beginsaldo 6.905.260,13 6.905.260,13

2de Wedde statutairen

Pensioenfonds mandatarissen

2de Aflossingen + intresten BelFius -1.998.413,74 -1.998.663,17 

5de Rszppo -550.000,00 -619.729,02 

Bijdrage E-id -20.000,00 -29.584,80 

Commercial paper -13.000.000,00 -10.000.000,00 

11e Commercial paper 12.990.000,00 9.997.470,64

Beleggingen belfius treasury special

Beleggingen

Leningen/VTK 6.000.000,00 6.000.000,00

7de Onroerende voorheffing voorschot 4.551.695,01 4.551.695,01

7de Ocmw -653.962,75 -653.962,75 

7
de Zorgbedrijf -634.089,58 -634.089,58 

7de Riho werkings- en investeringstoelage -1.635.839,67 -1.635.839,67 

7de Hulpverleningszone Midwest werkings- en investeringstoelage -806.203,75 -806.203,75 

7de Kerkfabrieken -75.857,70 -75.857,70 

7de De Spil -325.176,38 -325.176,38 

7de Het portaal - werkingstoelage -523.014,83 -523.014,83 Vl Gem voorschot KIOSK project ID 85.500,00

Betalingen -1.000.000,00 -823.097,45 Zefier - dividend 2017-2018 37.699,99

10de Aflossingen + intresten BelFius Kind en gezin 2.213,46

Kohierbelastingen 50.000,00 96.263,19

Diversen (zie opmerking onderaan) 50.000,00 125.413,45 Totaal diversen 1 - 10 juli 125.413,45

Courante ontvangsten 125.000,00 165.513,07

Parkeren 93.051,62 93.051,62

Eindsaldo 9.542.448,36 9.809.448,01

Periode 11 - 20

Beginsaldo 9.542.448,36 9.809.448,01

Betalingen -1.000.000,00 -747.168,69 

14de Eindejaarspremie/vak.geld

15de Bedrijfsvoorheffing -325.000,00 -317.609,32 

19de Beschikkingsvergoeding Sportoase -370.367,35 

16de BTW -250.000,00 -323.632,59 

Aflossingen + intresten Belfius

Aflossingen + intresten ING De Spil - aandeel omgevingsaanleg 50.000,00

Kohierbelastingen 50.000,00 126.856,06

Diversen (zie opmerking onderaan) 50.000,00 50.000,00 Totaal diversen 11 - 20 juli 50.000,00

Courante ontvangsten 125.000,00 5.270,00

Eindsaldo 7.822.081,01 8.603.163,47

 Periode 21 - 31

Beginsaldo 7.822.081,01 8.603.163,47

Betalingen -1.000.000,00 -1.249.291,97 

22ste Aflossingen + intresten Belfius

Commercial paper -3.000.000,00 -3.000.000,00 

Commercial paper 2.999.340,81 2.999.340,81

29ste Elia compensatie

26ste Leningen/VTK 

Subsidies onderwijs

Gaselwest

Figga

Gaselwest - retributies

27ste Pensioenfonds statutairen -238.953,00 -238.953,00

Vmw - BOT 1.153.626,69 1.153.626,69

Sectoraal fonds ethias - storm 12/03/19 46.141,55

27ste Aanvullende personenbelasting mobiliteitsfonds Nieuwe Abelestr 27 48.307,66

APB - saldo 410.921,70 Vl Gem vervoerskosten 2018 11.421,07

20ste Opdeciemen verkeersbelasting 85.000,00 103.496,41 MIROM vergoed textiel 14.796,49

Kohierbelastingen 50.000,00 63.006,12

Diversen (zie opmerking onderaan) 50.000,00 120.666,77 Totaal diversen 21 - 31 juli 120.666,77

Courante ontvangsten 125.000,00 169.247,13

Jobstudenten -5.000,00 -9.131,42 

29ste Weddes -1.100.000,00 -1.106.127,41 

20ste Onroerende voorheffing 671.871,71 1.325.578,18

Gesco regularisatiepremie

31ste Aflossingen + intresten Belfius

31ste Afloss.+ intr. BNP Paribas Fortis

31ste Aflossingen + intresten KBC

31ste Aflossingen + intresten ING

Eindsaldo 7.612.967,22 9.345.543,48

31ste Gemeentefonds 6.598.740,94 6.598.740,94

Aanvullende dotatie stedenfonds 677.362,62 677.362,62

Subsidie door te storten Arhus en De Spil -657.108,77 

Gemeentefonds saldo vorig jaar

Eindsaldo 14.889.070,78 15.964.538,28
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augustus augusutus

Periode 01 -10 Prognose Werkelijk

Beginsaldo 15.964.538,28 15.964.538,28

2de Wedde statutairen

Pensioenfonds mandatarissen

2de Aflossingen + intresten BelFius -113.900,81 -113.900,80 

5de Rszppo -511.738,36 -511.738,36 

Bijdrage E-id -20.000,00 

Commercial paper

11e Commercial paper

Beleggingen belfius treasury special

Beleggingen

Leningen/VTK

7de Onroerende voorheffing voorschot 4.551.695,01 4.551.695,01

7de Ocmw -653.962,75 -653.962,75 

7
de Zorgbedrijf -634.089,58 -634.089,58 

7de Riho werkings- en investeringstoelage 

7de Hulpverleningszone Midwest werkings- en investeringstoelage

7de Kerkfabrieken

7de De Spil

7de Het portaal - werkingstoelage Vl Gem - kredieten 117,3 316.875,28

Betalingen -1.000.000,00 -766.281,66 Vl Gem - kredieten 117,2 saldo 247.241,37

10de Aflossingen + intresten BelFius Vl Gem - 1e schijf sub dig aanmeldingsprocedure 4.000,00

Kohierbelastingen 50.000,00 56.821,33

Diversen (zie opmerking onderaan) 50.000,00 568.116,65 Totaal diversen 1 - 10 augustus 568.116,65

Courante ontvangsten 125.000,00 13.397,46

Parkeren 93.051,62 93.051,62

Eindsaldo 17.900.593,41 18.567.647,20

Periode 11 - 20

Beginsaldo 17.900.593,41 18.567.647,20

Betalingen -1.000.000,00 -821.910,81 

14de Eindejaarspremie/vak.geld

15de Bedrijfsvoorheffing -325.000,00 -326.396,72 

19de Beschikkingsvergoeding Sportoase -370.367,35 

16de BTW -250.000,00 -115.919,90 

Aflossingen + intresten Belfius

Aflossingen + intresten ING Vl Gem opcentiemen LSB 735,68

Kohierbelastingen 50.000,00 165.351,65

Diversen (zie opmerking onderaan) 50.000,00 735,68 Totaal diversen 11 - 20 augustus 735,68

Courante ontvangsten 125.000,00 984,93

Eindsaldo 16.550.593,41 17.100.124,68

 Periode 21 - 31

Beginsaldo 16.550.593,41 17.100.124,68

Betalingen -1.000.000,00 -1.162.721,37 

22ste Aflossingen + intresten Belfius

Commercial paper

Commercial paper

29ste Elia compensatie

26ste Leningen/VTK 

Subsidies onderwijs

Gaselwest

Figga

Gaselwest - retributies

27ste Pensioenfonds statutairen -238.953,00 -238.953,00

Vmw - BOT 

Sectoraal fonds 123.610,39 24.722,08

27ste Aanvullende personenbelasting

APB - saldo 426.934,13 FOD BZ - SVPP voorschot 1,2 16.332,58

20ste Opdeciemen verkeersbelasting 85.000,00 96.413,10 AGION subs alpha 2.672,93

Kohierbelastingen 50.000,00 58.526,96

Diversen (zie opmerking onderaan) 50.000,00 19.005,51 Totaal diversen 21 - 31 augustus 19.005,51

Courante ontvangsten 125.000,00 251.093,20

Jobstudenten -100.000,00 -108.973,77 

29ste Weddes -1.100.000,00 -1.043.149,04 

20ste Onroerende voorheffing 120.000,00 194.837,38

Gesco regularisatiepremie

31ste Aflossingen + intresten Belfius

31ste Afloss.+ intr. BNP Paribas Fortis

31ste Aflossingen + intresten KBC

31ste Aflossingen + intresten ING

Eindsaldo 14.665.250,80 15.617.859,86

31ste Gemeentefonds

Aanvullende dotatie stedenfonds

Subsidie door te storten Arhus en De Spil

Gemeentefonds saldo vorig jaar

Eindsaldo 14.665.250,80 15.617.859,86
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September September

Periode 01 -10 Prognose Werkelijk

Beginsaldo 15.617.859,86 15.617.859,86

2de Wedde statutairen

Pensioenfonds mandatarissen

2de Aflossingen + intresten BelFius

5de Rszppo -550.000,00 -517.825,07 

Bijdrage E-id -20.000,00 

Commercial paper

11e Commercial paper

Beleggingen belfius treasury special

Beleggingen

Leningen/VTK

7de Onroerende voorheffing voorschot 4.551.695,01 4.551.695,01

7de Ocmw -653.962,75 -653.962,75 

7
de Zorgbedrijf -634.089,58 -634.089,58 

7de Riho werkings- en investeringstoelage -1.635.839,67 -1.635.839,67 

7de Hulpverleningszone Midwest werkings- en investeringstoelage

7de Kerkfabrieken -80.059,48 -80.059,48 

7de De Spil -325.176,38 -325.176,38 

7de Het portaal - werkingstoelage -523.014,83 -523.014,83 Mirom kapitaalsverhoging 2019 -358.292,39 

Betalingen -1.000.000,00 -744.474,79 Trax inkomsten (na verrekening) 41.789,63

10de Aflossingen + intresten BelFius Parkeren PVS kosten werking 2019-2020 8.639,71

Kohierbelastingen 50.000,00 66.966,41

Diversen (zie opmerking onderaan) -300.000,00 -307.863,05 Totaal diversen 1 - 10 september -307.863,05 

Courante ontvangsten 125.000,00 270.644,27

Parkeren 93.051,62 93.051,62

Eindsaldo 14.715.463,80 15.177.911,57

Periode 11 - 20

Beginsaldo 14.715.463,80 15.177.911,57

Betalingen -1.000.000,00 -907.239,08 

14de Eindejaarspremie/vak.geld

15de Bedrijfsvoorheffing -325.000,00 -306.807,43 

19de Beschikkingsvergoeding Sportoase

16de BTW -250.000,00 -143.819,57 

Aflossingen + intresten Belfius -16.020,37 -16.020,36 

Aflossingen + intresten ING Activa 90 voorschot 1,2 4.325,48

Kohierbelastingen 50.000,00 15.340,68

Diversen (zie opmerking onderaan) 50.000,00 4.325,48 Totaal diversen 11 - 20 september 4.325,48

Courante ontvangsten 125.000,00 140.194,46

Eindsaldo 13.349.443,43 13.963.885,75

 Periode 21 - 31

Beginsaldo 13.349.443,43 13.963.885,75

Betalingen -1.000.000,00 -1.181.846,17 

22ste Aflossingen + intresten Belfius

Commercial paper -7.000.000,00 -7.000.000,00 

Commercial paper

29ste Elia compensatie

26ste Leningen/VTK 

Subsidies onderwijs

Gaselwest

Figga

Gaselwest - retributies

27ste Pensioenfonds statutairen -238.953,00 -238.953,00

Vmw - BOT 

Sectoraal fonds 98.888,31

27ste Aanvullende personenbelasting 1.648.170,79 1.648.170,79

APB - saldo

20ste Opdeciemen verkeersbelasting 85.000,00 80.213,00

Kohierbelastingen 50.000,00 37.099,33

Diversen (zie opmerking onderaan) 50.000,00 Totaal diversen 21 - 31 september 0,00

Courante ontvangsten 125.000,00 188.289,82

Jobstudenten -75.000,00 -74.657,03 

29ste Weddes -1.100.000,00 -1.048.917,69 

20ste Onroerende voorheffing 120.000,00 354.889,80

Gesco regularisatiepremie

31ste Aflossingen + intresten Belfius -229.352,36 -229.352,36 

31ste Afloss.+ intr. BNP Paribas Fortis -166.829,78 -166.829,78 

31ste Aflossingen + intresten KBC -15.491,59 -15.491,59 

31ste Aflossingen + intresten ING -908.037,70 -1.018.464,15 

Eindsaldo 4.693.949,78 5.396.925,02

31ste Gemeentefonds

Aanvullende dotatie stedenfonds

Subsidie door te storten Arhus en De Spil

Gemeentefonds saldo vorig jaar

Eindsaldo 4.693.949,78 5.396.925,02
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CBS 03/12/2018 POD P.Marechal GRO/188-2017 verlenging 2 Maaien van bermen gunning 2019/1 21/11/2018

CBS 26/11/2018 OOD M.Verhaeghe WEG/326-2015 verlenging 3 Herstellingen aan riolen en afwatering. Goedkeuring 2019/2 21/11/2018

CBS 19/11/2018 OOD WEG/325-2015 Leggen en herleggen van voetpaden verlenging 3 2019/3 21/11/2018

CBS 03/12/2018 P&O ALG/220-2016 onderhoud, nazicht en vervanging, lev & plaatsen brandblusmiddelen 2019/4 28/11/2018

CBS 10/12/2018 OOD GRO/184-2016 Onderhoud gazons  : verlenging 2 PERCELEN 1-2-3 2019/5 6/12/2018

CBS 17/12/2018 POD M.Verhaeghe GRO/183-2016 Onderhoud groenzones percelen 1-2-3-4-5-6-7-8 verlenging 2 2019/6 13/12/2018

CBS 17/12/2018 POD P.Marechal GRO/194-2018 onderhoud spoorwegtalud 2019/7 13/12/2018

CBS 17/12/2018 OOD M.Verhaeghe WEG/392-2018 Controle en herstel hydranten Deelname Stad Roeselare 2019/8 13/12/2018

CBS 24/12/2018 POD M.Verhaeghe WEG/331-2015 Verlenging 3 Reinigen van straatkolken 2019/9 19/12/2018

CBS/24/12/2018 OOD WEG/386-2018 Voegvulling en plaatselijk herstel van schade aan bitumineuze en betonverhardingen 2019/9 20/12/2018

CBS 08/01/2018 OOD WEG/385-2018 Slem en bestrijkingswerken en hersellingen met gietasfalt aan wegen 2019/10 20/12/2018

BAD P&O Aanstelling Beslissingen ihkv de aanstellingsbevoegdheid waarneming hogere functie ( na 2 jaar na positieve evaluatie -> onbepaalde 

duur

2019/11 21/12/2018

BAD P & O Aanstelling Beslissingen ihkv de aanstellingsbevoegdheid waarneming hogere functie  ( éénmalige en laatste verlenging) 2019/12 28/12/2018

raamovereenkomst P&O ADM/077-2015 Renting op lange termijn wagens MAT 2019/13 2/01/2019

raamovereenkomst CAD CAD/068-2014 leveren en plaatsen van meubilair over een periode van vier jaar Perceel 2  zitmeubilair 2019/14 2/01/2019

raamovereenkomst ICT CAD/076-2015 Technische ondersteuning door ICT-profielen tbv Vlaamse Overheid en lokale besturen 2019/15 2/01/2019

raamovereenkomst CAD CAD/073-2015 Leveren en plaatsen kantoormeubilair voor 4 jaar 2019/16 2/01/2019

raamovereenkomst CAD CAD/074-2015 persoonlijke beschermingsmiddelen en werkkledij (6 percelen) 2019/17 2/01/2019

raamovereenkomst POD WEG/339-2016 Leveren en plaatsen zitbanken en parktafels voor een periode van 4 jaar 2019/18 2/01/2019

raamovereenkomst OND05/Fac. Beheer GEB/018-2016 Geïntegreerde beveiligingssystemen stadsgebouwen 2017-2020 perceel 1 ( perceel 2 & 3 stopgezet) 2019/19 2/01/2019

raamovereenkomst OND06/ICT AC/005-2017 huren multifunctionele apparaten (deelopdracht 1,2,3) voor 5 jaar 2019/20 2/01/2019

raamovereenkomst POD Weg/354-2017 lev & pl fietsleunhekkens voor 4 jaar 2019/21 2/01/2019

raamovereenkomst OND08/Preventie AC/008-2017 leveren,plaatsen en onderhouden van AED-toestellen 2019/22 2/01/2019

raamovereenkomst OND07/P&O AC/011-2018 aanmaken en distribueren van maaltijdcheques voor Stad en OCMW Roeselare 2019/23 2/01/2019

raamovereenkomst OND01/archief ARC/022-2018 Digitalisering van 2D en 3D dragers behorende tot de Groep Roeselare  ( Stad Roeselare - OCMW en Zorgbedrijf voor 3 

jaar )

2019/24 2/01/2019

raamovereenkomst OND06/ICT AC/015-2018 huren en onderhoud van multifunctionele apparaten 2019/25 2/01/2019

raamovereenkomst OND05/Fac. Beheer ALG/22-2018 Leveren van kantoorartikelen 4 jaar 2019/26 2/01/2019

raamovereenkomst OND05/Fac. Beheer ICT/057-2018 Smart city toolbox Kortrijk - camerabewaking en bijhorende data 2019/27 2/01/2019

subsidie Bijdrage OCMW 2019/28 2/01/2019

subsidie Bijdrage OCMW ifv infopunt opvoedingsondersteuning 2019/29 2/01/2019

subsidie Bijdrage OCMW ifv woonbegeleiding doorgangswoningen 2019/30 2/01/2019

subsidie Bijdrage OCMW ifv armoedebestrijding 2019/31 2/01/2019

subsidie Bijdrage OCMW ifv kinderarmoedebestrijding 2019/32 2/01/2019

subsidie Bijdrage OCMW ifv kinderarmoedebestrijding 2019/33 2/01/2019

subsidie Bijdrage OCMW ifv winteropvang 2019/34 2/01/2019

subsidie Bijdrage OCMW ifv activeringsladder 2019/35 2/01/2019

subsidie Bijdrage politiezone RIHO 2019/36 2/01/2019

subsidie Bijdrage Hulpverleningszone Midwest 2019/37 2/01/2019

subsidie Bijdrage kerkfabriek Sint-Michiel 2019/38 2/01/2019

subsidie Bijdrage kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw 2019/39 2/01/2019

subsidie Bijdrage kerkfabriek Heilig-Hart 2019/40 2/01/2019

subsidie Bijdrage kerkfabriek Heilige Godelieve 2019/41 2/01/2019

subsidie Bijdrage kerkfabriek Heilige Kruisverheffing 2019/42 2/01/2019

subsidie Bijdrage kerkfabriek Sint-Petrus & Paulus 2019/43 2/01/2019

subsidie Bijdrage kerkfabriek Sint-Henricus 2019/44 2/01/2019

subsidie Bijdrage kerkfabriek Sint-Martinus 2019/45 2/01/2019

subsidie Bijdrage Protestantse Kerk 2019/46 2/01/2019

subsidie Bijdrage de Spil VZW 2019/47 2/01/2019

subsidie Bijdrage de Spil VZW 2019/48 2/01/2019

subsidie Bijdrage de Spil VZW 2019/49 2/01/2019

subsidie Bijdrage de Spil VZW 2019/50 2/01/2019

subsidie Bijdrage Het portaal VZW 2019/51 2/01/2019

subsidie Bijdrage MIROM 2019/52 2/01/2019

subsidie Bijdrage Zorgbedrijf 2019/53 2/01/2019

subsidie Bijdrage Sportoase NV 2019/54 2/01/2019

subsidie Tussenkomst IGS Zwembad 2019/55 2/01/2019
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subsidie Subsidie bedrijventerrein/horecamanagement 2019/56 2/01/2019

subsidie Subsidie Westlaanpromenade 2019/57 2/01/2019

subsidie Subsidie Roeselaarse Awards 2019/58 2/01/2019

subsidie Subsidie ondernemerscentrum 2019/59 2/01/2019

subsidie Subsidie Carnavalcomité 2019/60 2/01/2019

subsidie Subsidie Centrum Roeselare vzw 2019/61 2/01/2019

subsidie Subsidie sociale dienst brandweer 2019/62 2/01/2019

subsidie Subsidie jeugdbrandweer 2019/63 2/01/2019

subsidie Subsidie I.M.D.H vzw 2019/64 2/01/2019

subsidie Subsidie Verbroedering van Vaderlandslievende Verenigingen R oeselare 2019/65 2/01/2019

subsidie Subsidie Fonds Maczek 2019/66 2/01/2019

subsidie Subsidie Vrijzinnige Gemeenschap, afdeling humanistisch verb ond 2019/67 2/01/2019

subsidie Subsidie meters en peters van de graven van de erebegraafpla ats 2019/68 2/01/2019

subsidie Subsidie British Torch of Remembrance 2019/69 2/01/2019

subsidie Subsidie Regionaal Sociaal Verhuurkantoor regio Roeselare 2019/70 2/01/2019

subsidie Subsidie Huurdersbond West-Vlaanderen vzw 2019/71 2/01/2019

subsidie Subsidie ontwikkelingshulp 11.11.11 - projecten 2019/72 2/01/2019

subsidie Toelage provincie ikv MSOC 2019/73 2/01/2019

subsidie Subsidie CAW ikv infopunt opvoedingsondersteuning 2019/74 2/01/2019

subsidie Subsidie vrij CLB ikv infopunt opvoedingsondersteuning 2019/75 2/01/2019

subsidie Subsidie CLB Mandel en Leie ikv infopunt opvoedingsondersteu ning 2019/76 2/01/2019

subsidie Subsidie KSV Roeselare onderhoud voetbalvelden sportstadion Schiervelde 2019/77 2/01/2019

subsidie Subsidie CrossCup Comité voor de organisatie van de CrossCup Roeselare 2019/78 2/01/2019

subsidie Subsidie Knack Volleybalteam voor Europese wedstrijden 2019/79 2/01/2019

subsidie Subsidie organisatie GP Jean-Pierre Monseré 2019/80 2/01/2019

subsidie Subsidie Roeselare Koerst vzw voor organisatie Natourcriteri um 2019/81 2/01/2019

subsidie Subsidie KSV Waregem Vooruit voor organisatie Dwars door Vla anderen 2019/82 2/01/2019

subsidie Subsidie aan Sportevenementen vzw 2019/83 2/01/2019

subsidie Subsidie Caspo nv 2019/84 2/01/2019

subsidie Subsidie Internationaal Orgelfestival 2019/85 2/01/2019

subsidie Subsidie projectvereniging BIE 2019/86 2/01/2019

subsidie Subsidie onroerende erfgoeddienst RADAR 2019/87 2/01/2019

subsidie Subsidie Jeugdmuziekatelier vzw - huur lokalen 2019/88 2/01/2019

subsidie Subsidie Albrecht Rodenbach Roeselare vzw 2019/89 2/01/2019

subsidie Subsidie Adriaen Willaert Foundation 2019/90 2/01/2019

subsidie Subsidie aan vzw Roeselaarse Kiosk 2019/91 2/01/2019

subsidie Subsidie Klokkengilde 2019/92 2/01/2019

subsidie Subsidie Onze Kinderen vzw voor Mobiele Jeugdwerker 2019/93 2/01/2019

subsidie Subsidie Groep Intro vzw voor project Time-Out 2019/94 2/01/2019

subsidie Subsidie Groep Intro vzw voor project Halte R 2019/95 2/01/2019

subsidie Stedelijk Bebloemingscomité 2019/96 2/01/2019

subsidie Subsidie project stads-land-schap 2019/97 2/01/2019

subsidie Subsidie voor projecten en evenementen cultuur 2019/98 2/01/2019

subsidie Subsidie Westtoer - Promotiepool Recrea 2019/99 2/01/2019

subsidie Subsidie Agentschap Integratie en Inburgering 2019/100 2/01/2019

subsidie Subsidie Toneelvereniging Volksveredeling 2019/101 2/01/2019

subsidie Subsidie De Maten van Peegie 2019/102 2/01/2019

subsidie Subsidie V-day comité 2019/103 2/01/2019

subsidie Subsidie CAW ikv MSOC 2019/104 2/01/2019

subsidie Subsidie Huisartsen Midden-West-Vlaanderen - ELP 2019/105 2/01/2019

subsidie Subsidie Elim 2019/106 2/01/2019

subsidie Subs. Vriendenkring Brandweer Roeselare 2019/107 2/01/2019

subsidie Subsidie De Kleiputten 2019/108 2/01/2019

subsidie Subsidie RISTA schutters- en gevechtssporthal 2019/109 2/01/2019

subsidie Subsidie werkgroep Kunstkijken/Paris Montmartre 2019/110 2/01/2019

subsidie Subsidie Reusselaere 2019/111 2/01/2019

subsidie Subsidie KSV Rumbeke onderhoud voetbalvelden 2019/112 2/01/2019

subsidie Subsidie uitbreiding MKKJ 2019/113 2/01/2019
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subsidie Subsidie Kompas vzw ikv drugsbeleid 2019/114 2/01/2019

subsidie Subsidie CGG ikv drugsbeleid 2019/115 2/01/2019

subsidie Subsidie voor infopunt opvoedingsondersteuning Kind en Gezin 2019/116 2/01/2019

subsidie Subsidie project Tejo 2019/117 2/01/2019

subsidie Huursubsidie Vobow 2019/118 2/01/2019

subsidie Subsidie wijkcomité Spytenburg ikv groenonderhoud 2019/119 2/01/2019

subsidie Huursubsidie TTC Roeselare 2019/120 2/01/2019

subsidie Subsidie wijkcomités 2019/121 2/01/2019

subsidie Subsidies Noord - Zuid 2019/122 2/01/2019

subsidie Subsidies aan gezinsverenigingen 2019/123 2/01/2019

subsidie Subsidies aan consultatiebureaus 2019/124 2/01/2019

subsidie Subsidie ondersteuning schoolgebonden kinderopvanginitiatiev en 2019/125 2/01/2019

subsidie Subsidie ondersteuning buitenschoolse kinderopvanginitiatiev en 2019/126 2/01/2019

subsidie Subsidie welzijnsverenigingen zonder beroepskracht 2019/127 2/01/2019

subsidie Subsidie Elk Telt, welzijn 2019/128 2/01/2019

subsidie Subsidie Elk Telt, welzijn 2019/129 2/01/2019

subsidie Subsidie vrijetijdsparticipatie 2019/130 2/01/2019

subsidie Subsidie seniorenvereniging 2019/131 2/01/2019

subsidie Kaderreglement Elk Telt, onderwijs 2019/132 2/01/2019

subsidie Subsidie zwerfvuilopkuis 2019/133 2/01/2019

subsidie Subsidie milieu- en natuurverenigingen 2019/134 2/01/2019

subsidie Subsidie 11-juli viering 2019/135 2/01/2019

subsidie Subsidie Socio-Culturele Verenigingen, Hobby & Vrije Tijd en  Amateurkunsten (Beeldende Expressie en Podiumkunsten) 2019/136 2/01/2019

subsidie Subsidie ambassadeurschap 2019/137 2/01/2019

subsidie Subsidiëring van muziekevenementen 2019/138 2/01/2019

subsidie Subsidie jeugdwerkinitiatieven 2019/139 2/01/2019

subsidie Subsidie specifieke doelgroepen 2019/140 2/01/2019

subsidie Subsidies bijzondere manifestaties 2019/141 2/01/2019

subsidie Subsidie Roeselaarse sportverenigingen 2019/142 2/01/2019

subsidie Subsidie onderlinge bedrijfshulp 2019/143 2/01/2019

subsidie Subsidie Elk Telt, activering 2019/144 2/01/2019

subsidie Subsidie arbeidszorg 2019/145 2/01/2019

subsidie Subsidie Toon vzw en concertverenigingen filialen 2019/146 2/01/2019

subsidie Subsidie mantelzorgpremie 2019/147 2/01/2019

subsidie Subsidie aan personen die lijden aan incontinentie 2019/148 2/01/2019

subsidie Vakantietoelage zieken en gehandicapten 2019/149 2/01/2019

subsidie Sociaal-pedagogische toelage 2019/150 2/01/2019

subsidie Subsidie zwaluwnesten 2019/151 2/01/2019

subsidie Subsidie levenslang wonen 2019/152 2/01/2019

subsidie Aanbodgerichte huursubsidie 2019/153 2/01/2019

subsidie Subsidie renovatiebegeleiding 2019/154 2/01/2019

subsidie Subsidie verhuren aan een kwetsbare doelgroep 2019/155 2/01/2019

subsidie Subsidie renovatie grafmonumenten 2019/156 2/01/2019

subsidie Tussenkomst begrafeniskosten oudstrijders 2019/157 2/01/2019

subsidie Subsidie inzaaien groenbemester 2019/158 2/01/2019

subsidie Subsidie grondontledingen 2019/159 2/01/2019

subsidie Subsidie onderhoud Kleine Landschapselementen 2019/160 2/01/2019

subsidie Subsidie compensatie administratieve adreswijziging 2019/161 2/01/2019

subsidie Subsidie Kernplan 2019/162 2/01/2019

subsidie Subsidie horeca ondersteunende maatregelen 2019/163 2/01/2019

subsidie Subsidie secundair onderwijs digitale rugzak 2019/164 2/01/2019

subsidie Subsidie Taxicheques 2019/165 2/01/2019

subsidie Subsidie "Maand van de kat" 2019/166 2/01/2019

subsidie Subsidie adviesraad Noord Zuid 2019/167 2/01/2019

subsidie Subsidie gezinsraad 2019/168 2/01/2019

subsidie Subsidie adviesraad senioren 2019/169 2/01/2019

subsidie Subsidie sportraad 2019/170 2/01/2019

subsidie Subsidie raad voor cultuurbeleid 2019/171 2/01/2019

3/8

50/190



Orgaan Dienst Dossier Omschrijving Nummer visum Datum visum

subsidie Subsidie jeugdraad 2019/172 2/01/2019

subsidie Subsidie marktraad 2019/173 2/01/2019

subsidie Subsidie milieuraad 2019/174 2/01/2019

subsidie De Spil - door te storten subsidie 2019/175 2/01/2019

subsidie Het Portaal - door te storten subsidie 2019/176 2/01/2019

subsidie Subsidie Dogbo 2019/177 2/01/2019

subsidie Subsidie Dogbo 2019/178 2/01/2019

subsidie Subsidie mobiele jongerenwerking 2019/179 2/01/2019

subsidie Werkingstoelagen SASK 2019/180 2/01/2019

subsidie Werkingstoelagen STAP 2019/181 2/01/2019

subsidie Subsidie Cambio 2019/182 2/01/2019

subsidie Tussenkomst werkingskosten De Lijn 2019/183 2/01/2019

subsidie Tussenkomst Blue-bike 2019/184 2/01/2019

subsidie Werkingsbijdrage Interlokale Vereniging Associatie Midwest 2019/185 2/01/2019

subsidie Subsidie Buurt en co - DAEB samenwerkingsovereenkomst 2019/186 2/01/2019

subsidie Subsidie Buurt en co - DAEB samenwerkingsovereenkomst 2019/187 2/01/2019

subsidie Subsidie Buurt en co - DAEB samenwerkingsovereenkomst 2019/188 2/01/2019

subsidie Subsidie Buurt en co - DAEB samenwerkingsovereenkomst 2019/189 2/01/2019

subsidie Subsidie Buurt en co - DAEB samenwerkingsovereenkomst 2019/190 2/01/2019

subsidie Subsidie Kringwinkel - DAEB samenwerkingsovereenkomst 2019/191 2/01/2019

subsidie Subsidie Kringwinkel - DAEB samenwerkingsovereenkomst 2019/192 2/01/2019

subsidie Werkingsbijdrage bemiddelingsproject GAS 2019/193 2/01/2019

subsidie Subsidie Save Charter 2019/194 2/01/2019

subsidie Tussenkomst rentesubsidie WVI ikv IWT 2019/195 2/01/2019

subsidie Subsidie aan RESOC vzw voor organisatie van overleg en netwe rking 2019/196 2/01/2019

subsidie Subsidie aan  RESOC vzw voor uitwerking regionaal subsidiere glement sociale economie 2019/197 2/01/2019

subsidie Subsidie aan RESOC vzw voor personeelsinzet sociale economie 2019/198 2/01/2019

subsidie Subsidie aan Tot uw dienst vzw ikv project RSL for work 2019/199 2/01/2019

subsidie Subsidie aan Groep intro vzw ikv project RSL for work 2019/200 2/01/2019

subsidie Subsidie partners Huis van het Kind 2019/201 2/01/2019

subsidie Subsidie energiezuinige renovatiewerken nav renovatiescreeni ng 2019/202 2/01/2019

CBS 14/01/2019 P&O AC/016-2019 Aankoopcentrale Poolstok deelopdracht 7 aanstelling interimmanager als projectleider stadskantoor 2019/203 9/01/2019

bestelbon RUIM10 ba 2019/365 Verwerken van aangeleverde afval :nog verduidelijking omtrent verslag van nazicht 2019/204 11/01/2019

bestelbon STRAT ba 2019/276 Smile traject Krottegem  zie mail johan callens 11/01/2019 2019/205 11/01/2019

CBS 21/01/2019 OND04 gebouwenbeheer 053/032-2018 Uitbreiding en renovatie SBS2 lot 7c buitenverlichting : elektriciteit 2019/206 16/01/2019

bestelbon RUIM10 Veegvuil :opmerking : Orian en Terga maken deel uit van de Petillion-groep. Er zal door de diensten zelf ingestaan worden 

voor een deel van het transport.

2019/207 16/01/2019

bestelbon RUIM06 actieve markering 2019/208 16/01/2019

CBS 28/01/2019 OND02 bestuurszaken/jur Afsluiten huurovereenkomst Paterskerk 2019/209 17/01/2019

bestelbon RUIM06 Moderniseren openbare verlichting 2019/210 17/01/2019

bestelbon OND03 comm Drukken communicatiedragers 2019/211 17/01/2019

bestelbon RUIM10 bba 2019/568 Onderhoud semi openbare tuinen 2019/212 21/01/2019

bestelbon RUIM10 bba 2019/598 Kleine onderhoudswerken op afroep 2019/213 21/01/2019

BAD 28/01/2019 OOD STAT/001-2019 Noodplan winterdienst code wit sneew 2019/214 23/01/2019

CBS 28/01/2019 OOD DIPOD/021-2018 Aankoop verreiker 2019/215 23/01/2019

bestelbon OND04 gebouwenbeheer Toegangscontrole Politiepost Roeselare 2019/216 23/01/2019

bestelbon OND05/Fac. Cluster bba2019/603 Catering Nieuwjaarsreceptie 2019 2019/217 23/01/2019

bestelbon OND06/ICT bba2019/721 Bestelling laptops en schermen 2019/218 25/01/2019

bestelbon RUIM10 bba2019/182 Wasserij jaarbon : geen offerte toegevoegd/routinedossier - verslag nazicht vs firma 2019/219 25/01/2019

BAD 28/01/2019 P&O Aanstelling Beslissingen ihkv de aanstellingsbevoegdheid oa. diensthoofd interne uitvoering 2019/220 25/01/2019

CBS 04/02/2019 OOD ADM/077-2015 DO6 renting op lange termijn van wagens: representatieve wagen (raamcontract) 2019/221 30/01/2019

CBS 04/02/2019 dienstverlening OD ICT/053-2018 Aankoop nieuwe software voor inname openbaar domein 2019/222 30/01/2019

bestelbon MENS03 - burgerzaken bba2019/806 verkiezingspakket 2019 2019/223 31/01/2019

bestelbon RUIM10 bba2019/788 jaarbon banden 2019/224 31/01/2019

CBS 04/02/2019 OOD GRO/196-2019 Roeselare Bergmolensbos: aanleg paddennetwerk,amfibieëntunnels

gunning Stadsaandeel riolering

2019/225 31/01/2019

CBS 11/02/2019 POD WEG/388-2018 Riolerings- en wegeniswerken in de Moorseelsesteenweg ( van N36-Koestraat) 2019/226 5/02/2019

CBS 11/02/2019 POD WEG/367-2017 verlenging 1 Herstellingswerken aan stadwegen en uitvoeren van verkeersingrepen 2019/227 6/02/2019
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CBS 11/02/2019 POD WEG/336-2016 verlenging 2 Heraanleg fietspaden 2016 2019/228 6/02/2019

CBS 11/02/2019 P&O ERE/260-2018 Teamontwikkeling 2019/229 6/02/2019

CBS 11/02/2019 POD WEG/363-2017 Verlenging 1 Diverse ingrepen in kader van waterbeheersing. 2019/230 6/02/2019

bestelbon OND05 ba2019/888 Aankoop veegmachine TRAX 2019/231 6/02/2019

CBS 11/02/2019 Gebouwenbeheer 068/024-2018 Trax lot 8 Herstellen dakrand luifel 2019/232 7/02/2019

bestelbon RUIM06 bba2019/891 Moderniseren OV Dammestraat 2019/233 8/02/2019

bestelbon RUIM06 ba2019/892 Moderniseren Jacob Van Maerlantlaan 2019/234 8/02/2019

bestelbon RUIM06 bba2019/670 Omheiningen en poorten rond de kleiputten  GESCHRAPT EN HERNOMEN DD 23/04/2019 2019/235 8/02/2019

bestelbon RUIM10 bba2019/825 Jaarbon onderdelen 2019/236 8/02/2019

CBS 18/02/2019 POD SPO/096-2018 Verlenging 1 Beregenen van voetbalvelden -2019 2019/237 11/02/2019

CBS 18/02/2019 Gebouwenbeheer 068/025-2018 Trax lot 9 Herschilderen luifel

CBS 18/02/2019 P&O Aanstelling AC/017-2019 Aankoopcentrale Poolstok Deelopdracht 8: interimmedewerker cel advies Aankopen 2019/238 12/02/2019

bestelbon OND06/ICT bba2019/1022 Laptops powerusers 2019/239 14/02/2019

BAD P&O Beslissingen ihkv de aanstellingsbevoegdheid. Oa Diensthoofd Burgerzaken & Sitebheerder 2019/240 18/02/2019

bestelbon RUIM06 bba2019/975 Moderniseren OV Zwaaikomstraat 2019/241 18/02/2019

bestelbon RUIM06 bba2019/977 Moderniseren OV Zwaaikomstraat (Industriezone) 2019/242 18/02/2019

bestelbon OND11 bba2019/1057 Juridisch advies overheidsopdrachten 2019/243 18/02/2019

CBS 25/02/2019 BOM 064/014-2015 Sportstadion Spanjestraat: herstel & vernieuwen toplaag piste: aanpassen onderhoudscontract 'herbelijning) 2019/244 19/02/2019

CBS 25/02/2019 POD WEG/351-2016 verlenging 2 Wegsignalisatie & markeringen (aanbrengen wegenverf) 2019/245 20/02/2019

CBS 25/02/2019 POD OWV/001-2019 Moderniseren waterleiding Gitsestraat ( stadsaandeel) 2019/246 21/02/2019

CBS 25/02/2019 POD WEG/395-2019 Verrekening op vraag van de stad Roobaertpark 2- verkaveling Durabrik/Lapeirre (gunning en lastvoorwaarden) 2019/247 21/02/2019

CBS 25/02/2019 OOD GRO/195-2018 Handmatig opkuisen van zwerfvuil en sluikstort door sociale tewerkstelling

Perceel 1 (Weerwerk vzw) Perceel 2 (De Lochting vzw)

2019/248 21/02/2019

bestelbon MENS08 bba2019/1095 Aankoop garderoberekken 2019/249 21/02/2019

bestelbon MENS08 bba2019/968 Onkosten projectmedewerker dossier Biezenhof 2019/250 21/02/2019

bestelbon MENS12 bba2019/1121 Organisatie Feest van de Vlaamse Gemeenschap 2019/251 21/02/2019

bestelbon OND04 bba2019/1138 Leveren en plaatsen van lockers 2019/252 21/02/2019

bestelbon RUIM03 bba2019/1169 Samenwerking Alex Leupe van februari tem juli 2019 (verlenging) 2019/253 21/02/2019

 OND05 facility CAD/083-2017 Verlenging1 Leveren op afroep van omslagen 2019/254 27/02/2019

BAD 27/02/2019 P&O Beslissingen ihkv de aanstellingsbevoegdheid. Oa schoonmaakster, medewerker begrpl, opdrachthouderschap 2019/255 27/02/2019

CBS 04/03/2019 OND06/ICT CAD/090-2019 Raamcontract Stad Brugge ICT-materiaal P 1, 2 ,4, 11 + deelopdracht 1 perceel 1 2019/256 27/02/2019

CBS 04/03/2019 POD OV/0307-2019 Moderniseren OV in Noorforeest en Zuidforeest 2019/257 27/02/2019

CBS 04/03/2019 POD OV/0306-2019 Moderniseren OV L.V.Velthemstraat 2019/258 27/02/2019

CBS 04/03/2019 BOM ERE/249-2019 Studieopdracht voor project uitkijktoren Bergmolenbos Roeselare Winvorm

opdracht werd verbroken zitting CBS 18/11/2019

2019/259 27/02/2019

CBS 04/03/2019 POD SPO/092-2017 Verlenging2 renovatie voetbalvelden 2019/260 27/02/2019

CBS 04/03/2019 OND04 068/025-2018 TRAX: lot 9: herschilderen luifel 2019/261 28/02/2019

bestelbon OND03 comm bba2019/1187 Druk RSL-magazine 2019/262 1/03/2019

bestelbon RUIM10 bba2019/1245 Fietsen huur en diverse prestaties 2019/263 1/03/2019

CBS 11/03/2019 P&O Aanstelling Aanstelling directeur ruimte - Goedkeuring en bekrachtiging 2019/264 4/03/2019

CBS 11/03/2019 OND03 comm ALG/234-2019 Samenwerkingsovereenkomst Focus&WTV - Samenwerkingsovereenkomst - Goedkeuring 2019/265 4/03/2019

CBS 11/03/2019 OND04 034/001-2018 Verrekening 1 & 2 Bodemsanering en de sloop van de infrastructuur van de schuttersvereniging 2019/266 4/03/2019

bestelbon OND03 comm bba2019/1188 Persruimte #VANRSL 2019/267 5/03/2019

bestelbon RUIM10 bba2019/1201 Leveren en verzorgen van zomerbebloeming 2019/268 5/03/2019

CBS 11/03/2019 RUIM10 DIPOD/018-2018 Vervangen van grote veegmachine (4 m³) 2019/269 6/03/2019

CBS 11/03/2019

CBS 08/04/2019

RUIM06 OV/0308-2019 Moderniseren elektriciteitsnet Gitsestraat, tussen Bobijnstraat en Oude Diksmuidsestraat 2019/270 6/03/2019

raamovereenkomst OND05/Fac. Beheer ALG/230-2018 Leveren van schoonmaakproducten, schoonmaakmaterialen en hygiënische papierwaren

(incl. online bestelsysteem voor periode van 1 jaar)

2019/271 6/03/2019

BAD 11/03/2019 P&O Aanstelling Beslissingen ihkv de aanstellingsbevoegdheid - Goedkeuring en bekrachtiging 2019/272 7/03/2019

CBS 11/03/2019 OND02 bestuurszaken/jur Verlenging huur kantoorruimte voor wijkantenne, Ardooiesteenweg 4-6 2019/273 7/03/2019

bestelbon OND05 facility bba2019/1352 Catering 3/04/2019 - Beleidsvoorstelling 2019/274 8/03/2019

bestelbon OND04 bba2019/1337 Schilderen buitenschrijnwerk pastorie Sint-Jozef 2019/275 8/03/2019

bestelbon OND04 bba2019/1346 Herstel en reinigen crepi 2019/276 11/03/2019

bestelbon RUIM06 bba2019/1058 Uitbreiden OV in de Gitsestraat 2019/277 11/03/2019

CBS 18/03/2019 RUIM10 WEG/364-2017 B Verlenging 1 Onderhoud en herstel van grachten en onbevaarbare waterlopen 2019/278 12/03/2019

CBS 18/03/2019

CBS 15/04/2019

OND04 134/025-2019 Sporthal Schiervelde: relighting recreatieve zaal 2019/279 13/03/2019

5/8
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Orgaan Dienst Dossier Omschrijving Nummer visum Datum visum

bestelbon MENS08 bba2019/1509 Aankoop podiumelementen Trax 2019/280 15/03/2019

BAD 18/03/2019 P&O Aanstelling Beslissingen ihkv de aanstellingsbevoegdheid - Goedkeuring en bekrachtiging 2019/281 15/03/2019

CBS 25/03/2019 OND06/ICT ICT/056-2018 Deelopdracht 2 Smart City tool box-raamovereenkomst ondersteuning door specialisten op diverse netwerk gerelateerde 

domeinen

2019/282 15/03/2019

bestelbon OND04 bba2019/1491 Uitbreiding kleedkamers lot HVACS 2019/283 19/03/2019

bestelbon OND04 bba2019/1489 Leveren en aanbrengen waarschuwingsmarkeringen in museumtuin 2019/284 19/03/2019

CBS 25/03/2019 OOD ADM/077-2015 DO 5 - Raamcontract voor renting op lange termijn wagens: wagen bode 2019/285 21/03/2019

CBS 25/03/2019 ICT CAD/090-2019 Perceel 1 - DO 2 Samenaankoop Brugge voor ICT-materiaal en consultancyopdrachten

desktop-hardwaremateriaal : klein materiaal ( muis, klavier)

2019/286 21/03/2019

CBS 25/03/2019 OOD WEG/391-2018 Herstellingswerken aan betonwegen/fietspaden 2019/287 21/03/2019

CBS 01/04/2019 OND04 gebouwenbeheer 029/004-2018 Sint-Amandsbeek: lveren en plaatsen van verwarmingsinstallatie 2019/288 21/03/2019

bestelbon MENS12 Organisatie Kindernamiddag 15 augustus 2019 2019/289 21/03/2019

bestelbon OND04 bba2019/1656 Herstel vochtschade ruwbouwwerken 2019/290 25/03/2019

CBS 01/04/2019 OOD CAD/077-2016 Leveren van petroleumproducten: perceel 1 verlenging 2 2019/291 26/03/2019

CBS 01/04/2019 POD WEG/390-2018 Herstelwerken centrumstraten en natuursteen 2019/292 27/03/2019

CBS 01/04/2019 OOD WEG/387-2018 Kleine herstellingen aan wegen en voetpaden buiten het centrum.

Voorbehouden aan sociale inschakelondernemingen

2019/293 27/03/2019

bestelbon RUIM06 bba2019/1664 Omheining politievoertuigen station 2019/294 27/03/2019

raamovereenkomst STRAT ERE/244-2017 Eerste lijn controle transnationale en interregionale programma's obv contract 2

contract 1 Like! ( 8740 euro) (reeds 3388 euro aangerekend)

contract 2 Bling! (5082 euro) 

2019/295 29/03/2019

bestelbon OND03 comm bba2019/1621 Huur LED-schermen 2019/296 29/03/2019

CBS 08/04/2019 BOM JEU/054-2016 Aanstellen externe jongerenopbouwwerker verlenging 3 2019/297 3/04/2019

CBS 08/04/2019 OOD WEG/370-2018 Buitengewone onderhoudswerken aan diverse wegen: aanleg kws-lagen 1e verlenging 2019/298 4/04/2019

CBS 08/04/2019 OND05 facility 063/011-2018 Sportpark Rumbeke - uitbreiding kleedkamers: ruwbouw en afwerking 2019/299 4/04/2019

CBS 15/04/2019 MENS12 Kunst in de Stad : aankoop kunstwerken 2019/300 4/04/2019

CBS 15/04/2019 MENS03 - burgerzaken GRO/176-2016 Onderhoud begraafplaatsen - verlenging 3 2019/301 8/04/2019

bestelbon MENS12 bba2019/1944 Inzetten militaire voertuigen nav herdenkingsweekend 2019/302 9/04/2018

bestelbon RUIM06 bba2019/1744 Rioolstudie Brugsesteenweg 2019/303 9/04/2019

CBS 15/04/2019 OND05 facility 099/020-2019 Cultuurcentrum De Spil : relighting zaallicht 2019/304 10/04/2019

bestelbon OND03 comm bba2019/1913 Organisatie Vooruit met RSL 2019/305 10/04/2019

CBS 29/04/2019 Sted. Basisonderw OND/096-2019 Aankoop educatieve uitgaven voor het Stedelijk Basisonderwijs 2019/306 11/04/2019

CBS 15/04/2019 OOD AC/014-2018 Aankoopcentrale Fluvius: aankoop 4 lichte vrachtwagens op CNG+benzine en 1 E-bromfiets klasse B 2019/307 11/04/2019

CBS 15/04/2019 P&O Toekennen anciënniteit directeur Ruimte 2019/308 11/04/2019

bestelbon MENS11- Vrije Tijd bba2019/1956 aankoop koersfiets L.Armstrong 2019/309 12/04/2019

bestelbon RUIM06 bba2019/1858 Herstel natuursteen in centrumstraten na uitvoering nutswerk 2019/310 15/04/2019

bestelbon RUIM06 bba2019/1933 Opmaak ontwerp Brugsesteenweg-uitbreiding dossier. Gunning door AWV 2019/311 16/04/2019

CBS 23/04/2019 POD WEG/397-2019 Rioleringswerken heraanleg Gitsestraat thv nieuwe verkaveling Matexi 5.1 2019/312 17/04/2019

bestelbon MENS11- Vrije Tijd bba2019/2036 Aankoop tentoonstellingspanelen 2019/313 17/04/2019

BAD 23/04/2019 MENS- publiekswerking JEU/067-2019 Aankoop & Levering toestellen zomerspeelplaats 2019+herplaatsing 2019/314 18/04/2019

BAD 23/04/2019 P&O Beslissing ihkv aanstellingsbevoegdheid oa medewerker OOD, Ondersteuningspunt, Communicatie,

Onderhoudsmedewerker OOD, 

2019/315 18/04/2019

raamovereenkomst AC/009-2017 Aankoopcentrale VVSG vzw Raamcontract voor de sluiting van individuele contracten inzake universele postdiensten voor 

Vlaamse lokale besturen

2019/316 23/04/2019

bestelbon RUIM03 bba2019/1707 Magical Winkelnacht 30 april 2019 2019/317 23/04/2019

bestelbon RUIM06 bba2019/670 Omheiningen en poorten rond de kleiputten 2019/318 23/04/2019

opdrachtencentrale CAD CAD/086-2017 Levering van print-/kopiepapier - Deelname Stad Roeselare -  Verlenging 2 ( stilzwijgend) 2019/319 24/04/2019

bestelbon OND03 comm bba2019/2092 Advertentie zomer #VANRSL in KW West-Vlaanderen 2019/320 24/04/2019

bestelbon OND04 bba2019/2102 Herstel vochtschade schrijnwerk 2019/321 24/04/2019

CBS 13/05/2019 OOD WEG/394-2019 Vegen van straten en fietspaden 2019/322 26/04/2019

bestelbon OND06/ICT Support VMWARE HP Enterprise SAR Roeselare 1 jaar 2019/323 29/04/2019

BAD 30/04/2019 P&O beslissingen ihkv de aanstellingsbevoegdheid oa. Diensthoofd Samenleven/gebiedswerker/toeleider 

diversiteit/schoonmaaktster 

2019/323 30/04/2019

bestelbon OND04 bba2019/2101 huren 2  klascontainers 2019/324 2/05/2019

bestelbon OND04 bba2019/2177 juridische begeleiding lastenboek ontwerpteam stadskantoor 2019/325 2/05/2019

bestelbon OND04 bba2019/2214 Vernieuwen ticketcontainer 2019/326 3/05/2019

bestelbon OND04 bba2019/2219 Zijgevelrenovatie dekenij 2019/327 3/05/2019

bestelbon OND04 bba2019/2217 Herstel trappen en plaatsen tegels op trappen 2019/328 3/05/2019

6/8
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Orgaan Dienst Dossier Omschrijving Nummer visum Datum visum

bestelbon SASK bba2019/2286 Aankoop glazen verplaatsbare containers 2019/329 7/05/2019

bestelbon OND04 bba2019/2215 Herschilderen gele traptreden ikv veiligheid 2019/330 7/05/2019

bestelbon RUIM06 bba2019/2201 Moderniseren van de waterleiding in de Gitsestraat 2019/331 7/05/2019

bestelbon RUIM06 bba/2019/1836 Huisaanlsuitingen Vloedstraat ifv aanleg gescheiden stelsel 2019/332 8/05/2019

CBS 13/05/2019 POD OV/0305-2018 Aanleg van (demo)verlichting langs de Mandel 2019/333 9/05/2019

CBS 20/05/2019 OOD CAD/091-2019 Aankoop van een podiumwagen 2019/334 9/05/2019

bestelbon MENS12 bba2019/2347 Aankoop kunstwerk Don Quichote de la macha 2019/335 4/04/2019

bestelbon OND04 bba2019/2251 Onderhoud noodverlichting 2019/336 9/05/2019

BAD Beslissing ihkv aanstellingsbevoegdheid oa systeembeheerder, adm. Medewerker, deskundige communicatie 2019/337 10/05/2019

bestelbon RUIM10 bba2019/2273 4 snelheidsborden 2019/338 15/05/2019

bestelbon OND04 bba2019/2456 Noodverlichtingsarmaturen en onderdelen 2019/339 16/05/2019

bestelbon OND04 bba2019/2535 Vernieuwen inkomdeuren historisch gebouw 2019/340 22/05/2019

CBS 27/05/2019 Juridische ERE/261-2019 Organisatie van online biedingen verkoop onroerend goed 2019-2025 2019/341 22/05/2019

CBS 27/05/2019 POD ERE/265-2019 Aanstellen studiebureau aanleg rioolstelsel De Zilten/Stadenstraat/Ter Reigerei/Edmond de Leyestraat/Oude 

Stadenstraat

2019/342 22/05/2019

bestelbon MENS10 bba2019/2420 Optreden Trax opening 2019/343 22/05/2019

bestelbon OND04 bba2019/1856 Bewakingsopdracht 2019/344 22/05/2019

bestelbon OND04 bba2019/2532 Herschilderen dak statribune 2019/345 22/05/2019

bestelbon OND04 bba2019/2556 Aankoop en levering dranken Stad Roeselare 2019/346 22/05/2019

bestelbon MENS12 bba2019/2576 Organisatie 21 juli feest 2019/347 23/05/2019

bestelbon OND03 comm bba2019/2552 T-shirts limited edition 2019/348 23/05/2019

CBS 03/06/2019 Gebouwenbeheer 014/028-2019 Herstellen dak nav stormschade EXPO 2019/349 24/05/2019

BAD P&O Beslissing ihkv aanstellingsbevoegdheid oa adm. Med. Burgerzaken en inname openbaar domein, Graficus 2019/350 24/05/2019

bestelbon OND06/ICT bba2019/2622 Glasvezelverbinding RSL op post 2019/351 27/05/2019

CBS 03/06/2019 POD WEG/264-2011 WEG/264-2011Roeselare Centraal FASE 2 Verrekening 15: heraanleg stationsomgeving 2019/352 27/05/2019

CBS 03/06/2019 OND05 facility ERE/264-2019 Aanstellen studiebureau De Spil - renovatie theatertrekken 2019/353 29/05/2019

bestelbon MENS05 bba2019/2634 Aankoop pannakooi 2019/354 3/06/2019

bestelbon RUIM06 bba2019/2516 Herstelling verzinkbare paal H.Consciensestraat 2019/355 5/06/2019

CBS 11/06/2019 Overeenkomst parkeerplaatsen dienstvoertuigen politie B-parking 2019/356 6/06/2019

CBS 17/06/2019 OND06/ICT ICT/060-2019 Onderhoudscontract E-decision 2019-2023 2019/357 11/06/2019

bestelbon RUIM10 bba2019/2613 Ruimen riolen Maislaan & Graankaai 2019/358 12/06/2019

BAD 17/06/2019 P&O Beslissingen ihkv aanstellingsbevoegdheid oa polyvalent medewerker leefmilieu 2019/359 13/06/2019

CBS 17/06/2019 BOR ERE/262-2019 Aanstelling studiebureau opmaak mobiliteits- en circulatieplan Rumbek ( incl. participatietraject) 2019/360 13/06/2019

bestelbon OND06/ICT Verlenging adobe licenties 2019/361 14/06/2019

bestelbon RUIM06 bba2019/2847 Moderniseren OV Jachthoornstr - Palfrenierstr 2019/362 18/06/2019

bestelbon STRAT bba2019/2901 Traject werkende mantelzorger 2019/363 18/06/2019

CBS 24/06/2019 BOM 258/001-2018 Herinrichting tramstatie - dakwerken 2019/364 19/06/2019

CBS 24/06/2019 OOD GRO/192-2018 verlenging 1 - Plaatsen en leegmaken van bladkorven 2019/365 20/06/2019

bestelbon RUIM06 bba2019/2927 Moderniseren OV Callebertstr Hanouiilestr 2019/366 21/06/2019

bestelbon RUIM06 bba2019/2928 Moderniseren OV Kerkhofstraat 2019/367 21/06/2019

bestelbon RUIM06 bba2019/2749 Bediending sluis Zwarte-Leeuwstraat 2019/368 21/06/2019

CBS 02/07/2019 OND09 Debiteuren Aangaan van leningen ikb algemene financiering bij stad Roeselare 2019/369 26/06/2019

CBS 02/07/2019 RUIM05 ICT/061-2019 Aankoop Bluebeam Revu Open License 2019/370 27/06/2019

CBS 02/07/2019 POD WEG/393-2019 Heraanleg Gistestraat ten noorden van de Bobijnstraat 2019/371 27/06/2019

Raamovereenkomst

CBS/02/07/2019

Aankopen ERE/263-2019 Raamcontract aanstelling veiligheidscoördinator VCO en VCV 2019/372 27/06/2019

BAD 01/07/2019 P&O Beslissingen ihkv aanstellingsbevoegdheid oa gebouwenbeheerder 2019/373 1/07/2019

bestelbon OND03 bba2019/3236 Audiovisuele beelden op afroep 2019/374 2/07/2019

CBS 08/07/2019 OND02 Bestuurzaken Verlenging huurovereenkomst Clintonpark voor 3 maand 2019/375 2/07/2019

CBS 08/07/2019 OND04 065/071-2019 Sportstadion Schiervelde: vernieuwen dak sanitair blok 2019/376 2/07/2019

CBS 08/07/2019 OND03 Communicatie INF/073-2017 Verlenging 2 Verdeling stadsmagazine en andere publicaties van de stad 2019/377 2/07/2019

CBS 08/07/2019 OND05 facility ALG/223-2017 Verlenging 1 Schoonmaak diverse stads- school- en vrijetijdsgebouwen PERCEEL 1 2019/378 3/07/2019

CBS 08/07/2019 BOM subsidie Uitvoering regionale regierol soc. Economie RESOC Midden-Vl; afrekening 2017 en voorschot 2018 2019/379 3/07/2019

CBS 08/07/2019 OND04 Gebouwenbeheer 193/010-2019 Rodenbachstadion: vernieuwen dak tribune 2019/380 3/07/2019

CBS 08/07/2019 Sted. Basisonderwijs OND/097-2019 Aankoop methode voor aanvankelijk lezen stedelijk basisonderwijs 2019/381 4/07/2019

CBS 08/07/2019 OND05 facility ALG/223-2017 Verlenging 1Perceel 2 Schoonmaak diverse stads- school- en vrijetijdsgebouwen 2019/382 4/07/2019

CBS 08/07/2019 SASK CAD/090-2019 Samenaankoop stad Brugge voor ICT mat&consult perceel1 DO 4 2019/383 4/07/2019

CBS 08/07/2019 POD WEG/396-2019 Aanbrengen van koudplastische markeringen gekleurd wegdeksysteem 2019/384 4/07/2019
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CBS 08/07/2019 JEU/068-2019 Aankoop speeltoestellen Perceel 1-2-3 2019/385 4/07/2019

CBS 05/07/2019 P&O Aanstellingen ihkv aanstellingsbevoegdheid oa adm medew. Burgerzaken 2019/386 5/07/2019

bestelbon OND04 bba2019/3079 Plaatsen poorten SASK 2019/387 5/07/2019

CBS 15/07/2019 BOM JEU/069-2019 Aankoop drank exploitatie Trax en vakantiewerkingen 2019-2020 2019/388 9/07/2019

bestelbon RUIM06 bba2019/3088 stadsaandeel uitrustingswerken Top motors wegenis en rondpunt 2019/389 9/07/2019

BAD 15/07/2019 STRAT Opdracht ot interne audit interne communicatie 2019/390 10/07/2019

bestelbon MENS12 bba2019/3249 Fee SX - Trax festival 2019/391 15/07/2019

bestelbon OND03 bba2019/3424 Vastleggen audiovisuele beelden 2019/392 15/07/2019

BAD 22/07/2019 P&O Beslissing ihkv aanstellingsbevoegdheid oa medewerker digitale collectie-registratie KOERS en kabinetsmedewerker 2019/393 18/07/2019

CBS 29/07/2019 JEU/068-2019 Aankoop speeltoestellen Perceel 4 2019/394 19/07/2019

BAD 05/08/2019 P&O Aanstellingen ihkv aanstellingsbevoegdheid Klantenadviseur Aankopen - opdrachthouderschap Jurist 2019/395 2/08/2019

CBS 26/08/2019 SBS OND/092-2018 Levering van bereide schoolmaaltijden voor sted. Basisonderwijs schooljaren verlenging 1 -  2019-2020 (verlengingen 

mogelijk,  2020-2021, 2021-2022)

2019/396 21/08/2019

bestelbon MENS12 bba2019/3653 Aankoop drank festival Trax 2019/397 22/08/2019

bestelbon OND02 Bestuurzaken bba2019/3099 Huur 2 klascontainers SBS1 2019/398 22/08/2019

Raamovereenkomst 

CBS 02/09/2019

OND06/ICT CAD/090-2019 Samenaankoop stad Brugge voor ICT mat&consult perceel 3,5,6,7,8,9,10,12 2019/399 27/08/2019

BAD 02/09/2019 RUIM06 overeenkomst Uitbreiding overeenkomst politiezone RIHO mbt opstellen mono disciplinair nood- en interventieplan discipline 4 & 5 2019/400 27/08/2019

bestelbon OND03 bba2019/3867 Verlenging jaarabonnement Gopress 2019/401 3/09/2019

bestelbon RUIM10 bba2019/3910 Inrichting 2 bestelwagens 2019/402 5/09/2019

CBS 09/09/2019 STRAT Bling - Blockchain IN Government Contract 2019/403 5/09/2019

bestelbon RUIM06 bba2019/3497 Verplaatsen en herblazen glasvezel Brugsesteenweg 2019/404 6/09/2019

BAD 09/09/2019 P&O Aanstelling Beslissingen ihkv de aanstellingsbevoegdheid - Goedkeuring en  OA klantenadviseur dienst Aankopen 2019/405 6/09/2019

CBS 16/09/2019 BOM overeenkomst Wiemu 2.0 Koers - project museum in The Living - etappe 2 Loonkost medewerker Idlab 2019/406 12/09/2019

BAD 16/09/2019 P&O Aanstelling Beslissingen ihkv de aanstellingsbevoegdheid oa kabinetsmedewerker 2019/407 13/09/2019

bestelbon RUIM01 bba2019/3998 Verkeerstellingen RSL 2019/408 16/09/2019

bestelbon SBS3 bba2019/4113 Tafels eetzaal 2019/409 17/09/2019

BAD 25/09/2019 P&O Aanstellingen ihkv aanstellingsbevoegdheid medewerker OOD en schoonmaaksters 2019/410 25/09/2019

CBS 30/09/2019 OND06/ICT ICT/062-2019 Raaovereenkomst aankoop telecommunicatiediensten Vlaamse Gemeenschap Percelen 1 & 2 2019/411 26/09/2019

CBS 30/09/2019 POD OV/0309-2019 Moderniseren openbare verlichting en elektriciteitsnet in de Brugsesteenweg nav heraanleg 2019/412 26/09/2019

8/8

55/190



Investeringen 2019

Projecten Totaal budget Geboekt Totaal budget Geboekt 

ENV01-Gebouwen 1.636.090,59 606.339,07 5.891.964,37 1.255.295,84

P01-0001-TRAX 500.000,00 985.099,22 558.520,90

P01-0002-SBS De Octopus 78.186,77 42.222,42 390.812,55 29.462,66

P01-0003-SBS De Vlieger 156.278,94 5.427,20

P01-0004-Wiemu 832.903,82 564.116,65 15.741,57 124.480,12

P01-0005-SASK totaalrenovatie 41.400,00

P01-0006-STAT: herinrichten site 1.568.415,29

P01-0008-Stadhuis: herschikkingswerken 125.948,85 4.720,12

P01-0009-Prairie: herlocalisatie RCR en schutters 22.374,82 53.721,19

P01-0010-Expo: totaalrenovatie 95.551,74 78.915,06

P01-0012-Politiepost station 429.414,09 350.048,59

P01-0013-Begeleiding nieuw stadskantoor 60.000,00

P01-0014-Aanleg kunstgrasveld 102.470,64 50.000,00

P01-0016-Sporthal Onze Kinderen 998.753,53

P01-0017-Horizon 2025 225.000,00 422.406,42

P01-0018-SBS De Brug opvanggebouw 450.000,00

P01-0019-Masterplan Archief 27.296,71

ENV02-Wegen 6.868.205,57 888.342,79 18.262.693,50 2.673.825,14

P02-0001-Kwadestraat 996.544,62 798.307,66 1.023.246,01 878.144,29

P02-0002-Izegemstraat 424.000,25 7.505,55 8.512,22

P02-0003-Kattenstraat 142.669,67

P02-0004-Wijnendalestraat 9.071,77

P02-0006-Westlaan-Noordlaan 3.707.500,00 156.963,56 136.922,35

P02-0009-Beversesteenweg 45.000,00

P02-0015-Brugsesteenweg (Noordlaan-Kon.Leop III-laan) 461.818,66 16.439,54

P02-0016-Koornstraat - Bruanestraat 9.958,18

P02-0018-Meensesteenweg (R32-Beitem) 1.155.824,01

P02-0019-Verkeerssignalisatie + diverse uitrusting 44.877,02

P02-0020-Mobiliteitsplan 75.000,00

P02-0021-Verkeerscirculatieplan 149.871,00

P02-0022-Multimodaal verkeersmodel 17.943,69

P02-0023-Mobiliteitsstudies en verkeersonderzoek 314.550,38 10.796,83

P02-0024-Trage Wegen 86.444,00

P02-0026-Moorseelsesteenweg 181.705,70 313.557,30

P02-0028-Subsidie afkoppelen hemelwater op privaat domein 50.427,14 12.947,93

P02-0029-Subsidie voor plaatsen zuiveringsinstallatie 12.500,00

P02-0030-Stationsproject Roeselare 630.438,81 333.721,46

P02-0031-Waterbeheersing 154.669,13 20.851,89

P02-0032-Gescheiden rioleringsstelsel 26.822,00

P02-0035-Uitrusten van rioolpompen met alarmsystemen 5.000,00

P02-0036-Aankoop divers materiaal voor wegen en water 41.714,42 1.279,58

P02-0037-St.Elooisplein 15.508,47 4.375,15

P02-0041-Fietspad Trax Site 80.031,92 3.844,46

P02-0042-Verzinkbare paaltjes 105.461,31 16.214,29

P02-0044-Flankerende maatregelen 450.000,00 1.950.000,00 129.795,58

P02-0045-Moorseelsesteenweg 248.770,00 61.270,00 1.349.083,61 376.854,72

P02-0046-Abraham Hansstraat 370.000,00 527.864,75

P02-0047-Regenbeek 179.685,00 435.000,00

P02-0052-Opmaak hemelwaterplan 150.000,00

P02-0054-Inrichten GOG noorden Duivigestraat 88.000,00

P02-0055-Gescheiden rioolstelsel Gitsestraat 2.255.000,00 12.100,00

P02-0056-Inrichten extra GOG's en WADI's Sint-Amandsbeek 28.000,00

P02-0057-Haalbaarheidsstudie bypass Klein Seminarie Kanaal 60.000,00

P02-0060-Inrichten GOG Babilliebeek Wulfholbeek 44.000,00

P02-0063-RWA-pompstation Regenbeek 60.000,00

P02-0064-Haalbaarheidsstudie bufferbekken St-Godelievebeek 10.000,00

P02-0068-Herstellingwerken kaaimuren 360.000,00

P02-0069-Wijnendalestraat fase II 90.000,00

P02-0070-Stormriool Kleine Bassin 364.114,71 6.852,23

P02-0071-Inrichten shop and go 32.313,69

P02-0072-Herinrichten parking expo 134.523,52 191.565,04

P02-0074-Restmiddelen ENV09 28.133,66 1.129,47

P02-0076-Plaatsen van ondergrondse glasbollen 115.000,00 28.765,13 104.795,45

P02-0078-Ondergrondse afvalinzameling 70.000,00

P02-0080-Aankoop en plaatsen van straatvuilnisbakken 120.000,00 318.880,75 3.248,31

P02-0081-Aankoop en plaatsen kindvriendel vuilnisbakken 12.951,23

P02-0082-Aankoop en plaatsen van hondenpoepbuizen 16.113,86

P02-0083-Implementatie acties uit coaching traject OVAM 13.708,00

P02-0085-Hydronautstudie Collievijverbeek 150.000,00

Ontvangst Uitgave
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P02-0086-Hydronautstudie Regenbeek Babilliebeek stadsaand. 22.562,79

P02-0087-Inrichten GOG Bergmolenbeek (stadsaandeel) 115.000,00 -48.345,57

P02-0088-Aankoop en plaatsing peukenhouden of -tegels 5.193,88

P02-0089-Hof Ter Weze 183.500,00

P02-0090-Studie herinichting H Spilleboutdreef K ALbertIlaa 50.000,00

P02-0093-Klokkeputstr,Weidestr,Diswegel,Beekstr,Leeuwerikst 30.000,00

P02-0096-Pompstation Collievijverbeek Iepersestraat 20.000,00

P02-0097-Pompstation Platanenstraat 30.000,00

P02-0098-Recyclagepark 13.930,85

P02-0099-Noordhofpark 1.072,88

P02-0100-Centrum Beveren 6.127,64 8.578,71

P02-0101-Heraanleg Diksmuidsesteenweg (zone Expo-Westlaan) 50.000,00

P02-0102-Honzebroekstraat - Lakenstraat 1.768.694,95 12.100,00

P02-0103-Mobiliteitsingrepen glastuinbouwzone Veldbosstraat 122.527,00

P02-0104-Aanleg parking zwaar transport 110.000,00

P02-0105-(Her)aanleg fietspaden 180.648,71 72.517,31

P02-0106-Onderhoudswerken aan landbouwwegen 436.614,02 168.382,69

P02-0107-Verkeersingrepen 211.191,80 178.052,75

P02-0108-Erelonen studies en opmetingen 60.406,34 26.316,49

P02-0109-Erelonen afkoppeling hemelwater op privaat domein 30.000,00

P02-0110-De Zilten rioleringswerken 670.000,00

P02-0111-Rio Pact 50.000,00 4.244,13

P02-0112-Hoveniersstraat Dweerstraat heraanleg 400.000,00

P02-0113-Vernieuwen fonteinen 14.000,00

P02-0114-Stadsaandeel uitrustingswerken Top Motors 39.637,31 13.611,39

ENV03-Onderhoud Gebouwen 917.409,20 34.582,10 4.916.405,74 942.966,21

P03-0001-Stadhuis 84.609,40 15.071,97

P03-0003-Vangheluwe Flink en Fris 44.073,82

P03-0004-STAT 47.951,19

P03-0005-Brandweer 178.541,30 44.407,83

P03-0006-De Spil 468.000,00 986.883,47 116.436,80

P03-0008-OCAR 15.183,82 19.702,43

P03-0009-Sportpark Beveren 215.130,86 100.000,00

P03-0010-Sportpark Rumbeke 145.230,62 24.075,17

P03-0011-Sportstadion Spanjestraat 124.535,27 32.655,87

P03-0012-Sportstadion Schiervelde 222.094,36 159.837,09

P03-0013-Sportstadion Rodenbach 2.419,02 4.795,84

P03-0014-Sporthal Beveren 16.755,94 7.504,42

P03-0015-Sporthal Schiervelde 69.164,20 34.582,10 40.140,30 76.347,93

P03-0016-Zwembad 51.293,85 12.588,04

P03-0017-Kerelsplein 26.275,64 12.322,69

P03-0019-Dekenij 13.500,00 55.872,06 8.048,86

P03-0020-Kerk Sint Martinus 54.000,00 179.927,15

P03-0021-Kerk Sint Amand 207.819,57 15.502,19

P03-0022-Kerk Petrus en Paulus 15.136,96 44.847,14

P03-0023-SBS De Brug 7.608,04 464.135,93 57.172,14

P03-0024-SBS De Octopus 29.962,51 17.226,45

P03-0026-SASK 33.448,82

P03-0027-STAP 2.000,00 219.152,25 1.656,01

P03-0028-Vedastus 54.359,50

P03-0031-Energiebeleid 241.059,52 10.913,77

P03-0032-Dierenasiel 5.323,40

P03-0035-Divers onderhoud uit noodzaak 70.158,12 20.564,46

P03-0040-Expo 125.072,60 73.676,02

P03-0041-Wiemu 21.675,66 8.503,86

P03-0042-KSV De Ruiter 8.524,71 9.193,58

P03-0043-Woningen Spanjestraat 895,90

P03-0044-Kerk H.Kruisverheffing 14.500,00

P03-0045-Begraafplaatsen algemeen 80.000,00 1.079,32

P03-0046-Begraafplaats Beveren 25.000,00 13.644,86

P03-0047-Galerij Blomme 4.973,92

P03-0048-Paviljoen Schutters 4.604,61

P03-0049-Villa Vandewalle 72.494,07

P03-0050-Software Oprognose 88.183,32 51.005,44

P03-0052-Onze Kinderen 90.969,56

P03-0053-'t Schuurke (vernieuwen elektrisch bord) 4.000,00

P03-0054-Gemeentehuis Oekene renovatie 69.316,75

P03-0055-Wijkhuis Beveren 20.000,00

P03-0056-REPA's diverse herstellingen 557,81
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P03-0057-TRAX onderhoud 40.000,00 4.740,84

P03-0058-Gemeentehuis Rumbeke 288.000,00 344.009,81

P03-0059-Ter Posterie renovatie 4.642,90

P03-0061-Wielerpiste 15.000,00

P03-0062-Renovatie pastorie St Jozef 80.000,00 19.091,62

ENV04-Onderhoud Wegen 8.699,98 5.181.320,17 1.543.613,42

P04-0002-(Her)aanleg trottoirs 8.699,98 416.159,38 291.490,13

P04-0003-Onderhoudswerken troittoirs en opritten 712.116,82 254.361,43

P04-0005-Herasfalteringswerken 221.013,34 79.788,94

P04-0006-Kleine herstellingswerken aan wegen buiten centra 255.579,11 119.414,44

P04-0007-Herstellingswerken aan centrumparkings 80.000,00

P04-0008-Kleine herstellingswerken aan centra 378.480,60 38.402,74

P04-0009-Herstellingswerken aan riolen 381.612,70 142.445,85

P04-0011-Herstellingswerken aan betonwegen, fietspaden 84.816,34 54.872,63

P04-0012-Watervoorzieningen 151.627,62

P04-0013-Electriciteitsvoorzieningen 181.246,58 7.843,64

P04-0014-Gasvoorzieningen 128.647,33

P04-0015-Communicatievoorzieningen 72.970,44 3.575,55

P04-0016-Straatverlichting 1.277.539,76 265.090,86

P04-0017-Straat-en fietsmeubilair 114.373,65 40.726,15

P04-0019-Aankoop bouwmateriaal 94.337,51 109.599,17

P04-0025-Herstellingswerken met slem 120.000,00

P04-0026-Voegvullingswerken en plaatselijk herstel 160.000,00

P04-0028-Stadsaandeel herstel OD na werken 70.117,71 2.770,90

P04-0031-Onderhoud en nazicht hydranten 70.681,28 21.483,42

P04-0039-Thermoplastische markeringen schoolomgeving 210.000,00 111.747,57

ENV05-Groen 252.565,89 50.000,00 2.615.382,65 713.139,40

P05-0001-Begraafplaatsen 109.109,14 10.007,22

P05-0002-Sportaccomodaties 19.005,06 12.282,56

P05-0003-(Her)aanleg speelpleinen 39.960,29 7.165,38

P05-0005-Aanleg en onderhoud (kunst)grasvelden 82.534,33

P05-0006-Vergroenen dorpskern 19.150,42 4.241,86

P05-0007-(Her)aanleg buurtpleinen 28.630,69

P05-0009-Dichten plantvakken en inzetten op eye-catchers 2.285,40

P05-0010-Straatmeubilair 2.565,89 37.046,29

P05-0014-Jonkerswijk: herinrichting 17.011,18

P05-0016-Park Van de Walle: heraanleg 1.877,51

P05-0017-De Coninckplein 118.387,72 74.086,35

P05-0018-Aanleg volkstuinen 8.897,79 7.831,91

P05-0021-Groenzone Onledebeek 10.977,15

P05-0022-TRAX 200.000,00 412.842,96 434.544,99

P05-0024-Groen divers 50.000,00 50.000,00 291.974,39 128.547,01

P05-0026-Polenplein 40,50

P05-0027-Masterplan Ieperstraat 8.875,16

P05-0028-Tramstatie 95.024,61 4.887,64

P05-0029-Erelooncontract huisontwerper 33.000,07 2.738,06

P05-0031-Tegeltuinen 7.146,82 7.152,58

P05-0035-Groeninventaris 58.588,17

P05-0037-Plaatsen educatieve borden bij park en bos 14.844,51 702,50

P05-0038-Vergroenen van scholen 40.000,00

P05-0039-Beheer duiven 15.000,00

P05-0040-Inventaris historische tuinen 50.000,00

P05-0041-De Ark 1.095.050,00 17.073,83

ENV06-Roerende investeringen 134.434,59 119.480,00 3.071.253,40 1.072.039,64

P06-0001-DEP OOD : Rollend materieel 2.500,00 292.766,81 168.131,12

P06-0002-ICT-investeringen 131.000,00 116.000,00 506.985,96 261.138,31

P06-0003-Sport: roerende investeringen 156.462,19 21.144,76

P06-0004-Onderwijs: roerende investringen 980,00 102.184,03 44.700,82

P06-0006-DEP OOD 396.652,16 66.269,89

P06-0007-CAD: roerende investeringen 118.236,36 47.201,90

P06-0008-Begraafplaatsen: roerende investeringen 4.422,49

P06-0010-Brandweer: roerende investeringen 12.776,59

P06-0011-SASK: roerende investeringen 121.381,47 36.727,64

P06-0012-STAP: roerende investeringen 58.527,25 30.217,40

P06-0013-Wiemu: roerende investeringen 21.554,39 30.755,73

P06-0014-Toerisme: roerende investeringen 3.434,59 5.502,57

P06-0015-Jeugd: roerende investeringen 369.915,51 127.503,47

P06-0017-STAT openbaar domein 381.893,95 193.122,05

P06-0018-Facilitair beheer : roerende investeringen 86.700,33 16.695,18
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P06-0019-Preventie 7.700,00 3.358,13

P06-0020-Cultuur 120.122,24 27.069,74

P06-0021-Digitaliseringsprojecten 188.782,28

P06-0024-Aankoop kraan 4.147,70

P06-0025-Wiemu 2.0 32.704,09

P06-0026-Archiefbeheersysteem 42.835,03 -1.996,50

P06-0027-DEP POD : aankoop elektrische fietsen 15.000,00

P06-0028-Dogbo : investeringsmateriaal 24.000,00

ENV07-Overige investeringen 823.297,57 4.792.408,75 2.017.729,85

P07-0001-Aankoop gronden 1.291.828,66 12.913,12

P07-0002-Ruimtelijke uitvoeringsplannen 358.971,04 33.899,36

P07-0003-Diverse studies 325.939,43 34.107,71

P07-0004-Andere 823.297,57 358.292,39

P07-0005-Restauratiepremies 81.938,44 9.937,77

P07-0006-Investeringssubsidies Jeugd 341.341,49 123.490,74

P07-0007-Investeringssubsidies Kerkfabrieken 325.320,15 59.495,39

P07-0009-Investeringssubsidie zone Midwest 590.812,00 443.109,00

P07-0011-Investeringssubsidie RIHO 522.821,00 320.234,37

P07-0016-Klimaatactieplan 20.474,61

P07-0017-Huurwaarborg Clintonpark -24.667,50

P07-0018-Investeringssubsidie De Ark 2.250,00 2.250,00

P07-0024-Investeringssubsidie Het Portaal 610.000,00 610.000,00

P07-0027-Tramstatie 65.379,43

P07-0028-RSL op post 270.000,00

P07-0029-Investeringssubsidie K.H. Het Gildemuziek 10.000,00 10.000,00

ENV08-Desinvesteringen 5.862.191,79

P08-0001-Verkoop gebouwen 2.750.000,00

P08-0002-Verkoop gronden, terreinen 2.312.414,53

P08-0004-Verkoop bovenbouw De Vlieger 799.777,26

ENV10-Investeringen prioritaire doelstelling 985.514,79 81.719,35

P10-0001-Digitaliseren dienstverlening 709.810,25 21.538,00

P10-0002-Optimaliseren communicatie 44.219,16

P10-0004-Nieuw stadskantoor 124.112,94 60.181,35

P10-0006-Sint Sebastiaanpark openbaar toilet 107.372,44

Eindtotaal 16.502.895,18 1.698.743,96 45.716.943,37 10.300.328,85
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3 2019_GR_00272 Meerjarenplanwijziging 2014-2019, 
opgemaakt in 2019, van de Protestantse kerk 
- Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 43 van het decreet betreffende de materiële organisatie en de werking van de 
erediensten

Bijlagen
1. Nazicht door de financieel directeur
2. MJPwijz 2014-2019, opgemaakt in 2019 van de Protestantse kerk

Context en argumentatie

In toepassing van art. 112 § 2 van het decreet d.d. 7.05.2004 betreffende de materiële 
organisatie en werking van de erkende erediensten dient de Protestantse kerk de 
volgende wijziging aan het meerjarenplan in bij de Stad, het erkend representatief 
orgaan en de provinciegouverneur van West-Vlaanderen:

exploitatietoelage 2019
Protestantse kerk 30.231,54

 

Investeringstoelage 2017 2018 2019
Protestantse kerk 0,00 4.581,36 51.618,64

Het erkend representatief orgaan verleende gunstig advies.

De financieel directeur zag de stukken na. (zie bijlage).

De meerjarenplanwijziging is het gevolg van een wijziging in het budget van de 
Protestantse kerk (investeringen).

Advies
Kredietcontrole Financiën
Geen advies noodzakelijk

Financiële en beleidsinformatie
Geen visum noodzakelijk

Motivering
budgetten waren reeds voorzien bij de stad

Financiële informatie
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De wijzigingen waren reeds meegenomen in het budget en het meerjarenplan van de 
Stad.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De meerjarenplanwijziging 2014-2019 - opgemaakt in 2019 - van de Protestantse kerk 
wordt goedgekeurd.

Artikel 2
Een exemplaar van deze beslissing wordt bezorgd aan:

 de provinciegouverneur
 Protestantse kerk
 het erkend representatief orgaan (de Administratieve Raad van de Protestants-

Evangelische Eredienst-Huis van het Protestantisme, Brogniezstraat 44, 1070 
Brussel)

4 2019_GR_00273 Budgetwijziging 2019 van de 
eredienstbesturen - Onze-Lieve-Vrouw en 
Protestantse kerk - Aktename

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikelen 48, 49 en 50 van het decreet op de eredienstbesturen.

Bijlagen
1. Nazicht door de financieel directeur
2. BW 2019 Protestantse kerk
3. BW 1 van de KF Onze-Lieve-Vrouw
4. BW 2 van de kf Onze-Lieve-Vrouw

Context en argumentatie
In toepassing van art. 50 van het decreet d.d. 7 mei 2004 betreffende de materiële 
organisatie en werking van de erkende erediensten werd door het Centraal Kerkbestuur 
de budgetwijziging 2019/1 en budgetwijziging 2019/2 van de kerkfabriek Onze-Lieve-
Vrouw ingediend bij de Stad, het erkend representatief orgaan en de 
provinciegouverneur van West-Vlaanderen.  De Protestantse kerk bezorgde eveneens een 
budgetwijziging

In de gemeenteraadszitting van 22 oktober 2018 werd akte genomen van het budget 
2019 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw en van de Protestantse kerk.

De meerjarenplannen 2014-2019 werden door de gemeenteraad goedgekeurd in zitting 
van 24 november 2014.  Voor wat betreft de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw werd de 
laatste meerjarenplanwijziging goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 
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oktober 2017. In zitting van heden werd de meerjarenplanwijziging van de Protestantse 
kerk goedgekeurd.

De budgetwijzigingen passen binnen de goedgekeurde meerjarenplannen. Bijgevolg dient 
de gemeenteraad enkel akte te nemen van de budgetwijzigingen.

Deze budgetwijzigingen zijn alle doorgesproken met de stad en resulteren voor de Stad 
in een verlaging van de exploitatietoelagen met een bedrag van 3.780 euro. In de 
investeringen hebben de wijzigingen geen invloed op de stadstoelage gezien de 
stadstoelagen voor de geplande investeringen reeds in het stadsbudget voorzien waren.

Advies
Kredietcontrole Financiën
Geen advies noodzakelijk

Financiële en beleidsinformatie
Geen visum noodzakelijk

Motivering
exploitatietoelage OLV daalt

budgetten investeringen reeds voorzien bij de stad

Financiële informatie
Kosten ten laste van het budget van de Stad:
exploitatietoelage: - 3.780 euro
investeringstoelage: budgetten reeds voorzien bij de stad

Besluit

Artikel 1
Er wordt akte genomen van de budgetwijzigingen 2019 van de kerkfabriek Onze-Lieve-
Vrouw.

Artikel 2
Er wordt akte genomen van de budgetwijziging 2019 van de Protestantse kerk.

Artikel 3
Een exemplaar van deze beslissing wordt bezorgd aan:
- de provinciegouverneur
- het Centraal Kerkbestuur
- de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw en de Protestantse kerk
- het erkend representatief orgaan (Bisdom Brugge, Heilige Geeststraat 4, 8000 Brugge 
en de Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst-Huis van het 
Protestantisme, Brogniezstraat 44, 1070 Brussel)
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6 2019_GR_00274 Budget 2020 van diverse eredienstbesturen  - 
Aktename

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 48 van het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten

Juridische grond
Artikel 46, 47 en 49 van het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van 
de erkende erediensten 

Bijlagen
1. Nazicht financieel directeur budgetten 2020 en MJP 2020-2025
2. Tabel MJP kerkfabrieken 2020-2025
3. Budget 2020 van de kf Sint-Michiel
4. Budget 2020 van de KF Onze-Lieve-Vrouw
5. Budget 2020 van de kf Heilig hart
6. Budget 2020 van de Kf Heilige Godelieve
7. Budget 2020 van de kf Heilige Kruisverheffing
8. Budget 2020 van de kf Sint-Petrus en Paulus
9. Budget 2020 van de kf Sint-Henricus
10. Budget 2020 van de kf Sint-Martinus 
11. Budget 2020 van de Protestantse kerk

Context en argumentatie
In toepassing van art. 47 van het eredienstendecreet werd het budget 2020 van de 
volgende kerkfabrieken gecoördineerd toegezonden naar het Bisdom, Stadsbestuur 
Roeselare en de provinciegouverneur: kerkfabriek Sint-Michiel, kerkfabriek Onze-Lieve-
Vrouw, kerkfabriek Heilig Hart, kerkfabriek Heilige Godelieve, kerkfabriek Heilige 
Kruisverheffing, kerkfabriek Sint-Petrus en Paulus, kerkfabriek Sint-Henricus en 
kerkfabriek Sint-Martinus. 
In toepassing van art. 112 van het decreet bezorgde de Protestantse kerk het budget 
2020.

Het advies van het Bisdom aangaande de budgetten 2020 ontbreekt. Voor de 
protestantse kerk verleende het erkend representatief orgaan een positief advies.

Het meerjarenplan 2020-2025 van de diverse eredienstbesturen werden in zitting van 
heden goedgekeurd.

Het totaal van de gevraagde exploitatietoelages voor 2020 bedraagt 430.572,16 euro. 
Van een tweetal kerkfabrieken ontbreken de beleidsnota's waardoor de cijfers moeilijk 
kunnen worden geïnterpreteerd. Na ontvangst van de beleidsnota zal eventueel in 
gesprek worden gegaan met de kerkfabriek voor de noodzakelijke aanpassingen.

De investeringstoelages voor 2020 bedragen 147.925 euro. 
Deze stemmen niet bij elke kerkfabriek overeen met de weerhouden investeringen van 
de Stad. Deze moeten worden aangepast na de jaarwisseling.
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Eventueel bijkomend geformuleerde opmerkingen zullen worden overgemaakt aan het 
Centraal Kerkbestuur en aan de Protestantse kerk voor verder gevolg.

Daar het budget 2020 van de kerkfabrieken en de Protestantse kerk past 
binnen de goedkeurde meerjarenplannen dient de gemeenteraad akte te nemen van deze 
budgetten. 

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Kosten ten laste van het budget van de Stad:
Exploitatietoelages: 2020: 430.572,16 euro
Investeringstoelages 2020: 147.925 euro

Besluit

Artikel 1
Er wordt akte genomen van het budget 2020 van de kerkfabriek Sint-Michiel.

Artikel 2
Er wordt akte genomen van het budget 2020 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw.

Artikel 3
Er wordt akte genomen van het budget 2020 van de kerkfabriek Heilig Hart.

Artikel 4
Er wordt akte genomen van het budget 2020 van de kerkfabriek Heilige Godelieve.

Artikel 5
Er wordt akte genomen van het budget 2020 van de kerkfabriek Heilige Kruisverheffing.

Artikel 6
Er wordt akte genomen van het budget 2020 van de kerkfabriek Sint-Petrus en Paulus.

Artikel 7
Er wordt akte genomen van het budget 2020 van de kerkfabriek Sint-Henricus.

Artikel 8
Er wordt akte genomen van het budget 2020 van de kerkfabriek Sint-Martinus.

Artikel 9
Er wordt akte genomen van het budget 2020 van de Protestantse kerk.

Artikel 10
Een exemplaar van deze beslissing wordt bezorgd aan:

 de provinciegouverneur
 het Centraal Kerkbestuur
 de kerkfabrieken
 de Protestantse kerk
 het erkend representatief orgaan (Bisdom Brugge, H. Geeststraat 4, 8000 Brugge 

en de  Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst – Huis van 
het Protestantisme, Brogniezstraat 44, 1070 Brussel)
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7 2019_GR_00268 Overdracht van grond met wegenwerken 
bestemd voor het openbaar domein uit de 
verkaveling 546, Stijn Streuvelsstraat - 
Ontwerp van akte - Goedkeuring

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

Bijlagen
1. verkavelingsvergunning 546-1 d.d. 14.12.1973
2. kadasterplan
3. overeenkomst over het verkavelingsplan d.d. 14.12.1973
4. ontwerp van akte
5. kadastrale legger perceel 89 B 2
6. kadastrale legger perceel 89 H

Context en argumentatie
Bij nazicht van de kadastrale gegevens bleken een deel van de Stijn Streuvelsstraat en 
een wandelpad, die aangelegd werden in uitvoering van in de verkavelingsvergunning 
546/1 verleend door de gemeente Rumbeke op 14.12.1973, niet overgedragen te zijn 
aan de Stad. Volgens de overeenkomst voor het verwezenlijken van het verkavelingsplan 
gelegen tussen de Guido Gezellelaan en de Roeselaarsestraat, de huidige 
Rumbeeksesteenweg, van 14.12.1973, verbond de verkavelaar, de pvba Immover, er 
zich toe om na de bepaalde oplevering van de uitrustingswerken, de gronden en de erop 
aangelegde weginfrastructuur alsook de nutsleidingen kosteloos in eigendom af te staan 
aan de toenmalige gemeente Rumbeke.

Om de overdracht alsnog te regelen werd de verkavelaar aangeschreven. Deze gaf de 
opdracht tot het opmaken van de akte van overdracht aan notaris Peter Verstraete, die 
zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Aktius notarisvennootschap” te Roeselare, 
waarbij de nv Immobilière Verstraete, rechtsopvolger van de pvba Immover, met 
maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Zwaaikomstraat 34, verklaart het volgend 
goed kosteloos overdraagt aan de Stad:

Stad Roeselare 8ste afdeling – Rumbeke 2de afdeling
2 percelen wegenis gelegen Stijn Streuvelsstraat, kadastraal gekend volgens recent 
kadastraal uittreksel onder sectie B nummers 89B2 P0000 en 89H P0000 met een 
oppervlakte van respectievelijk 1 a 51 ca en 17 a 98 ca.

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

Besluit
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Met algemene stemmen

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

8 2019_GR_00267 Overdracht van grond met uitrustingswerken 
bestemd voor het openbaar domein volgens 
de verkavelingsvergunning 1497, 
Izegemseaardeweg/Bolle-Akkerweg - 
Ontwerp van akte - Goedkeuring

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

Bijlagen
1. raadsbesluit goedkeuring tracé d.d. 22.09.2014
2. verkavelingsvergunning d.d. 06.10.2014
3. verkavelingsovereenkomst d.d. 10.11.2015
4. definitieve oplevering d.d. 05.02.2019
5. ontwerp van akte
6. meetplan landmeterskantoor Eyckmans³ d.d. 12.09.2016

Context en argumentatie
De definitieve overname van de uitrustingswerken uit deze verkaveling had plaats op 
05.02.2019 en werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 
11.03.2019.
Volgens de bepalingen van de verkavelingsovereenkomst van 10.11.2015 heeft de 
verkavelaar zich verbonden tot kosteloze overdracht van de grond met uitrustingswerken 
voor opname in het openbaar domein na de definitieve overname van de verkaveling.
In uitvoering hiervan werd door notaris Christian Lambrecht te Kortrijk een ontwerp van 
akte opgemaakt, waarbij de naamloze vennootschap Landmaat, met maatschappelijke 
zetel te 8890 Dadizele, Beselarestraat 103, de volgende onroerende goederen kosteloos 
overdraagt aan de stad Roeselare:

Stad Roeselare – 2de afdeling
gronden bestemd voor wegenis, openbaar groen en voor inlijving in het openbaar 
domein, gelegen Izegemseaardeweg/Bolle-Akkerweg, thans gekadastreerd de nummers 
1371 D P0000, 1357 H P0000, 1355 P 2 P0000 en 1357 G P0000, voor een grootte 
volgens meting van 4.071 m².
De goederen zijn onder lot 45 afgebeeld op het meetplan opgemaakt op 12.09.2016 door 
landmeterskantoor Eyckmans² te Rumbeke.

Het ontwerp en het tracé van straat werden goedgekeurd door de gemeenteraad in 
vergadering van 22.09.2014.
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Deze kosteloze overdracht geschiedt om reden van openbaar nut en dit voor opname in 
het openbaar domein van de stad in uitvoering van de door het college van burgemeester 
en schepenen op 06.10.2014 goedgekeurde verkavelingsvergunning 1497, 
Izegemseaardeweg en de verkavelingsovereenkomst van 10.11.2015.

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

Besluit
Met algemene stemmen

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

9 2019_GR_00269 Overdracht van een perceel grond met een 
fietspad, Zeger Maelfaitstraat - Ontwerp van 
akte - Goedkeuring

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

Bijlagen
1. brief van De Mandel met vraag om overdracht d.d. 24.10.2019
2. besluit van de raad van bestuur van De Mandel met goedkeuring van de 

overdracht d.d. 22.10.2019
3. ontwerp van akte
4. kadastrale gegevens van het over te dragen perceel
5. luchtfoto

Context en argumentatie
Bij de aanleg van het fietspad door de Stad langs de Zeger Maelfaitstraat bij de realisatie 
van de omleidingsweg rond Rumbeke Centrum werd een deeltje van dit fietspad 
aangelegd op een perceel grond van de bouwmaatschappij De Mandel.

Om de overdracht naar het openbaar domein van de Stad te regelen werd op vraag van 
de bouwmaatschappij De Mandel door de Afdeling Vastgoedtransacties een ontwerp van 
akte opgemaakt, waarbij de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een 
Coöperatieve vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk “De 
Mandel” met zetel te Roeselare, Groenestraat 224, de volgende onroerende goederen 
kosteloos overdraagt aan de stad Roeselare:

Stad Roeselare - 7de afdeling (Rumbeke)
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Een perceel grond, gelegen Zeger Maelfaitstraat, gekadastreerd volgens recent uittreksel 
uit de kadastrale legger, sectie A nummer 278Z4 P0000, met een oppervlakte volgens 
kadaster van 1a 76ca.

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

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

Besluit
Met algemene stemmen

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

Artikel 2
De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt ervan ontslagen van 
de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de akte.

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

12 2019_GR_00306 ALG/237-2019 - Het huren en periodiek 
onderhouden van drinkwaterkoelers op 
leidingwater voor een periode van 5 jaar - 
Lastvoorwaarden en gunningswijze - 
Goedkeuring

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

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

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

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

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

 De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 
1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 
144.000,00 niet), en meer bepaald  artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke 
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realisatie van de opdracht in naam en voor rekening van meerdere aanbesteders 
toelaat en artikel 43.

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

 Het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.

Bijlagen
1. Ontwerpbestek
2. Raming

Context en argumentatie

In het kader van de opdracht “Het huren en periodiek onderhouden van 
drinkwaterkoelers op leidingwater voor een periode van 5 jaar” werd een bestek met nr. 
ALG/237-2019 opgesteld door de dienst Aankopen in samenwerking met Montena.

De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 60 maanden.

De totale uitgave voor deze opdracht voor de 5 jaar wordt geraamd op € 89.800,00 excl. 
btw of € 108.658,00 incl. btw.
Het stadsaandeel in deze opdracht bedraagt € 52.450,00 excl. btw of € 63.464,50 incl. 
btw.
Het OCMW-aandeel bedraagt € 25.800,00 excl. btw of € 31.218,00 incl. btw.
Het resterend bedrag is het aandeel van Motena in deze opdracht. 

De raming excl. btw bereikt de limiet van € 144.000,00 voor het gebruik van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking niet.

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

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

Gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve 
vereenvoudiging.

Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet 
over de exact benodigde hoeveelheden.  Er zal er over gewaakt worden dat, bij 
uitvoering de gezamenlijke opdracht, het maximum bedrag van de gekozen procedure 
niet overschreden wordt (€ 144.000,00 excl. btw bij gunning in 2019 en € 139.000,00 
excl. btw bij gunning na 2019). 
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De dienst Aankopen heeft deze notule opgemaakt in samenwerking met de dienst 
Facilitair beheer. 

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

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

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
Het bestek met nr. ALG/237-2019 en de raming voor de opdracht “Het huren en 
periodiek onderhouden van drinkwaterkoelers op leidingwater voor een periode van 5 
jaar”, opgesteld door 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 voor de 5 jaar bedraagt € 89.800,00 excl. btw of 
€ 108.658, 00 incl. 21% btw.
Het stadsaandeel wordt geraamd op € 52.450,00 excl. btw of € 63.464,00 incl. btw

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking. 
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet 
over de exact benodigde hoeveelheden.
Er zal er over gewaakt worden dat, bij uitvoering de gezamenlijke opdracht, het 
maximum bedrag van de gekozen procedure niet overschreden wordt (€ 144.000,00 
excl. btw bij gunning in 2019 en € 139.000,00 excl. btw bij gunning na 2019). 

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

Artikel 4
In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend 
bestuur mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel 
in de opdracht.

Artikel 5
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen.
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13 2019_GR_00275 Cultuurcentrum De Spil: Automatisering 
theatertrekken - 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).

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. Ontwerp-bestek
2. Raming
3. Veiligheids- en gezondheidsplan
4. Dwarsdoorsnede
5. Langssnede Jardin
6. Plan Bruggen
7. Plan Kelder + Toneel
8. Plan Langssnede Cour
9. Plan Machinekamers en omloopwielen
10. Plan Rollenzolder
11. Langssnede
12. De spil - toekenning subsidie trekken

Voorgeschiedenis
De ontwerpopdracht voor de opdracht “Cultuurcentrum De Spil: automatisering 
theatertrekken” werd gegund aan TTAS, member of INGENIUM nv, KBO nr. BE 
0436815150, Nieuwe Sint-Annadreef 23, 8200 Sint-Andries.

Context en argumentatie
In het kader van de opdracht “Cultuurcentrum De Spil: automatisering theatertrekken” 
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werd een bestek met nr. 099/021-2019 opgesteld door de ontwerper, INGENIUM nv, 
Nieuwe Sint-Annadreef 23, 8200 Sint-Andries.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 657.359,70 excl. btw of 
€ 795.405,24 incl. 21% btw (€ 138.045,54 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.

Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door FoCI, Arenbergstraat 9, 1000 
Brussel. De totale subsidie voor deze werken bedraagt € 454 533.

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

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

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

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
Het bestek met nr. 099/021-2019 en de raming voor de opdracht “Cultuurcentrum De 
Spil: automatisering theatertrekken”, opgesteld door de ontwerper, INGENIUM nv, 
Nieuwe Sint-Annadreef 23, 8200 Sint-Andries 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 € 657.359,70 excl. btw of € 795.405,24 incl. 21% btw 
(€ 138.045,54 btw medecontractant).

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

Artikel 3
Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door FoCI, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel.

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



73/190

14 2019_GR_00276 Aanvraag tot wijziging van erkenning en 
geactualiseerd beleidsplan IOED RADAR 
(2021-2025) - Goedkeuring

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

Bijlagen
1. Eensluidend Uittreksel GR_goedkeuring beleidsplan en financiële bijdrage 

23/09/2019
2. Aanvraag_tot_wijziging van een erkenning_van_een_IOED_RADAR
3. Beleidsplan RADAR 2021-2026
4. Subsidieaanvraag IOED RADAR 2021-2026
5. Toelichting meerjarenbegroting IOED RADAR 2021-2026

Voorgeschiedenis
De Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst RADAR – kortweg IOED RADAR – werd in 
2010 opgericht in de schoot van de Projectvereniging BIE. Ze voorziet sindsdien in de 
dienstverlening op vlak van archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed voor 
de gemeenten Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare en 
Staden. Sinds 2015 is ze erkend als IOED binnen de vernieuwde wetgeving.

Eind 2017 werd de DVV Midwest opgericht. Vanaf 2021 wordt de werking van IOED 
RADAR verdergezet binnen de DVV Midwest. Tegelijk met deze inkanteling sluit de 
gemeente Wingene aan bij de werking van IOED RADAR.

Context en argumentatie
Om de werking van IOED RADAR vanaf 2021 te kunnen verderzetten binnen DVV 
Midwest en met inbegrip van de gemeente Wingene, worden de nodige documenten 
voorbereid waarmee bij de Vlaamse overheid een aanpassing van erkenning en subsidies 
wordt aangevraagd. Dit dient ten laatste tegen 15 januari 2020 te gebeuren.

Het belangrijkste document is een geactualiseerd onroerenderfgoedbeleidsplan, waarmee 
wordt aangegeven hoe de wijzigingen zullen ingepast worden binnen de huidige werking. 
Daarnaast werd een ingevuld aanvraagformulier voor de aanpassing van een erkende 
IOED, evenals een subsidieaanvraag opgemaakt.

Bij de aanvraag dient een kopie gevoegd te worden van het verslag van alle 
gemeenteraden die deel uitmaken of zullen uitmaken van de IOED. In dit verslag geeft 
de gemeenteraad haar goedkeuring aan de erkenningsaanvraag en het ingediende – 
geactualiseerde – onroerenderfgoedbeleidsplan.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
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De gemeentelijke bijdrage voor de werking van de IOED voor de periode 2020-2025 
werd in de zitting van de gemeenteraad van 23 september 2019  goedgekeurd. De 
wijziging van erkenningsaanvraag met bijhorend erfgoedbeleidsplan en subsidieaanvraag 
heeft geen verdere financiële impact.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De aanvraag tot wijziging van erkenning van IOED RADAR met vanaf 2021 de inkanteling 
van de werking in DVV Midwest en het toetreden van de gemeente Wingene, wordt 
goedgekeurd.

Artikel 2
Het geactualiseerde onroerenderfgoedbeleidsplan, dat ingediend wordt in het kader van 
de erkenningsaanvraag, wordt goedgekeurd zoals in bijlage gevoegd.
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Beleidsplan RADAR  - 2 - 

Inleiding 
 
IOED RADAR engageert zich reeds negen jaar, waarvan 5 jaar als erkende IOED, voor een goed 

beheer van en een breder bewustzijn rond het onroerend erfgoed in de regio. Overleg met 

betrokken instanties vormt sinds aanvang de basis voor de stapsgewijze opbouw van een degelijk 

beleid waar iedereen stilaan de vruchten van kan plukken. RADAR, als aanspreekpunt en 

kenniscentrum voor de regio, staat ieder die erom vraagt met raad en daad bij wat de omgang met 

het/hun onroerend erfgoed betreft. 

 

In 2021 zal RADAR veranderen van rechtspersoonlijkheid. Projectvereniging BIE – die de voorbije 

jaren een gediversifieerde werking rond cultuur en erfgoed in de regio uitbouwde en waarvan RADAR 

een onderdeel is – loopt eind 2020 ten einde en de gehele werking – inclusief  gaat vanaf 1 januari 

2021 over naar de dienstverlenende vereniging Midwest (DVV Midwest). Dit intergemeentelijk 

samenwerkingsverband werd in 2017 opgericht met de bedoeling alle bovenlokale initiatieven in de 

regio Roeselare en Tielt – 16 gemeenten in totaal – te bundelen binnen specifieke clusters. 

 

De specifieke werking van RADAR zal gewoon verder lopen onder DVV Midwest binnen het 

clusteroverleg BIE. Op termijn kan het werkingsgebied echter uitbreiden tot een maximum van 16 

gemeenten. Momenteel komt er vanaf 2021 slechts één gemeente bij, nl. Wingene. Het is voor deze 

uitbreiding – naast de veranderende rechtspersoonlijkheid – dat we een wijziging van erkenning van 

IOED RADAR aanvragen. 

 

Deze wijzigingen zullen geen ommekeer betekenen in onze werking of dienstverlening, wat goed liep 

bouwen we verder uit, wat minder liep sturen we bij. Logischerwijs zal er echter op verschillende 

snelheden gewerkt worden, want wat we in de zeven reeds deelnemende gemeenten reeds 

gerealiseerd hebben, daar zullen we in Wingene nog aan moeten beginnen. Anderzijds kunnen we 

daar de ervaringen van de voorbije jaren meteen in de praktijk omzetten. 

 

Dit geactualiseerde beleidsplan werd voorgelegd aan en goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 

DVV Midwest en door de gemeenteraden van de betrokken gemeenten (Hooglede, Ingelmunster, 

Izegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare, Staden en Wingene) in het kader van de aanvraag tot 

wijziging van erkenning als IOED. Dit beleidsplan werd eveneens ter kennisgeving voorgelegd aan de 

Raad van Bestuur van projectvereniging BIE. 

 

 

Contactgegevens 

 
IOED RADAR Nele Provoost 
Ooststraat 35 Coördinator 
8800 Roeselare nele@bienet.be 
Tel. 051/26.87.49 GSM 0496/80.82.85 
www.bienet.be 
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Deel 1. Omgevingsanalyse 
 

1.1. Intergemeentelijk samenwerkingsverband 

 
De intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED) RADAR werd in 2010 opgericht in de schoot 
van projectvereniging BIE (°2008) – toen nog onder de naam ‘TERF’. De oprichting kaderde in een 
proefproject van de Vlaamse Overheid, waarmee een samenwerkingsovereenkomst werd afgesloten. 
Anno 2019 bestaat projectvereniging BIE naast RADAR ook uit een bibliotheek-samenwerking 
BROERE (°2006), een cultureel-erfgoedcel TERF (°2008) en een werking rond de versterking en 
communicatie van het regionale cultuuraanbod, nl. UiTinMidwest (°2014). BIE staat ook in voor de 
inhoudelijke aansturing van de intergemeentelijke archiefdienst Midwest (°2015). Tot en met 2020 
omvat het werkingsgebied van BIE de gemeenten Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde, 
Moorslede, Roeselare en Staden, maar vanaf 2021 – na de inkanteling in de DVV Midwest (zie 
verder) – zal de gemeente Wingene hier ook deel van uitmaken. RADAR werd reeds als IOED erkend 
in 2015, maar gezien de uitbreiding van het werkingsgebied – met de gemeente Wingene – en de 
wijziging van rechtspersoon vanaf 2021, vraagt het IGS een wijziging van erkenning aan. 
 
Eind 2020 eindigt de huidige projectvereniging als rechtspersoonlijkheid. Dit betekent niet het einde 
van de intergemeentelijke samenwerking rond cultuur en erfgoed in de regio. De gehele werking van 
projectvereniging BIE wordt verdergezet onder een nieuwe intergemeentelijke structuur, de 
dienstverlenende vereniging Midwest (DVV Midwest). De DVV Midwest werd opgericht op 22 
december 2017. Zestien besturen in Midden-West-Vlaanderen traden toe tot deze nieuwe 
rechtspersoonlijkheid: naast de reeds vermelde BIE-gemeenten, maken ook Ardooie, Ledegem, 
Meulebeke, Pittem, Oostrozebeke, Ruiselede, Tielt, Wielsbeke en Wingene deel uit van de DVV 
Midwest. Eén van de doelstellingen van de DVV Midwest is het bundelen, integreren en afstemmen 
van bestaande en nieuwe vormen van intergemeentelijke samenwerking. Voor alle bestaande 
samenwerkingsverbanden – o.a. BIE – werd een voorstel voor aanpak uitgewerkt dat door de 16 
gemeenteraden werd goedgekeurd. Naast een werking rond cultuur en erfgoed, zal Midwest – op 
termijn – ook een werking rond sport, welzijn, sociale economie, enz. uitbouwen. 
 
IOED RADAR stelt op dit moment twee VTE’s tewerk: erfgoedconsulenten Elien Vernackt en Willem 
Hantson. Als onderdeel van projectvereniging BIE kan RADAR voorts rekenen op de ondersteuning 
van Nele Provoost, coördinator, en Anke Deryckere, administratief medewerker. 
 
Binnen het huidige wettelijk kader wordt er jaarlijks een actieplan uitgewerkt voor het 
daaropvolgende jaar (zie bijlage 1), dat op de raad van bestuur wordt goedgekeurd. Dit actieplan is 
gebaseerd op de strategische en operationele doelstellingen uit het beleidsplan van RADAR dat in 
2014 werd uitgetekend voor de oorspronkelijke erkenningsaanvraag in het voorjaar van 2015. Die 
doelstellingen zijn opgesteld op basis van de combinatie lokaal gedetecteerde noden en de 
beleidsprioriteiten van Vlaanderen en geconcretiseerd door het toenmalige beleidsplanningsteam. 
Jaarlijks wordt er ook gerapporteerd over de concrete vertaling van het actieplan in een jaarverslag. 
Het actieplan en de inhoudelijke en financiële rapportering zullen de ijkpunten vormen waarop de 
Vlaamse overheid subsidies toekent aan DVV Midwest voor de werking van IOED RADAR. 
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Figuur 1. Schematische situering van RADAR binnen de structuur van BIE 

 
De bestuursorganen van de DVV Midwest (algemene vergadering en raad van bestuur) zijn 
samengesteld uit de 16 participerende gemeenten. De werking van BIE – en ook van RADAR – blijft 
na de inkanteling beperkt tot 8 gemeenten. Om een goede besluitvorming mogelijk te maken werden 
reeds in 2019 een aantal afspraken gemaakt omtrent de aansturing en beleidsvoorbereiding van BIE 
en ook IOED RADAR. De huidige raad van bestuur van BIE (7 stemgerechtigde leden, i.e. één schepen 
per gemeente, en 7 niet-stemgerechtigde leden, i.e. één oppositielid per gemeente, de coördinator 
en penningsmeester, aangevuld met max. 7 experten, i.e. één ambtenaar per gemeente) zal vanaf 
2021 fungeren als een dagelijks bestuur van BIE, één van de clusters van de DVV Midwest. De 
beleidsvoorbereiding rond erfgoed blijft m.a.w. gebeuren op het niveau van de betrokken schepenen 
en ambtenaren uit het werkingsgebied van BIE. De raad van bestuur van Midwest blijft als hoogste 
orgaan wel bevoegd voor personeelsmateries en de goedkeuring van begrotingen en jaarrekeningen. 
 

De ambtelijke beleidsvoorbereiding gebeurt in een stuurgroep per deelwerking. De stuurgroep van 
RADAR is samengesteld uit de betrokken ambtenaren (de ruimtelijke planners en omgevings-
ambtenaren) en de verantwoordelijke schepenen van ruimtelijke ordening, aangevuld met de 
stafmedewerkers van RADAR en de coördinator van BIE. Deze stuurgroep komt drie keer per jaar 
samen. Eén van de schepenen is aangesteld als voorzitter en rapporteert aan het clusteroverleg. 
Momenteel neemt Kurt Windels – burgemeester van Ingelmunster en bevoegd voor ruimtelijke 
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ordening – deze functie waar. Eenmaal per jaar verenigt een adviesgroep de vrijwilligers uit het 
werkveld om advies te geven i.v.m. het beleid en de planning van de verschillende poten van BIE. 
Voor meer toelichting bij de besluitvorming verwijzen we graag naar het schema in bijlage 3. 

 
De huisvesting wordt voorzien door de stad Roeselare en bevindt zich momenteel op de eerste 
verdieping van het beschermde pand De Posterie (Ooststraat 35, 8800 Roeselare). De rest van de 
logistieke middelen (kantoormateriaal, telefonie, internet, veiligheidskledij, enz.) wordt momenteel 
voorzien door de projectvereniging. Vanaf 2021 zal het grootste gedeelte van de overheadkosten 
door de DVV Midwest worden opgenomen (bv. kosten boekhoudprogramma, sociaal secretariaat, 
enz.). 
 

 
Figuur 2. Situering van het werkingsgebied van RADAR binnen de Vlaamse context 

 
 

1.2. Regio Midden West-Vlaanderen 

 

1.2.1. Geografische context 

 
Het werkingsgebied van RADAR omvat vanaf 2021 acht gemeenten gelegen in Midden West-
Vlaanderen tussen de steden Kortrijk, Ieper, Diksmuide, Torhout en Tielt. In totaal wonen er 155.293 
inwoners binnen een gebied van 31.520 hectare met een gemiddelde bevolkingsdichtheid van 493 
inwoners/km² (tabel 1). Roeselare en Izegem vormen de verstedelijkte en industriële kernen, terwijl 
Hooglede, Ingelmunster, Lichtervelde, Moorslede, Staden en Wingene eerder landelijke gemeenten 
zijn. 
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Gemeente Inwoners (inw.) Oppervlakte (ha)

Hooglede 10007 3784

Ingelmunster 10792 1616

Izegem 27590 2548

Lichtervelde 8760 2593

Moorslede 11015 3534

Roeselare 61657 5979

Staden 11314 4624

Wingene 14158 6842

Totaal: 155293 31520 Gemiddeld: 4,93

10,31

2,45

2,07

Bevolkingsdichtheid (inw./ha)

2,64

6,68

10,83

3,38

3,12

 
Tabel 1. Het aantal inwoners, de oppervlakte en de bevolkingsdichtheid per gemeente1 

 
De ontsluiting van het gebied (figuur 3) wordt voorzien door de autosnelweg E403 van Brugge over 
Kortrijk naar Doornik, de expresweg die vanuit Harelbeke langs Izegem en rond Roeselare naar Tielt 
loopt, de N32 die van Menen over Roeselare naar Torhout en Brugge loopt, de N50 die van Kortrijk 
over Ingelmunster en Zwevezele naar Brugge loopt, evenals de vele wegen die alle kleinere en 
grotere gemeenten met elkaar verbinden. Daarnaast wordt het gebied ontsloten via het Kanaal 
Roeselare-Leie dat de gemeenten Roeselare, Izegem en Ingelmunster doorkruist en boten tot 2000 
ton kan ontvangen. Ten slotte is er spoorlijn 66 – die Brugge en Kortrijk verbindt met haltes in 
Lichtervelde, Roeselare, Izegem en Ingelmunster – en spoorlijn 73 – die De Panne en Gent verbindt 
met een enkele halte in het knooppunt van Lichtervelde. Vroeger reden er nog treinen tussen 
Roeselare en Menen (spoorlijn 65: de Kezelbergroute), tussen Roeselare en Ieper (spoorlijn 64: de 
Stroroute) en tussen Torhout en Ieper (spoorlijn 63: de Vrijbosroute). Al deze verlaten beddingen 
huisvesten tegenwoordig fietsroutes. 
 

 
Figuur 3. Het werkingsgebied van RADAR in Midden West-Vlaanderen2 

 
1 Gemeentelijke profielschets editie 2018 – situatie 2017 (online): 
https://www.statistiekvlaanderen.be/monitor-jouw-gemeente-in-cijfers  
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Het werkingsgebied (figuur 4) van RADAR situeert zich tussen de hoogtelijnen van 15 m en 51 m en 
ligt grotendeels in en rond de vallei van de Mandel. Deze zijrivier van de Leie schuurde haar bedding 
uit in de loop van het Pleistoceen en doorsneed daarbij de maritieme zand- en klei-afzettingen uit 
het Tertiair die zich nu nog als verhevenheden aftekenen in het landschap. De heuvelrug Klerken-
Staden-Geluveld en haar oostelijk uitloper naar Moorslede markeert de westelijke zijde van het 
werkingsgebied van RADAR, terwijl het plateau Hooglede-Tielt de noordelijke zijde domineert. In het 
zuiden vormt het plateau van Lendelede-Hulste de dominante hoogte. Grote delen van Staden, 
Hooglede en Lichtervelde in het noordwesten van het werkingsgebied maken deel uit van het 
IJzerbekken, maar het grootste deel van het werkingsgebied van RADAR maakt via de Mandel en de 
Heulebeek – die beiden afwateren naar de Leie – deel uit van het Scheldebekken. Een deel van 
Lichtervelde en het grootste deel van Wingene maakt deel uit van het bekken Brugse Polders. Een 
netwerk van grotere en kleinere beken doorsnijden het landschap en zorgen voor de nodige 
afwatering. Meerdere bufferbekkens werden hier de voorbije jaren op aangelegd om wateroverlast 
in woonzones te vermijden. Het Kanaal Roeselare-Leie – gegraven in de 2de helft van de 19de eeuw 
om de aan- en afvoer van grondstoffen en goederen in de opkomende industriële centra van 
Roeselare en Izegem te faciliteren – vervangt tegenwoordig de deels ingekokerde Mandel als 
manifeste waterloop in de regio. 
 

 
Figuur 4. Centraal binnen het werkingsgebied van RADAR is de vallei van de Mandel zichtbaar 

op het DHM, ten zuidoosten situeert zich het Leiebekken, ten noordwesten het IJzerbekken 
en in het noorden het bekken Brugse Polders. 

 
Het werkingsgebied van RADAR ligt grotendeels in de zandleemstreek, enkel Lichtervelde en 
Wingene in het noorden sluiten aan op de zandstreek. Deze eolische sedimenten werden gedurende 
het Weichseliaan afgezet bovenop het geërodeerde en ingesneden tertiaire landschap. De brede 
bedding die de Mandel tijdens het Pleistoceen had uitgeschuurd, werd in deze periode opgevuld met 
vrij zandige colluviale en alluviale afzettingen. Net na de laatste ijstijd schuurde de Mandel hierin een 
nieuwe, maar kleinere bedding uit, die in de loop van het Holoceen werd opgevuld met alluviale 
kleien en veenpakketten. De zandige strook aan weerszijden van de holocene bedding van de 

 
2 Geopunt (online 2019):  http://www.geopunt.be/ 
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Mandel is nog een relict van de afzettingen uit het Weichseliaan, waarvan de goede drainerende 
eigenschappen uitermate geschikt bevonden werden om er verschillende dorps- en stadscentra op 
uit te bouwen.3 Zandige en stenige tertiaire lagen (o.a. Formatie van Gent en Lid van Egem) 
dagzomen op de hoogste plaatsen, omdat de kwartaire eolische pakketten daar weggeërodeerd zijn. 
Hier bevinden zich veel gerolde keien – met potentieel voor silexbewerking – en sporadisch ook 
zandsteenbanken – aangewend in de bouw. Elders bevinden kleiige tertiaire lagen (o.a. Lid van 
Aalbeke en Lid van Kortemark) zich dicht onder de oppervlakte wat resulteerde in een traditie van 
klei-ontginning – de zogenaamde ‘kleiputten’ – en de productie van bakstenen en dakpannen. 

1.2.2. Historische context 

Steentijd (ca. 35 000 v. Chr. tot ca. 2 600 v. Chr.) 

Er zijn voldoende aanwijzingen voor menselijke aanwezigheid in de regio tijdens de steentijdperiode. 
Uit het paleolithicum zijn een aantal werktuigen waaronder boordschrabbers gevonden te Roeselare. 
Het mesolithicum leverde silexvondsten, klingen, … op zowel in Roeselare, Rumbeke als op de 
Zilverberg. Permanente bewoningssporen op hoger gelegen zandruggronden zoals op de Gitsberg te 
Gits, de Keiaardheuvel te Staden en de Zilverberg te Roeselare, maar ook op de zandige oever van de 
Mandel in Ingelmunster wijzen op menselijke aanwezigheid tijdens het neolithicum. Over de gehele 
regio werden silex-artefacten uit deze periode gevonden. 

Bronstijd (2 600 v. Chr. tot 800 v. Chr.) 

Circulaire structuren te Hooglede, Ingelmunster, Lichtervelde en Wingene laten zich in alle 
waarschijnlijkheid interpreteren als bronstijd grafheuvels. In de Mandelstraat te Roeselare werden in 
twee campagnes (1997-2001 en 2005-2007) diverse potscherven, waterputten, een hutkom en een 
paar bronstijd grafcirkels aangetroffen en opgegraven. In de Sint-Amandsstraat te Wingene werd 
eveneens een bronstijd grafcirkel aangetroffen bij een proefsleuvenonderzoek in 2012 en 
aansluitend opgegraven in 2013. 

IJzertijd (800 v. Chr. tot 50 v. Chr.) 

In de Mandelstraat te Roeselare werden in 2000 4 versierde randscherven aangetroffen als eerste 
getuigen uit de ijzertijd in de regio. Tijdens opgravingen in 2013 aan de Nijverheidstraat te 
Ingelmunster werden enkele gebouwplattegronden en een heiligdom uit de ijzertijd onderzocht. Aan 
de Krommebeekstraat in Beveren (Roeselare) werden tijdens opgravingen in 2015 een spieker en een 
greppelsysteem uit de ijzertijd geregistreerd. 

Gallo-Romeinse tijd (2de helft 1ste eeuw tot begin 3de eeuw) 

Omstreeks 1890 werden te Emelgem de resten van een Gallo-Romeins grafveld ontdekt en in de 
jaren 1950 nederzettingssporen, waaronder een houten waterput. Op een bedrijventerrein ‘Haven’ 
te Roeselare werd een Gallo-Romeinse artisanale nederzetting opgegraven, daterende van halfweg 
de 1ste eeuw tot begin 3de eeuw. In het noorden van Lichtervelde en het westen van Wingene – in het 
Vrijgeweed – werden in de 19de eeuw Romeinse munten, aardewerk- en dakpanfragmenten en een 
graf gevonden. In Ingelmunster werden tijdens veldprospecties een 20-tal fragmenten gevernist 
aardewerk en fragmenten van kruikamforen aangetroffen. 
Over de gehele regio worden regelmatig landelijke nederzettingen met éénschepige huizen en 
erfgreppels aangetroffen, evenals geassocieerde brandrestengraven. Opvallend voor de Mandelvallei 
is de veelvuldige aanwezigheid van rechthoekige kolenbranderskuilen – wijzend op de aanwezigheid 
van bosbouw en metaalbewerking. Hieruit blijkt dat de Mandelvallei reeds in de Romeinse periode 

 
3 Baeteman C. & Bogemans F. 2006: Toelichting bij de Quartairgeologische Kaart, Kaartblad 19-20 Veurne-Roeselare, 
Vlaamse Overheid, Dienst Natuurlijke Rijkdommen. 
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grotendeels in gebruik genomen was, extensief wat de landbouwnederzettingen betreft en eerder 
intensief wat betreft de bosexploitatie. 

Merovingische tijd (5de – 8ste eeuw) 

Aan de samenvloeiing van de Mandel en de Sint-Amandsbeek zou de eerste Roeselaarse bidplaats 
zijn opgericht, nl. de Sint-Amandskapel. De patroonheiligen van de parochies in de regio laten ook 
hier een vroege kerstening vermoeden, nl. Sint-Tillo in Izegem en Sint-Amandus in Hooglede, 
Ingelmunster en Wingene. Op het bedrijventerrein ‘Haven’ te Roeselare werden een tweetal 
Merovingische potscherven gevonden. 

Karolingische tijd (9de – 10de eeuw) 

Roeselare en Wingene worden voor het eerst vermeld in een oorkonde van 821. De Karolingische 
aanwezigheid in de regio wordt bevestigd door opgravingen op de site Lekken in de Mandelstraat te 
Roeselare. Ook elders in Roeselare worden Karolingische vondsten gedaan: fragmenten van gedraaid 
reducerend gebakken kookpotten in de haven, paalsporen met sporen van lokale ijzerbewerking en 
een waterput in de Mandelstraat, een waterput met scherf met rolstempelversiering aan Ring Noord 
en paalsporen met een scherf op de Zilverberg. 

Volle en late middeleeuwen (11de – 15de eeuw) 

De bevolkingsexplosie van de 11de eeuw valt samen met de 1ste vermelding van heel wat huidige 
parochienamen: bijv. Beveren (1011), Westrozebeke en Izegem (1066), Kachtem (1080), Moorslede 
(1085), Gits (1088), Ingelmunster (1099), Staden (1115), Oekene en Rumbeke (1116), Zwevezele 
(1117), Lichtervelde (1127), Dadizele (1147), Emelgem (1216) en Hooglede (1218). Het hele gebied 
was intussen gekerstend. Er ontstonden heel wat bidplaatsen die als ‘altaar’ vermeld worden, bv. 
Roeselare in 1093 en Beveren in 1145. Het gebied maakt historisch deel uit van de kasselrijen Ieper 
(Oost – Ieper – Ambacht), Kortrijk (roede van Menen) en het Brugse Vrije. Het is in deze periode dat 
we een heleboel landelijke nederzettingen zien verschijnen, hetgeen zich aftekent in drieschepige 
hallenhuizen met bijhorende spiekers, poelen, greppelsystemen en waterputten. Ze werden de 
voorbije jaren o.a. aangetroffen in Hooglede, Ingelmunster, Lichtervelde, Roeselare en Staden. Het 
zijn de eerste ontginningen van het bosrijke gebied na de Romeinse periode. Vanaf de late 
middeleeuwen zien we het ontstaan van grootschalige ontginningen (met een percelering die 
doorloopt tot op de 19de eeuwse kadasterkaarten), een sterk achteruitgaand bosbestand en 
landelijke nederzettingen die zich vooral aftekenen als sites met walgracht. Een speciaal geval hierbij 
is Bulskampveld in Wingene, waar ontginningen in de volle middeleeuwen leiden tot het ontstaan 
van een groot heidegebied op de droge, weinig vruchtbare zandgronden. In de late middeleeuwen 
worden delen hiervan herbebost, maar ontstaan er ook talloze veldvijvers door afplagging, 
ontginning van veldsteen en afdamming van beken in functie van visteelt. 
De voornaamste heerlijkheden zijn de zich over de regio uitstrekkende heerlijkheden Ingelmunster 
en het ‘hof van Izegem’, allebei met hogere rechtspraak. Daarnaast zijn er nog Roeselare-Binnen (= 
Schependom) en Roeselare-Buiten (23 heerlijkheden samen), Moorslede, Slyps, ’t Hof van Oekene en 
Wingene. Vermeldenswaardig zijn de baanderheerlijkheid Lichtervelde, de heerlijkheden Mosscher-
ambacht, Wallemote en de Hazelt en de dorpsheerlijkheid Zwevezele. Op kerkelijk gebied behoort 
Midden West-Vlaanderen achtereenvolgens tot het bisdom Doornik, Ieper, Gent en Brugge. Dadizele 
zal vanaf de 14e eeuw uitgroeien tot het befaamde Maria bedevaartsoord. 
De slag bij Rozebeke (1382) past binnen het kader van de Honderdjarige oorlog (1337-1453). De 
Franse koning en graaf Lodewijk van Male zullen er de opstandige Gentenaars verslaan. Deze slag 
vormt de mythische oorsprong voor de Onze-Lieve-Vrouweverering en de ommegangskapellen te 
Westrozebeke. Enorme verwoestingen aangericht door de huurlingen van Maximiliaan van 
Oostenrijk (1459-1519) zorgen ervoor dat er in Roeselare slechts 1 gebouw van de 16de eeuw 
bewaard is, nl. de gevel van de Grauwzusters op de Grote Markt. 
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Nieuwe tijd (16de – 18de eeuw) 

De regering van Albrecht en Isabella (1595-1621) luidt een periode van rust en relatief economisch 
herstel in. Zo worden o.a. te Roeselare in het begin van de 17de eeuw de Sint-Michielskerk en de 
stadshal heropgebouwd. 
De contrareformatie leidt tot de intensifiëring van het parochiaal leven met de oprichting van 
broederschappen, bijv. 1628, broederschap van de Rozenkrans te Roeselare en 1674, broederschap 
van het Schapulier te Oekene. Daarnaast werden ook kloosters opgericht. De paters Augustijnen 
vestigden zich in 1635 in Roeselare, de Grauwzusters volgden in 1678. 
De nieuwe Theresiaanse steenwegen Brugge-Kortrijk over Ingelmunster en Menen-Roeselare-
Torhout-Brugge over Gits en Lichtervelde vormen heel belangrijke handels- en verkeersassen voor de 
regio. 
In het bodemarchief wordt voor deze periode heel vaak pijpfragmenten teruggevonden. Dankzij 
archiefonderzoek kunnen een 40tal pottenbakkers voor Roeselare geïdentificeerd worden. Ook in 
Izegem waren verschillende pottenbakkersfamilies actief. 

Nieuwste tijd (19de eeuw – WOII) 

Na de Franse revolutie kwam het in 1794 in Hooglede tot een confrontatie tussen de Fransen en het 
Oostenrijkse leger. De Oostenrijkers moesten er echter de aftocht blazen. Restanten van de militaire 
kampementen werden recentelijk aangetroffen in het grensgebied tussen Hooglede en Roeselare. 
De kloosterorden van de Grauwzusters der Franciscanessen en de Augustijnen worden afgeschaft en 
hun domeinen openbaar verkocht. De kastelen van Rumbeke en Ingelmunster ontsnapten ter-
nauwernood aan een verkoop. 
Door o.a. de verruiming van afzetmarkt in Frankrijk groeit de linnenproductie. De vlasnijverheid 
wordt hierdoor gestimuleerd maar ook de schoen-, hoeden- en borstelnijverheid kent een 
bloeiperiode net zoals de cichoreiteelt en -verwerking. 
Het mislukken van graan- en aardappeloogst in 1845-1847 heeft een enorme impact op de bevolking. 
De concurrentie van de gemechaniseerde Engelse textielnijverheid en de invoer van goedkoop 
buitenlands vlas zorgt bovendien voor een crisis in de hoofdzakelijk thuisgerichte linnennijverheid. In 
de 2de helft van de 19de eeuw vormen de plaatsing van stoommachines, de aanleg van de spoorweg 
Brugge-Kortrijk in 1847 en het graven van het kanaal Roeselare-Leie vanaf 1862 belangrijke troeven 
voor de heropbloei en industrialisering van de regio. Een groeiende klasse van industriëlen bouwt 
statige herenhuizen met bijhorende tuinen langs belangrijke invalswegen of kastelen in neo-stijlen 
met uitgebreide parkgebieden eromheen. 
Tijdens WO I behoort de regio tot het ‘Etappengebiet’, een door de Duitsers bezet gebied met 
militair bestuur. Roeselare fungeert als garnizoensstad. De regio wordt van noord naar zuid 
doorsneden door verdedigingslinies met bunkers zoals de Flandern I en II Stellung. Op diverse 
locaties worden Duitse vliegvelden aangelegd. Van de vele Duitse begraafplaatsen wordt enkel die 
van Hooglede overgehouden. Staden, Westrozebeke, Moorslede en in mindere mate Dadizele 
hebben erg te lijden onder de verwoestingen. Na de oorlog bouwt het koning Albertfonds barakken 
in Moorslede, Roeselare, Staden en in Izegem. Na de goedkeuring van aanleg- en rooilijnplannen kan 
men starten met de wederopbouw. In Roeselare en Staden zijn heel kwalitatieve voorbeelden van 
wederopbouwarchitectuur terug te vinden. 
WO II brengt de regio slechts heel beperkte schade toe. Uitzondering is de Sint-Jan-Baptistkerk te 
Staden die voor de tweede maal volledig vernietigd wordt. 

Hedendaagse periode (WOII – heden) 

De vlascrisis van 1950-1951 en teloorgang van andere nijverheidsteelten zoals tabak en cichorei 
zorgen mee voor een gedeeltelijke overschakeling naar de intensieve veeteelt en de glas- en 
tuinbouw in de regio. De aanwezigheid van de diepvriesbedrijven en de veiling versterken deze 
tendens. 

86/190



Beleidsplan RADAR  - 13 - 

De sociale woningbouw en grote verkavelingsprojecten zorgen voor een gestage groei van het 
inwonersaantal, ook in plattelandsgemeenten. 
Vanaf de jaren 1970 worden de traditionele sectoren getroffen door de economische crisis zoals 
textiel, borstel- en schoennijverheid. De ontsluiting van de regio door bijvoorbeeld de N36 en nieuwe 
bedrijventerreinen zorgden voor een nieuwe economische dynamiek en een versnelde 
verstedelijking. 
 

1.2.3. Maatschappelijke context 

 
Het werkingsgebied van BIE telt 155293 inwoners. Het gebied is 31520 ha groot. De gemiddelde 
bevolkingsdichtheid bedraagt 4,93 inwoners per hectare (tabel 1, p. 8). In Izegem is de concentratie 
het grootst met 10,83 inwoners per hectare, in Wingene het kleinst met 2,07 inwoners per hectare. 
 

 

Gemeente Inwoners - 18 jaar Inwoners + 65 jaar Vreemde nationaliteit Werkloosheid

Hooglede 19,10% 20,20% 2,40% 3,60%

Ingelmunster 18,40% 21,20% 3,10% 4,40%

Izegem 18,60% 21,90% 2,90% 5,10%

Lichtervelde 19,00% 19,70% 1,60% 3,50%

Moorslede 19,60% 22,00% 1,80% 4,30%

Roeselare 19,20% 19,90% 6,80% 6,90%

Staden 19,40% 20,20% 2,60% 3,80%

Wingene 20,60% 19,70% 2,50% 3,70%

Gemiddeld: 19,24% 20,60% 2,96% 4,41%  
Tabel 2. Statistische gegevens rond leeftijd, nationaliteit en tewerkstelling per gemeente4 

 

  
Grafiek 1. Statistische gegevens rond leeftijd, nationaliteit en tewerkstelling per gemeente5 

 
4 Gemeentelijke profielschets editie 2018 – situatie 2017 (-18 en +65), 2016 (vreemdelingen) en 2015 (werkloosheid) 
(online): https://www.statistiekvlaanderen.be/monitor-jouw-gemeente-in-cijfers 
5 Gemeentelijke profielschets editie 2018 – situatie 2017 (-18 en +65), 2016 (vreemdelingen) en 2015 (werkloosheid) 
(online): https://www.statistiekvlaanderen.be/monitor-jouw-gemeente-in-cijfers 
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De vergrijzingsgraad (totaal aandeel van 65-plussers ten aanzien van de volledige bevolking) 
schommelt voor de regio rond de 20,60 %, met Moorslede als uitschieter met 22,00 % en 
Lichtervelde en Wingene als minst vergrijsd met 19,70 %. Het gemiddelde voor het Vlaamse gewest 
bedraagt 19,8 % en daarmee liggen de cijfers voor onze regio een klein beetje hoger dan het Vlaamse 
gemiddelde. Het aandeel van -18-jarigen ten aanzien van de volledige bevolking is met circa 19,24 % 
vrij gelijkaardig aan het Vlaamse gemiddelde van 19,40 %. Uitschieter is Wingene met 20,60 % en 
Ingelmunster telt met 18,40 % het minste aantal -18-jarigen. 
Het aandeel mensen van niet-Belgische origine schommelt in de BIE-regio tussen de 1,60 % 
(Lichtervelde) en 6,80 % (Roeselare). Uit deze cijfers valt af te leiden dat in onze regio aanzienlijk 
minder migranten zijn ten opzichte van het Vlaams gemiddelde van 8,6 %. 
De werkloosheid in de regio zit rond de 4,40 % met Roeselare als uitschieter met 6,90 % en 
Lichtervelde met het minst aantal werklozen met 3,50 %. De regio scoort hier een pak beter ten 
opzichte van het Vlaamse gemiddelde van 7,80 % werklozen. 

1.2.4. Gemeenschappelijk erfgoedpakket 

 

Cijfergegevens 
 
Onderstaande tabellen geven een overzicht van de hoeveelheid archeologisch, bouwkundig en 
landschappelijk erfgoed dat aanwezig is in de RADAR-regio. 
 

Beschermd 

Monument

Beschermd 

cultuur-

historisch 

landschap

Beschermd 

Stads- of 

Dorps-

gezicht

Vastgesteld 

bouwkundig 

erfgoed

Waarvan 

orgels Unesco

Weten-

schappelijke 

inventaris: 

bouwkundig

Weten-

schappelijke 

inventaris: 

land-

schappelijk

Hooglede 8 0 0 130 3 0 15 2

Ingelmunster 8 1 1 105 1 0 19 0

Izegem 31 0 2 385 7 0 36 1

Lichtervelde 6 0 0 95 1 0 4 1

Moorslede 7 0 0 233 4 0 24 0

Roeselare 47 2 1 694 19 1 109 1

Staden 4 0 0 126 4 0 9 2

Wingene 4 2 0 544 2 0 19 4

Totaal: 115 5 4 2312 41 1 235 11

Bouwkundig en landschappelijk erfgoed RADAR-regio

 
Tabel 3. Oplijsting van het bouwkundig en landschappelijk erfgoed per gemeente (2019)6 

 
De gekende archeologische sites zijn grotendeels opgenomen in de Centraal Archeologische 
Inventaris (CAI). Het betreft enerzijds oudere vondsten (1850-1950) waarvan de locatie vaak niet 
gekend is. Daarnaast zijn gegevens opgenomen van recenter onderzoek (1950-2018), prospecties, 
toevalsvondsten, en – meestal op historische kaarten gedetecteerde – voormalige sites met 
walgracht. Recentere data zijn nog in verwerking en moeten op termijn hun plaats krijgen in de CAI. 
 

 
6 Onroerend Erfgoed (online 2019): https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/; 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/zoeken; 
https://geo.onroerenderfgoed.be/#zoom=8&lat=6643867.8533&lon=463089.08164&layers=B000TTFTTTFF 
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Oudere vondsten Recente opgravingen Toevalsvondsten Sites met walgracht Prospecties Varia Totaal:

Hooglede 3 2 2 30 1 1 39

Ingelmunster 2 3 0 23 68 2 98

Izegem 13 5 2 53 0 1 74

Lichtervelde 6 0 1 7 3 1 18

Moorslede 8 3 2 19 0 3 35

Roeselare 16 17 5 25 20 3 86

Staden 6 6 2 43 1 1 59

Wingene 2 14 3 9 53 2 83

Totaal: 56 50 17 209 146 14 492

CAI-items RADAR-regio

 
Tabel 4. Thematische oplijsting van de CAI-items per gemeente (2019)7 

 

Steentijd Metaaltijden Romeins Middeleeuwen Nieuwe tijd Nieuwste tijd Totaal:

Hooglede 2 3 1 32 1 1 40

Ingelmunster 56 4 15 83 15 0 173

Izegem 8 0 13 58 1 1 81

Lichtervelde 2 3 5 10 2 1 23

Moorslede 6 0 5 24 3 2 40

Roeselare 22 5 17 53 11 3 111

Staden 8 0 3 47 3 3 64

Wingene 1 3 3 15 8 4 34

Totaal: 105 18 62 319 44 15 566

CAI-items per tijdsvak RADAR-regio

 
Tabel 5. Chronologische oplijsting van de CAI-items per gemeente (2019)8 

 
Gekende en potentiële sites worden binnen het nieuwe wetgevende kader afgebakend in 
Archeologische Zones (AZ). Voor de RADAR-regio werd in het najaar van 2013 reeds een screening 
doorgevoerd, waarbij op basis van de huidige data de in de toekomst af te bakenen AZ zijn opgelijst. 
Voor Wingene werd dit nog niet gedaan, maar dit zal opgenomen worden van zodra het politieke 
bestel weer in beweging komt wat het afbakenen van Archeologische Zones betreft. Het is duidelijk 
dat hoe meer gegevens gekend zijn uit historische bronnen, prospecties en opgravingen, hoe beter 
het potentieel aan archeologische sites kan ingeschat worden. 
 

CAI-items Potentiële AZ Urgente AZ

Hooglede 39 29 7

Ingelmunster 98 34 10

Izegem 74 36 7

Lichtervelde 18 9 4

Moorslede 35 22 6

Roeselare 86 36 9

Staden 59 30 7

Wingene 83 ntb ntb

Totaal: 492 196 50

AZ-screening RADAR-regio

 
Tabel 6. Oplijsting van de potentiële en urgente AZ per gemeente (RADAR 2019) 

 
 
 
 
 

 
7 CAI (online 2019): https://cai.onroerenderfgoed.be/ 
8 CAI (online 2019): https://cai.onroerenderfgoed.be/ 
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Thematisch overzicht 

Industriële geschiedenis 

De uitbouw van het kanaal Roeselare-Leie, de steenwegen en de spoorweglijnen zorgen voor een 
eigen industriële revolutie in Midden-West-Vlaanderen. Deze ontwikkelingen kunnen we aflezen in 
het aanwezige bouwkundig erfgoed zoals de stationsgebouwen, veevoederfabrieken langs het 
kanaal, de borstel- en schoenenfabrieken, fabrieksschoorstenen, stoommachines, de in grote getale 
aanwezige arbeidershuisvestiging, enz . Niet toevallig zijn de spinnerijen en weverijen in Roeselare 
hoofdzakelijk gegroepeerd rond de Mandel en de Sint-Amandsbeek. Deze werden plaatselijk 
verbreed en verdiept (Grote Bassin, Kleine Bassin, Ronde Kom) als waterreservoirs voor de steeds 
groeiende textielnijverheid. 
Dit stedelijk en industrieel landschap is heel beeldbepalend voor de regio. De aaneenschakeling maar 
juist ook de afwisseling tussen verschillende types gebouwen geeft de streek een heel eigen 
identiteit en draagt in zich ook intrinsieke industrieel-landschappelijke kwaliteiten. 
In deze context van industriële en stedelijke expansie werd op relatief grote schaal vrij ongeschonden 
historisch bodemarchief aangesneden, wat het hoge aantal vondsten in deze periode verklaart (tabel 
4: oudere vondsten). De talrijke vondsten trokken de aandacht van lokale notabelen en geestelijken 
– geletterd en historisch geïnteresseerd – die ze gingen verzamelen en documenteren, zoals Baron 
Charles Gillès De Pélichy uit Izegem die in Emelgem een omvangrijk Romeins en Merovingisch 
grafveld blootlegde en priester Juliaan Claerhout uit Wielsbeke die een zogenaamd ‘palendorp’ 
onderzocht bij de uitdieping van het Grote Bassin te Roeselare. 

Plattelandsnijverheid/agrarisch erfgoed 

Reeds in de Romeinse periode werd het landschap in de Mandelvallei in vrij grote mate ingenomen 
voor landbouwactiviteiten. Daarnaast wijzen de talloze houtskoolmeilers op een intensieve bosbouw 
en houtskoolproductie voor de (metaal)nijverheid. Het is pas in de volle middeleeuwen dat er 
opnieuw op een redelijke schaal aan landbouw gedaan wordt, getuige de boerderijen en 
greppelsystemen uit deze periode die doorheen de regio aangetroffen worden. Vanaf de late 
middeleeuwen gaat het bosbestand sterk achteruit ten voordele van landbouwontginningen. 
In de 19de eeuw kende de landbouw in de regio een heropleving met de cichorei- en tabaksteelt en in 
mindere mate de vlasnijverheid. De gemeenten die vandaag nog sterk landelijk zijn, zijn niet toevallig 
die gemeenten waar deze teelten heel belangrijk waren zoals bijv. Moorslede, Staden, Hooglede en 
het buitengebied van Izegem. Getuigen van deze landbouwteelten die vandaag nagenoeg verdwenen 
zijn, zijn de vele asten. Het zijn meestal eenvoudige rechthoekige constructies die toch vrij 
monumentaal in het landschap staan en van ver herkenbaar zijn. Als stille getuigen verwijzen ze naar 
een rijk landbouwverleden en een welgekomen teeltafwisseling. De rootbunkers maar ook de 
vlassers-woningen (met extra laadluik of deur) en vlashangaars (met heiligennis in de top) zijn 
bouwkundige sporen van een ooit zo bloeiende industrietak. 
De asten staan trouwens zelden op zichzelf. Ze zijn te vinden op of in de onmiddellijke nabijheid van 
een boerderij. Deze boerderijen met eigen huiskavel, met een meidoornhaag, sleedoornhaag, 
knotwilgen en/of boomgaard, hebben onder hun fundamenten dikwijls bewaarde oudere 
plattegronden. Deze oudere structuren worden zichtbaar door sloop- of verbouwingswerken en zijn 
ook op oudere kaarten afleesbaar als omwalde structuren. De voormalige sites met walgracht (tabel 
4) zijn alomtegenwoordig en maken zowat de helft uit van de gekende archeologische sites in de 
regio. Deze omwalde hoeves zijn slechts zelden in hun oorspronkelijke configuratie bewaard en zijn 
grotendeels geïdentificeerd op basis van hun aanwezigheid op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse 
Nederlanden (Ferraris 1771-1778), de Atlas der Buurtwegen (1841-1850) en de Kadasterkaart van 
Popp (1842-1879). Deze sites met walgracht gaan vaak terug tot de middeleeuwen en gaven uiting 
aan de onafhankelijke status van de eigenaar, eerder dan een verdedigende functie te hebben. De 
gracht was waterdragend, wat doorheen de zandleemstreek en in beekvalleien geen problemen 
geeft. In de noordelijk gelegen zandstreek blijft echter geen water staan door de drainerende 
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werking van het zand. Waarschijnlijk daarom tellen Lichtervelde en Wingene opvallend minder van 
deze sites en zijn deze daar vooral in beekvalleien gelegen. 
In de regio zijn er nog een paar windmolens terug te vinden. Ondanks de opkomst van de stoom-
machine en doorgedreven mechanisatie zijn deze bewaard gebleven. De locatie van de molens is niet 
toevallig, heel bewust koos men voor het hoogste punt van een gehucht of gemeente. Ook vandaag 
is de open ruimte rond een windmolen essentieel om een optimale windvang te garanderen en zo 
het voorbestaan van de molen te verzekeren. De aanwezigheid van molens kan direct gerelateerd 
worden aan het grote koren- en graanareaal en heeft pas na de jaren 1950 plaats moeten ruimen 
voor de groententeelt, dit zowel in volle grond als in serrecomplexen. Als groentetuin van Europa 
heeft deze regio de REO-veiling en talloze diepvriesbedrijven aangetrokken. De sterke aanwezigheid 
van de groentennijverheid heeft sindsdien het landschap in de regio mee vorm gegeven. 

Oorlogsverleden 

De aanwezige wederopbouwarchitectuur in Staden, Moorslede, Hooglede en Roeselare verraadt de 
enorme impact die WO I heeft gehad op het gebouwenbestand in onze regio. Meerdere dorpscentra 
werden in een latere fase van de oorlog – vanaf de derde slag van Ieper in 1917 en tijdens het 
bevrijdingsoffensief in 1918 – immers volledig in puin geschoten. 
Ook ondergronds komen bij diverse bouw- en verkavelingsprojecten relicten van WO I boven zoals al 
dan niet gebruikte munitie, bomkraters en afvaldumps. Ook sporadische restanten van loopgraven 
en enkele gesneuvelden werden reeds aangetroffen. 
De aanwezigheid van tientallen bunkers in het huidige landschap toont ook de aanwezigheid van de 
oorlog in de regio aan. Deze werden weloverwogen in het landschap geplaatst, waarbij de aanwezige 
boerderijen en gehuchten gebruikt werden ter camouflage, maar ook hoogtes en zichtassen werden 
optimaal benut. De bunkers maakten deel uit van de Duitse Flandern-Stellungen, lagen strategisch 
langs de belangrijkste invalswegen en dienden als schuilplaatsen bij de verschillende vliegvelden die 
hier gelegen waren. Bovendien was de regio een draaischijf voor de aanvoer van troepen, munitie en 
levensmiddelen en voor de opvang en afvoer van gewonden, wat her en der haar sporen heeft 
nagelaten, zoals de spoorwegbunker aan de Vierkavenhoek te Moorslede. Het landschap kan daarom 
gezien worden als één van de laatste getuigen van WO I. 
Andere getuigen vandaag zijn ook de vele graven van gesneuvelden en oud-strijders op de 
gemeentelijke kerkhoven en begraafplaatsen. Net zoals de militaire begraafplaatsen en de vele 
herdenkingsmonumenten maken zij het oorlogsleed zichtbaar voor de huidige passant. 

Religieus erfgoed/funerair erfgoed 

Neem een willekeurige verhevenheid in het landschap en je kan de gemeenten benoemen aan de 
hand van het silhouet van hun kerktoren(s). Sinds de vroege middeleeuwen zijn heel wat kerken, 
kapellen en kloosters gebouwd. Onder de huidige kerken zijn heel dikwijls ook oudere bouwfasen 
nog bewaard, waaruit het ontstaan en de bloei van een gemeente kan bestudeerd worden. 
Bij elke dorpskerk was er een kerkhof voorzien. Door het edict van Jozef II werden gemeenten 
verplicht een nieuw begraafplaats aan te leggen aan de rand van de gemeente. Dat sommige 
begraafplaatsen vandaag toch in het centrum van de gemeente liggen, heeft te maken met de 
gestage bevolkingsgroei en de grote explosie van verkavelingen vanaf de jaren 1960. Dat 
begraafplaatsen vandaag ingesloten liggen door wooneenheden biedt ook wel kansen om ze in te 
zetten voor de vergroening van gemeentecentra. Bovendien laten begraafplaatsen zich lezen als een 
boek, aan de hand waarvan de lokale geschiedenis gereconstrueerd kan worden. Verspreid over de 
regio zijn ook oudere begravingen in de vorm van grafcirkels uit de bronstijd, brandrestengraven uit 
de Romeinse periode en inhumatiegraven uit de Merovingische periode gekend en onderzocht. 
Kapellen, kapelbomen, kruisen, ommegangen, … zijn niet enkel een uiting van volkscultuur en 
devotie. In het (verstedelijkte) landschap vormen ze ook rust- en herkenningspunten. Af en toe gaan 
ze terug op plaatsen en gebruiken die reeds in de voorchristelijke periode van betekenis waren. Een 
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paar jaar geleden werd zo in Ingelmunster nog een heiligdom uit de ijzertijd opgegraven, dat bestond 
uit een klein rond gebouwtje met voorportaal en omringd door een aantal bomen. 
 
Stedelijke/ruimtelijke ontwikkeling 

De Mandel en haar valleigebied zijn in belangrijke mate landschapsbepalend geweest, niet enkel wat 
de nederzettingsvormen betreft, maar ook waar die nederzettingen zich ontwikkeld hebben. De 
relatief droge zandstroken of kouters aan beide zijden van de Mandel werden frequent uitgekozen 
als ideale vestigingslocatie en van daaruit zijn later woonkernen zoals Roeselare, Rumbeke, Kachtem, 
Emelgem, Izegem en Ingelmunster gegroeid. De heuvelrug Klerken-Geluveld en het plateau van 
Hooglede-Tielt vormen de waterscheidingskam tussen de IJzervallei en de Leievallei. Niet toevallig 
ontwikkelden verschillende dorpskernen zoals Staden, Westrozebeke, Moorslede, Hooglede en 
Lichtervelde Heihoek zich hier. Men wou immers geen natte voeten. 
De Gitsbergstraat met lindebomen en kasseien enerzijds en een holle weg anderzijds zijn 
voorbeelden van hoe landschappelijke elementen hebben meegespeeld in de ruimtelijke 
ontwikkeling van dorpen en het regionale wegennet. 
Het Sterrenbos herbergt niet enkel een prachtig kasteel met een rijke geschiedenis. Ook vanuit 
archeologisch standpunt is dit een interessante locatie voor de geschiedenis van Roeselare. De 
diverse aanwezige zichtassen in het park tonen aan hoe de mens de omgeving gebruikte en 
integreerde in het eigen bouwproject, een groot masterplan avant la lettre als het ware. Dit verhaal 
gaat zeker ook op voor het Baljuwhuis in de Hoogstraat te Roeselare. Waar bouwkundig en 
landschappelijke aspecten samenkomen, versterken de erfgoedwaarden van de site elkaar. Ook het 
kasteel van Ingelmunster met bijhorende tuin geeft mee identiteit aan de dorpskern. Zijn waarde-
volle landschappelijke aanwezigheid vormt een belangrijke landmark langs het kanaal. De 
kasteeldomeinen Blauwhuis, Wallemote en Wolvenhof in Izegem, Koekuit in Moorslede en De 
Muncken, Lakebos, Rapenburg, Zorgvliet en Carpentier in Wingene vormen eveneens landmarks. 
De huidige druk op de beschikbare ruimte door verdichting in de kernen en de ontwikkeling van 
ambachtelijke zones vormen een gevaar voor het aanwezige patrimonium. De betonstop is nog niet 
voor morgen en dus moet er maximaal ingezet worden op het valoriseren van het bestaande 
gebouwenbestand door verduurzaming en herbestemming. 
 
 

1.3. Stakeholdersanalyse 

 
Op de stakeholderskaart (zie bijlage 4) zijn alle relevante stakeholders in kaart gebracht. 
Projectvereniging BIE streeft naar een zo optimaal mogelijke samenwerking met de verschillende 
spelers in het onroerend erfgoedveld en daarbuiten om op die manier tot een integrale en 
geïntegreerde onroerenderfgoedwerking te komen. 
 

1.3.1. Belangrijkste erfgoedactoren 

 
Binnen BIE wordt intensief samengewerkt met o.a. erfgoedcel TERF, bibliotheeksamenwerking 
BROERE, cultuuroverleg UITinMidwest en de intergemeentelijke archiefdienst IGA. Op termijn kan 
binnen Midwest ook samengewerkt worden met de clusters ruimtelijke ordening, economie, vrije 
tijd, enz. Via de stuurgroep van RADAR wordt de werking zowel ambtelijk als politiek afgetoetst, wat 
voor een grotere betrokkenheid en draagvlak zorgt. Jaarlijks wordt ook de adviesgroep 
geconsulteerd.  Op die manier houden we de vinger aan de pols bij het ruimere erfgoedveld en de 
spelers van de regio. 
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De vrijwillige onroerenderfgoedactoren (o.a. de adviesraden en werkgroepen erfgoed, heemkundige 
kringen, de WAR en de VOBOW) zijn zowel lokaal als regionaal actief en nemen vanuit een vrijwillig 
engagement een waardevolle rol op zich. Ook professionele erfgoedactoren zoals Stad-Land-Schap ’t 
West-Vlaamse Hart (lokaal en regionaal), Herita en Unesco (bovenlokaal) worden gezien als 
belangrijke partners, naast uiteraard het Agentschap Onroerend Erfgoed. 
 
Op lokaal niveau zijn de gemeentelijke diensten de belangrijkste stakeholders. Zowel het college van 
burgemeester en schepenen, de diensten cultuur, ruimtelijke ordening en stedenbouw worden 
gezien als noodzakelijke partners om een gedegen onroerenderfgoedbeleid te kunnen uitwerken. 
 
Tenslotte mogen de lokale erfgoedbeheerders en het brede publiek niet uit het oog verloren worden. 
Mensen die dagdagelijks in contact komen met onroerend erfgoed en er zorg voor dragen zoals 
eigenaars, bewoners, kerkfabrieken, … worden heel belangrijk geacht om een goede 
onroerenderfgoedwerking op poten te zetten. 

1.3.2. Belangrijke erfgoedactoren 

 
De andere IOED’s en onroerenderfgoedgemeenten in het Vlaamse onroerend erfgoedlandschap 
worden gezien als belangrijke partners, als klankbord en voor uitwisseling van expertise binnen het 
recent opgerichte Netwerk Onroerend Erfgoed. 
 
Om het gevoerde beleid en de verzamelde kennis een publieke vertaalslag te kunnen geven, zijn de 
diensten toerisme en burgerzaken (funerair erfgoed) belangrijke partners. Zij zijn een essentiële 
schakel in het verbreden van het draagvlak en de kennisoverdracht naar de burger toe. 
 
Een goed opgebouwde relatie met de professionele spelers in het onroerenderfgoedveld, met name 
ontwikkelaars, aannemers en archeologische bedrijven, wordt hoog ingeschat. Hierbij wordt gedacht 
aan wederzijds begrip en goede afspraken wat een vlotte afhandeling van dossiers ten goede komt. 
 
Het betrekken van de vrijwillige erfgoedactoren bij de werking van projectvereniging BIE kan een 
meerwaarde bieden voor beide kanten. Ook komt dit het onroerend erfgoed zelf ten goede. Een 
goede relatie met metaaldetectoristen, archeologische verzamelaars, heemkundige kringen, 
gidsenkringen maar ook verenigingen zoals bijv. Deuoxtonion vzw is essentieel en kan heel verrijkend 
zijn voor de eigen werking. Een optimale verstandhouding en een uitwisseling van kennis en 
gegevens kan de regionale werking alleen maar versterken. Het contact met de lokale actoren zorgt 
voor een goede voeling met het eigen lokale erfgoed. 
 

1.3.3. Gewenste erfgoedactoren 

 
Zowel de dienst onderwijs van de gemeenten alsook lagere scholen, secundaire scholen, 
hogescholen en universiteiten ziet BIE als gewenste partners voor RADAR. 
 
Het aanwezige onroerend erfgoed in de regio is zeker gebaat bij een goede ontsluiting. Partnerschap 
en samenwerking met Vorming Plus en Toerisme Leiestreek wordt als een meerwaarde gezien, om 
samen een sterk onroerenderfgoedprogramma te kunnen brengen naar de burger. Ook UIT in 
Vlaanderen, het Ename Expertise Centrum en Canon Cultuurcel zijn gewenste partners. 
 
Ondersteuning op Vlaams niveau kan ondermeer gevonden worden bij de Vlaamse landmaatschappij 
VLM en Monumentenwacht Vlaanderen.  
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Bij de erfgoedgerichte organisaties zoals bibliotheken en archieven maar ook familiekunde 
Vlaanderen, CAG, Epitaaf, CRKC en VVIA kunnen interessante partnerschappen op poten gezet 
worden. Het wederzijds ter beschikking stellen van expertise wordt steeds meer regel dan 
uitzondering. Bij de niet erfgoedgerichte organisaties denken we bijv. aan architecten en notarissen 
maar ook aan het bisdom, VVSG, Boerenbond, ABS. De leden/klanten van deze actoren komen 
dagdagelijks in contact met onroerend erfgoed en vormen daarom voor RADAR interessante 
informatiekanalen. 
 
Om alle input om te zetten naar een leesbaar en overzichtelijk aanbod zijn leveranciers nodig die ons 
daarbij kunnen helpen. Gespecialiseerde firma’s zoals GEO-IT, Casa Blanca vzw, Packed vzw, enz. 
hebben de kennis in huis om een complexe boodschap te vertalen naar het grote publiek op een 
begrijpbare manier en in een toegankelijk concept of medium. 
 
 

1.4. Wetgevende context en sectorale plannen 

 

1.4.1. Lokaal niveau 

Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplannen (GRS) 

Alle gemeenten in de regio zijn ontvoogd op vlak van ruimtelijke ordening en mogen dus zelf een 
beslissing nemen bij aanvragen voor stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen. Enerzijds 
werd daarvoor telkens een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) opgesteld die richting geeft 
aan invulling en bestemming van de beschikbare ruimte. Anderzijds wordt bij omgevings-
vergunningen rekening gehouden met onroerend erfgoed en speelt RADAR met haar expertise een 
rol van betekenis voor de gemeenten. 

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP) 

De gemeenten maken gebruik van ruimtelijke uitvoeringsplannen om een bepaald gebied te 
(her)bestemmen en regels vast te leggen voor de invulling ervan. RADAR wordt telkens betrokken om 
het onroerend erfgoed binnen het RUP-gebied te situeren en aan te geven op welke manier men hier 
rekening mee dient te houden, ondermeer via een MER. 

Milieueffectenrapporten (MER) 

In aanloop naar grotere ruimtelijke planningsprocessen worden de potentiële effecten op de 
omgeving nagegaan, waarvan ook het onroerend erfgoed integraal deel uitmaakt. RADAR wordt 
telkens betrokken om het onroerend erfgoed binnen het MER-gebied te situeren en aan te geven 
wat de mogelijke effecten zullen zijn en op welke manier men hier rekening mee dient te houden. 

Onroerenderfgoedgemeente 

Vanuit het subsidiariteitsprincipe moedigt de Vlaamse Overheid lokale besturen aan om bepaalde 
taken en bevoegdheden omtrent onroerend erfgoed op te nemen. Door zich te laten erkennen als 
onroerenderfgoedgemeente, kan men een lokaal erfgoedbeleid uitbouwen en meer verantwoor-
delijkheden opnemen omtrent het onroerend erfgoed op het eigen grondgebied. De inbreng van 
RADAR zal essentieel zijn, zowel bij het traject tot erkenning als bij het uitvoeren van de taken. Stad 
Roeselare zal de aanvraag tot erkenning in 2020 indienen. 
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1.4.2. Regionaal niveau 

Cultureel-Erfgoedbeleidsplan 2021-2026 (TERF) 

In april 2020 dient erfgoedcel TERF een meerjarenbeleidsplan in voor het opnemen van een 
dienstverlenende rol op regionaal niveau binnen het cultureel erfgoeddecreet, dit voor de periode 
2021-2026. Ze wil een positieve perceptie van het cultureel erfgoed(veld) in de regio stimuleren. 
Daarnaast is er aandacht voor het immaterieel cultureel erfgoed met specifieke focus op ambachten 
en vakmanschap. Verder wil men regionale actoren ondersteunen bij de duurzame omgang met 
digitaal erfgoed. Ten slotte zet TERF in op een visie over en een strategie voor de toekomst van niet-
professioneel beheerde erfgoedcollecties. 

Cultuurnota 2020-2025 (BIE) 

BIE heeft een cultuurnota opgesteld om met de nodige Vlaamse middelen een regierol op te nemen 
voor bovenlokale culturele veld. Ze wil sterk inzetten op netwerking en bovenlokale samenwerking. 
Daarnaast positioneert BIE zich als aanspreek- en doorverwijspunt rond cultuur en erfgoed. Verder 
wordt experiment en innovatie gestimuleerd, via kennisdeling, vorming en begeleiding op maat. Ten 
slotte bevordert BIE cultuurparticipatie door te streven naar een gevarieerd en kwalitatief aanbod en 
het stimuleren en initiëren van (vernieuwende) participatieve praktijken. 

Stad-Land-Schap ’t West-Vlaamse Hart 

In de samenwerkingsovereenkomst geeft Stad-Land-Schap aan te willen bijdragen tot een duurzame 
ontwikkeling van de regio door de belevingswaarde te verhogen en de attractiviteit te versterken. 
Door het uitspelen van troeven zoals erfgoed doen mensen kennis op van hun regio en beschikken ze 
over een gezonde dosis regiofierheid. Met betrekking tot erfgoed wenst men in te zetten op visie-
vorming tot valorisatie en ontsluiting van erfgoed en het opzetten van (educatieve) acties. Hiervoor 
zal Stad-Land-Schap samenwerken met RADAR. 
 

1.4.3. Vlaams niveau 

Onroerenderfgoeddecreet (12 juli 2013) en Onroerenderfgoedbesluit (16 mei 2014) 

De nieuwe onroerend erfgoedregelgeving geeft gemeenten de mogelijkheid om zelf meer 
bevoegdheden inzake het onroerend erfgoed op te nemen, zoals advies bij sloop van vastgestelde 
inventarisitems en kap van items opgenomen op de inventaris van het houtig erfgoed, akte nemen 
van (archeologie)nota’s, meldingen bij archeologische ingrepen en toelatingen bij handelingen aan of 
in beschermde goederen. Om erkend te worden als onroerenderfgoedgemeente moeten een aantal 
beleidsprioriteiten (beleidsvisie, vrijwilligerswerking ondersteunen, draagvlak creëren, voorbeeld-
functie opnemen, consultatienetwerk uitbouwen, digitaal register bijhouden) geconcretiseerd 
worden en kan men zich hierbij laten ondersteunen door een erkende intergemeentelijke 
onroerenderfgoeddienst (IOED). 
Meerdere gemeenten kunnen zich verenigen om samen een IOED op te richten, die vrijwilligerswerk 
ondersteunt, draagvlak creëert, over de nodige expertise beschikt en een consultatienetwerk 
uitbouwt. Om erkend te worden als IOED moet het werkingsgebied over een aantoonbaar 
gemeenschappelijk erfgoedpakket beschikken en een onroerenderfgoedbeleidsplan indienen. Door 
het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse overheid kunnen – mits 
jaarlijkse rapportering – de nodige werkingssubsidies aangevraagd worden. 

Regeerakkoord Vlaamse Regering 2019-2024 

De lokale besturen wil men actiever betrekken bij het beschermen van het onroerend erfgoed. Voor 
hen is een belangrijke rol weggelegd bij het evalueren van het erfgoedbestand. Daarnaast moet bij 
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beschermings- en restauratiebeslissingen meer rekening gehouden worden met het belang dat zij 
hechten aan het erfgoed binnen geïntegreerde projecten en hun visie op onroerend erfgoed. 
Men wil lokale overheden blijven stimuleren om een eigen erfgoedbeleid te voeren (door aan te 
sluiten bij een IOED en/of de erkenning als onroerenderfgoedgemeente aan te vragen). Lokale 
besturen die dat engagement opnemen, worden hierin aangemoedigd en ondersteund. 
Daarnaast zet men prioritair in op het wegwerken van de wachtlijsten bij restauratie- en erfgoed-
premiedossiers, wordt de archeologieregelgeving en uitvoeringspraktijk bijgestuurd waar nodig, 
worden de inventarissen/lijsten geëvalueerd en geoptimaliseerd, gaat men voluit voor goed beheer 
van onroerend erfgoed en via een innovatie omgang voor goede (her-)bestemmingen en wordt de 
financiering van de erfgoedsector hertekend. Ten slotte wil men verder bouwen aan een volwaardig 
en transversaal landschapsbeleid, waarbij de strategische doelstellingen van het Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen (BRV) inzake landschappelijke kwaliteit volop in praktijk gebracht worden. 

Beleidsnota Onroerend Erfgoed 2014-2019 (Geert Bourgeois)9 

De onroerenderfgoedzorg is een gedeelde verantwoordelijkheid van de verschillende beleidsniveaus. 
Gemeenten kunnen bepaalde bevoegdheden opnemen en zich als zodanig profileren, waarbij goede 
afspraken en een duidelijke rolverdeling ieders takenpakket definiëren. Een onroerenderfgoedbeleid 
op gemeentelijk niveau zorgt voor een grotere erfgoedbewustwording in de gemeenschap en men 
kan zich hiertoe laten ondersteunen door een erkende IOED. Herita zal daarnaast de vrijwilligers-
werking mee ondersteunen en begeleiden waar nodig. 
 
 

1.5.  SWOT-analyse 

 
De onderstaande, samenvattende SWOT-analyse (tabel 7) is het resultaat van verschillende 
bevragingen (stuurgroep RADAR, stuurgroep TERF en adviesgroep BIE) en interviews met meerdere 
stakeholders (aannemer, archeologische bedrijven, architect, Boerenbond, V.O.B.o.W. vzw), evenals 
de aanvulling, selectie en synthese door het planningsteam. Voor de uitgebreide SWOT-analyse, zie 
bijlage 5. 
 

SWOT-ANALYSE 

STERKTES KANSEN 

- Multidisciplinair team van experten 

onroerend erfgoed 

- Integrale werking binnen BIE 

- Helpdesk als aanspreekpunt/ snelle 

advisering/ kort op de bal spelen 

- Vrijwilligersmanagement BIE 

- Vlaamse subsidies 

- Bewustmaking en hierdoor draagvlak 

vergroten 

- Inkanteling in DVV Midwest 

- Meer ontsluiting en draagvlak door 

technologische ontwikkeling 

- Herbestemmingspolitiek OE 

 
9 De Beleidsnota Onroerend Erfgoed 2020-2025 van Minister Matthias Diependaele was bij het ter perse gaan 

van dit beleidsplan nog niet ter beschikking. 
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ZWAKTES BEDREIGINGEN 

- Te weinig bekend/zichtbaar 

- Ad hoc beleidsvisie gemeenten 

- IOED tussen hamer en aambeeld, 

rechter en partij (belangen?) 

- Expertise op vlak van landschappelijk 

erfgoed beperkt 

- Beperkt personeelsbestand 

- Archeologienota’s niet in house 

- Grote verstedelijking/ verdichting/ 

inbreiding 

- Dorpszicht, publieke ruimtes gaan 

verloren 

- Impact van schaalvergroting op de 

dienstverlening 

- De kost van onroerend erfgoed 

Tabel 7. Samenvattende SWOT-analyse 
 

1.5.1. Interne factoren 

 
Zowel de werking van RADAR binnen het weefsel van de gemeenten als het huidig erfgoedbeleid 
werd hier onder de loep genomen. 

Sterktes 

RADAR is een multidisciplinair team dat beleidsmakers, ondernemers en particulieren met kennis van 
zaken kan bijstaan op het vlak van archeologie, bouwkundig en landschappelijk erfgoed. Deze 
expertise is afwezig binnen de gemeentelijke administratie en kan aldus via het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband binnengehaald worden. Bovendien is de specifieke regiokennis een troef 
voor instanties die hier niet meteen in thuis zijn. 
 
BIE realiseert een integrale werking door naast het onroerend erfgoed (RADAR) ook het culturele 
erfgoed (erfgoedcel TERF), de bibliotheken (BROERE), cultuurcommunicatie (UITinMidwest), 
archieven (IGA) en in de toekomst misschien ook depotwerking te omvatten. Een breed werkveld 
wordt zo onder één koepel samengebracht waar de verschillende disciplines elkaar door 
samenwerking en uitwisseling versterken. 
 
RADAR wordt gewaardeerd om haar aanspreekbaarheid voor diegenen die (on)rechtstreeks met 
archeologie, bouwkundig en landschappelijk erfgoed te maken krijgen. Als helpdesk worden 
eventuele problemen kordaat aangepakt en wordt er naar oplossingen en een passend traject 
gezocht. Er wordt kort op de bal gespeeld, zodat de geleverde adviezen een vlotte en efficiënte 
afhandeling van de betrokken dossiers mogelijk maken. 
 
Reeds jarenlang bouwt het intergemeentelijk samenwerkingsverband een platform uit waar 
vrijwilligers in een passende omgeving en met gepast materiaal een breed scala aan activiteiten 
kunnen uitvoeren over de verschillende werkingsgebieden heen. Een wisselend team vrijwilligers 
met een vaste kern staat wekelijks paraat en hun werk wordt beloond met dagelijkse appreciatie en 
een jaarlijkse studiereis. 
 
Het is door de Vlaamse subsidies – naast de inbreng van de deelnemende gemeenten – dat een 
dienst als RADAR mogelijk is en er kennis en expertise rond onroerend erfgoed kan aangewend 
worden binnen de werking en het beleid van de gemeenten. 
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Zwaktes 

Bij navraag bleek de naam RADAR evenals ons dienstaanbod bij een aantal stakeholders – zeker als zij 
van buiten de regio komen – weinig tot niet bekend. Dit wil zeggen dat niet iedereen vlot de weg 
vindt naar de helpdeskfunctie die het IGS voor de regio wil zijn wat betreft het onroerend erfgoed. 
 
Het ontbreekt de gemeenten soms nog aan beleidsvisie op lange termijn wat het onroerend erfgoed 
betreft. Hierdoor moeten dossiers vaak ad hoc behandeld worden en is het moeilijk een lijn te 
trekken. Aan die beleidsvisie op langere termijn wordt momenteel gewerkt via het ABC-systeem. 
 
In bepaalde dossiers bevindt RADAR zich tussen het spreekwoordelijke hamer en aambeeld. Het gaat 
vaak om een conflict tussen de erfgoedwaarde en het ruimere – vaak economische – plaatje. Hierbij 
bevindt RADAR zich op het wankele snijvlak tussen de vergunningverlenende overheid, de bouwheer 
en eventuele burgerplatformen of belangenverenigingen. 
 
Met achtergronden in de archeologie en het bouwkundig erfgoed beschikt RADAR niet meteen over 
een profiel met specifieke expertise op het vlak van landschappelijk erfgoed. Om de integrale 
werking van de IOED te verzekeren, steunen we op eigen basiskennis van het fysieke landschap en 
landschapszorg, maar gaan we ook te rade bij Stad-Land-Schap ’t West-Vlaamse Hart. 
 
Het werkingsgebied breidt stilaan uit, niet alleen in aantal gemeenten, maar ook in het takenpakket 
(o.a. erkenningsaanvraag Roeselare tot OE-gemeente, extra vragen/ noden van gemeentebesturen). 
Het wordt dus kijken in hoeverre we met het huidige personeelsbestand (2 VTE’s) de dienstverlening 
kunnen verzekeren, immers is voor extra personeel een aanzienlijke extra financiële inbreng nodig. 
 

1.5.2. Externe factoren 

 
Hier werd vooral gekeken naar de maatschappelijke tendensen en de nieuwe regelgeving rond 
onroerend erfgoed (decreet en besluit). 

Kansen 

Het rijke aanwezige onroerend erfgoed biedt volop kansen om in te zetten op bewustmaking. Door 
het gesprek aan te gaan met de eigenaars, bouwheren en architecten, door te luisteren naar de 
noden en wensen van besturen en burgers en door in dialoog te gaan met zowel tijdelijke als 
structurele erfgoedgemeenschappen houdt RADAR de vinger aan de (onroerend erfgoed)pols. Het 
aanboren van het vrijwilligerspotentieel en mogelijke burgerparticipatie biedt kansen om de regio-
identiteit te versterken en het draagvlak voor onroerend erfgoed te verbreden. 
 
De inkanteling in DVV Midwest biedt mogelijkheden om onze dienstverlening uit te breiden naar een 
ruimer werkingsgebied en om gemakkelijker aansluiting te vinden bij andere beleidsdomeinen via de 
clusters die eveneens onder Midwest vallen, zoals economie, ruimtelijke ordening, toerisme, enz. 
 
In onze samenleving gaat technologische vernieuwing snel en deze vernieuwing zal in de toekomst 
steeds sneller gaan. In de komende 15 jaar zijn (r)evoluties te verwachten in onder meer 
biotechnologie (GGO’s, …), ICT (mobiel internet, sociale media, digitale technologie, …), 
nanotechnologie en geavanceerde productiesystemen. Deze ontwikkelingen/technologieën bieden 
mogelijkheden voor de maatschappij, ook voor onroerend erfgoed om op een doelgerichte manier 
voor een specifieke ontsluiting te zorgen. Binnen het onroerenderfgoeddomein openen zich 
opportuniteiten inzake monitoring (sensortechnologie), behoud en beheer (3D printing), ontsluiting 
(digitalisering), en beleving en draagvlakvorming (AI, VR, enz.).Tevens kan door het gebruik van 
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bepaalde media specifieke (moeilijk te bereiken of nieuwe) doelgroepen bereikt worden. Het 
inzetten van nieuwe ontwikkelingen gecombineerd met de bestaande mogelijkheden zorgen voor 
een breed spectrum van middelen die ingezet kunnen worden om zo het draagvlak en de 
kennisdeling over onroerend erfgoed te vergroten. 
 
Door de secularisering van onze maatschappij komen heel wat kerken onder druk te staan. In alle 
openheid nadenken over neven- of herbestemmingen is de beste garantie dat dit erfgoed behouden 
blijft voor de volgende generaties. Het biedt kansen om op een doordachte manier om te gaan met 
ons onroerend erfgoed en de nodige stappen te plannen die nodig zijn om het door te geven aan de 
volgende generaties. Niet enkel het vrijgekomen kerkelijk erfgoed verdient een goede 
herbestemming maar ook industriële complexen, hoeves, … verdienen een integrale en 
geïntegreerde aanpak. Een gebouw zonder functie komt te vervallen en verdwijnt. Wanneer 
herbestemming als een kans wordt gezien, is dit de ideale hefboom om onroerend erfgoed dichter bij 
de mensen te brengen en het draagvlak te vergroten. 

Bedreigingen 

Binnen het nieuwe onroerenderfgoeddecreet is het voor RADAR onmogelijk om archeologienota’s te 
schrijven, gezien recente veldervaring een vereiste is voor een erkenning type 1. De opgebouwde 
regiokennis en expertise kan aldus niet langer rechtstreeks ter beschikking gesteld worden van de 
gemeenten, waardoor de meerwaarde van de IOED op dit vlak moeilijker te verdedigen is. Dit wordt 
deels opgevangen door betrokken te worden in de archeologietrajecten die de gemeenten initiëren 
en de regiokennis ter beschikking te stellen van de aangestelde erkende archeoloog. 
 
Grote verstedelijking gepaard met een verplichte verdichting en inbreiding maakt dat onroerend 
erfgoed vaak onder druk komt te staan. Erfgoedwaarden worden ondergeschikt geacht aan 
economische belangen. Sloop krijgt nog veel te dikwijls voorrang op renovatie en herbestemming. 
Onder het mom van goede ruimtelijke ordening gaat hierdoor heel wat onroerend erfgoed 
onvermijdelijk verloren. 
 
Hierbij aansluitend gaan dorps- en straatzichten verloren. De menselijke leefomgeving verandert 
zienderogen. Deze veranderingen in onze natuurlijke en bebouwde leefomgeving hebben 
onvermijdelijk een weerslag op het onroerend erfgoed in Vlaanderen. De roep naar een slimmer 
gebruik van de publieke ruimte klinkt steeds luider. Verdichting en inbreiding worden als lastige 
taken gezien. Ook het nadenken over een integrale benadering van alle ruimteclaims wordt als 
remmend ervaren in een steeds veranderende maatschappij. 
 
De eerder aangehaalde schaalvergroting die de inkanteling in DVV Midwest met zich mee kan 
brengen, zorgt ervoor dat er op een bepaald moment keuzes gemaakt zullen moeten worden. Met 
het huidig personeelsbestand aan meer gemeenten (tot zelfs het dubbel) dezelfde dienstverlening 
aanbieden, zal onmogelijk zijn. Dan moet ofwel onze algemene dienstverlening teruggeschroefd 
worden, ofwel moet het personeelsbestand uitgebreid worden. 
 
Het opgraven en registeren van archeologische vondsten, het renoveren en herbestemming van een 
erfgoedwaardig pand of de opmaak en uitvoering van een landschapsbeheersplan kosten geld. Het 
zijn investeringen die niet direct resulteren in een geldelijke meerwaarde of opbrengst. Hierdoor 
ervaren eigenaars en opdrachtgevers erfgoed als een lastige zaak. Het weerhoudt hen ervan 
broodnodig onderhoud te doen en missen het inzicht van een return op lange termijn. 
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1.5.3. Conclusies 

 
Het IGS heeft de nodige expertise in huis om dossiers met betrekking tot onroerend erfgoed op een 
efficiënte manier af te handelen, maar het ontbreekt nog aan naamsbekendheid om ook het gehele 
werkveld van dienst te kunnen zijn. Een nauwe politieke betrokkenheid is noodzakelijk om een 
beleidsvisie op de lange termijn te kunnen vormgeven en de bemiddelende rol van het IGS moet 
duidelijk gesteld worden. 
 
Het IGS omvat een wijd spectrum van disciplines die door uitwisseling elkaars werking versterken en 
kan bovendien bogen op een uitgebreid vrijwilligersmanagement. De door het IGS gegenereerde 
Vlaamse subsidies maken het bovendien – ook voor kleinere – gemeenten mogelijk om het 
onroerend erfgoed te valoriseren en een plaats te geven binnen het gemeentelijk weefsel. 
 
Het rijke aanwezige erfgoed in de regio maakt dat er voldoende stof is om een gedragen 
publiekswerking op poten te zetten. Door het gesprek aan te gaan wordt afstemming gezocht met de 
leefwereld van diverse doelgroepen. Hulpmiddel hierbij kunnen de nieuwe technische 
ontwikkelingen zijn. Onroerend erfgoed dat herbestemd moet worden, kan als hefboom dienen om 
nieuwe realisaties en een groter draagvlak te creëren. 
 
Doordat IOED’s zelf geen archeologienota’s kunnen schrijven, valt deze meerwaarde weg voor de 
lokale besturen. Een grote en ondoordachte verstedelijking zorgt voor een onherstelbaar verlies van 
onroerend erfgoed. Zo verliezen mensen landmarks in hun omgeving waarmee ze zich kunnen 
identificeren. De hoge kostprijs maakt dat projecten met of rond het aanwezige erfgoed als zeer 
onaantrekkelijk worden ervaren. De schaalvergroting die de inkanteling in DVV Midwest met zich 
mee kan brengen, zal in de toekomst mogelijk de dienstverlening hypothekeren. 
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Deel 2. Beleidsplan 
 

2.1. Missie en visie 

 

2.1.1. Missie 

 
In 2019 werd een nieuwe missie geformuleerd voor BIE. Decretale wijzingen, een veranderende 

bestuurlijke context en de inkanteling in een grotere intercommunale maakten een globale nieuwe 

missie voor BIE, het platform voor cultuur en erfgoed binnen Midwest, noodzakelijk. De missie van 

BIE is hier geconcretiseerd voor de werking van RADAR. 

BIE verbindt steden, gemeenten en actoren in Midden-West-Vlaanderen in een open en dynamisch 

platform rond cultuur en erfgoed. Als een bezige bij zorgt BIE voor vruchtbare kruisbestuivingen en 

creëert zo mee de voedingsbodem voor een rijk en bloeiend cultuur- en erfgoedveld. BIE draagt op die 

manier mee bij aan een duurzaam ecosysteem dat groeikansen schept voor de hele regio. 

Onroerend erfgoed maakt een wezenlijk onderdeel uit van dat ecosysteem. Samen en in dialoog met 

diverse stakeholders streeft RADAR een integrale en geïntegreerde erfgoedzorg na, stimuleert en 

faciliteert RADAR een duurzaam behoud, beheer en ontsluiting van het onroerend erfgoed in de regio 

en versterkt en verbreedt zo het draagvlak voor onroerend erfgoed. 

2.1.2. Visie 

 
IOED RADAR heeft de ambitie om het (draagvlak voor) duurzaam behoud, beheer en ontsluiting van 

het onroerend erfgoed in de regio te versterken en zo een kwaliteitsvolle en herkenbare omgeving tot 

stand te brengen. Binnen een dynamisch netwerk van professionele en vrijwillige (erfgoed)actoren 

fungeert RADAR als activerend kennisknooppunt dat in voortdurende dialoog een integraal en 

geïntegreerd onroerend erfgoedbeleid bemiddelt en een brede en diverse participatie aan onroerend 

erfgoed stimuleert. We gaan voor een grotere zichtbaarheid en aantrekkingskracht van onroerend 

erfgoed in de regio. 
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2.2. Strategische en operationele doelstellingen 

 
Volgende doelstellingen worden naar voor geschoven. Bij elk van de doelstellingen geven we een 
aantal mogelijke acties mee. Dit is uiteraard een niet-limitatieve lijst, de acties zullen steeds in 
overleg met alle betrokkenen geconcretiseerd worden in een jaarlijks actieplan. 
 

SD 1: 
Het IGS versterkt en faciliteert het gemeentelijke beleid met de expertise van RADAR. 
 

OD 1: Het IGS en het lokaal beleid concretiseren hun visie over het onroerend erfgoedbeleid 
in beheers- en uitvoeringsplannen. 

Expertise ter beschikking stellen bij de opmaak van RUP’s, herbestemmingsdossiers, 
een gemeentelijke inventaris, beleidsvisietrajecten, beheersplannen, enz. Optreden 
als bemiddelaar bij individuele onroerend erfgoed gerelateerde dossiers. 
 

OD 2: Het IGS ondersteunt gemeentes in de erkenning als onroerenderfgoedgemeente om zo 
gezamenlijk een daadkrachtig onroerend erfgoedbeleid uit te voeren. 

De gemeenten helpen met het vervullen van de erkenningsvoorwaarden en blijvende 
ondersteuning bieden aan onroerenderfgoedgemeenten. 
 

OD 3: Het IGS biedt expertise en ondersteuning aan om te waken over de kwaliteit van 
adviezen en de beoordeling van nota’s (cf. archeologienota). 

Externe adviezen en nota’s met betrekking tot onroerend erfgoed opvolgen. 
 

SD 2: 
Het IGS versterkt het draagvlak voor en de dialoog over het behoud, beheer en ontsluiting van het 
lokaal onroerend erfgoed bij de inwoners van de BIE-regio. 
 

OD 1: Het IGS erkent en ondersteunt zowel tijdelijke als structurele erfgoedgemeenschappen 
als actieve ambassadeurs van het lokale erfgoed. 

De eigen communicatiekanalen aanbieden om een ruimer publiek te bereiken. 
Erfgoedgemeenschappen een luisterend oor en een helpende hand reiken. 
 

OD 2: Het IGS breidt de huidige vrijwilligerswerking verder uit wat betreft de onroerend 
erfgoedmaterie. 

Oproep naar vrijwilligers voor het invullen van het archeologieluik van Erfgoedbank 
Midwest, inventariseren van begraafplaatsen in het kader van Versteende 
Getuigenissen, actualisatie inventaris bouwkundig erfgoed, enz. 
 

OD 3: Het IGS stimuleert burgerparticipatie. 
Proeftuinprojecten opzetten, enz. 
 

OD 4: Het IGS sensibiliseert het brede publiek waar en wanneer mogelijk en vergroot 
hiermee het maatschappelijk draagvlak. 

Deelnemen aan nationale publieksmomenten zoals OMD, Erfgoeddag, Week van het 
bos, Openkerkendag, enz. De eigen communicatiekanalen aanwenden om onroerend 
erfgoed onder de aandacht te brengen. 
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SD 3: 
Het IGS profileert RADAR als expertisecentrum en lokaal aanspreekpunt bij zijn stakeholders. 
 

OD 1: Het IGS vergroot de naamsbekendheid van RADAR. 
Folder opstellen en verspreiden, enz. 
 

OD 2: Het IGS promoot RADAR als erfgoedloket en aanspreekpunt voor de regio wat betreft 
het onroerend erfgoed. 

Good practices aanleveren, klantgericht mee naar oplossingen zoeken, enz. 
 

OD 3: Het IGS informeert belanghebbenden over de diverse ondersteuningsmogelijkheden 
met betrekking tot hun onroerend erfgoed. 

Via de website een overzicht aanbieden van alle mogelijke premies, subsidies, enz. 
 

SD 4: 
Het IGS diversifieert samen met en voor de stakeholders de publiekswerking en verhoogt de 
zichtbaarheid van en de kennisdeling over het onroerend erfgoed. 
 

OD 1: Het IGS maakt (nieuwe) doelgroepen warm voor onroerend erfgoed. 
Rondleidingen voor schoolkinderen organiseren, projecten opstarten rond specifieke 
thema’s zoals migratie, industrieel erfgoed, trage wegen enz. gericht op nieuwe 
doelgroepen zoals landbouwers, architecten, werklozen, migranten, enz. 
 

OD 2: Het IGS deelt haar opgebouwde kennis omtrent het onroerend erfgoed. 
Kennisoverdracht via de eigen communicatiekanalen, lezingen organiseren, intervisie 
rond onroerend erfgoed enz. 
 

OD 3: Het IGS vergroot samen met de stakeholders de aantrekkingskracht van het onroerend 
erfgoed in de regio. 

Info-panelen plaatsen, onroerend erfgoed bereikbaarder maken, enz. De regio-
identiteit en fierheid aanscherpen, de nieuwsgierigheid prikkelen, enz. 

 

SD 5: 
Het IGS realiseert samen met haar netwerk een integrale en geïntegreerde erfgoedwerking. 
 

OD 1: Het IGS bekijkt met haar multidisciplinair team elk OE dossier vanuit een integrale 
erfgoedbril. 

Elke vraag archeologisch, bouwkundig en landschappelijk benaderen. 
 

OD 2: Het IGS vergroot haar netwerk, wisselt expertise uit en verankert het binnen haar 
netwerk. 

Deelname aan studiedagen, colloquia, contactmomenten, enz. Goede betrekkingen 
onderhouden met (boven)lokale actoren. Wederzijdse engagementen aangaan. 
 

OD 3: Het IGS integreert onroerend erfgoed binnen andere beleidsdomeinen en vice versa. 
Afstemming zoeken en aansluiting betrachten met cultuur, toerisme, ruimtelijke 
ordening, natuur, enz. Een vruchtbare uitwisseling nastreven. 
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SD 6: 
Het IGS ontwikkelt zich verder tot een duurzame, lerende, performante en transversale 
netwerkorganisatie in het bovenlokale erfgoedveld. 
 

OD 1: Het IGS ontwikkelt een duurzaam medewerkersbeleid met aandacht voor talent- en 
competentieontwikkeling en interne kennisoverdracht en -borging. 

Vakbibliotheek, vormingsbeleid (o.a. interne vormingen), jaarlijkse functionerings- of 
evaluatiegesprekken, (gemeenschappelijk) intern overleg, enz. 
 

OD 2: Het IGS handelt volgens de principes van goed bestuur door het uitwerken van een 
transparante organisatie- en beslissingsstructuur en het voeren van een gezond financieel 
beleid. 

Deelname cluster cultuur Midwest, financiële administratie (o.a. boekhouding), 
stuurgroep RADAR, enz. 
 

OD 3: Het IGS communiceert op een doordachte en gedifferentieerde manier over haar 
dienstverlening en activiteiten. 

Communicatie via nieuwsbrief, website, sociale media, pers, gemeentelijke kanalen, 
enz. in afstemming met de communicatiemedewerker van BIE, uitwerken 
communicatieplan in het kader van projecten, zichtbaarheid verhogen, enz. 
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2.3. Organisatiestructuur en personeelsinzet 

 
De intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst RADAR blijft deel uitmaken van BIE en verder werken 
binnen het kader dat doorheen de jaren werd uitgebouwd, maar dan onder koepelstructuur van de 
DVV Midwest. RADAR zal net als de andere domeinen – die het IGS omvat – beleidsvoorbereidend 
werk verrichten in een aparte stuurgroep, waarna de overkoepelende Raad van Bestuur beslissingen 
op politiek niveau kan nemen. De jaarlijkse adviesgroep geeft een stem aan het middenveld van 
erfgoedminnende verenigingen. 
 

 
 
Elien Vernackt en Willem Hantson treden op als erfgoedconsulenten van RADAR. Samen zetten ze in 
op archeologie, bouwkundig erfgoed en landschappelijk erfgoed vanuit een integrale benadering. De 
expertise op vlak van het landschappelijk erfgoed wordt verder opgebouwd door bijscholing en in 
samenwerking met Stad-Land-Schap ’t West-Vlaamse Hart. Het netwerk dient ter uitwisseling en 
verankering van deze expertise. 
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2.4. Uitbouw consultatienetwerk 

 
RADAR wil erfgoed dichter bij de mensen brengen, ze met andere ogen naar hun omgeving laten 
kijken en hierdoor een groter bewustzijn genereren. 
 
RADAR heeft het netwerk van BIE de voorbije jaren verder uitgebreid op het vlak van onroerend 
erfgoedmaterie. Aangezien de verschillende deelwerkingen van het IGS hetzelfde werkingsgebied 
hebben en op eenzelfde locatie gevestigd zijn, is het gemakkelijker om een gezamenlijk en 
intergemeentelijk erfgoedbeleid voor de regio uit te werken en elkaars netwerken te versterken. 
 
De opzet is dat bestaande knowhow maximaal kan benut worden door samenwerking en uitwisseling 
van expertise. Het ligt voor de hand dat daarbij nauw wordt samengewerkt met de 
sectordeskundigen van de verschillende betrokken overheden, waaronder de BIE-gemeenten, het 
Netwerk Onroerend Erfgoed, Herita en het agentschap Onroerend Erfgoed. Maar ook met de niet-
sectorgebonden deskundigen wil projectvereniging BIE de bestaande samenwerking verder zetten. 
Het overleg met de lokale diensten cultuur, burgerzaken (begraafplaatsen), landbouw, milieu en 
toerisme wordt als zeer waardevol en constructief geacht. Deze actoren zijn essentieel om een 
gedegen en gedragen onroerenderfgoedwerking mogelijk te maken. 
 
Het aanwezige onroerend erfgoed in de regio is zeker gebaat bij een goede ontsluiting. Partnerschap 
en samenwerking met Vorming Plus, Toerisme Leiestreek en Toerisme Vlaanderen, Westtoer, Leader 
en Stad-Land-Schap ’t West-Vlaamse hart wordt als een meerwaarde gezien, om samen een sterk 
onroerenderfgoedprogramma te kunnen brengen naar de burger. Ook UIT in Vlaanderen, het Ename 
Expertise Centrum en Canon Cultuurcel zijn gewenste partners. Het IGS streeft ernaar om deze 
actoren beter te leren kennen en op termijn misschien gezamenlijk actie te ondernemen. 
 
Naast de eigen werking wil RADAR volop inzetten op de ondersteuning van vrijwillige en 
professionele onroerenderfgoedactoren. RADAR wenst dit engagement van zowel tijdelijke als 
structurele erfgoedgemeenschappen (o.a. adviesraden en werkgroepen erfgoed, buurtcomités 
heemkundige kringen en V.O.B.o.W. vzw) te erkennen. Met het oog op de uitbreiding van de 
vrijwilligerswerking, het aanspreken van nieuwe doelgroepen en het vergroten van het draagvlak 
wenst RADAR ook minder voor de hand liggende partners aan te spreken. Zo wordt er bijvoorbeeld 
gedacht aan vrouwenbewegingen (Femma, KVLV, Markant, enz.), landbouworganisaties of 
migranten- en jeugdbewegingen. 
 
Om in de toekomst erfgoed te vrijwaren, moeten mensen er medeverantwoordelijk voor gemaakt 
worden. Erfgoedgemeenschappen zijn een cruciale factor om een duurzaam behoud van erfgoed te 
ontwikkelen. Burgers kunnen zelf (nieuwe, actuele) betekenissen geven aan ruimtes, locaties en 
gebouwen en dragen die ervaringen, beleving, waardering en betekenissen over aan anderen en aan 
volgende generaties. 
 
RADAR is steeds bereid in te stappen in eenmalige projecten. De opportuniteiten en uitdagingen voor 
de komende jaren zijn dan ook groot waarbij het aanknopen en afstemmen met ook nieuwe niet-
sectorgebonden initiatieven en strategische projecten voor de regio belangrijk is. 
 
Omdat jongeren de toekomst zijn en RADAR de opgebouwde kennis graag wil vertalen in een 
verbreding van het erfgoed, wil RADAR verder inzetten op educatie. Zowel de dienst onderwijs van 
de gemeenten maar ook lagere scholen, secundaire scholen, hogescholen en universiteiten ziet 
projectvereniging BIE als gewenste partner voor RADAR. RADAR streeft naar het bekomen van 
voldoende contactpersonen om zo projecten mogelijk te maken. 
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DVV Midwest 

Bijlage 1. Actieplan 2020 

 

SD1 : Het IGS versterkt en faciliteert het gemeentelijke beleid met de expertise van RADAR. 

 
SD1OD1: Het IGS en het lokaal beleid concretiseren hun visie over het onroerend 
erfgoedbeleid in beheers- en uitvoeringsplannen. 
 
ACTIE1: RADAR ondersteunt de gemeenten bij visievorming rond OE 

• Het ABC-systeem voor het bouwkundig erfgoed van de stad Roeselare finaliseren en 
mee nadenken over de implementatie ervan. 

• Implementatie van het ABC-systeem in de gemeente Moorslede. 

• Het beleidsvisietraject (ABC-systeem) voor het bouwkundig erfgoed van de gemeente 
Lichtervelde trekken. 

• Meewerken aan het beeldkwaliteitsplan en RUP voor de dorpskern van 
deelgemeente Gits (Hooglede) i.s.m. de WVI. 

• Mee nadenken over de herbestemming van kerken en het behoud en beheer van 
kapellen. 

• Archeologische Zones afbakenen en bespreken met de diensten stedenbouw en 
ruimtelijke ordening. 

• Mee nadenken over de visie op Trage Wegen. 

• Oplossingen zoeken voor de deponering van archeologische ensembles. 
 
ACTIE2: RADAR begeleidt trajecten voor het opstellen van beheers- en inrichtingsplannen 
voor monumenten, kerken, stads- en dorpsgezichten en begraafplaatsen. 
 
ACTIE3: RADAR is als betrokkene aanwezig bij trajecten ruimtelijke ordening op relevante 
overlegmomenten, voorziet de nodige input en denkt na over de integratie van onroerend 
erfgoed. 
 
ACTIE4: RADAR zoekt als bemiddelaar bij individuele onroerend erfgoed gerelateerde 
dossiers samen met de stakeholders naar een gepaste oplossing. 
 
ACTIE5: RADAR actualiseert de verschillende erfgoedinventarissen in de BIE-regio. Om de 
gemeenten te helpen een krachtdadig erfgoedbeleid te voeren, moet er kunnen gewerkt 
worden met de meest actuele basisinformatie. 
 
ACTIE6: RADAR helpt waar nodig op vraag van de stakeholder bij de opmaak van 
erfgoedinventarissen (vb. kerkinventaris, stadscollectie, graven, …). 

• In het kader van Versteende Getuigenissen staat de verdere inventarisatie van de 
oude stedelijke begraafplaats van Roeselare gepland, evenals een hernummering van 
de begraafplaats van Moorslede en een algemene check-up van alle gemeenten. 

• RADAR wordt betrokken bij de inventarisatie van de historische tuinen en parken in 
Roeselare, evenals de opmaak van een beleidsplan voor behoud en integratie. 

• Verzamelen van good practices van verbouwingen en renovaties aan bouwkundig 
erfgoed (cf. inspiratiegids). 
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• Doorgeven van aanvullingen voor de inventaris klein militair en religieus erfgoed van 
Roeselare en adviesverlening bij het onderhoud ervan. 

 
ACTIE7: RADAR speelt in op opportuniteiten met betrekking tot de zorg voor en de 
ontsluiting van onroerend erfgoed. 
 
ACTIE8: RADAR neemt de rol op van gemeentelijke verbalisant onroerend erfgoed voor de 
deelnemende gemeenten. Dit gebeurt steeds op vraag van en in nauw overleg met deze 
gemeenten. 
 
SD1OD2: Het IGS ondersteunt gemeentes in de erkenning als onroerenderfgoedgemeente 
om zo gezamenlijk een daadkrachtig onroerend erfgoedbeleid uit te voeren. 
 
ACTIE1: RADAR dient samen met en voor stad Roeselare de aanvraag tot erkenning als 
onroerenderfgoedgemeente in. 
 
ACTIE2: RADAR ondersteunt stad Roeselare bij het uitvoeren van de taken als 
onroerenderfgoedgemeente. 

• Advies geven bij toelatingen voor handelingen aan beschermd erfgoed waarvoor 
geen omgevingsvergunning vereist is, evenals de opvolging van deze toelatingen. 

• Akte nemen van of voorwaarden koppelen aan archeologienota’s en nota’s. 

• Begeleiden van de erkende archeologen bij de uitvoering van hun taak, controleren 
van een correcte toepassing van de Code van Goede Praktijk en de regelgeving over 
archeologie en opvolgen van archeologisch veldonderzoek. 

• Toelatingen geven voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem. 

• Ontvangen van de meldingen van de aanvang van een archeologisch vooronderzoek 
en archeologische opgravingen. 

 
SD1OD3: Het IGS biedt expertise en ondersteuning aan om te waken over de kwaliteit van 
adviezen en de beoordeling van nota’s (cf. archeologienota). 
 
ACTIE1: RADAR levert de nodige gegevens aan voor een prijsvraag en voorziet indien 
gewenst de nodige inhoudelijke informatie in het geval lokale besturen bouwheer zijn. 
 
ACTIE2: RADAR levert op vraag informatie aan voor archeologienota’s die betrekking 
hebben op bouwprojecten die zich binnen de BIE-regio bevinden. 
 
 

SD2 : Het IGS versterkt het draagvlak voor en de dialoog over het behoud, beheer en 
ontsluiting van het lokaal onroerend erfgoed bij de inwoners van de BIE-regio. 

 
SD2OD1: Het IGS erkent en ondersteunt zowel tijdelijke als structurele erfgoed-
gemeenschappen als actieve ambassadeurs van het lokale erfgoed. 
 
ACTIE1: RADAR biedt erfgoedgemeenschappen waar nodig en mogelijk een luisterend oor 
en een helpende hand aan. 
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ACTIE2: RADAR biedt de eigen communicatiekanalen aan om een ruimer publiek te 
bereiken. 
 
SD2OD2: Het IGS breidt de huidige vrijwilligerswerking verder uit wat betreft de onroerend 
erfgoedmaterie. 
 
ACTIE1: RADAR betrekt vrijwilligers bij diverse projecten. 
 
ACTIE2: RADAR begeleidt vrijwilligers bij het uitvoeren van hun taken. 
 
SD2OD3: Het IGS stimuleert burgerparticipatie. 
 
ACTIE1: RADAR ondersteunt en begeleidt trajecten met participatie van burgers: 

• Burgers worden betrokken bij de implementatie van het ABC-systeem voor het 
bouwkundig erfgoed van de gemeenten Moorslede en Roeselare. 

• Burgers worden betrokken bij de herbestemming van gedeselecteerd Romeins hout 
en de presentatie hiervan via verschillende kanalen onder de noemer ‘Planken 
Revisited’. 

 
SD2OD4: Het IGS sensibiliseert het brede publiek waar en wanneer mogelijk en vergroot 
hiermee het maatschappelijk draagvlak. 
 
ACTIE1: RADAR stimuleert en ondersteunt deelname aan nationale publieksevenementen 
(OMD, OKD, WvdB, Archeologiedagen, enz.). 
 
ACTIE2: RADAR stimuleert potentiële organisatoren om deel te nemen aan Open 
Monumentendag, bundelt de activiteiten in de regio, stemt ze op elkaar af en begeleidt 
lokale organisatoren bij de uitwerking ervan. 
 
ACTIE3: RADAR wendt de eigen communicatiekanalen aan om onroerend erfgoed onder 
de aandacht te brengen. 
 
 

SD3 : Het IGS profileert RADAR als expertisecentrum en lokaal aanspreekpunt bij zijn 
stakeholders. 

 
SD3OD1: Het IGS vergroot de naamsbekendheid van RADAR. 
 
ACTIE1: RADAR communiceert over de eigen werking en projecten via diverse 
communicatiekanalen. 
 
ACTIE2: RADAR verspreidt haar actuele contactgegevens bij de loketten stedenbouw en 
ruimtelijke ordening van de deelnemende gemeenten. 
 
ACTIE3: RADAR levert informatie aan voor de gemeentelijke infomagazines. 
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SD3OD2: Het IGS promoot RADAR als erfgoedloket en aanspreekpunt voor de regio wat 
betreft het onroerend erfgoed. 
 
ACTIE1: RADAR is bereikbaar op kantoor, via GSM, per mail of via plaatsbezoek en zoekt 
klantgericht naar oplossingen, levert good practices aan, informeert over ondersteunings-
mogelijkheden, enz. 
 
ACTIE2: RADAR doet - waar gewenst - de wetenschappelijk begeleiding van archeologische 
projecten door ze op regelmatige basis op te volgen, de nodige informatie aan te leveren, 
aanbevelingen te formuleren inzake methodiek en strategie en de rapportage na te lezen 
en te becommentariëren. 
 
ACTIE3: RADAR gaat jaarlijks langs bij de deelnemende gemeenten voor een stand van 
zaken, om noden te detecteren en een planning op te maken. 
 
SD3OD3: Het IGS informeert belanghebbenden over de diverse ondersteunings-
mogelijkheden met betrekking tot hun onroerend erfgoed. 
 
ACTIE1: RADAR zet een actueel overzicht van de diverse ondersteuningsmogelijkheden op 
de website van BIE. 
 
ACTIE2: RADAR verschaft inzicht in de diverse ondersteuningsmogelijkheden via de 
gemeentelijke magazines. 
 
 

SD4 : Het IGS diversifieert samen met en voor de stakeholders de publiekswerking en 
verhoogt de zichtbaarheid van en de kennisdeling over het onroerend erfgoed. 

 
SD4OD1: Het IGS maakt (nieuwe) doelgroepen warm voor onroerend erfgoed. 
 
ACTIE1: RADAR stimuleert diverse doelgroepen om nationale publieksevenementen 
(OMD, OKD, WvdB, Archeologiedagen, enz.) te bezoeken. 
 
ACTIE2: RADAR organiseert rondleidingen op archeologische sites voor klassen, 
omwonenden en het brede publiek. 
SD4OD2: Het IGS deelt haar opgebouwde kennis omtrent het onroerend erfgoed. 
 
ACTIE1: RADAR ontsluit archeologische rapporten, bouwhistorische nota’s, publicaties, 
enz. via haar website. 
 
ACTIE2: RADAR ontsluit onderzoek en synthesewerk via artikels in lokale, regionale en 
nationale publicaties of voert hiervoor redactiewerk uit. 
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ACTIE3: RADAR plaatst waardevolle graven van de begraafplaatsen in het werkingsgebied 
online op Versteende Getuigenissen. 
 

Verant- 
woordelijke 

Instrumenten Voorzien  
budget 

Timing Doelgroep Resultaatsindicatoren 

Elien V. Website 
Versteende 
Getuigenissen 

€1500 
(hosting 
website) 

Doorlopend Brede 
publiek 

Ingevulde online 
fiches, bezoekers op 
de website 

 
ACTIE4: RADAR werkt samen met de GIS-ondersteuning van DVV Midwest en GEO-IT aan 
de vernieuwing van het platform, de vormgeving, de functionaliteiten en het 
gebruiksgemak van Versteende Getuigenissen. 
 
SD4OD3: Het IGS vergroot samen met de stakeholders de aantrekkingskracht van het 
onroerend erfgoed in de regio. 
 
ACTIE1: RADAR zet het ‘Planken Revisited’-project verder in 2020: de resultaten van de 
herbestemming van het hout van een Romeinse waterput worden breder zichtbaar 
gemaakt voor het ruime publiek.  
 

Verant-
woordelijke 

Instrumenten Voorzien  
budget 

Timing Doelgroep Resultaatsindicatoren 

Willem H. Website + 
ev. expositie 

€500 Doorheen 
2020 

Kunstenaars, 
houtbewerkers, 
brede publiek 

Platform waarop 
resultaten zichtbaar zijn + 
ev. bezoekersaantallen 

 
ACTIE2: RADAR trekt de reconstructie van een Romeinse houten waterput op basis van 
authentieke en nieuwe elementen. 
 

Verant-
woordelijke 

Instrumenten Voorzien  
budget 

Timing Doelgroep Resultaatsindicatoren 

Willem H. Overleg €500 Eind 2020 / Gereconstrueerde 
waterput 

 
ACTIE3: RADAR neemt deel aan de Archeologiedagen en kijkt voor een passende invulling. 
 

Verant-
woordelijke 

Instrumenten Voorzien  
budget 

Timing Doelgroep Resultaatsindicatoren 

Willem H. Overleg en 
communicatie 

€500 29-31 
mei 2020 

Brede publiek Activiteit(en), divers 
publiek aangetrokken 

 
ACTIE4: RADAR zoekt samen met gemeente Ingelmunster, Woningbouw Taelman en 
diverse partners naar een invulling van de groenzone in de nieuwe verkaveling Molenhoek 
te Ingelmunster. Het ijzertijd-heiligdom dat er werd opgegraven vormt de kapstok. 
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ACTIE5: RADAR bereidt samen met de IOED’s CO7, Raakvlak en Polderrand, de betrokken 
archeologische bureaus en de Provincie West-Vlaanderen een reizende tentoonstelling 
met randactiviteiten voor om de resultaten van het archeologisch onderzoek langs het 
Fluxys-tracé Alveringem-Maldegem tot bij de bevolking te brengen. 
 

Verant-
woordelijke 

Instrumenten Voorzien  
budget 

Timing Doelgroep Resultaatsindicatoren 

Willem H. Overleg en 
uitvoering 

€2000 Najaar 
2020 

Inwoners 
gemeenten 

Krijtlijnen gezet en 
voorbereidingen aangevat 

 
ACTIE6: RADAR is betrokken bij het project rond de restauratie van de beschermde hoeve 
‘Dheerlijkhede van Dheefacker’ te Ingelmunster en organiseert rondleidingen op de werf. 
 

Verant-
woordelijke 

Instrumenten Voorzien  
budget 

Timing Doelgroep Resultaatsindicatoren 

Elien V. Overleg, 
promotie-
kanalen 

€500 Doorlopend Brede 
publiek 

Geïnteresseerde 
bezoekers 

 
ACTIE8: RADAR werkt mee aan de tentoonstelling ‘Fier op Roeselare’. 
 

SD5 : Het IGS realiseert samen met haar netwerk een integrale en geïntegreerde 
erfgoedwerking. 

 
SD5OD1: Het IGS bekijkt met haar multidisciplinair team elk OE dossier vanuit een integrale 
erfgoedbril. 
 
ACTIE1: RADAR adviseert mondeling of schriftelijk stedenbouwkundige dossiers en 
dossiers ruimtelijke ordening en denkt na over de impact op en integratie van onroerend 
erfgoed. 
 
ACTIE2: RADAR neemt deel aan het wekelijks eigen (IO) en gezamenlijk intern overleg 
(GIO) van het IGS. 
 
 
SD5OD2: Het IGS vergroot haar netwerk, wisselt expertise uit en verankert het binnen haar 
netwerk. 
 
ACTIE1: RADAR neemt deel aan studie- en infodagen, zowel binnen als buiten de regio. 
 
ACTIE2: RADAR profileert zich als actieve partner binnen het provinciaal ambtelijk overleg 
van West-Vlaamse IOED’s en het Netwerk Onroerend Erfgoed (NOE). 
 
SD5OD3: Het IGS integreert onroerend erfgoed binnen andere beleidsdomeinen en vice 
versa. 
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ACTIE1: RADAR neemt deel aan vergaderingen in andere beleidsdomeinen zoals toerisme, 
economie, … voor zover het projecten betreft waar onroerend erfgoed aan bod komt: 

• Aanleveren van inhoudelijke input en ondersteuning voor het Roeselaarse project 
‘Historia in situ’ waarbij een aantal historische gebeurtenissen op hun exacte locatie 
opnieuw zichtbaar gemaakt worden. 
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Bijlage 3. Afsprakennota tussen de Intergemeentelijke Onroerend 

Erfgoeddienst (IOED) RADAR en de deelnemende gemeenten 

 

ONROEREND ERFGOED VRAAGT OM DE ACTUELE VERANDERINGEN AAN DE INVENTARISSEN X, Y & Z 

DOOR TE GEVEN VOOR DE JAARLIJKSE VASTSTELLING. 

 

Wat kan RADAR voor u doen? 

✓ RADAR houdt gedurende het jaar alle aanpassingen aan inventarisitems bij. 

✓ RADAR gaat de boer op om ter plaatse wijzigingen vast te stellen. 

✓ RADAR zorgt voor het antwoord aan Onroerend Erfgoed. 

 

(lampje) 

 Bezorg een afschrift van elke collegebeslissing aan RADAR telkens het een stedenbouw-

kundige vergunning i.v.m. een inventarisitem betreft. 

 Bezorg RADAR binnen de 5 dagen na ontvangst de vraag van Onroerend Erfgoed om de 

actuele veranderingen door te geven, zodat het antwoord kan opgemaakt worden. 

 

DE GEMEENTE WIL EEN LANGETERMIJNVISIE UITBOUWEN VOOR HET AANWEZIGE ONROEREND 

ERFGOED IN DE GEMEENTE, OM BEWUSTE KEUZES TE MAKEN EN DE BURGER BETER TE 

INFORMEREN. 

 

Wat kan RADAR voor u doen? 

✓ Een beleidsvisietraject voor het bouwkundig erfgoed in gang trekken en begeleiden. 

✓ Expertise ter beschikking stellen voor de opmaak van selectielijsten van waardevolle graven. 

✓ Expertise ter beschikking stellen in het debat over de herbestemming van kerken. 

✓ Expertise ter beschikking stellen bij de opmaak van een beleidsvisie voor Trage Wegen. 

✓ Helpen bij de opmaak van beheersplannen voor onroerend erfgoed. 

✓ Actualiseren van de erfgoedinventarissen. 

 

(lampje) 

 Betrek RADAR van in het begin, nodig ze uit op het startoverleg , zodat de expertise van 

RADAR maximaal benut kan worden. 

 

BESCHERMDE MONUMENTEN EIGENDOM VAN DE GEMEENTE HEBBEN RECHT OP EEN VERHOOGDE 

ERFGOEDPREMIE VAN 80%, OP VOORWAARDE DAT ER EEN GOEDGEKEURD BEHEERSPLAN IS. 

 

Wat kan RADAR voor u doen? 

✓ RADAR helpt de gemeente bij het traject van de opmaak van een beheersplan en legt 

ondermeer de contacten met Onroerend Erfgoed. 

✓ RADAR kan een bestek opstellen en aan procesbegeleiding doen wanneer de opmaak van het 

beheersplan wordt uitgevoerd door een externe partner. 

115/190



Beleidsplan RADAR  - 42 - 

✓ De expertise door RADAR ingebracht kan in vermindering gebracht worden van de totale 

kostprijs indien het beheersplan wordt opgemaakt door een externe partner. 

 

(lampje) 

 Betrek RADAR van in het begin, zodat de expertise van RADAR maximaal benut kan worden. 

 

EEN GEMEENTE WIL BIJ DE BEOORDELING VAN EEN AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE 

VERGUNNING REKENING HOUDEN MET VERSCHILLENDE ASPECTEN, WAARONDER DE 

ERFGOEDWAARDE. 

INDIEN DE GEMEENTE EEN OE-GEMEENTE IS, MOET ZIJ OOK EEN TOELATING AFLEVEREN VOOR NIET 

STEDENBOUWKUNDIG VERGUNNINGSPLICHTIGE WERKEN AAN BESCHERMDE MONUMENTEN. 

 

Wat kan RADAR voor u doen? 

✓ Adviseren en bespreken van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen omtrent erfgoed. 

✓ Adviseren en bespreken van toelatingsaanvragen voor niet stedenbouwkundig 

vergunningsplichtige werken aan beschermde monumenten. 

 

(lampje) 

 Stuur uw adviesvraag tijdig door naar RADAR. 

 Stuur een afschrift van de collegebeslissing door naar RADAR. 

 

DE GEMEENTE WIL HAAR VISIE OP EEN AFGEBAKEND GEBIED VASTLEGGEN IN EEN 

PLANNINGSDOCUMENT (RUP, MER, GRS, ENZ.) EN HIERBIJ REKENING HOUDEN MET HET ERFGOED 

DAT ER ZICH BEVINDT. 

 

Wat kan RADAR voor u doen? 

✓ Een overzicht van het aanwezige onroerend erfgoed en de waarde ervan aanleveren. 

✓ Expertise ter beschikking stellen in het denkproces over de omgang, de bestemming en de 

integratie van het aanwezige erfgoed. 

 

(lampje) 

 Betrek RADAR van in het begin, nodig ze uit op het startoverleg , zodat de expertise van 

RADAR maximaal benut kan worden. 

 

WANNEER DE GEMEENTE ALS BOUWHEER VERPLICHT IS EEN ARCHEOLOGIENOTA TOE TE VOEGEN 

AAN HAAR STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNINGSAANVRAGEN, DIENT DEZE DOOR EEN ERKEND 

ARCHEOLOOG OPGEMAAKT EN DUS EXTERN UITBESTEED TE WORDEN. 

 

Wat kan RADAR voor u doen? 

✓ RADAR kan een bestek opstellen, een lijst met studiebureaus aanleveren en aan 

procesbegeleiding doen. 

✓ De expertise en informatie door RADAR ingebracht kan in vermindering gebracht worden van 

de totale kostprijs. 
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(lampje) 

 Betrek RADAR van in het begin, nodig ze uit op het startoverleg , zodat de expertise van 

RADAR maximaal benut kan worden. 

 Nodig RADAR uit indien de erkende archeoloog prospecties heeft gepland. 

 Stuur RADAR de afgeleverde archeologienota door. 

 

BOUWHEREN, ARCHITECTEN, ENZ. KOMEN AAN HET GEMEENTELOKET INFORMATIE VRAGEN I.V.M. 

MET DE ARCHEOLOGIENOTA BIJ STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNINGSAANVRAGEN. 

 

Wat kan RADAR voor u doen? 

✓ Doorverwezen bouwheren, architecten, enz. info verschaffen omtrent de archeologienota. 

✓ Een standaard informatief document omtrent de archeologienota aanleveren om mee te 

geven aan bouwheren, architecten, enz. 

 

(lampje) 

 Geef het standaard informatief document omtrent de archeologienota door aan bouwheren, 

architecten, enz. 

 Verwijs bouwheren, architecten, enz. door naar RADAR. 

 

WANNEER MEN IN CONTACT KOMT MET ONROEREND ERFGOED KUNNEN ER HEEL WAT VRAGEN 

OPDUIKEN. MEN IS DAN GEBAAT BIJ EEN CORRECT EN SNEL ANTWOORD OP ZIJN VRAGEN.  

 

Wat kan RADAR voor u doen? 

✓ RADAR geeft zowel overheden, ambtenaren als particulieren een antwoord op al hun 

onroerend erfgoedvragen, zowel via mail als telefonisch. Indien nodig kan er een gratis en 

vrijblijvend plaatsbezoek worden vastgelegd. 

✓ RADAR denkt klantgericht mee na over mogelijke oplossingen voor problemen en 

ondersteuningsmogelijkheden. 

✓ RADAR levert voorbeelden van good practices aan. 

 

(lampje) 

 Verwijs burgers met al hun vragen omtrent onroerend erfgoed door naar RADAR, o.a. via de 

folder en de website. 

 Neem met al uw vragen omtrent onroerend erfgoed contact op met RADAR. 

 

DE GEMEENTE, EEN BURGER OF EEN ERFGOEDGEMEENSCHAP WIL ZIJN ONROEREND ERFGOED 

BETER BEKEND MAKEN BIJ HET GROTE PUBLIEK.  

 

Wat kan RADAR voor u doen? 

✓ RADAR neemt zelf deel aan nationale publieksmomenten om het onroerend erfgoed in de 

BIE-regio beter bekend te maken 

✓ RADAR participeert in, ondersteunt en/of organiseert publieksactiviteiten omtrent onroerend 

erfgoed 
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(lampje) 

 Betrek RADAR van in het begin, nodig ze uit op het startoverleg , zodat de expertise van en 

ondersteuning door RADAR maximaal benut kan worden. 

 

DE GEMEENTEBESTUREN WILLEN STEEDS KUNNEN REKENEN OP EXPERTISE DIE GESCHOEID IS OP DE 

MEEST RECENTE INFORMATIE EN INZICHTEN. 

 

Wat kan RADAR voor u doen? 

✓ Centraal verzamelen van zowel bestaande als nieuwe regiokennis, o.a. via de bestaande 

inventarissen. 

✓ Ontsluiten en ter beschikking stellen van die regiokennis, op vraag of via diverse 

communicatiekanalen. 

✓ De opgebouwde expertise inbrengen bij visievorming en trajecten ruimtelijke ordening. 

 

(lampje) 

 Stuur standaard alle afschriften van collegebeslissingen met betrekking tot onroerend 

erfgoed, archeologienota, enz. door naar RADAR. 

 

ARCHEOLOGISCHE PROJECTEN DIENEN CORRECT EN EFFICIËNT UITGEVOERD TE WORDEN, LIEFST 

ZONDER VERTRAGINGEN EN EXTRA KOSTEN. 

 

Wat kan RADAR voor u doen? 

✓ Archeologische projecten wetenschappelijk begeleiden en op regelmatige basis opvolgen. 

✓ De nodige informatieve streekgegevens verschaffen en aanbevelingen formuleren inzake 

methodiek en strategie. 

✓ Afstemmen met de bouwheer en het archeologisch traject vlot laten verlopen. 

 

(lampje) 

 Verwijs bouwheren en studiebureaus door naar RADAR om archeologische trajecten 

wetenschappelijk te laten begeleiden. 

 

UW GEMEENTE WIL ONROERENDERFGOEDGEMEENTE WORDEN. 

 

Wat kan RADAR voor u doen? 

✓ Gemeenten begeleiden in het traject om OE-gemeente te worden. 

✓ Gemeenten ondersteunen bij het opstellen van een beleidsvisie. 

✓ Gemeenten helpen om aan de voorwaarden te (blijven) voldoen. 

✓ Na delegatie taken van de OE-gemeente overnemen 

 

(lampje) 

 Betrek RADAR van in het begin, nodig ze uit op het startoverleg , zodat de expertise van 

RADAR maximaal benut kan worden. 
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IN BEPAALDE DOSSIER BEMOEILIJKT HET ONROEREND ERFGOEDASPECT DE VERDERE ONTWIKKELING. 

 

Wat kan RADAR voor u doen? 

✓ RADAR kan als onafhankelijke partij mee aan tafel schuiven en oplossing zoeken voor het 

probleem waarbij een bemiddelende rol wordt opgenomen. 

✓ RADAR zoekt samen met alle stakeholders naar een gedragen compromis. 

 

(lampje) 

 Betrek RADAR zo vroeg mogelijk bij de bespreking van het dossier. 

 

ERFGOEDGEMEENSCHAPPEN VERSTERKEN HET NOODZAKELIJKE MAATSCHAPPELIJKE DRAAGVLAK 

VOOR VISIEVORMING ROND ONROEREND ERFGOED. 

 

Wat kan RADAR voor u doen? 

✓ Een luisterend oor bieden aan erfgoedgemeenschappen. 

✓ Een helpende hand reiken waar nodig en waar mogelijk. 

✓ De eigen communicatiekanalen aanbieden om een ruimer publiek te bereiken. 

 

(lampje) 

 Verwijs erfgoedgemeenschappen met hun vragen door naar RADAR. 

 

VRIJWILLIGERS KUNNEN EEN ZEER WAARDEVOLLE BIJDRAGE LEVEREN VOOR HET BEHOUD EN 

BEHEER VAN ONROEREND ERFGOED. 

 

Wat kan RADAR voor u doen? 

✓ RADAR gaat actief op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor zowel bestaande als nieuwe 

projecten. 

✓ RADAR begeleidt vrijwilligers bij het uitvoeren van hun taken. 

 

(lampje) 

 Stuur potentiële vrijwilligers door naar RADAR. 

 

DE GEMEENTE WIL EEN PARTICIPATIETRAJECT OPZETTEN MET BETREKKING TOT HET (TOEKOMSTIG) 

GEBRUIK VAN DE (OPENBARE) RUIMTE. 

 

Wat kan RADAR voor u doen? 

✓ Het trekken, begeleiden en/of ondersteunen van dergelijke trajecten met betrekking tot het 

aspect onroerend erfgoed. 

 

(lampje) 

 Verwijs op uw eigen website naar RADAR. 

 Betrek RADAR van in het begin, nodig ze uit op het startoverleg , zodat de expertise van 

RADAR maximaal benut kan worden. 

 

119/190



Beleidsplan RADAR  - 46 - 

DE GEMEENTE WIL HET ONROEREND ERFGOED EN BIJHORENDE PROJECTEN ONDER DE AANDACHT 

BRENGEN. 

 

Wat kan RADAR voor u doen? 

✓ Alle OE-projecten in uw gemeente worden via de eigen communicatiekanalen onder de 

aandacht gebracht en vinden een grotere weerklank. 

✓ Rond bepaalde projecten kan een extra campagne of publieksactiviteit worden opgestart. 

✓ Stakeholders blijven op de hoogte van het verloop van een bepaald project. 

 

(lampje) 

 Verwijs op uw eigen website naar RADAR. 

 Bezorg RADAR alle relevante informatie. 
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DVV Midwest 

Bijlage 3. Besluitvorming intergemeentelijk samenwerkingsverband 

 

BROERE RADAR TERF UITinMidwest

Wie? vrijwilligers uit het werkveld 

van projectvereniging BIE + 

ambtenaren BIE (organisatie) 

+ voorzitter

bevoegde schepen en 

ambtenaar per 

gemeente

bevoegde schepen en 

ambtenaar per 

gemeente

bevoegde schepen en 

ambtenaar per 

gemeente

bevoegde schepen en 

ambtenaar per 

gemeente

per gemeente : 1 schepen + 1 

lid van de oppositie + als 

externe expert : 1 ambtenaar 

per gemeente

burgemeesters deelnemende 

gemeenten (samengesteld 

volgens de regelgeving 

decreet lokaal bestuur)*

Frequentie 2 X per jaar 4 X per jaar 3 X per jaar 4 X per jaar 4 X per jaar 4x per jaar maandelijks

Opdracht Advies geven aan de raad 

van bestuur mbt het beleid 

van de verschillende poten

Beleid van de 

deelwerking sturen.  

Punten voorbereiden 

voor de raad van 

bestuur.  Concrete 

afspraken over 

projecten maken.  

Expertiseuitwisseling.  

Beleid van de 

deelwerking sturen.  

Punten voorbereiden 

voor de raad van 

bestuur.  Concrete 

afspraken over 

projecten maken.  

Expertiseuitwisseling.  

Beleid van de 

deelwerking sturen.  

Punten voorbereiden 

voor de raad van 

bestuur.  Concrete 

afspraken over 

projecten maken.  

Expertiseuitwisseling.  

Beleid van de 

deelwerking sturen.  

Punten voorbereiden 

voor de raad van 

bestuur.  Concrete 

afspraken over 

projecten maken.  

Expertiseuitwisseling.  

Zakelijk beheer, voor zover 

het niet tot de expliciete 

bevoegdheid van de raad van 

bestuur behoort (bv.  

Aanstelling personeel) + 

Coördinerend maar niet 

bevoogdend wat betreft de 

beleidsmatige aspecten.

Zakelijk beheer, voor zover 

het tot de expliciete 

bevoegdheid van de raad van 

bestuur behoort (bv. 

Aanstelling personeel) + 

beslissingen mbt het beleid 

van het IGS.

Informatie-

doorstroming 

Verantwoordelijke 

ambtenaren van BIE 

verwerken advies in de 

agendapunten voor de rvb.  

Er wordt een politieke 

voorzitter aangesteld, deze 

voorzitter koppelt terug naar 

het dagelijks bestuur.

Er wordt een politieke 

voorzitter aangesteld. 

Deze voorzitter 

vertegenwoordigt de 

deelwerking in het 

dagelijks bestuur.

Er wordt een politieke 

voorzitter aangesteld.  

Deze voorzitter 

vertegenwoordigt de 

deelwerking in het 

dagelijks bestuur.

Er wordt een politieke 

voorzitter aangesteld.  

Deze voorzitter 

vertegenwoordigt de 

deelwerking in het 

dagelijks bestuur.

Er wordt een politieke 

voorzitter aangesteld.  

Deze voorzitter 

vertegenwoordigt de 

deelwerking in het 

dagelijks bestuur.

Het clusteroverleg stelt de 

agenda op voor de raad van 

bestuur en bereidt de punten 

voor.

De terugkoppeling met het 

clusteroverleg wordt 

voorzien via de cluster-

voorzitter (=burgemeester) 

en de voorzitter van DVV 

Midwest.

NB: Men is nog zoekende om de besluitvorming bij de hoogste organen te stroomlijnen.

* Zie: http://www.midwest.be/leden-raad-van-bestuur/

NB: Op vraag van de gemeente kan ook een vertegenwoordiger vanuit het personeel van BIE worden afgevaardigd naar de gemeentelijke adviesraden, voor zover dit zinvol wordt geacht.

NB: Algemeen m.b.t. informatiedoorstroming: er is een intranet opgericht waar alle agenda's en verslagen raadpleegbaar zijn.

Besluitvorming intergemeentelijk samenwerkingsverband
ADVIESGROEP CLUSTEROVERLEG RAAD VAN BESTUUR       

DVV MIDWEST

STUURGROEP
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DVV Midwest 

Bijlage 4. Stakeholderskaart RADAR 
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Beleidsplan RADAR  - 49 - 

Bijlage 5. Uitgebreide SWOT-analyse 

 

STERKTES KANSEN 

- Multidisciplinair team van experten 
bouwkundig erfgoed en archeologie 

- Beleidsafstemming regio 
- Integrale werking binnen BIE 
- Helpdesk als aanspreekpunt/advisering/kort 

op de bal spelen 
- Vrijwilligersmanagement BIE 
- Vlaamse subsidies 
- Samenwerken en netwerken 
- Open voor vernieuwing/ flexibel 
- Goede communicatie met Vlaamse overheid 
- Publiekswerking 
- Erfgoedbank Midwest 
- Contextuele benadering erfgoed 
- Goede aanspreekbaarheid en direct contact 
- Sprake van echte samenwerking 
- Beleidsvisie gemeenten uitbouwen 
- Adviezen vlot en op korte termijn geleverd 
- Nauwe opvolging van de wetgeving 

- Bewustmaking (onbekend = onbemind) en 
hierdoor draagvlak vergroten 

- Participatie/dialoog met burger, bouwheer, 
architect, firma’s 

- Meer ontsluiting, behoud en draagvlak door 
technologische ontwikkeling 

- Herbestemmingspolitiek OE 
- Vrijwilligerspotentieel 
- Erfgoed = verbindend element voor 

samenwerking 
- Samenwerking SLS/ onderwijs 
- Actualisatie inventaris bouwkundig erfgoed 
- Meer beleidsautonomie gemeenten 
- Regionale erfgoeddepots 
- Behoefte aan authenticiteit/ 

erfgoedgemeenschappen 
- Nieuw OE-decreet 
- Eigen voorstellen voor visie/richtlijn/ 

beleid/enz. inzake OE 
- Inkanteling in DVV Midwest 

ZWAKTES BEDREIGINGEN 

- Te weinig politieke steun/betrokkenheid 
- Te weinig bekend/zichtbaar 
- Soms nog ad hoc beleidsvisie gemeenten 
- IOED tussen hamer en aambeeld, rechter en 

partij (belangen?) 
- Expertise op vlak van landschappelijk 

erfgoed/omgevingsanalyse beperkt 
- Druk op OE (bouwprojecten, …) 
- Afhankelijk van subsidies 
- Sensibilisering/ erfgoedreflex burger? 
- Nabijheid als belangenconflict 
- Te theoretische invalshoek (haalbaarheid?) 
- Beperkt personeelsbestand voor uitbreidend 

werkingsgebied/takenpakket 

- Archeologienota’s niet meer in house 
- Grote verstedelijking/verdichting/inbreiding 
- Kostprijs archeologie/bouwkundig en 

landschappelijk erfgoed 
- Dorpszicht, publieke ruimtes gaan verloren 
- Gebrek aan regio identiteit/ fierheid 
- Gemeenten zitten op verschillende snelheden 
- Top down benadering (vrijwilligers versus 

professionelen) 
- Moeilijke economische situatie 
- Eenzijdige benadering erfgoed 
- Slechte architecturale kwaliteit 
- Politieke inmenging 
- Geen advies voor niet-vergunningsplichtige 

verbouwingen 
- Advies RADAR versus gemeente 
- Onderzoek op laag pitje 
- Onzekerheid subsidies 
- Erfgoed niet prioritair voor gemeenten 
- Wisselende trendgevoeligheid 
- Bedreiging vrijwilligersstatuut 

 

123/190



124/190

15 2019_GR_00266 Hulpverleningszone Midwest - Gemeentelijke 
dotatie voor 2020 - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid en meer bepaald artikel 68 § 1 dat 
bepaalt dat de gemeentelijke dotatie wordt ingeschreven in de uitgaven van elke 
gemeentebegroting.

Wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid en meer bepaald artikel 68 § 2 dat 
bepaalt dat de dotaties van de gemeenten van de zone jaarlijks worden vastgelegd door 
de raad op basis van een akkoord, bereikt tussen de verschillende betrokken 
gemeenteraden. 

Bijlagen
1. Begroting 2020 van de zoneraad
2. Beslissing zoneraad d.d. 22 oktober 2019: begroting 2020
3. Presentatie infovergadering begroting 2020 op 30.09.2019
4. Verslag infovergadering begroting 2020 van 30.09.2019

Voorgeschiedenis
De Stad Roeselare werd, conform het Koninklijk Besluit van 2 februari 2009 tot 
vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones, ingedeeld in 
hulpverleningszone 2 West-Vlaanderen (verder zone Midwest genoemd).

De zone Midwest bereikte in zitting van de prezoneraad van 27 mei 2014 een akkoord 
m.b.t. de financiële verdeelsleutel die de dotatie bepaalt van elke gemeente aan de 
hulpverleningszone. Na diverse infosessies aan schepenen, raadsleden, financieel 
beheerders en secretarissen werd de financiële verdeelsleutel herbevestigd tijdens de 
prezoneraad op 24 juni 2014.

Context en argumentatie
De op 24 juni 2014 goedgekeurde verdeelsleutel werd opnieuw bevestigd door de 
zoneraad in zitting van 22 oktober 2019 en dit in het kader van de opmaak van het 
budget voor 2020. 

De totale exploitatietoelage van de gemeenten voor 2020 bedraagt € 6.904.361,00, de 
totale investeringstoelage voor 2020 bedraagt € 1.605.000,00 en de totale gemeentelijke 
gezamenlijke toelage bedraag € 7.741.485,00. 

De investeringstoelage voor 2020 daalt met € 120.000,00 ten opzichte van 2019.

Exploitatietoelage:

Gemeente Dotatie 2020 (in euro)
Ardooie € 250.159,50
Hooglede € 282.850,50
Ingelmunster € 200.762,50
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Izegem € 729.334,50
Lichtervelde € 228.549,00
Meulebeke € 253.387,50
Moorslede € 276.424,00
Pittem € 197.999,00
Roeselare € 2.904.844,50
Ruiselede € 102.797,50
Staden € 281.329,50
Tielt € 501.718,50
Wingene € 353.199,50
Dentergem € 172.668,50
Oostrozebeke € 168.336,50
Totaal € 6.904.361,00

 

Investeringstoelage:

 

Gemeente Dotatie 2020 (in euro)
Ardooie € 63.397,50
Hooglede € 68.533,50
Ingelmunster € 68.533,50
Izegem € 184.093,50
Lichtervelde € 52.965,00
Meulebeke € 70.780,50
Moorslede € 64.842,00
Pittem € 49.755,00
Roeselare € 549.712,50
Ruiselede € 33.223,50
Staden € 71.422,50
Tielt € 148.462,50
Wingene € 90.361,50
Dentergem € 45.100,50
Oostrozebeke € 43.816,50
Totaal € 1.605.000,00

 

Advies
Kwaliteitscontrole Financiën - visum
Gunstig advies

terug  voor visum na goedkeuring MJP

Kredietcontrole Financiën
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Gunstig onder voorwaarden

Terug voor visum na goedkeuring budget 2020.

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

Bijdrage Hulpverleningszone Midwest | budgetsleutel: 64912100/041002: 2.904.844,50 
euro
Investeringssubsidie Hulpverleningszone Midwest | budgetsleutel: 
66400000/041002/ACT-11264: € 549.712,50

Dit wordt opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025 van de Stad.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
Er wordt akte genomen van de financiële verdeelsleutel die de jaarlijkse bijdrage van 
elke gemeente aan de Zone Midwest vastlegt en die door de zoneraad in zitting van 22 
oktober 2019 voor de begroting 2020 werd herbevestigd.

Artikel 2
De dotatie van de Stad Roeselare aan de hulpverleningszone Midwest voor 2020 wordt 
als volgt vastgesteld:
- 2.904.844,50 euro als exploitatietoelage
- 549.712,50 euro als investeringstoelage.

Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de voorzitter van de zoneraad van Zone 
Midwest, Kwadestraat 159, 8800 Roeselare.

Artikel 4
In uitvoering van het decreet lokaal bestuur wordt deze beslissing ter kennis gebracht 
van de provinciegouverneur, FAC Kamgebouw, K. Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200 Brugge.

5 2019_GR_00277 Meerjarenplan 2020-2025 van de diverse 
eredienstbesturen - Afsprakennota - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 43 van het eredienstendecreet

Juridische grond
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Artikel 41, 42, 43 van het decreet op de eredienstbesturen
Artikel 112 § 2 van het decreet op de eredienstbesturen

Artikel 33/1 en 113/1 van het decreet op de eredienstbesturen (Rooms-Katholieke en 
Protestantse):
Het centraal kerkbestuur kan, ook namens de kerkfabrieken die eronder vallen, 
afspraken maken met de gemeenteoverheid. Die afspraken zijn bindend voor het 
centraal kerkbestuur, het gemeentebestuur en de betrokken 
kerkfabrieken/kerkgemeenten. Het centraal kerkbestuur bezorgt de gemaakte afspraken 
aan alle betrokken kerkfabrieken/kerkgemeenten. De wijze van kennisgeving wordt 
bepaald in overleg tussen het centraal kerkbestuur en de kerkfabrieken/kerkgemeenten 
die eronder vallen.

Bijlagen
1. Nazicht financieel directeur budgetten 2020 en MJP 2020-2025
2. Tabel MJP kerkfabrieken-Protestantse kerk 2020-2025
3. MJP 2020-2025 van de KF Sint-Michiel
4. MJP 2020-2025 van de KF Onze-Lieve-Vrouw
5. MJP 2020-2025 van de KF Heilig Hart
6. MJP 2020-2025 van de KF Heilige Godelieve
7. MJP 2020-2025 van de KF Heilige kruisverheffing
8. MJP 2020-2025 van de  KF Sint-Petrus en Paulus
9. MJP 2020-2025 van de KF Sint-Henricus
10. MJP 2020-2025 van de KF Sint-Martinus 
11. MJP 2020-2025 van de Protestantse kerk 
12. Ontwerp afsprakennota 2020 -2025
13. Draaiboekoverheidsopdrachten

Voorgeschiedenis
In aanloop naar de nieuwe meerjarenplanning werd door het Bisdom een uiteenzetting 
gegeven aan de kerkraden m.b.t de opmaak van de nieuwe meerjarenplannen.

De stad was eveneens op dat moment aanwezig. De stad heeft haar manier van werken 
en haar verwachtingen uiteengezet. Afspraken werden gemaakt. 

Wat de budgetten 2020 en de meerjarenplannen 2020-2025 betreft, deze zijn 
doorgesproken op een overlegmoment tussen de stad, het Centraal Kerkbestuur en de 
vertegenwoordigers van de Protestantse kerk. Op dat moment waren de inhoudelijke 
nota’s met toelichting nog niet voorhanden.

M.b.t. de investeringen heeft de stad de voorstellen van de kerkfabrieken ingewacht. 
Hierop is een plaatsbezoek gebeurd door de deskundigen van de stad, dit ter nazicht van 
de dringendheid/noodzaak van de investering met bijgaande tussenkomst van de stad.

Context en argumentatie
In toepassing van art. 42 van het eredienstendecreet bezorgde het Centraal Kerkbestuur 
het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Michiel, de kerkfabriek Onze-
Lieve-Vrouw, de kerkfabriek Heilig Hart, de kerkfabriek Heilige Godelieve, de kerkfabriek 
Heilige Kruisverheffing, de kerkfabriek Sint-Petrus en Paulus, de kerkfabriek Sint-
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Henricus en de kerkfabriek Sint-Martinus aan het Bisdom, de Stad en de Provincie West-
Vlaanderen en in toepassing van art. 112 § 2 bezorgde de Protestantse kerk eveneens 
een meerjarenplanwijziging.

In toepassing van art. 6 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende het 
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en 
van de centrale besturen van de erkende erediensten bestaat het meerjarenplan uit een 
strategische nota, een financiële nota en in voorkomend geval een opsomming van de 
afspraken met de stad.

De financieel directeur zag de meerjarenplannen (zie bijlage).

Van een tweetal kerkfabrieken ontbreken de beleidsnota's waardoor de cijfers moeilijk 
kunnen worden geïnterpreteerd. Na ontvangst van de beleidsnota zal eventueel in 
gesprek worden gegaan met de kerkfabriek voor de noodzakelijke aanpassingen.

De investeringstoelages stemmen niet bij elke kerkfabriek overeen met de weerhouden 
investeringen van de stad. Deze moeten worden aangepast na de jaarwisseling.

Eventueel bijkomend geformuleerde opmerkingen zullen worden overgemaakt aan het 
Centraal Kerkbestuur en aan de Protestantse kerk voor verder gevolg.

Advies
Kredietcontrole Financiën
Gunstig advies

De nodige kredieten zijn voorzien in het meerjarenplan van de Stad.
Terug voor visum na goedkeuring van het meerjarenplan van de Stad.

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Financiële informatie
De nodige kredieten zijn voorzien in het meerjarenplan van de Stad. 

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
Het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Michiel wordt goedgekeurd, mits 
aanpassing cf. advies van de financieel directeur.

Artikel 2
Het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw wordt goedgekeurd, 
mits aanpassing cf. advies financieel directeur.

Artikel 3
Het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Heilig Hart wordt goedgekeurd, mits 
aanpassing cf. advies van de financieel directeur.



129/190

Artikel 4
Het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Heilige Godelieve wordt goedgekeurd.

Artikel 5
Het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Heilige Kruisverheffing wordt 
goedgekeurd.

Artikel 6
Het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Petrus en Paulus wordt 
goedgekeurd, mits aanpassing cf. advies van de financieel directeur.

Artikel 7
Het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Henricus wordt goedgekeurd, mits 
aanpassing cf. advies van de financieel directeur.

Artikel 8
Het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Martinus wordt goedgekeurd, mits 
aanpassing cf. advies financieel directeur.

Artikel 9
Het meerjarenplan 2020-2025 van de Protestantse kerk wordt goedgekeurd.

Artikel 10
De afsprakennota met inbegrip van het draaiboek overheidsopdrachten, tussen de Stad 
en het Centraal Kerkbestuur/Protestantse kerk wordt goedgekeurd, zoals in bijlage 
gevoegd.

Artikel 11
Een exemplaar van deze beslissing wordt bezorgd aan:
- de provinciegouverneur
- het Centraal Kerkbestuur
- de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw en de Protestantse kerk
- het erkend representatief orgaan (Bisdom Brugge, Heilige Geeststraat 4, 8000 Brugge 
en de Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst-Huis van het 
Protestantisme, Brogniezstraat 44, 1070 Brussel)

10 2019_GR_00270 Aankoop van grond langs de 
Moorseelsesteenweg voor de aanleg van een 
fietspad. Verkoopbeloften en ontwerpen van 
akte - Goedkeuring

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

Bijlagen
1. grondverwervingsplan van Infrabureau Demey met laatste wijziging d.d. 

18.06.2019
2. schattingsverslag van de Afdeling Vastgoedtransactie d.d. 30.04.2019
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3. aanvullend schattingsverslag van de  Afdeling Vastgoedtransacties d.d. 
24.09.2019

4. verkoopbelofte van nv Definco d.d. 11.09.2019
5. ontwerp van akte aankoop van nv Definco
6. verkoopbelofte van Bol-Vercaigne 25.11.2019
7. ontwerp van akte aankoop van Bol-Vercaigne

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 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 gemeenteraad van 17.9.2018.

Het ontwerp, de lastvoorwaarden en gunningswijze werden vervolgens in de 
gemeenteraad van 17.9.2018 goedgekeurd.

Om het fietspad verder adequaat aan te kunnen leggen, moest de grond van de talud 
langs de ene kant van de langsgracht van de aanpalende eigenaars aangekocht worden.

Om dit te regelen werden door tussenkomst van de Afdeling Vastgoedtransacties de 
volgende eenzijdige verkoopbeloften opgemaakt en ondertekend:

 verkoopbelofte d.d. 11.09.2019, waarbij 1) de naamloze vennootschap "Definco", 
met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare (Rumbeke), Moorseelsesteenweg 
20, en 2) de naamloze vennootschap "Dewulf", met maatschappelijke zetel te 
8800 Roeselare (Rumbeke), Moorseelsesteenweg 20, als optiegever er zich toe 
verbinden om het volgende goed te verkopen aan de Stad als optiehouder:
Stad Roeselare – 8ste afdeling (Rumbeke):
2 a 65 ca perceel grond, gelegen Moorseelsesteenweg 41 A , te nemen uit een 
perceel, gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger, sectie B 
nummer 861 A 2 P0000, met gereserveerd individueel 
perceelsidentificatienummer sectie B 2219 C P0000, afgebeeld als lot nummer 3 
op het hierna vermeld opmetingsplan, voor en mits de prijs van 32.000,00 euro.

 

 verkoopbelofte d.d. 25.11.2019, waarbij de heer Bol Luc en zijn echtgenote 
mevrouw Vercaigne Carine, samen wonende te 8800 Roeselare (Rumbeke), Oude 
Maria's-Lindestraat 26, als optiegever er zich toe verbinden om het volgende goed 
te verkopen aan de Stad als optiehouder:
Stad Roeselare – 8ste afdeling (Rumbeke):
1 a 7 ca grond, gelegen nabij St. Antonius Kapel, te nemen uit een perceel, 
gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger, sectie B nummer 
865/A P0000, met gereserveerd individueel perceelsidentificatienummer B 2219 A 
P0000, afgebeeld als lot nummer 1 op het hierna vermeld opmetingsplan, voor en 
mits de prijs van 1.400,00 euro.
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In de verkoopbeloften is bepaald dat de optiegevers er zich toe verbinden, om gedurende 
een termijn van 6 maanden, ingaand op de dag van de ondertekening van de 
verkoopbelofte, het betrokken onroerend goed enkel aan de Stad als optiehouder te 
verkopen. De Stad heeft hierbij het recht om het betrokken onroerend goed tegen de 
voorwaarden van de verkoopbeloften aan te verwerven mits hij, vóór het verstrijken van 
deze termijn, de hem verleende aankoopoptie licht, bij aangetekend schrijven of door het 
verlijden van de authentieke akte vaststellende de verkoop. In de verkoopbeloften is ook 
een toelating tot inbezitneming door de Stad ingeschreven op het ogenblik van 
ondertekening van de verkoopbelofte voor de grond van Definco en Dewulf en op 
01.01.2020 voor de grond van Bol-Vercaigne.

De goederen zijn afgebeeld op het opmetingsplan met referentie ROE 1670G-V1-
GRV.dwg, opgemaakt op 4 februari 2019, met aanpassing op 18 juni 2019 door 
Infrabureau Demey te Roeselare.

Door de Afdeling Vastgoedtransacties werden ook de ontwerpen van akte opgemaakt.

Het schattingsverslag met dossiernummer 08740-S werd door de Afdeling 
Vastgoedtransacties opgemaakt op 30.04.2019 en goedgekeurd op 02.05.2019. Wegens 
de wijziging van het grondverwervingsplan met wijzing van de oppervlakte van de 
verwerving jegens Definco/Dewulf en de bijkomende verwerving van de grond van de 
talud werd een aanvullend schattingsverslag opgemaakt door de Afdeling 
Vastgoedtransacties op 24.09.2019 en goedgekeurd op 26.09.2019.

Deze aankopen geschied om reden van openbaar nut en meer in het bijzonder voor 
wegenwerken ‘Moorseelsesteenweg’, met aanleg van een fietspad.

Advies
Kredietcontrole Financiën
Gunstig advies

Visum 2019/449  dd. 28/11/2019

Kredietcontrole: voldoende beschikbaar op project: 1.075.190,00 euro

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Financiële informatie
Budgetsleutel 020000/22000000 voldoende budget

ACT-11991 Aankoop van gronden voor aanleg wegenis

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De aankopen, de verkoopbeloften en de ontwerpen van akte worden goedgekeurd.

Artikel 2
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De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt ervan ontslagen van 
de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van een uitgifte 
van de akten.

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

11 2019_GR_00271 Weg- en rioleringswerken in de ACV-site - 
Ontwerp en tracé van straten, aanleg 
openbaar groen en kosteloze grondafstand - 
Goedkeuring

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

Bijlagen
1. Foto 1
2. Foto 2
3. Foto 3
4. Foto 4
5. Foto 5
6. Foto 6
7. Foto 7
8. Foto 8
9. Foto 9
10. Plan Kunstwerk R1
11. Inplantingsplan bestaande toestand vellen bomen
12. Inplantingsplan bestaande toestand omgevingsaanleg
13. Inplantingsplan bestaande toestand rioleringswerken
14. Inplantingsplan nieuwe toestand wegenis, riolering en groenaanleg (over te 

dragen)
15. Legende vellen bomen
16. Legende openbare wegenis, riolering en groen
17. Legende omgevingsaanleg
18. Legende rioleringswerken
19. Plan bestaande toestand wegenis
20. Plan nieuwe toestand omgevingsaanleg
21. Plan nieuwe toestand omgevingsaanleg met hoogtes
22. Plan nieuwe toestand rioleringswerken
23. Plan nieuwe toestand openbare wegenis
24. Dwarsprofiel openbare wegenis 1
25. Dwarsprofiel openbare wegenis 2
26. Dwarsprofiel openbare wegenis 3
27. Lengteprofiel  openbare wegenis
28. Terreinprofiel nieuwe toestand omgevingsaanleg
29. Terreinprofiel nieuwe toestand openbare wegenis
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30. Boombeschermingszone en werfzone bis
31. Boombeschermingszone
32. Overzicht hemelwater
33. Plan landmeter bestaand
34. Plan landmeter overdracht privaat-openbaar bis
35. Referentiebeelden planten
36. Referentiebeelden bomen
37. Doorsnedes verhardingen
38. Boomtechnisch rapport ETT
39. Inventaris bomen ETT
40. beschrijvende nota omgevingsaanleg
41. toelichting ontwerpproces
42. Beschrijvende opmetingsstaat met raming od 26-08-19
43. Technische bepalingen od 17-10-19
44. Grondwerken rioolvakken od 05-08-19
45. Hoeveelheden kunstwerk R1 od 05-08-19
46. Overzicht documenten omgevingsaanleg 23-10-19 bis
47. Bezwaar 1
48. Bezwaar 2
49. Bezwaar 3

Context en argumentatie
De ontwerper Philippe Haven, tuin- en landschapsarchitect, heeft in opdracht van ACV 
Roeselare een ontwerp opgemaakt voor de aanleg van het openbaar domein bij het te 
realiseren bouwproject op de ACV-site. Dit bouwproject is gesitueerd tussen de Henri 
Horriestraat en het Muntplein in het centrum van Roeselare. Dit toekomstig stukje 
openbaar groen van circa 1900 m² wordt ingericht als stille plek in het drukke 
stadscentrum van Roeselare. De nadruk in dit voorstel ligt op het behoud van zoveel 
mogelijk bomen én de aanplant van 7 nieuwe bomen in volle grond. 

De voetgangers of fietsers komen ofwel via de Henri Horriestraat of de nieuwe toegang 
t.h.v. het Muntplein op de ACV site. Als wandelaar of fietser kan men op de site even 
ontsnappen aan de drukte van de binnenstad.

In het ontwerp worden stijlelementen gebruikt die verwijzen naar een historisch 
landschapsparkje met slingerende grindpaden. De nieuwe padenstructuur geeft op twee 
plaatsen een aanzet richting bomen. Alsof er vroeger een slingerend pad onder de bomen 
doorliep. 

In het huidig ontwerp lopen de paden evenwel niet door omdat de verblijfs- en 
doorgangsfuncties voorzien worden aan de rand van de bomen. Dit enerzijds om de 
impact op de bestaande bomen tot een minimum te beperken en anderzijds om een 
buffer te vormen tussen het openbaar karakter van de site en de gelijkvloerse kantoren 
van Familiehulp.

Dicht tegen het nieuwe kantoorgebouw wordt een verharding in uitgewassen beton (met 
beige grind) voorzien. Met deze verharding kan vloeiend aangesloten worden op de 
bestaande glooiingen van het terrein. Het bestaand terreinprofiel onder de bestaande 
bomen blijft behouden. In deze zone worden er geen gronden afgegraven noch 
aangevuld. Ook voor de andere verhardingsmaterialen (terrastegels, grind) worden beige 
tinten gekozen.
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De oppervlakte van de verhardingen worden bewust zo beperkt mogelijk gehouden. De 
wandel- en fietspaden hebben een breedte van 180cm. Plaatselijk worden deze breder 
t.h.v. de ingangen tot de fietsenstallingen en de hoofdingang van het gebouw.

Vanaf de Henri Horriestraat is er met motorvoertuigen beperkte circulatie mogelijk voor 
leveringen tot aan de hoofdingang van het gebouw. Dit is enkel voor voertuigen die 
hoger zijn dan 190 cm en bijgevolg de ondergrondse parking niet kunnen inrijden. Alle 
andere leveringen gebeuren via de ondergrondse parking. 

Aansluitend op de betonverhardingen is een brede zone voorzien in grindgazon. Deze 
strook is multifunctioneel:

 zone voor infiltratie van het hemelwater dat op de betonverharding terecht komt;
 deze zone is overrijdbaar met een hoogtewerker (i.f.v. onderhoud gebouw);
 deze zone laat ook toe om op een zachte (glooiende) manier aan te sluiten op het 

bestaande terreinprofiel onder de bomen;
 op de zone in grindgazon sluit de zone aan met strooisellaag, lage en middelhoge 

(deels groenblijvende) beplanting onder de bestaande en nieuwe bomen. Ook 
varens worden voorzien. De beplanting wordt gekozen in functie van het 
bodemleven, de waterhuishouding en het verkoelend effect onder de bomen.

Ter hoogte van de achtergevel van het hoge kantoorgebouw van Familiehulp wordt 
geleidelijk aan het grindgazon vervangen door plantvakken die worden aangeplant met 
lage tot middelhoge heesters. Dit om een fysieke barrière te vormen tussen het openbaar 
domein en de kantoren op het gelijkvloers. De nieuwe bomen worden gekozen i.f.v. hun 
standplaats. Soorten met gesloten kroon worden voorzien in de nabijheid van de 
bestaande beuken. De soorten met een transparantere kroon komen dichter bij de 
bestaande en nieuwe gebouwen te staan.

Op de site wordt eveneens verlichting voorzien. Deze zal passen binnen het masterplan 
openbare verlichting van Stad Roeselare.

Voor de brandweer wordt een 8 m brede zone met o.a. grindgazon voorzien t.h.v. de 
nieuwe toegang via het Muntplein.

Het regenwater wordt strikt gescheiden van vuil water en fecaliënwater, en gescheiden 
afgevoerd. De betonnen afvoerbuis voor het regenwater wordt hierbij 
overgedimensioneerd en zal dienstig zijn al buffer voor het hemelwater afkomstig van 
het gebouw en de omgevingsaanleg.

 

De werken worden geraamd op € 346.809,14 incl. btw en vallen volledig ten laste van de 
bouwheer.

Tijdens de periode van openbaar onderzoek werden 3 bezwaren ingediend m.b.t. het 
openbaar domein. 

Het bezwaar wat betreft het openbaar maken van de groenzone en het doortrekken van 
de doorgang is ongegrond. De doortrekking past binnen de visie van het BLP waarbij een 
doorwaadbaarheid werd vooropgesteld van zowel de site van De Munt als die van het 
ACV. Ook vormt het een link in de groene stepstonen in de stad. Op deze manier wordt 
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ook de site van de Munt aantrekkelijker zowel voor de bewoners van de site, als de 
gebruikers, waarbij het hoofdzakelijk versteend binnen plein wordt aangevuld met een 
groenzone. Ook zorgt de doortrekking om meer attractiviteit voor de handels op de site, 
wat reeds een geruime tijd de vraag is van de handelaars.

Wat betreft het rooien van bomen, werd gezocht om het aantal te rooien bomen 
minimaal te houden, het bestaande groenaanplant te optimaliseren en de resterende te 
behouden bomen aan te vullen met nieuw groen. 

Deze wordt ook meegenomen in de verdere stedenbouwkundige behandeling van het 
dossier.

 

De kosteloze overdracht door de bouwheer 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 
omgevingsvergunningsaanvraag. Deze overdracht geschiedt na goedkeuring van de 
definitieve oplevering van de infrastructuurwerken. De bouwheer 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 
bouwheer.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

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

Artikel 1
Het ontwerp en het tracé van de straten en aanleg openbaar groen voor de ACV-
site, aangevraagd door Domus Nostra, worden goedgekeurd.

Artikel 2
De kosteloze overdracht door de bouwheer 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 omgevingsvergunningsaanvraag, bestemd voor opname 
in het openbaar domein, worden goedgekeurd. Deze overdracht geschiedt na 
goedkeuring van de definitieve oplevering van de infrastructuurwerken. De bouwheer 
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 bouwheer.
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16 2019_GR_00265 Politiezone RIHO - Gemeentelijke dotatie 
2020 - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
De wet van 7 december 1998 omvat de organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus.

Artikel 40 van de WGP bepaalt dat de begroting van het lokaal politiekorps wordt 
goedgekeurd door de politieraad, overeenkomstig de door de Koning bepaalde minimale 
begrotingsnormen. De begroting komt ten laste van de verschillende gemeenten van de 
zone en de federale staat.

De regels voor de verdeling van de totale gemeentelijke dotatie binnen een 
meergemeentezone over de verschillende gemeenten van de zone zijn vastgelegd in het 
K.B. van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling 
van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentepolitiezone en latere 
wijzigingen.

Bijlagen
1. Begroting 2020

Context en argumentatie
De toelage voor 2020 bedraagt voor de stad Roeselare 10.027.468,00 euro waarvan 
9.651.463,00 euro als exploitatietoelage en 376.005,00 euro als investeringstoelage 
waarvan 212.430 euro wordt voorzien voor het cameraprogramma en voor het 
cameraplan.

De bovenstaande bedragen worden opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025 van de 
Stad, behalve het saldo van de investeringssubsidie 2019 voor 
camerabewaking (122.430 euro), dat namelijk reeds opgenomen is in het budget 2019 
van de stad.

De politiebegroting 2020 werd door de politieraad goedgekeurd op 2 december 2019.

Advies
Kwaliteitscontrole Financiën - visum
Gunstig advies

Terug voor visum na goedkeuring MJP

Kredietcontrole Financiën
Gunstig onder voorwaarden
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Terug voor visum na goedkeuring MJP 2020-2025

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

Bijdrage politiezone RIHO: 64912000/040000 voor 9.651.463 euro
Investeringssubsidie RIHO: 66400000/040000/01-03-03-05 (122.430 euro), 
66400000/040000/ACT-11265 (163.575 euro) en 6640000/040000/ACT-11789 (90.000 
euro) 

Deze bedragen worden opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025 van de Stad, 
behalve het saldo van de investeringssubsidie 2019 (122.430 euro), dat namelijk reeds 
opgenomen is in het budget 2019 van de stad.

Besluit
Fractiestemming
- 31 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; Siska Rommel; Matthijs Samyn; Stefaan Van Coillie; Mieke Vanbrussel; 
Tom Vandenkendelaere; Marc Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; Brecht Vermeulen; Bart 
Wenes; Bert Wouters; Margot Wybo
- 6 onthouding(en): Cyriel Ameye; Peter Claeys; Immanuel De Reuse; Filip Deforche; 
Tina Feys; Jeaninne Vandenabeele

Artikel 1
De dotatie van de Stad Roeselare aan de politiezone RIHO voor 2020 wordt vastgesteld 
als volgt:
- 9.651.463 euro als gemeentelijke toelage in de exploitatie
- 376.005 euro als gemeentelijke investeringstoelage.

Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:

 Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen, Politionele Veiligheid, Koning 
Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200 Brugge.

 Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, 
Afdeling West-Vlaanderen – Gewestelijk toezicht, Burg 4, 8000 Brugge

 Voorzitter van de politiezone RIHO, Botermarkt 2, 8800 Roeselare.
 Stadsbestuur Izegem, Korenmarkt 10, 8870 Izegem.
 Gemeentebestuur Hooglede, Marktplaats 1, 8830 Hooglede.

17 2019_GR_00284 0ntwerp-gemeentelijk Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan (RUP) Heilig Hart - 
Definitieve vaststelling - Goedkeuring
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Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Art. 25 van het uitvoeringsbesluit van 17.02.2017
Artikel 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) - historische versie

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

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

Decreet betreffende de omgevingsvergunning d.d. 25/04/2014 en latere wijzigingen.

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het geïntegreerde planningsproces voor 
ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke 
veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen van 17/02/2017.

Bijlagen
1. 20191125 Toelichtende nota incl. adviezen en verslag Gecoro
2. 20191125 Stedenbouwkundige voorschriften
3. 20191125 Kaartenbundel
4. 20191125 Grafisch plan
5. 20191125 Grafisch register plancompensaties
6. 20170306 Onderzoek milieueffectrapportage incl. beslissing ontheffing 20170411 
7. 20191125 Overzicht ingediende stukken
8. 20191125 Bezwaren tijdens OO
9. 20191112 Besluit nota cbs sluiting OO en verwerking adviezen en bezwaren

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

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

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

19.11.2018: Plenaire vergadering

25.03.2019: Voorlopige vaststelling gemeenteraad

17.05.2019-15.07.2019: Openbaar onderzoek

24.09.2019: Behandeling adviezen en bezwaren Gecoro



139/190

12.11.2019: Besluit college van burgemeester en schepenen aanpassingen na openbaar 
onderzoek

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

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

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

Het voorontwerp van het RUP werd op 06.11.2018 aan de GECORO voorgelegd. Op 
19.11.2018 verscheen dit voorontwerp RUP op een plenaire vergadering. Er werden geen 
ongunstige adviezen ontvangen. Het voorontwerp RUP werd naar aanleiding van de 
ontvangen adviezen aangepast en voor intern advies voorgelegd aan de diensten 
stedenbouw, water, groen, mobiliteit, klimaat en energie en duurzaamheid, en 
samenleven. Deze adviezen werden verwerkt in het ontwerp RUP Heilig Hart. Vervolgens 
werd het voorontwerp door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld op 25.03.2019. Er 
werd hierna een openbaar onderzoek georganiseerd van 17.05.2019 tot en met 
15.07.2019. De ontvangen bezwaren en adviezen werden in de zitting van de GECORO 
van 24.09.2019 behandeld, waarna deze werden behandeld in de zitting van het college 
van burgemeester en schepenen op 12.11.2019. Deze aanpassingen werden doorgevoerd 
in het hier voorliggend ontwerp RUP Heilig Hart.

Overeenkomstig art 2.2.14 §6 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening - historische 
versie stelt de gemeenteraad het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
definitief vast.

Fasering
Volgende stappen in de procedure van het RUP zijn:

 december 2019 - januari 2020: schorsingstermijn hogere overheid
 februari 2020: publicatie Belgisch Staatsblad 

 

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

Beleidsinformatie
Strategisch meerjarenplan 2014-2023:
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 Actieplan 01-02-02 : Versterken van de instrumenten voor de beeld- en 
woonkwaliteit.

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

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan:

 Richtinggevend deel: p.131, gewenste verkeersstructuur

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

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

 Richtinggevend deel: p.199, ontwikkelingsmogelijkheden voor het 
handelsapparaat

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

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

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

Besluit
Fractiestemming
- 22 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; Matthijs 
Samyn; Stefaan Van Coillie; Mieke Vanbrussel; Tom Vandenkendelaere; Marc 
Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; Bart Wenes; Margot Wybo
- 9 stem(men) tegen: Dieter Carron; Bart De Meulenaer; Frederik Declercq; Steven 
Dewitte; Lieve Lombaert; Deniza Miftari; Siska Rommel; Brecht Vermeulen; Bert Wouters
- 6 onthouding(en): Cyriel Ameye; Peter Claeys; Immanuel De Reuse; Filip Deforche; 
Tina Feys; Jeaninne Vandenabeele

Artikel 1
De gemeenteraad stelt het ontwerp-RUP Heilig Hart definitief vast, bestaande uit een 
toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften, grafisch plan met op te heffen 
verkaveling, kaartenbundel en grafisch register plancompensaties.

20:29 - Justine Pillaert betreedt de zitting

18 2019_GR_00285 Aankoop onroerend goed Ieperseweg 120 - 
Aankoop-verkoopbelofte - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid



141/190

Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. schattingsverslag Ieperseweg 120
2. ondertekend document aankoop-verkoopbelofte
3. conformiteitsattest stookolietank
4. kadastrale gegevens Ieperseweg 120
5. luchtfoto
6. luchtfoto 2
7. machtiging CBS aankoop

Voorgeschiedenis
Het bestaande dierenasiel is verouderd, te klein en ligt zonevreemd. Een nieuwe locatie 
met een nieuw dierenasiel dringt zich dan ook op. Daarnaast wordt uitgezocht of er 
mogelijkheden zijn om de dienstverlening van het dierenasiel bovenlokaal te organiseren.

De structuur van het bestaande dierenasiel wordt gevormd door de vzw Dierenasiel regio 
Roeselare, opgericht in december 2017 (goedgekeurd door het college van burgemeester 
en schepenen in zitting van 09 oktober 2017 en door de gemeenteraad in zitting van 23 
oktober 2017). De operationele werking is in handen van Buurt & co.

In het bestuursakkoord 2019-2024 'Vooruit met Roeselare', onder item 'Gezond vooruit 
in de Zachte Stad - 3.3 Dierenwelzijn' werd voorgesteld om (201) een intergemeentelijk 
dierenasiel op te zetten.

Context en argumentatie
In de Ieperseweg 120 wordt een site te koop aangeboden die geschikt is qua omvang en 
aanwezige gebouwen om uit te baten als dierenasiel.  Deze site omvat een woning, weide 
en 2 loodsen, kadastraal gekend Roeselare, 7de afdeling (36017) sectie C nummer 
1163d met een kadastrale oppervlakte van 3.343 m² en een KI gelijk aan 1.196,00 
euro.  De woning werd vernieuwd, de beide loodsen zijn voorzien van water- en 
elektriciteitsaansluitingen.  Op de site is ook een regenwaterput van 50.000 liter met 
bioput aanwezig.  De huidige verkoopprijs (vraagprijs) bedraagt 587.500,00 euro.

Het schattingsverslag, opgemaakt door Dhr. Steven Stael op 29 oktober 2019 motiveert 
een intrinsieke waarde voor de site op 563.964,00 euro. De haalbare commerciële 
waarde van dit onroerend goed ligt tussen de 550.000,00 euro à 570.000 euro.

Ruimtelijke & planologische context :

 Planologisch: volgens het APA liggen deze gronden in ‘landelijk en 
openruimtegebied met agrarisch karakter’. Planologisch kan een dierenasiel daar 
niet.

 Vergunningsmatig is er t.o.v. de planologie een afwijkingsmogelijkheid en dit via 
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dit via artikel 4.4.7. §.2 waarbij een 
afwijkingsmogelijkheid is i.h.k.v. projecten van algemeen belang met een 
beperkte ruimtelijke impact. Het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering op 5 
mei 2000 en latere wijzigingen vermeldt in artikel 3 §.2 dat een dierenasiel als 
een handeling van algemeen belang met een beperkte ruimtelijke impact kan 
worden gezien
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o Hier kan een dierenasiel/kinderboerderij toegestaan worden met een 
zonevreemde functiewijziging + alle complementaire functies zoals bv. 
cafetaria van max. 100m².

 Maximaal binnen de bestaande bebouwing te voorzien
 Vermoedelijk worden de bestaande loodsen ingezet voor het asiel of 

herbouwd (bij herbouw max. de bestaande volumes te herbouwen). 
De bestaande bebouwing kan ook voor 20% uitgebreid worden ten 
opzichte van de vergunde toestand op 1.9.2012. 

o Beschikt over een zonevreemde woning en dus mogelijkheid voor 
conciërge en eventueel bijkomende verblijven.

o Stallingen en schuilhokken kunnen apart voorzien worden conform artikel 
4.4.8 van de VCRO. 

o Parking te bekijken op basis van de bestaande verhardingen (eventueel 
zelfs overeenkomst met Inagro op te maken indien er tekort zou zijn op 
eigen terrein).

Besluit : gelet de ligging op afstand van bewoning, nabij een bedrijventerrein en Inagro 
lijkt dit een geschikte locatie. 

In het bestuursakkoord 2019-2024 'Vooruit met Roeselare', onder item 'Gezond vooruit 
in de Zachte Stad - 3.3 Dierenwelzijn' werd voorgesteld om (201) een intergemeentelijk 
dierenasiel op te zetten.

Gezien voornoemde lokatie zeer geschikt is qua omvang en aanwezige gebouwen om uit 
te baten als dierenasiel werd vanuit het college van burgemeester en schepenen schepen 
Vanwalleghem gemandateerd om namens het Stadsbestuur deel te nemen aan de 
onderhandse verkoopprocedure en op de site te bieden en dat onder de opschortende 
voorwaarde van latere goedkeuring van de aankoop door de gemeenteraad en het 
voorzien van het benodigde investeringsbudget in de nieuwe meerjarenplanning.

Op deze site was behoorlijke interesse waardoor, binnen de vork van het aangemaakte 
schattingsverslag, een maximaal bod werd geformuleerd.

Contact werd opgenomen met de verkopers die instemden met het geformuleerde bod. 
De voorwaarde werd wel gesteld om bewoning nog toe te laten tot 15 mei 2020. Gezien 
deze voorwaarde geen obstakel is voor de werking van het huidige dierenasiel werd dit 
verwerkt in de aankoop-verkoopbelofte die ondertekend werd onder de volgende 
opschortende voorwaarden:

1. De goedkeuring door de gemeenteraad van de aankoop alsook het voorzien in het 
nodige investeringsbudget.

2. Visum te verlenen door de afdeling vastgoedtransacties inzake de verkoopprijs.
3. Goedkeuring door de toezichthoudende overheid in het kader van het algemeen 

administratief toezicht ( binnen 1 maand na publicatie van de 
gemeenteraadsbeslissing ).

4. Het bekomen van een gunstig bodemattest.

Advies
Ruimte - Omgevingsvergunningen
Gunstig onder voorwaarden
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Kredietcontrole Financiën
Gunstig advies

Visum 2019/450  dd. 28/11/2019

Kredietcontrole: voldoende beschikbaar op project: 1.278.915,54 euro

Ruimte - Ruimtelijke Planning
Gunstig advies

Ruimte - Projecten Openbaar Domein
Gunstig advies

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Financiële informatie
In ACT-11580 : 'Opzetten van een intergemeentelijke dierenasiel' zijn volgens de MJP 
volgende investeringsbudgetten voorzien :

2020 - aankoop grond nieuw dierenasiel t.b.v. 400.000,00 euro (algemene rekening 
22000000)
2021 - bouw nieuw dierenasiel t.b.v. 200.000,00 euro (algemene rekening 
22100007)
2022 - bouw nieuw dierenasiel t.b.v. 200.000,00 euro (algemene rekening 
22100007).

De site die momenteel te koop wordt aangeboden omvat gebouwen zodat het budget 
voor de bouw van een nieuw dierenasiel kan verminderd worden en overgeplaatst 
worden bij de budgetwijziging naar het deel aankoop. 

2020 - aankoop grond nieuw dierenasiel t.b.v. 570.000,00 euro 
2021 - omvorming tot dierenasiel t.b.v. 115.000,00 euro 
2022 - omvorming tot dierenasiel t.b.v. 115.000,00 euro 

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
Het agendapunt wordt verdaagd tot de zitting van 17 december 2019.

19 2019_GR_00312 Vervoer op maat stad Roeselare - 
Vervoercheques - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur
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Bijlagen
1. Charter vervoer op maat voor de taxibedrijven en de LINK
2. Reglement Vervoer op maat stad Roeselare

Voorgeschiedenis
In de zitting van 28 mei 2018 van de gemeenteraad werd voor de periode van 1 juni 
2018 tot en met 31 december 2019 een proefproject Vervoer op maat opgestart. Het 
'vervoer op maat' situeert zich als 4de en onderste laag van het gelaagd vervoermodel, 
waarvan uitgegaan wordt binnen het decreet Basisbereikbaarheid. Via dit project wordt 
door de stad Roeselare aan jongeren en aan personen met een beperkt inkomen een 
financiële tussenkomst verleend in het individueel vervoer in de vorm van 
vervoercheques. Met de vervoercheques kan een taxirit met een taxibedrijf met 
vergunning van de stad Roeselare of een rit met De LINK (collectief huis-aan-huis 
vervoer op afroep (alternatieve vervoersvorm aangeboden door vzw Collectief ‘De LINK’)) 
betaald worden.

De financiële tussenkomst voor de doelgroep ‘jongeren’ kadert binnen het aspect 
verkeersveiligheid. Door jongeren in het weekend kennis te laten maken met het gebruik 
van een taxi of het ‘LINK’-minibusje kan men op een veilige manier uitgaan. Hiermee 
wordt gepoogd hen bewust te laten nadenken om zich steeds op een veilige, 
verantwoorde manier te verplaatsen en indien nodig gebruik te maken van alternatieven 
voor een veilige verplaatsing.
 
Met de tussenkomst voor de doelgroep personen met een beperkt inkomen wil de stad de 
vervoersarmoede en het isolement van deze doelgroep aanpakken. Met de 
vervoercheque wordt hen vervoer op maat aangeboden, wat positief is voor hun 
bereikbaarheid.

Voor de doelgroep 'jongeren' (inwoners van Roeselare vanaf 16 jaar t.e.m. 25 jaar) 
worden vervoercheques Jongeren verkocht. Voor de doelgroep 'personen met een 
beperkt inkomen' (inwoners van Roeselare vanaf 18 jaar die houder zijn van een 
vrijetijdspas) worden vervoercheques Vrijetijdspas verkocht.

Voor dit proefproject werd in het budget voor 2018  en voor 2019 € 20 000,00 voorzien.

Context en argumentatie
Op 31 december 2019 loopt het proefproject 'Vervoer op maat stad Roeselare' af. Binnen 
de vervoerregio Roeselare ging de oefening voor de uitwerking van het decreet 
Basisbereikbaarheid in september 2019 concreet van start. In afwachting van de uitrol 
van het decreet Basisbereikbaarheid binnen de vervoerregio en heel specifiek de uitrol 
van maatregelen i.f.v. het vervoer op maat, wordt het proefproject 'Vervoer op maat' 
binnen de stad Roeselare geëvalueerd, met het doel het project verder te zetten en bij te 
sturen op basis van de evaluatie.

Evaluatie proefproject 'Vervoer op maat'

Voor de periode vanaf 1 juni 2018 t.e.m. 5 november 2019 werden in totaal 828 
pakketten vervoercheques verkocht, waarvan 10 pakketten vervoercheques Jongeren en 
818 pakketten vervoercheques Vrijetijdspas. Bij de vervoercheques jongeren betreft het 
10 unieke gebruikers, bij de vervoercheques vrijetijdspas gaat het om 53 unieke 
gebruikers. 
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De vervoercheques Jongeren worden verkocht aan € 10,00 per pakket van 6 
vervoercheques t.w.v. € 30,00. Voor een pakket van 6 vervoercheques Vrijetijdspas 
t.w.v. € 30,00 betaalt men € 5,00. Voor de periode van 1 juni 2018 t.e.m. 5 november 
2019 komt dit neer op € 4 190,00 aan ontvangsten voor de stad. In dezelfde periode 
werd door de stad ondertussen € 16 850,00 uitgegeven i.f.v. de terugbetaling van de 
ingediende, gebruikte vervoercheques door de taxibedrijven en De Link, waarvan € 14 
425 in 2019.

Conclusie

De vervoercheques Jongeren kennen een heel gering gebruik. Bij de vervoercheques 
Vrijetijdspas ligt de aankoop en het gebruik een stuk hoger, maar is het totaal aantal 
unieke gebruikers op zich ook wel beperkt. Deze cijfers kunnen erop wijzen dat het 
proefproject Vervoer op maat bij de beide doelgroepen wellicht nog te weinig gekend is.

Voor 2019 werd tot 5 november reeds € 14 425,00 van de gebruikte vervoercheques 
uitbetaald aan de taxibedrijven (€ 12 520,00) en De Link (€ 1 905,00). Voor de periode 
van 1 juni tot 31 december 2018 was dit slecht € 2 425,00. De bekendheid van het 
project, zeker bij enkele vaste gebruikers, zorgt voor een hoger gebruik in 2019.

Verderzetting en bijsturing project 'Vervoer op maat'

In afwachting van de concrete uitrol van het 'Vervoer op maat', zoals voorzien binnen het 
decreet basisbereikbaarheid, wordt het project 'Vervoer op maat' van de stad Roeselare 
onder de vorm van vervoercheques verdergezet i.f.v. de 2 doelgroepen, nl. de doelgroep 
jongeren en de doelgroep personen met een beperkt inkomen.

De financiële tussenkomst in de vorm van vervoercheques voor de doelgroep jongeren 
kadert binnen het aspect verkeersveiligheid. Door jongeren in het weekend kennis te 
laten maken met het gebruik van een taxi of het ‘LINK’-minibusje kan men op een veilige 
manier uitgaan. Hiermee wordt gepoogd hen bewust te laten nadenken om zich steeds 
op een veilige, verantwoorde manier te verplaatsen en indien nodig gebruik te maken 
van alternatieven voor een veilige verplaatsing.

Met de tussenkomst voor de doelgroep personen met een beperkt inkomen wil de stad de 
vervoersarmoede en het isolement van deze doelgroep aanpakken. Met de 
vervoercheque wordt hen vervoer op maat aangeboden, wat positief is voor hun 
bereikbaarheid.

Algemeen

De vervoercheques Jongeren en de vervoercheques Vrijetijdspas kunnen aangekocht 
worden in het Vrijetijdspunt van de stad Roeselare (zie verder voor de specifieke 
voorwaarden per doelgroep). De vervoercheques worden aangeboden zolang de hiervoor 
in het budget voorziene en goedkeurde kredieten beschikbaar zijn. In het budget is voor 
de periode van 1 januari 2020 t.e.m. 31 december 2025 jaarlijks € 15 000,00 voorzien 
i.f.v. de terugbetaling van de vervoercheques.

Zowel de vervoercheques Jongeren als de vervoercheques Vrijetijdspas worden verkocht 
in pakketten van 6 genummerde cheques op naam. Elke cheque heeft een waarde van 5 
euro. D.w.z. dat elk pakket cheques een te besteden waarde heeft van € 30,00. De 
vervoercheques zijn geldig vanaf de datum van uitgifte tot en met 1 januari van het 
volgende kalenderjaar.



146/190

De vervoercheques kunnen gebruikt worden voor het betalen van een taxirit bij een 
taxibedrijf met vergunning van de stad Roeselare of een rit met de ‘LINK’-minibus (of bij 
uitbreiding andere organisaties die kunnen instaan voor vervoer op maat), voor zover zij 
toereikend zijn. Men mag meerdere vervoercheques gebruiken voor het betalen van één 
rit. Is het bedrag van de rit hoger dan de waarde van de cheques die aan de 
taxichauffeur of chauffeur van de ‘LINK’-minibus worden overhandigd, dan past de 
passagier het resterende bedrag bij. Er wordt geen geld teruggegeven op een 
vervoercheque.

De vervoercheques zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Men mag zich wel laten 
vergezellen van derden tijdens een taxirit of rit met ‘LINK’-minibus waarbij men 
vervoercheques zal gebruiken als betaalmiddel.

De taxichauffeur of de chauffeur van de LINK vermeldt de datum van de rit op elke 
vervoercheque.

De taxibedrijven en de LINK wisselen de ontvangen (gebruikte) vervoercheques in bij de 
stad. Het taxibedrijf of de LINK maakt hiervoor een factuur op van de vervoercheques die 
de afgelopen kalendermaand(en) aanvaard werden als betaalmiddel voor de uitgevoerde 
ritten, die hij samen met deze vervoercheques bezorgt aan de Stad. De Stad stort het 
bedrag van de ingediende cheques, op rekening van het taxibedrijf of de LINK.

De voorwaarden en modaliteiten van de toepassing van vervoercheques in Roeselare zijn 
opgenomen in het reglement 'Vervoer op maat stad Roeselare'. Het reglement 'Vervoer 
op maat' heeft een looptijd van 1 januari 2020 t.e.m. 31 december 2025. Voor de 
praktische uitvoering van het reglement Vervoer op maat stad Roeselare wordt tussen de 
stad Roeselare en de verschillende taxibedrijven en de LINK (en in de toekomst 
eventueel bijkomende organisaties die kunnen instaan voor vervoer op maat) een charter 
afgesloten.

Vervoercheques Jongeren

Uit de evaluatie blijkt dat de doelgroep jongeren in de praktijk slechts in heel beperkte 
mate gebruik gemaakt heeft van de vervoercheques. Naar aanleiding van de evaluatie en 
verderzetting van het project wordt een gerichte communicatiecampagne uitgewerkt om 
specifiek deze doelgroep te bereiken en de vervoercheques Jongeren kenbaar te maken 
bij deze doelgroep.

De modaliteiten en voorwaarden voor het aankopen van een pakket vervoercheques 
jongeren, aanvullend op de algemene modaliteiten, blijven ongewijzigd t.o.v. het 
proefproject.

 Personen komen in aanmerking voor het gebruik van vervoercheques Jongeren 
wanneer ze voldoen aan elk van de volgende voorwaarden:

o Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister 
in Roeselare

o Leeftijd vanaf 16 jaar tot en met 25 jaar
 Voor een pakket vervoercheques Jongeren betaalt men € 10,00.
 Elke jongere die aan de voorwaarden voldoet heeft recht op één pakket 

vervoercheques Jongeren per kalenderjaar en dit tot uitputting van de cheques. 
De vervoercheques Jongeren worden verdeeld volgens het principe “wie eerst 
komt, eerst krijgt” en “op is op”.
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 De vervoercheques Jongeren mogen enkel in het weekend (vrijdag, zaterdag en 
zondag), vakantieperiodes en op feestdagen (bv. oudejaarsavond) gebruikt 
worden na 19 uur en voor 7 uur.

Vervoercheques Vrijetijdspas

Uit de evaluatie blijkt het gebruik van de vervoercheques voor de doelgroep van 
personen met een beperkt inkomen een stuk hoger dan het gebruik bij de jongeren. Het 
aantal unieke gebruikers is relatief beperkt.

Om het systeem met de vervoercheques Vrijetijdspas ruimer bekend te maken en meer 
unieke gebruikers aan te spreken, zal een communicatiecampagne uitgewerkt worden om 
specifiek de doelgroep 'personen met een beperkt inkomen' die kampen met 
problematiek vervoersarmoede te bereiken. Daarnaast zal ook een maximum aantal 
pakketten vervoercheques per gebruiker per kalenderjaar opgelegd worden. Dit moet 
ervoor zorgen dat er met het beschikbare budget meer mensen de mogelijkheid krijgen 
om vervoercheques te gebruiken. Het aantal aan te kopen pakketten vervoercheques 
Vrijetijdspas per rechthebbende per kalenderjaar wordt beperkt tot 30 pakketten en dit 
tot uitputting van de beschikbare pakketten vervoercheques per kalenderjaar.

Onderstaande modaliteiten en voorwaarden zijn van toepassing voor het aankopen van 
een pakket vervoercheques Vrijetijdspas, aanvullend op de algemene modaliteiten.

 Personen komen in aanmerking voor het gebruik van vervoercheques Vrijetijdspas 
wanneer ze voldoen aan elk van de volgende voorwaarden:

o Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister 
in Roeselare

o Minimum 18 jaar zijn
o Houder zijn van een vrijetijdspas
o Niet beschikken over een eigen wagen of niet in staat zijn om er zelf mee 

te rijden
o Geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer

 Voor een pakket vervoercheques Vrijetijdspas betaalt men € 5,00.
 Elke gerechtigde heeft recht op de aankoop van maximum 30 pakketten 

vervoercheques per kalenderjaar en dit tot uitputting van de beschikbare 
pakketten vervoercheques per kalenderjaar.

 De vervoercheques Vrijetijdspas mogen continue gebruikt worden (7 dagen op 7, 
24 uur op 24 uur).

Advies
Kwaliteitscontrole Financiën - visum
Gunstig advies

terug voor visum na goedkeuring MJP

Kredietcontrole Financiën
Gunstig onder voorwaarden

Terug voor visum na goedkeuring MJP 2020-2025.



148/190

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Kosten ten laste van het budget van de stad

Uitbetaling vervoercheques / €90 000,00 (jaarlijks € 15 000,00 voor de periode vanaf 1 
januari 2020 t.e.m. 31 december 2025) / 64949012/050002/ACT-11329

 

Ontvangsten voor de stad

Aankoop vervoercheques door gebruiker / € 29250 (jaarlijks €4 875,00 voor de periode 
van 1 januari 2020 t.e.m. 31 december 2025) / 70200900/050002/ACT-11329

 

Besluit
Fractiestemming
- 32 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; Justine Pillaert; Siska Rommel; Matthijs Samyn; Stefaan Van Coillie; 
Mieke Vanbrussel; Tom Vandenkendelaere; Marc Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; 
Brecht Vermeulen; Bart Wenes; Bert Wouters; Margot Wybo
- 6 onthouding(en): Cyriel Ameye; Peter Claeys; Immanuel De Reuse; Filip Deforche; 
Tina Feys; Jeaninne Vandenabeele

Artikel 1
Het reglement Vervoer op maat stad Roeselare wordt goedgekeurd zoals in bijlage 
gevoegd.

Artikel 2
Het charter Vervoer op maat stad Roeselare voor de taxibedrijven en de LINK wordt 
goedgekeurd zoals in bijlage gevoegd.



1 

 

Charter Vervoer op maat stad Roeselare voor de 

taxibedrijven en de ‘LINK’ 

 

De stad Roeselare, Botermarkt 2, 8800 Roeselare, vertegenwoordigd door de heer Piet Delrue, 

voorzitter gemeenteraad en de heer Geert Sintobin, algemeen directeur; 

hierna genoemd ‘de stad’ 

 

En ……………………………………………………………………………...; 

hierna genoemd taxibedrijf of de ‘LINK’ 

 

Sluiten dit charter af om het reglement Vervoer op maat stad Roeselare, zoals goedgekeurd door de 

gemeenteraad in zitting van 16 december 2019, in de praktijk te kunnen uitvoeren. 

 

 

Artikel 1: Looptijd 

 

Dit charter gaat in op 1 januari 2020 en loopt tot einde looptijd reglement Vervoer op maat stad 

Roeselare, meer bepaald tot de uiterste geldigheidsdatum van vervoercheques die in het laatste 

werkingsjaar van het reglement uitgereikt worden: 1 januari 2026. 

 

 

Artikel 2: Modaliteiten vervoercheques 

 

• Vervoercheques Jongeren 

o De vervoercheques Jongeren zijn bestemd voor jongeren vanaf 16 tot en met 25 jaar, 

ingeschreven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister in Roeselare. 

• Vervoercheques Vrijetijdspas 

o Volgende voorwaarden moeten voldaan zijn om vervoercheques Vrijetijdspas te 

kunnen gebruiken: 

� Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister in 

Roeselare 

� Minimum 18 jaar zijn 

� Houder zijn van een vrijetijdspas 

� Niet beschikken over een eigen wagen of niet in staat zijn om er zelf mee te 

rijden 

� Geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer 

• De vervoercheques Jongeren en de vervoercheques Vrijetijdspas worden verdeeld via de 

stad Roeselare. Bij de aankoop van de vervoercheques wordt door de stad gecontroleerd of 

men voldoet aan de opgelegde voorwaarden. De stad houdt een overzicht bij met wie welke 

cheques gekregen heeft. 

• Zowel de vervoercheque Jongeren als de vervoercheque Vrijetijdspas heeft een waarde van 

€5,00. 

• Iedere vervoercheque is genummerd en op naam. 

• De cheques zijn geldig vanaf de datum van uitgifte tot en met 1 januari van het volgende 

kalenderjaar. De uiterste geldigheidsdatum staat vermeld op de cheque. 
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Artikel 2: Gebruik vervoercheques 

 

• De vervoercheques Jongeren mogen enkel in het weekend (vrijdag, zaterdag en zondag), 

vakantieperiodes en op feestdagen (bv. oudejaarsavond) gebruikt worden na 19 uur en voor 

7 uur.  

• De vervoercheques Vrijetijdspas mogen continue gebruikt worden (7 dagen op 7, 24 uur op 

24 uur). 

• De vervoercheques kunnen gebruikt worden voor het betalen van een taxirit of een rit met 

de ‘LINK’-minibus, voor zover zij toereikend zijn. Men mag meerdere vervoercheques 

gebruiken voor het betalen van één rit. Is het bedrag van de rit hoger dan de waarde van de 

cheques die aan de taxichauffeur of de chauffeur van de ‘LINK’-minibus worden overhandigd, 

dan past de passagier het resterende bedrag bij.  

• Er wordt geen geld teruggegeven op een vervoercheque. 

• Ter verificatie van het rechtmatig gebruik van de vervoercheques kan de taxichauffeur of 

chauffeur van de ‘LINK’-minibus vragen om de Vrijetijdspas of een bewijs van leeftijd voor te 

leggen. 

• De taxichauffeur of chauffeur van de ‘LINK’ vermeldt de datum van de rit op elke 

vervoercheque. 

• Indien de taxichauffeur of chauffeur van de ‘LINK’ vervalsingen, misbruik, … vaststelt, vraagt 

de stad dit te melden aan de stad. De chauffeur moet ongeldige vervoercheques weigeren. 

• De vervoercheques kunnen enkel gebruikt worden bij de taxibedrijven met vergunning 

uitgereikt door de stad Roeselare of bij de ‘LINK’ (en bij uitbreiding mogelijke andere 

organisaties die kunnen instaan voor vervoer op maat). 

 

 

Artikel 3: Terugbetaling vervoercheques 

 

• De ontvangen (gebruikte) vervoercheques wisselt het taxibedrijf of de ‘LINK’ in bij de stad. 

Het taxibedrijf of de ‘LINK’ maakt hiervoor hoogstens maandelijks een factuur op van de 

vervoercheques die de afgelopen kalendermaand(en) aanvaard werden als betaalmiddel 

voor de uitgevoerde ritten. De factuur wordt digitaal bezorgd aan de stad op het mailadres 

inkomendefacturen@roeselare.be. Op de factuur wordt de naam en het rekeningnummer 

van het taxibedrijf of de ‘LINK’ vermeld. 

• Daarnaast bezorgt het taxibedrijf of de ‘LINK’ de originele vervoercheques waarop de factuur 

betrekking heeft aan de stad (dienst wonen, economie en landbouw). 

• De stad zal het totaalbedrag van de binnengebrachte cheques storten op het op de factuur 

opgegeven rekeningnummer (na controle factuur en de afgeleverde, originele 

vervoercheques). 

 

 

Artikel 4: Misbruik 

 

• Bij vaststelling en misbruik door een taxibedrijf of de ‘LINK’ wordt de samenwerking 

onmiddellijk beëindigd en komt het taxibedrijf of de ‘LINK’ niet meer in aanmerking voor 

terugbetaling van later ingediende facturen. 
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Opgemaakt te Roeselare, op … december 2019 

In twee originele exemplaren, waarvan één aan het taxibedrijf of de ‘LINK’ overhandigd wordt. 

 

Voor akkoord 

 

Voor de stad Roeselare 

 

 

 

 

 

De heer Piet Delrue     de heer Geert Sintobin 

Voorzitter gemeenteraad    Algemeen directeur 

 

 

 

 

Voor het taxibedrijf of de ‘LINK’ 

 

 

 

 

 

De heer …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

151/190



1 

 

Reglement ‘Vervoer op maat’ stad Roeselare 

Artikel 1. Historiek en doel 

Basisbereikbaarheid staat voor het kunnen bereiken van belangrijke maatschappelijke functies op 

basis van een vraaggericht systeem en met een optimale inzet van middelen. Hierbij wordt gegaan 

voor een gelaagd vervoermodel. Dit hiërarchisch gestructureerd vervoermodel wordt gerealiseerd 

door het treinnet, het kernnet, het aanvullend net en het vervoer op maat. Het vervoer op maat is 

complementair aan de hogere hiërarchische netten en biedt ruimte voor vervoeroplossingen die 

lokale noden efficiënt kunnen invullen.  

Voor de periode van 1 juni 2018 tot en met 31 december 2019 liep een proefproject met 

vervoercheques als een mogelijke invulling van het ‘vervoer op maat’. Via dit proefproject verleende 

de stad Roeselare aan jongeren en aan personen met een beperkt inkomen een financiële 

tussenkomst in het individueel vervoer in de vorm van vervoercheques. Deze financiële tussenkomst 

werd uitdrukkelijk afhankelijk gesteld van de hiervoor in het budget voorziene en goedgekeurde 

kredieten. 

Personen die in aanmerking kwamen, konden bij de stad Roeselare vervoercheques aankopen 

waarmee men kon betalen voor een taxirit of een rit met De LINK1. 

De financiële tussenkomst voor de doelgroep ‘jongeren’ kaderde binnen het aspect 

verkeersveiligheid. Door jongeren in het weekend kennis te laten maken met het gebruik van een 

taxi of het ‘LINK’-minibusje kon men op een veilige manier uitgaan. Hiermee wilden we hen bewust 

laten nadenken om zich steeds op een veilige, verantwoorde manier te verplaatsen en indien nodig 

gebruik te maken van alternatieven voor een veilige verplaatsing. 

Met de tussenkomst voor de doelgroep personen met een beperkt inkomen wou de stad de 

vervoersarmoede en het isolement van deze doelgroep aanpakken. Met de vervoercheque werd hen 

vervoer op maat aangeboden, wat positief kon zijn voor hun bereikbaarheid. 

In afwachting van de uitwerking en uitrol van ‘vervoer op maat’ binnen de vervoerregio Roeselare, 

zoals voorzien in het decreet basisbereikbaarheid, zet de stad Roeselare verder in op de financiële 

tussenkomst in het individueel vervoer in de vorm van vervoercheques, zowel voor de jongeren als 

voor de personen met een beperkt inkomen. Deze financiële tussenkomst wordt uitdrukkelijk 

afhankelijk gesteld van de hiervoor in het budget voorziene en goedgekeurde kredieten.  

 

Artikel 2. Doelgroepen 

 

1. Vervoercheques Jongeren 

Personen komen in aanmerking voor het gebruik van vervoercheques Jongeren wanneer ze 

voldoen aan elk van de volgende voorwaarden: 

• Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister in Roeselare 

• Leeftijd vanaf 16 jaar tot en met 25 jaar 

 

2. Vervoercheques Vrijetijdspas 

Personen komen in aanmerking voor het gebruik van vervoercheques Vrijetijdspas wanneer 

ze voldoen aan elk van de volgende voorwaarden: 

                                                           
1  De LINK staat voor collectief huis-aan-huis vervoer op afroep (alternatieve vervoersvorm aangeboden door 

vzw Collectief ‘De LINK’). 
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• Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister in Roeselare 

• Minimum 18 jaar zijn 

• Houder zijn van een vrijetijdspas 

• Niet beschikken over een eigen wagen of niet in staat zijn om er zelf mee te rijden 

• Geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer 

 

 

Artikel 3. Aankoop vervoercheques Jongeren en vervoercheques Vrijetijdspas 

 

• De vervoercheques Jongeren en de vervoercheques Vrijetijdspas worden verdeeld via de 

stad Roeselare. De locaties en diensten waar deze afgehaald kunnen worden en de 

openingsuren van deze diensten worden gecommuniceerd via de gebruikelijke kanalen. 

 

• Voor het aankopen van vervoercheques moet men voldoen aan de opgelegde voorwaarden. 

Voor de vervoercheques Vrijetijdspas zal naast het voorleggen van de identiteitskaart en de 

Vrijetijdspas een schriftelijke verklaring ondertekend moeten worden dat men niet beschikt 

over een eigen wagen of niet in staat is om er zelf mee te rijden en dat men geen gebruik kan 

maken van het openbaar vervoer. 

 

• Vervoercheques Jongeren 

o De vervoercheques Jongeren worden verkocht in pakketten van 6 genummerde 

cheques op naam. Elke cheque heeft een waarde van 5 euro. D.w.z. dat elk pakket 

cheques een te besteden waarde heeft van €30,00. 

o Voor een pakket vervoercheques Jongeren betaalt men €10,00. 

o Elke jongere die aan de voorwaarden voldoet heeft recht op één pakket 

vervoercheques Jongeren per kalenderjaar en dit tot uitputting van de cheques. De 

vervoercheques Jongeren worden verdeeld volgens het principe “wie eerst komt, 

eerst krijgt” en “op is op”. 

 

• Vervoercheques Vrijetijdspas 

o De vervoercheques Vrijetijdspas worden verkocht in pakketten van 6 genummerde 

cheques op naam. Elke cheque heeft een waarde van 5 euro. D.w.z. dat elk pakket 

cheques een te besteden waarde heeft van €30,00. 

o Voor een pakket vervoercheques Vrijetijdspas betaalt men €5,00. 

o Elke gerechtigde kan maximum 30 pakketten vervoercheques Vrijetijdspas per 

kalenderjaar aankopen en dit tot uitputting van de beschikbare pakketten 

vervoercheques per kalenderjaar. 

 

• De cheques zijn geldig vanaf de datum van uitgifte tot en met 1 januari van het 

daaropvolgende kalenderjaar. De uiterste geldigheidsdatum staat vermeld op de cheque. 

 

Artikel 4. Gebruik vervoercheques Jongeren en vervoercheques Vrijetijdspas 

 

• De vervoercheques kunnen gebruikt worden voor het betalen van een taxirit of een rit met 

de ‘LINK’-minibus (of bij uitbreiding andere organisaties die kunnen instaan voor vervoer op 

maat), voor zover zij toereikend zijn. Men mag meerdere vervoercheques gebruiken voor het 

betalen van één rit. Is het bedrag van de rit hoger dan de waarde van de cheques die aan de 

taxichauffeur of chauffeur van de ‘LINK’-minibus worden overhandigd, dan past de passagier 

het resterende bedrag bij. Er wordt geen geld teruggegeven op een vervoercheque. 
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• De vervoercheques Jongeren mogen enkel in het weekend (vrijdag, zaterdag en zondag), 

vakantieperiodes en op feestdagen (bv. oudejaarsavond) gebruikt worden na 19 uur en voor 

7 uur. 

 

• De vervoercheques Vrijetijdspas mogen continue gebruikt worden (7 dagen op 7, 24 uur op 

24 uur). 

 

• De vervoercheques zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Men mag zich wel laten 

vergezellen van derden tijdens een taxirit of rit met ‘LINK’-minibus waarbij men 

vervoercheques zal gebruiken als betaalmiddel.  

 

• Ter verificatie van het rechtmatig gebruik van de vervoercheques kan de taxichauffeur of 

chauffeur van de ‘LINK’-minibus vragen om de Vrijetijdspas of een bewijs van leeftijd voor te 

leggen. 

 

• De vervoercheques kunnen enkel worden gebruikt bij één van de deelnemende taxibedrijven 

of de ‘LINK’ (of bij uitbreiding andere organisaties die kunnen instaan voor vervoer op maat). 

Die bedrijven staan vermeld op de vervoercheques en op de website/bij de communicatie 

van het project.  

 

• In geval van misbruik verliest de gebruiker alle rechten en voordelen, verbonden aan de 

vervoercheques. 

 

Artikel 5. Betaling /terugbetaling vervoercheques Jongeren en vervoercheques Vrijetijdspas 

 

• Bij het overschrijden van de geldigheidsdatum van de vervoercheques worden ongebruikte 

vervoercheques niet terugbetaald. 

 

• Bij diefstal, beschadiging of verlies van de aangekochte vervoercheques worden de cheques 

niet terugbetaald of gecompenseerd door nieuwe vervoercheques. 

 

• De deelnemende taxibedrijven en de ‘LINK’ (of bij uitbreiding andere organisaties die kunnen 

instaan voor vervoer op maat) wisselen de ontvangen (gebruikte) vervoercheques in bij de 

stad. De Stad stort het bedrag van de ingediende cheques, op rekening van het taxibedrijf of 

de LINK. 

 

Artikel 6. Inwerkingtreding 

 

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020 om van rechtswege te eindigen op 31 december 

2025. 
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20 2019_GR_00281 Reglement "Groen op school" - Goedkeuring 
en Opheffing van het bestaand reglement 
"Een groene speelplaats"' - Goedkeuring

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

Bijlagen
1. Aanvraagformulier NOS
2. Provinciaal reglement NOS
3. Reglement groene speelplaats, goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 maart 

2018
4. Ontwerp-reglement Vergroening speelplaats

Voorgeschiedenis
In de gemeenteraadszitting van 19 maart 2018 werd het subsidiereglement "een groene 
speelplaats" goedgekeurd.

Het reglement werd via diverse kanalen bekend gemaakt, doch werd er vastgesteld dat 
tot op heden heel weinig scholen een aanvraag indienden. Enkel de school De Plataan 
diende een dossier in.

Context en argumentatie
Evaluatie van het huidig reglement:

Bij de scholen werd geïnformeerd waarom er weinig aanvragen volgden:  

 Het subsidiebedrag kan scholen niet genoeg overtuigen om effectief grote 
wijzigingen aan de verharde speelplaatsen uit te voeren. Het ter beschikking 
gesteld bedrag van het gemeentelijk reglement lijkt scholen niet te motiveren om 
verder te gaan in het ontharden.

 De administratieve opmaak van verschillende aanvragen voor de verschillende ter 
beschikking gestelde subsidiereglementen, lijkt een struikelblok om een aanvraag 
in te dienen.

 Scholen dienen via verschillende subsidiekanalen een dossier in, om zo tot een 
groter subsidiebedrag te kunnen komen. 

 Scholen zien de beoordeling van het voorrang geven aan de projecten waarbij de 
buitenruimte buiten de schooluren opengesteld wordt en aan de scholen waarvan 
de Stad van mening is dat ze gelegen zijn in een buurt met een tekort aan publiek 
groen, als een belemmering om dossiers in te dienen. 

Scholen lijken moeilijk gemotiveerd te kunnen worden om hun speelplaats open te 
stellen, na de schooluren en dit voor gebruik door externe verenigingen en gebruikers.  
In de praktijk is het voor veel scholen vaak niet haalbaar om hun domein open te stellen, 
na de schooluren.  De buitenruimte heeft bv. enkel toegang via de schoolpoort zelf, de 
toiletten dienen dan toegankelijk gesteld , ... enz.  Dit betekent voor de scholen een 
extra vorm van permanentie, verzekering, bijkomende afspraken en aanwezigheden in 
het weekend. Scholen zitten hierbij met veel vragen:  wat bij vandalisme, ongevallen? 
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Het openstellen van schooldomeinen kan via andere subsidiekanalen aangemoedigd 
worden, net zoals het verhuren van sportaccommodatie. 

De tweede beperkende voorwaarde is de voorkeur voor scholen, waarvan de Stad van 
mening is dat ze gelegen zijn in een buurt met een tekort aan publiek groen en dit is 
remmend voor de scholen die wel willen vergroenen.

Bijgevolg wordt er voorgesteld om het huidig reglement op te heffen.

Het Provinciale NOS-reglement:  

In de praktijk kan worden vastgesteld dat heel weinig scholen een vergroeningsproject 
indienen, dat niet gekoppeld wordt aan een educatieve invulling op zich, wat op zich heel 
lovenswaardig is. Groenvoorzieningen op een speelplaats moeten minstens een 
meerwaarde hebben voor de biodiversiteit of op educatief vlak zijn functie hebben met 
integratie in de klas- en schoolwerking. 

Het opzet van het vergroenen van schooldomeinen moet er vooral in bestaan om de 
kinderen er effectief mee in aanraking te doen komen:  mee helpen met planten, zaaien, 
helpen onderhouden, helpen het groenafval composteren, de ecosystemen van de natuur 
leren kennen, de biodiversiteitsaspecten van de natuur leren kennen, enz. 
De aanleg en het onderhoud ervan door een tuinaanlegger of een externe zal de kinderen 
niet meer kennis en respect voor de natuur bijbrengen.  

Op dat vlak blijkt dat de scholen de weg veel beter vinden naar het Provinciale 
reglement, ‘Natuur op School’, omdat ze in het kader van MOS veel meer voeling en 
begeleiding hebben vanuit het MOS team. 

Naast de MOS-coördinatoren en de dienst MINAWA van de Provincie, staat een team 
vanuit de gebiedswerking Midden-West-Vlaanderen van de Provincie West-Vlaanderen 
klaar om de scholen hierbij te begeleiden. 

De provinciale medewerkers hebben een heel uitgebreide kennis en contact met het 
onderwijs en zeker in het kader van het lopend project in het onderwijs MOS: ‘Milieuzorg 
op school’. Zij kunnen via hun ruime technische kennis en heel wat praktijkervaring 
vanuit de scholen over gans de Provincie, de scholen meer individueel gaan begeleiden 
en goede voorbeelden leren kennen.  De Provincie biedt in dit verband ook de nodige 
vorming en begeleiding, waardoor de participatie school breed kan worden uitgedragen, 
wat een eerste vereiste is om na de aanleg ook de garantie te hebben tot het behoud van 
het groen. Bij die brede gedragenheid is de kans ook veel groter dat de goesting er komt 
vanuit de school om veel verder te gaan in hun groenproject.  

Naast deze ondersteuning kan de provincie ook de technische ondersteuning aanbieden 
en scholen hierin bij staan. 

Het voorstel tot het linken van het subsidiereglement met het Provinciale NOS -
reglement werd vooraf aan de Provinciale betrokken diensten en de bevoegde 
gedeputeerde voor advies voorgelegd, eveneens werd advies gevraagd aan de 
beleidsmedewerker onderwijs en mens.

Voorstel om een combinatie te maken van het Provinciale ‘NOS’ en het reglement van 
Stad Roeselare:  
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Daarom zou worden voorgesteld om het stedelijk reglement “groen op school” te linken 
aan het Provinciale reglement ‘ Natuur Op School’ (NOS.)  In de zin dat er een stedelijke 
subsidie wordt toegekend  aan projecten die voldoen aan de voorwaarden van 
het provinciale reglement "Natuur op school" en derhalve een provinciale subsidie hebben 
bekomen.

De hoogte van het stedelijk subsidiebedrag is het verschil tussen het bedrag dat 
uitgekeerd wordt door de provincie en 85 % van de door de provincie als bewezen 
aangemerkte kosten en dit met een maximum van 5.000 euro.

Voordelen voor de scholen: 

 Het is vooraf geweten dat, als een dossier bij de Provincie wordt ingediend en dit 
krijgt een ‘go’, dat de garantie er is dat er ook subsidies via de Stad Roeselare 
kunnen bekomen worden. De Roeselaarse scholen kunnen hier vooraf rekening 
mee houden om een inschatting van de grootte van hun dossier te bepalen. 

 De scholen dienen maar 1 dossier in te dienen.

 De scholen krijgen gegarandeerd begeleiding en een deskundige opvolging vanuit 
de Provincie en zijn er zeker van dat het dossier educatief en opvoedend 
afgetoetst  is en het zeker in de leerdoelen past. 

 De scholen komen in contact met MOS en de ganse milieu- en natuur educatieve 
aanpak van de Provincie en het Stad-landschap. Deze begeleiding kan vanuit de 
Stad Roeselare niet aangeboden worden. 

Het is inderdaad een feit dat er soms dient gewacht te worden op de financiële middelen 
voor het volgende jaar vanuit de Provincie.  

De scholen kunnen hier rekening mee houden als ze starten met hun voorbereiding en 
planning rond de aanleg van een groene speelplaats.  

Best wordt hier met een gans voortraject gewerkt, waarbij het opzet van het vergroenen 
van de speelplaats bij iedereen uit school: de directie, de leerkrachten, het 
onderhoudspersoneel, de kinderen zelf, ouders en de ouderraad, moet rijpen en vooraf 
grondig dient voorbereid te worden vanuit de school zodat het draagvlak en de goesting 
om er een mooi gedragen project van te maken, er kan komen.  

Het effectief vergroenen van een speelplaats houdt meestal in dat er ook diverse 
onthardingen dienen uitgebroken te worden, waardoor de kosten hoog oplopen.  Hiervoor 
over een groter budget kunnen  beschikken, houdt in dat de kans veel reëler is dat dit 
ook zal gebeuren en het niet beperkt blijft tot het plaatsen van bv. enkele bloembakken 
in school. 

Voordelen voor de Stad:  

Er moet vanuit de Stad Roeselare geen extra ondersteuning vanuit de diensten 
gebeuren. 

Een goede Provinciale opvolging is al gegarandeerd.  
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Er dient geen tijds- en personeelsinvestering vanuit de Stad te gebeuren, daar de 
beoordeling tot kwaliteitsvolle dossiers van het vergroenen van de speelplaatsen, reeds 
door de Provincie gebeurde.  

Intussen zijn 2 Roeselaarse scholen effectief ingestapt in het Provinciaal verhaal (De 
Plataan en De Zilverberg en zijn 2 scholen in voorbereiding om een project te starten) en 
namen al 3 scholen met de provinciale diensten contact op ter voorbereiding van een 
dossier (Spanjeschool, De Bonte Specht en de lagere school van Beveren).

Concrete werkwijze:  

Er wordt volledig gewezen naar de werkwijze bij het indienen van een Provinciale 
subsidieaanvraag. De school dient een aanvraagdossier in, in het kader van het 
Provinciale subsidiedossier: ‘Natuur op school’. 

Binnen de 6 weken na het indienen van een aanvraag in het kader van het NOS, wordt 
geantwoord of het project kansrijk is.  Dit houdt het engagement in dat het project 
begeleid wordt door een MOS-begeleider.  Een succesvol gezamenlijk vervolgtraject leidt 
dan tot subsidiëring.  

Het komt er dus op neer eenmaal de garantie tot uitbetaling van het Provinciale 
subsidiedossier er is,  de slaagkans tot een goede realisatie er echt is.  

Het voorliggend reglement is onlosmakelijk verbonden met het provinciale reglement 
terzake.

Indien het provinciale reglement zou ingetrokken worden, eindigt ook van rechtswege de 
uitwerking van dit stedelijk reglement.

Indien het provinciale reglement wordt aangepast (bv. inzake voorwaarden en/of 
bedragen) wordt nagegaan of het stedelijk reglement nog steeds kan behouden worden 
of dat een aanpassing noodzakelijk is. 

Om garantie te hebben dat de subsidie wordt aangewend in kader van betreffend 
reglement, wordt verwezen naar de toepassing van de wet van 14 november 1983, 
betreffende de toekenning en aanwending van subsidies: de begunstigde van de subsidie 
is ertoe gehouden: 

 De Stad toe te laten voor zover als nodig de echtheid van de gegevens van de 
subsidieaanvraag te controleren en hieromtrent inlichtingen in te winnen met alle 
middelen die zij hieromtrent nodig acht;

 De subsidie uitsluitend aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend;

 Elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het stadsbestuur toe te staan om 
eventueel ter plaatse, de aanwending van de toegekende subsidie te controleren.

 Bij niet naleving van deze bepalingen, kan het stadsbestuur overgaan tot de 
gehele of gedeeltelijke terugvordering van de betrokken subsidie, alsook de 
toekenning van nieuwe subsidies opschorten.

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2020.
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Financiering:

De school die wenst beroep te doen op deze subsidie, dient een aanvraag in via het 
daartoe voorziene online aanvraagformulier op de website van de Stad. 

De uitbetaling door de Stad gebeurt na voorlegging van de nodige stukken die aantonen 
dat de provincie haar subsidie heeft uitgekeerd en derhalve aan alle voorwaarden is 
voldaan.

Omtrent het aspect van uitbetaling werd vooraf advies aan de financiële dienst gevraagd.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
ACT-11374  068000-22200007 20.000 euro (meerjarenplan tot 2025)

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
Het bestaand subsidiereglement "Vergroening van speelplaatsen" wordt opgeheven. 

Artikel 2
Het reglement "Groen op school" wordt goedgekeurd zoals in bijlage gevoegd.



STEDELIJK REGLEMENT GROEN OP SCHOOL 

 

Artikel 1 – Doel 

Het introduceren van meer groen in scholen brengt een waaier aan voordelen met zich mee voor zowel 

mens als natuur. 

De voordelen gaan van een groter welbevinden van de schoolgaande kinderen, over een impuls voor 

biodiversiteit tot een betere waterhuishouding en het bijdragen tot het behalen van 

klimaatdoelstellingen. 

Het vergroenen van een speelplaats brengt vaak een substantiële kost mee voor de scholen, vereist 

een zekere know-how en vergt ook een administratieve inspanning. Dit alles is niet altijd even evident 

voor scholen en vormt soms een hinderpaal om effectief tot vergroening en ontharding over te gaan. 

Om hieraan tegemoet te komen wordt een subsidie verleend die geënt is op de provinciale subsidie 

met hetzelfde doel en voorwerp. 

Hierdoor kunnen scholen een grotere financiële slagkracht (subsidie vanuit de provincie én vanuit de 

stad) verkrijgen en tegelijk ook genieten van de know-how en begeleiding vanuit de provincie. 

 

Artikel 2 – Voorwerp 

Er wordt een stedelijke subsidie toegekend aan projecten die voldoen aan de voorwaarden van het 

provinciale reglement ‘Natuur op school’ en derhalve een provinciale subsidie hebben bekomen. 

De hoogte van het stedelijk subsidiebedrag is het verschil tussen het bedrag dat uitgekeerd wordt door 

de provincie en 85% van de door de provincie als bewezen aangemerkte kosten en dit met een 

maximum van 5.000 euro 

Indicatieve/informatieve voorbeelden ter verduidelijking: 

• Project van 5.000 euro: 
Provincie neemt op basis van haar reglement 4.250 euro aanvaarde kosten (85%) in 
aanmerking waarvan 85% subsidieerbaar is: 3.612,5 euro 
Verschil tussen 4.250 en 3.612,5  = 637,5 euro stedelijke subsidie  

• Project van 10.000 euro 
Provincie neemt op basis van haar reglement 8.500 euro aanvaarde kosten (85%) in 
aanmerking waarvan 85% subsidieerbaar is: 7.225 euro maar begrensd op 5.000 euro 
(provinciaal maximum) 
Verschil tussen  8.500 en 5.000  = 3.500 stedelijke subsidie 

• Project van 20.000 euro 
Provincie neemt op basis van haar reglement 17.000 euro aanvaarde kosten (85%) in 
aanmerking waarvan 85% subsidieerbaar is: 14.450 euro maar begrensd op 5.000 euro 
(provinciaal maximum) 
Verschil tussen 17.000 en 5000 = 12.000 , maar herleid tot 5.000 (stedelijk maximum- 
stedelijke subsidie 

 
De subsidie wordt toegekend binnen de grenzen van het jaarlijks voorziene budget . 
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Artikel 3 – Aanvraag en uitbetaling 

De school die wenst beroep te doen op deze subsidie, dient een aanvraag in via het daartoe voorziene 

online aanvraagformulier op de website van de stad. 

De uitbetaling door de stad gebeurt na voorlegging van de nodige stukken die aantonen dat de 

provincie haar subsidie heeft uitgekeerd en derhalve aan alle voorwaarden is voldaan. 

 

Artikel 4 – Koppeling met provinciaal reglement 

Het voorliggend reglement is onlosmakelijk verbonden met het provinciale reglement terzake. 

Indien het provinciale reglement zou ingetrokken worden, eindigt ook van rechtswege de uitwerking 

van dit stedelijke reglement. 

Indien het provinciale reglement wordt aangepast (bv. inzake voorwaarden en/of bedragen) wordt 

nagegaan of het stedelijk reglement nog steeds kan behouden worden of dat een aanpassing 

noodzakelijk is. 

 

Artikel 5 – Controle 

In toepassing  van de wet van 14 november 1983, betreffende de toekenning en aanwending van 

subsidies, is de begunstigde van de subsidie ertoe gehouden: 

• De stad toe te laten voor zover als nodig de echtheid van de gegevens van de subsidieaanvraag 
te controleren en hieromtrent inlichtingen in te winnen met alle middelen die zij hieromtrent 
nodig acht;  

• De subsidie uitsluitend aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend; 

• Elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het stadsbestuur toe te staan om eventueel ter 
plaatse, de aanwending van de toegekende subsidie te controleren. 

Bij niet naleving van deze bepalingen, kan het stadsbestuur overgaan tot de gehele of gedeeltelijke 

terugvordering van de betrokken subsidie. 

 

Artikel 6 - Betwistingen/beroep 

Alle betwistingen over de toepassing van dit reglement worden beslecht door het College van 

Burgemeester en Schepenen.  

Betwistingen moeten, binnen één maand na kennisgeving van de beslissing over de toekenning van de 

subsidie aan de subsidieaanvrager, per aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs gericht 

worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, Botermarkt 2, 8800 Roeselare. De 

postdatum of datum op het ontvangstbewijs gelden als bewijs.  

 

Artikel 7 – Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in voege op 1 januari 2020. 
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21 2019_GR_00307 Administratieve verordening voor de 
registratie van leegstaande woningen en/of 
gebouwen – leegstaande bedrijfsruimten in 
het kernwinkelgebied - woningen en/of 
gebouwen in verwaarloosde toestand - 
tweede verblijven  - Goedkeuring

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

Juridische grond
 Het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, dat de gemeente 

aanstelt als coördinator en regisseur van het lokale woonbeleid;
 Het decreet 27 maart 2009 betreffende de registratie van leegstaande gebouwen 

en woningen;
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
 Het besluit van de Vlaamse regering over het lokaal woonbeleid van 16 november 

2018;
 Het besluit van de gemeenteraad van 25 juni 2019 waarin deze besliste om deel 

te nemen aan het project lokaal woonbeleid “Woondienst Regio Roeselare” en het 
projectvoorstel 2020-2025 waarin de acties “Verwaarloosde woningen en 
gebouwen opsporen, registreren en aanpakken” en “leegstaande woningen en 
gebouwen opsporen, registreren en aanpakken” zijn opgenomen;

Bijlagen
1. administratieve verordening - huidig reglement
2. administratieve verordening L-VW-TV - ontwerp reglement
3. administratieve verordening L-VW-TV met aanduiding van wijzigingen

Context en argumentatie
Het is wenselijk om op het grondgebied van de gemeente het beschikbare patrimonium 
voor wonen optimaal te benutten.

Het is nuttig om een geïntegreerd beleid te voeren ter bestrijding van leegstand en 
verwaarlozing van woningen en gebouwen.

De Stad wenst verwaarlozing en leegstand van woningen en gebouwen op het 
grondgebied van de gemeente te voorkomen en de verloedering van de leef- en 
woonomgeving tegen te gaan.

De Stad wenst de kwaliteit van woningen op het grondgebied van de gemeente te 
bewaken zodat het grondrecht op menswaardig wonen van de inwoners van de gemeente 
gevrijwaard is.

Binnen de instrumenten om een lokaal woonbeleid te voeren is het belangrijk om een 
onderscheid te maken tussen tweede verblijven en leegstaande woningen. Een tweede 
verblijf wordt daadwerkelijk als woning gebruikt en regelmatig bewoond, al is dit niet als 
hoofdverblijfplaats (er is niemand ingeschreven in het bevolkingsregister). Het bezit van 
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een tweede verblijf is een algemeen verbreid en aanvaard gebruik van het 
eigendomsrecht. Een leegstaande woning is een woning die helemaal niet als woning 
wordt gebruikt en in principe een beschikbare ruimte voor wonen is die niet benut wordt. 
Het is wenselijk om leegstaande woningen en tweede verblijven uit elkaar te houden en 
te vermijden dat eigenaars tussen beide registraties “shoppen” op zoek naar een gunstig 
fiscaal regime. 

In zitting van 27.03.2017 stelde de gemeenteraad de wijzigingen aan de administratieve 
verordening voor de inventarisatie van leegstaande woningen en/of gebouwen - 
leegstaande bedrijfsruimten in het kernwinkelgebied - ongeschikt, onbewoonbaar en/of 
overbewoond verklaarde woningen - woningen en/of gebouwen in verwaarloosde 
toestand - tweede verblijven vast.

Deze verordening dient aangepast te worden omwille van een aantal knelpunten die in de 
dagdagelijkse praktijk ervaren worden. 

Overzicht wijzigingen:

 artikel 2 punt 1 a: volgende bepaling wordt toegevoegd ter verduidelijking : 
"Woningen die door het Vlaams Gewest geïnventariseerd zijn als ongeschikt en/of 
onbewoonbaar, worden niet in het leegstandsregister opgenomen.

 artikel 3 punt 4 a. : volgende bepaling wordt toegevoegd: "... waarbij een 
verklaring op eer wordt ondertekend met vermelding van de startdatum van het 
effectief gebruik als tweede verblijf." 
artikel 4 punt 3 eerste alinea: volgende bepaling wordt toegevoegd: "Hij 
ondertekent een verklaring op eer sinds wanneer het tweede verblijf effectief in 
gebruik is."
De eigenaar dient deze verklaring te ondertekenen om een maximale 
gelijkschakeling tussen eigenaars en huurders na te streven. 

 artikel 4 punt 1 laatste alinea + artikel 4 punt 2 laatste alinea: De notaris heeft de 
kennisgevingsplicht bij verkoop van een geinventariseerd goed. Om 
misverstanden hieromtrent te vermijden wordt volgende bepaling toegevoegd: " 
De instrumenterende ambtenaar stelt de verkrijger van het volle eigendomsrecht, 
of van een recht van opstal, van erfpacht of van vruchtgebruik, voorafgaand aan 
de overdracht in kennis van de opname van het goed in het leegstandsregister / 
in het register van verwaarlozing.
De instrumenterende ambtenaar stelt de gemeentelijke administratie binnen de 
twee maanden na het verlijden van de authentieke overdrachtsakte in kennis van 
de overdracht, de datum ervan en de identiteitsgegevens van de nieuwe 
eigenaar."

 artikel 5 punt 1 vijfde alinea: In het college van burgemeester en schepenen van 
08/01/2018 werd beslist dat een woning, gebouw of bedrijfsruimte uit het 
leegstandsregister geschrapt wordt als een vergunning voor de herindeling is 
goedgekeurd en de herindeling is voltooid. Deze beslissing wordt nu opgenomen 
in de administratieve verordening:
"Een woning, een gebouw of een bedrijfsruimte wordt uit het leegstandsregister 
geschrapt als een vergunning voor de herindeling is goedgekeurd én de 
herindeling is voltooid. Als datum van voltooiing van de herindeling kan genomen 
worden:

o de datum van bewoning of de te huurstelling van één van de identiteiten.
o de datum van de verkoop of de te koopstelling van één van identiteiten
o de datum waarop ter plaatse wordt vastgesteld dat de herindeling voltooid 

is. 
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De nieuw gecreëerde entiteiten worden 1 jaar na voltooiing van de 
herindeling elk afzonderlijk in het leegstandsregister opgenomen als ze 
blijven leeg staan.

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

Besluit
Fractiestemming
- 31 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; 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
De administratieve verordening voor de registratie van leegstaande woningen en/of 
gebouwen - leegstaande bedrijfsruimten in het kernwinkelgebied - woningen en/of 
gebouwen in verwaarloosde toestand - tweede verblijven wordt vastgesteld zoals in 
bijlage gevoegd.
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Administratieve verordening voor de registratie van leegstaande woningen en/of 

gebouwen – leegstaande bedrijfsruimten in het kernwinkelgebied - woningen en/of 

gebouwen in verwaarloosde toestand - tweede verblijven  

 

ARTIKEL 1: Definities  

1) Kernwinkelgebied: de zone zoals afgebakend op de onderstaande afbeelding en 

bestaande uit volgende straten:  

- Albrecht Rodenbachstraat 2 en 4  

- Conincklijke Passage 1 tem 6  

- De Munt 1 tem 44 (alle huisnummers)  

- Delaerestraat 2 tem 18 en 1 tem 29  

- Garenstraat 20  

- Grote Markt 1 tem 30 (alle huisnummers)  

- Hendrik Consciencestraat 16 en 26  

- Henri Horriestraat 2 tem 40 en 3 tem 27  

- Jan Mahieustraat 2 tem 38 en 1 tem 37  

- Manestraat 2 tem 30 en 1 tem 17  

- Noordstraat 4 tem 100 en 3 tem 105  

- Ooststraat 2 tem 148 en 1 tem 121  

- Sint-Amandsstraat 2 tem 42 en 1 tem 51  

- Stationsplein 1 tem 25 (alle huisnummers)  

- Vlamingstraat 2 tem 10 en 1 tem 15  

- Wallenstraat 2 tem 34 en 1 tem 33  

  

2) Tweede verblijf: is een woongelegenheid die niet leeg staat, waar niemand 

gedomicilieerd is en die als woonst in gebruik is. De woongelegenheid beschikt 

over een al dan niet gemeenschappelijke slaapgelegenheid, kookgelegenheid en 

badkamer. De woongelegenheid beschikt over de nodige nutsvoorzieningen 

(water, elektriciteit, verwarming). De woning voldoet aan de Vlaamse wooncode. 

Meer dan 50% van de totale vloeroppervlakte van de woongelegenheid is in 

gebruik.  
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3) De definities en begrippen van volgende decreten en besluiten en hun eventuele 

wijzigingen en aanpassingen zijn van toepassing op deze verordening:  

- het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode en de eventuele 

wijzigingen  

- het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en 

voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsgebouwen, en de 

eventuele wijzigingen  

- het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- 

en veiligheidsnormen voor woningen;  

- het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de eventuele wijzigingen  

- het decreet grond- en pandenbeleid van 27 maart 2009 en de eventuele 

wijzigingen  

- het decreet houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen omtrent de 

invordering van niet-fiscale schuldvorderingen van 23 december 2016   

  

  

ARTIKEL 2: Registratie  

De bevoegde ambtenaren maken vier registers op:  

1) het leegstandsregister, bestaande uit:  

a. het register van de leegstaande gebouwen  

b. het register van de leegstaande woningen  

Woningen die door het Vlaams Gewest geïnventariseerd zijn als ongeschikt en/of 

onbewoonbaar, worden niet in het leegstandsregister opgenomen. 

2) het register van leegstaande bedrijfsgebouwen in het kernwinkelgebied  

3) het register van woningen en gebouwen in verwaarloosde toestand  

4) het register van tweede verblijven  

 

 

ARTIKEL 3: Registratiedatum  

De registratiedatum is de datum waarop de woning of het gebouw voor de eerste maal in 

minstens één van de registers wordt opgenomen. Als datum wordt genomen:  

1) Voor het leegstandsregister:  

de datum van opmaak en versturen per beveiligde zending van de administratieve 

akte tot vaststelling leegstand  

2) Voor het register van leegstaande bedrijfsgebouwen in het kernwinkelgebied:  

de datum van opmaak en versturen per beveiligde zending van de administratieve 

akte tot vaststelling leegstand  

3) Voor het register woningen en gebouwen in verwaarloosde toestand: de datum van 

opmaak en versturen per beveiligde zending van de administratieve akte tot 

vaststelling verwaarlozing  

4) Voor de registratie van tweede verblijven:  

a) de datum van het plaatsbezoek door de bevoegde ambtenaar ter vaststelling van 

het tweede verblijf, waarbij een verklaring op eer wordt ondertekend met 

vermelding van de startdatum van het effectief gebruik als tweede verblijf. 

b) de aanvangsdatum van het geregistreerde huurcontract  
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ARTIKEL 4: Procedure registratie  

1) Het leegstandsregister en het register van leegstaande bedrijfsruimten in het 

kernwinkelgebied:  

• Voor bedrijfsruimten gelegen in het kernwinkelgebied en gebouwen wordt een brief 

of elektronische zending ter kennisgeving van de leegstand verstuurd met 

vermelding van de datum waarop de leegstand door de administratie werd 

vastgesteld. De datum wordt genoteerd in het bevolkingsregister en geldt als 

begindatum van de leegstand.  

• Wanneer een woning, een gebouw of een bedrijfsruimte binnen het 

kernwinkelgebied minstens 12 opeenvolgende maanden leeg staat, stuurt de 

bevoegde ambtenaar een informatieve brief of elektronische zending aan de 

belanghebbende(n), zijnde alle zakelijk gerechtigden, met uitsluiting van de blote 

eigenaar. Bedoeling hiervan is de belanghebbende(n) voldoende te informeren en 

te vragen naar bijkomende gegevens die de leegstand in deze fase eventueel al 

kunnen weerleggen.  

• De bevoegde ambtenaren maken foto’s van de leegstaande woning, het leegstaand 

gebouw of de leegstaande bedrijfsruimte en maken een verslag van objectieve 

indicaties van de leegstand op.  

De vaststelling van de leegstand gebeurt op basis van één of meerdere van 

volgende objectieve indicaties:  

I. administratieve vaststellingen:  

o het ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister op het adres 

van de woning sinds meer dan één jaar;  

o het ontbreken van de erkenning als tweede verblijf door stad Roeselare;  

o de notatie van leegstand in het bevolkingsregister op het adres van het 

gebouw of de bedrijfsruimte sinds meer dan één jaar;  

o het verbruik van de nutsvoorzieningen is dermate laag dat een gebruik 

overeenkomstig de woonfunctie of de functie van het gebouw of de 

bedrijfsruimte kan worden uitgesloten;   

o voor de woning, het gebouw of de bedrijfsruimte werd 

vermindering van het kadastraal inkomen gevraagd op grond 

van artikel 15 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 

1992;  

o voor de nieuwe, nog onbewoonde woning of leegstaand gebouw 

is de stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning 

voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 7 jaar oud.  

II. onmogelijkheid om de woning te bewonen of het gebouw of de bedrijfsruimte te 

gebruiken:  

o de toegang is geblokkeerd;  

o de toegang is verzegeld;  

o raamopeningen zijn dichtgemaakt of gesupprimeerd;  

o de winddichtheid van de woning/het gebouw/de bedrijfsruimte is niet 

gewaarborgd (belangrijke glasbreuk, buitenschrijnwerk kan niet worden 

gesloten);  

o de waterdichtheid van de woning/het gebouw/de bedrijfsruimte is niet 

gewaarborgd (dakpannen ontbreken, schoorsteen ontbreekt, regenafvoer 

ontbreekt);  

o de woning/het gebouw/de bedrijfsruimte is deels vernietigd of gesloopt;  

o er zijn grote structurele verbouwingswerken aan de gang;  

o het ontbreken van aansluitingen op nutsvoorzieningen;  

167/190



  4  

III. uitwendige indicaties van leegstand:  

o het aanbieden van de woning, het gebouw of de bedrijfsruimte als “te huur” 

of “te koop” 

o geblindeerde raamopeningen (dichtgeplakt, -geschilderd)  

o neergelaten rolluiken  

o ernstig vervuild glas en/of buitenschrijnwerk  

o uitpuilende of dichtgeplakte brievenbus  

o storende omgevingsaanleg: langdurig niet of slecht onderhouden 

omgeving/tuin  

IV. inwendige indicaties van leegstand:  

o de woning is helemaal/gedeeltelijk niet bemeubeld  

o de vloeroppervlakte van het gebouw of de bedrijfsruimte is voor meer dan 

50% niet in gebruik  

V. andere indicaties die ter plaatse kunnen worden vastgesteld  

• De administratieve akte tot vaststelling leegstand wordt opgemaakt. De passende 

indicaties van leegstand worden in de administratieve akte opgenomen. De 

administratieve akte wordt per beveiligde zending of per elektronische zending met 

ontvangstbevestiging naar alle belanghebbenden gestuurd. De zending bevat 

eveneens de foto’s van het betreffende pand. Het pand wordt opgenomen in het 

leegstandsregister of het register van leegstaande bedrijfsruimten in het 

kernwinkelgebied.  

• De belanghebbende of zijn/haar gemachtigde kan binnen de 30 dagen (vanaf de 

dag na de betekening van de administratieve akte tot vaststelling leegstand) 

beroep aantekenen tegen de beslissing tot opname van het pand in het 

leegstandsregister of het register van leegstaande bedrijfsruimten in het 

kernwinkelgebied.   

Het beroep wordt bij beveiligde zending betekend aan het college van 

burgemeester en schepenen of per elektronische zending met 

ontvangstbevestiging bezorgt aan de bevoegde ambtenaar. Het beroepschrift 

wordt gedagtekend en bevat minstens het volgende:  

o identiteit en adres van de indiener  

o verwijzing naar de administratieve akte en woning, gebouw of bedrijfsruimte 

waarover het gaat  

o bewijsstukken waaruit blijkt dat het pand niet leeg staat  

Het beroepschrift wordt geregistreerd in het leegstandsregister of het register van 

leegstaande bedrijfsruimten in het kernwinkelgebied en de ontvangst ervan wordt 

gemeld aan de indiener ervan.  

Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt het beroep binnen 90 

dagen (vanaf de dag na de betekening van het beroepschrift).  

Het beroep is onontvankelijk als het te laat werd ingediend, niet uitgaat van een 

belanghebbende of zijn/haar gemachtigde en/of niet werd ondertekend.   

Als het beroep onontvankelijk is, wordt dat aan de indiener meegedeeld en wordt 

de procedure als afgehandeld beschouwd.   

Als het beroep wel ontvankelijk is, wordt de gegrondheid onderzocht. Dit kan 

gebeuren op basis van bijgevoegde stukken maar ook door een feitenonderzoek ter 

plaatse. Het beroep is ongegrond als de toegang tot het pand wordt geweigerd of 

verhinderd. De beslissing over het beroep wordt per beveiligde zending meegedeeld 

of per elektronische zending met ontvangstbevestiging.  
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Indien het beroep niet wordt ingewilligd of er geen tijdig beroep werd ingediend, 

wordt de opname van het pand in het leegstandsregister of het register van 

leegstaande bedrijfsruimten in het kernwinkelgebied definitief.   

De datum van de opname is de datum van de administratieve akte.  

• Na één jaar opname in het leegstandsregister is de gemeentelijke belasting 

verschuldigd (tenzij men vrijgesteld is).  

Voor gebouwen gelegen in het kernwinkelgebied en bedrijfsruimten in het 

kernwinkelgebied is de gemeentelijke belasting verschuldigd bij opname in het 

leegstandsregister of register van leegstaande bedrijfsruimten in het 

kernwinkelgebied (tenzij men vrijgesteld is).  

• De instrumenterende ambtenaar stelt de verkrijger van het volle eigendomsrecht, 

of van een recht van opstal, van erfpacht of van vruchtgebruik, voorafgaand aan de 

overdracht in kennis van de opname van het goed in het leegstandsregister. 

De instrumenterende ambtenaar stelt de gemeentelijke administratie binnen de 

twee maanden na het verlijden van de authentieke overdrachtsakte in kennis van 

de overdracht, de datum ervan en de identiteitsgegevens van de nieuwe eigenaar. 

  

2) De register van woningen/gebouwen in verwaarloosde toestand:  

• De bevoegde ambtenaren sporen woningen en gebouwen in verwaarloosde 

toestand op. Dit gebeurt aan de hand van technisch verslag verwaarlozing (zie 

bijlage 2). De graad van verwaarlozing wordt in dit verslag als volgt bepaald:   

o I staat voor 1 punt 

o II staat voor 3 punten 

o III staat voor 9 punten  

• Indien een woning of een gebouw tussen de 12 en de 15 punten op het technisch 

verslag scoort, wordt een verwittiging aan de belanghebbenden gestuurd, ter 

aanmaning de toestand van het pand te verbeteren. Een kopie van het technisch 

verslag wordt meegestuurd om aan te tonen waar best verbeteringswerken aan het 

pand worden uitgevoerd.   

• Indien een woning of een gebouw 15 of meer punten scoort, wordt een 

administratieve akte tot vaststelling verwaarlozing opgemaakt en per beveiligde 

zending of per elektronische zending met ontvangstbevestiging aan alle 

belanghebbenden gestuurd. De zending bevat het technisch verslag en foto’s van 

het pand.   

• De belanghebbende of zijn/haar gemachtigde kan binnen de 30 dagen (vanaf de 

dag na de betekening van de administratieve akte tot vaststelling verwaarlozing) 

beroep aantekenen tegen de beslissing tot opname van het pand in de register van 

woningen en gebouwen in verwaarloosde toestand.   

Het beroep wordt bij beveiligde zending betekend aan het college van 

burgemeester en schepenen of per elektronische zending met 

ontvangstbevestiging aan de bevoegde ambtenaar. Het beroepschrift wordt 

gedagtekend en bevat minstens het volgende:  

o identiteit en adres van de indiener  

o verwijzing naar de administratieve akte en woning of gebouw waarover 

het gaat  

o bewijsstukken waaruit blijkt dat het pand niet verwaarloosd is  

De ontvangst ervan wordt gemeld aan de indiener ervan.  

Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt het beroep binnen 90 

dagen (vanaf de dag na de betekening van het beroepschrift).  

Het beroep is onontvankelijk als het te laat werd ingediend, niet uitgaat van een 

belanghebbende of zijn/haar gemachtigde en/of niet werd ondertekend.   
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Als het beroep onontvankelijk is, wordt dat aan de indiener meegedeeld en wordt 

de procedure als afgehandeld beschouwd.   

Als het beroep wel ontvankelijk is, wordt de gegrondheid onderzocht. Dit kan 

gebeuren op basis van bijgevoegde stukken maar ook door een feitenonderzoek ter 

plaatse. De beslissing over het beroep wordt per beveiligde zending of per 

elektronische zending met ontvangstbevestiging meegedeeld.  

Indien het beroep niet wordt ingewilligd of er geen tijdig beroep werd ingediend, 

wordt het pand definitief opgenomen in de register woningen en gebouwen in 

verwaarloosde toestand. De datum van de opname is de datum van de 

administratieve akte tot vaststelling verwaarlozing.  

• Na één jaar opname in de register van woningen/gebouwen in verwaarloosde 

toestand is de gemeentelijke belasting verschuldigd (tenzij men is vrijgesteld)  

• De instrumenterende ambtenaar stelt de verkrijger van het volle eigendomsrecht, 

of van een recht van opstal, van erfpacht of van vruchtgebruik, voorafgaand aan de 

overdracht in kennis van de opname van het goed in het register van 

verwaarlozing. 

De instrumenterende ambtenaar stelt de gemeentelijke administratie binnen de 

twee maanden na het verlijden van de authentieke overdrachtsakte in kennis van 

de overdracht, de datum ervan en de identiteitsgegevens van de nieuwe eigenaar. 

  

3) Het register van de tweede verblijven:  

• De zakelijk gerechtigde doet bij de stad aangifte van een tweede verblijf. Dit kan 

op 2 manieren:  

o In geval van eigen gebruik: de zakelijk gerechtigde doet een schriftelijke 

aangifte van het tweede verblijf. Hij ondertekent een verklaring op eer sinds 

wanneer het tweede verblijf effectief in gebruik is.  

o In geval van verhuur en ontbreken van domicilie: de zakelijke gerechtigde 

bezorgt bewijsstukken van verhuring. Als bewijsstukken worden aanvaard: een 

geregistreerde huurovereenkomst en betalingsbewijzen van de huurgelden 

en/of de waarborg.  

• In geval van eigen gebruik stellen de bevoegde ambtenaren ter plaatse het 

gebruik van het tweede verblijf vast.  

• De registratie van het tweede verblijf wordt per brief of per elektronische zending 

bevestigd aan de gebruiker ervan.   

• De gemeentelijke belasting is verschuldigd als de woongelegenheid op 1 januari 

geregistreerd staat als tweede verblijf (tenzij men is vrijgesteld).  

  

 

ARTIKEL 5: SCHRAPPING UIT HET REGISTER  

1) Schrapping uit het leegstandsregister of het register van leegstaande bedrijfsruimten 

in het kernwinkelgebied   

• De schrapping uit het leegstandsregister of het register van leegstaande 

bedrijfsruimten in het kernwinkelgebied wordt aangevraagd door de 

belanghebbende of zijn/haar gemachtigde door middel van een gemotiveerd 

verzoek dat per beveiligde zending of per elektronische zending met 

ontvangstbevestiging verstuurd aan het college van burgemeester en schepenen.  

• Een woning wordt uit het leegstandsregister geschrapt als kan aangetoond worden 

dat deze overeenkomstig de functie ervan aangewend wordt gedurende een termijn 

van ten minste zes opeenvolgende maanden of als de woning gesloopt werd.  
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• Een gebouw wordt uit het leegstandsregister geschrapt als kan aangetoond worden 

dat meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte overeenkomstig de functie 

ervan aangewend wordt gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende 

maanden of als het gebouw gesloopt werd.  

• Een bedrijfsruimte wordt uit het register van leegstaande bedrijfsruimten in het 

kernwinkelgebied geschrapt als kan aangetoond worden dat meer dan de helft van 

de totale vloeroppervlakte overeenkomstig de functie ervan aangewend wordt 

gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden of als het 

gebouw gesloopt werd.  

• Een woning, een gebouw of een bedrijfsruimte wordt uit het leegstandsregister 

geschrapt als een vergunning voor de herindeling is goedgekeurd én de herindeling 

is voltooid. Als datum van voltooiing van de herindeling kan genomen worden: 

o de datum van bewoning of de te huurstelling van één van de identiteiten. 

o de datum van de verkoop of de te koopstelling van één van identiteiten 

o de datum waarop ter plaatse wordt vastgesteld dat de herindeling voltooid is. 

De nieuw gecreëerde entiteiten worden 1 jaar na voltooiing van de herindeling elk 

afzonderlijk in het leegstandsregister opgenomen als ze blijven leeg staan. 

• Binnen een termijn van orde van twee maanden na de ontvangst van het verzoek 

tot schrapping wordt een beslissing genomen. De beslissing wordt per beveiligde 

zending of per elektronische zending meegedeeld aan de indiener.  

• De datum van schrapping is de eerste dag van de aanwending overeenkomstig de 

functie.   

• De belanghebbende of zijn/haar gemachtigde kan binnen de 30 dagen (vanaf de 

dag na de betekening van de beslissing tot weigering van schrapping) beroep 

aantekenen tegen de beslissing tot weigering van schrapping.   

Het beroep wordt bij beveiligde zending of per elektronische zending met 

ontvangstbevestiging betekend aan het college van burgemeester en schepenen. 

Het beroepschrift wordt gedagtekend en bevat minstens het volgende:  

o identiteit en adres van de indiener  

o verwijzing naar de weigering van de schrapping  

o bewijsstukken waaruit blijkt dat het pand niet leeg staat.  

Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt het beroep binnen 90 

dagen (vanaf de dag na de betekening van het beroepschrift).  

Het beroep is onontvankelijk als het te laat werd ingediend, niet uitgaat van een 

belanghebbende of zijn/haar gemachtigde en/of niet werd ondertekend.   

Als het beroep onontvankelijk is, wordt dat aan de indiener meegedeeld en wordt 

de procedure als afgehandeld beschouwd.   

Als het beroep wel ontvankelijk is, wordt de gegrondheid onderzocht. Dit kan 

gebeuren op basis van bijgevoegde stukken maar ook door een feitenonderzoek ter 

plaatse. Het beroep is ongegrond als de toegang tot het pand wordt geweigerd of 

verhinderd. De beslissing over het beroep wordt per beveiligde zending of per 

elektronische zending met ontvangstbevestiging meegedeeld.  

Indien het beroep niet wordt ingewilligd of er geen tijdig beroep werd ingediend, 

blijft het pand opgenomen in het leegstandsregister. 

 

2) Schrapping uit de register woningen en gebouwen in verwaarloosde toestand  

• De schrapping uit de register van woningen/gebouwen in verwaarloosde toestand 

wordt aan het college van burgemeester en schepenen per beveiligde zending of 

per elektronische zending met ontvangstbevestiging aangevraagd door de 

belanghebbende of zijn/haar gemachtigde.  
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• Een nieuw technisch verslag wordt opgemaakt. Indien het pand minder dan 15 

strafpunten scoort op het technisch verslag wordt het pand op datum van aanvraag 

van de schrapping geschrapt uit de register, tenzij kan bewezen worden dat de 

verwaarloosde toestand van het gebouw/de woning eerder werd weggewerkt.   

• Binnen een termijn van orde van twee maanden na de ontvangst van het verzoek 

tot schrapping wordt een beslissing genomen. De beslissing wordt per beveiligde 

zending of per elektronische zending meegedeeld aan de indiener.  

• De belanghebbende of zijn/haar gemachtigde kan binnen de 30 dagen (vanaf de 

dag na de betekening van de beslissing tot weigering van schrapping) beroep 

aantekenen tegen de beslissing tot weigering van schrapping.   

Het beroep wordt bij beveiligde zending of per elektronische zending met 

ontvangstbevestiging betekend aan het college van burgemeester en schepenen. 

Het beroepschrift wordt gedagtekend en bevat minstens het volgende:  

o identiteit en adres van de indiener o verwijzing naar 

de weigering van de schrapping o bewijsstukken 

waaruit blijkt dat het pand niet leeg staat.  

• Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt het beroep binnen 90 

dagen (vanaf de dag na de betekening van het beroepschrift).  

Het beroep is onontvankelijk als het te laat werd ingediend, niet uitgaat van een 

belanghebbende of zijn/haar gemachtigde en/of niet werd ondertekend.   

Als het beroep onontvankelijk is, wordt dat aan de indiener meegedeeld en wordt 

de procedure als afgehandeld beschouwd.   

Als het beroep wel ontvankelijk is, wordt de gegrondheid onderzocht. Dit kan 

gebeuren op basis van bijgevoegde stukken maar ook door een feitenonderzoek ter 

plaatse. Het beroep is ongegrond als de toegang tot het pand wordt geweigerd of 

verhinderd. De beslissing over het beroep wordt per beveiligde zending of per 

elektronische zending met ontvangstbevestiging meegedeeld.  

3) Schrapping uit het register van de tweede verblijven  

• Een woongelegenheid wordt uit het register van de tweede verblijven geschrapt 

wanneer er opnieuw inschrijving is in het bevolkingsregister.   

• De datum van schrapping is de datum van de inschrijving in het 

bevolkingsregister.  

 

  

ARTIKEL 6: WORDT OPGEHEVEN MET INGANG VAN 01/01/2020  

De administratieve verordening voor de registratie van leegstaande woningen en/of 

gebouwen, - leegstaande bedrijfsruimten in het kernwinkelgebied – woningen en/of 

gebouwen in verwaarloosde toestand – tweede verblijven – vaststelling van 27 maart 

2017, wordt opgeheven. 
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22 2019_GR_00264 Gemeentelijk reglement houdende de 
voorwaarden tot het verkrijgen van een 
machtiging voor het gebruik van 
taxistandplaatsen op de openbare weg - 
Goedkeuring

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

Juridische grond
 Decreet betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer d.d. 29 maart 

2019;
 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de exploitatievoorwaarden voor het 

individueel bezoldigd personenvervoer d.d. 8 november 2019;

Bijlagen
1. Huidig - Taxireglement-versie GR 23 sept 2013
2. Ontwerp - Gemeentelijk reglement Roeselare - machtiging standplaatstaxi

Context en argumentatie
Vanaf 1 januari 2020 is de nieuwe wetgeving inzake individueel bezoldigd personenvoer 
van kracht. De huidige wetgeving zijnde:

 Decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot 
oprichting van de mobiliteitsraad van Vlaanderen d.d. 20 april 2001;

 Besluit van de Vlaamse regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor 
het verhuren van voertuigen met bestuurder d.d. 18 juli 2003;

is enkel nog van toepassing voor de houders van een vergunning voor een 
taxidienst of voor een VVB-dienst die afgegeven zijn krachtens het decreet van 20 
april 2001, zoals van kracht voor de inwerkingtreding van het nieuwe decreet, deze 
worden ertoe gemachtigd hun diensten te blijven exploiteren conform de 
voorwaarden en gedurende de resterende duurtijd van de lopende vergunning.

Kandidaat exploitanten die vanaf 1 januari 2020 een aanvraag richten aan het 
stadsbestuur, dienen zich te schikken naar de nieuwe wetgeving, zijnde:

 Decreet betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer d.d. 29 maart 
2019;

 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de exploitatievoorwaarden voor het 
individueel bezoldigd personenvervoer d.d. 8 november 2019

Naar aanleiding van deze wetswijziging vervalt het huidige gemeentelijk reglement 
houdende de voorwaarden tot het exploiteren van taxidiensten en diensten voor het 
verhuur van voertuig met bestuurder d.d. 23 september 2013 en dient dit vervangen te 
worden door het nieuwe gemeentelijk reglement houdende de voorwaarden tot het 
verkrijgen van een machtiging voor het gebruik van taxistandplaatsen op de openbare 
weg.
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De Vlaamse Regering was van mening dat het huidige wetgevend kader achterhaald was 
waardoor er werd beslist de bestaande regelgeving te actualiseren. Deze hervorming 
heeft als doel de taxi als meer aantrekkelijk en toegankelijk vervoersmiddel op de kaart 
te zetten. De vernieuwde wetgeving moet bestaande drempels maximaal wegwerken.

Begrippen omschrijving oude wetgeving:

 Taxidiensten: de bezoldigde vervoersdiensten van personen door middel van 
voertuigen met bestuurder die max. 9 personen kunnen vervoeren, het voertuig 
wordt ter beschikking gesteld aan het publiek en de bestemming wordt door de 
cliënt bepaalt.

 Diensten voor het verhuren van een voertuig met bestuurder (vvb-
dienst): alle bezoldigde vervoerdiensten van personen door middel van 
voertuigen met bestuurder die noch geregeld vervoer noch taxidiensten zijn en 
die maximaal 9 personen kunnen vervoeren.

Binnen het nieuwe wetgevend kader staan 5 principes centraal:

1. Gelijke wetten voor gelijk werk
2. Focus op kwaliteit, eenvoud en betaalbaarheid
3. Efficiënte inzet van voertuigen
4. Stad geeft taxibeleid mee vorm
5. afstemming op het verhaal basisbereikbaarheid

1.       Gelijke wetten voor gelijk werk

Op vandaag zijn er 2 soorten vergunningen:

 Taxivergunning
 VVB-vergunning (verhuren van een voertuig met bestuurder)

Vanaf 1 januari 2020 is er 1 vergunning IBPV (individueel bezoldigd personenvervoer) 
voor 4 soorten diensten:

 Straattaxi
 Standplaatstaxi
 Ceremonieel vervoer
 OV-taxi (openbaar vervoer taxi)

2.       Focus op kwaliteit, eenvoud en betaalbaarheid

Reserveren van een rit en betalen zal via moderne toepassingen gebeuren, namelijk: via 
een app op de smartphone.

De tarieven zijn vrij te bepalen door de exploitanten enkel bij standplaatstaxi’s kunnen 
steden en gemeenten tarieven opleggen.

Er wordt op Vlaams niveau een nieuwe klachtenbehandelingsprocedure uitgewerkt.

3.       Efficiënte inzet van voertuigen
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Er is meer flexibiliteit bij het oppikken van klanten. Taxi’s moeten niet langer zonder 
klant terug naar hun standplaats rijden. Klanten kunnen bij handopsteking opgepikt 
worden.

Het werkingsgebied wordt uitgebreid tot op bovengemeentelijke schaal. Taxi’s zijn niet 
langer gebonden aan de grenzen van de gemeente om klanten op te pikken.

Voor de straattaxi’s geldt er een perimeter van 200 meter rond de standplaatsen. Binnen 
deze zone mag er niet geëxploiteerd worden tenzij het om een bestelde rit gaat.

4.       Stad geeft taxibeleid mee vorm

Als stad blijven we instaan voor het afleveren van de vergunning, machtigingen en 
bestuurderspassen.

Bij niet-naleven van de vergunningsvoorwaarden kan de stad beslissen over te gaan tot 
schorsing of intrekking van de vergunning.

5.       Afstemming op het verhaal basisbereikbaarheid

De OV-taxi (openbaar vervoer taxi) kan zich, via de mobiliteitscentrale, ter beschikking 
stellen. De mobiliteitscentrale zal vermoedelijk pas najaar 2021 operationeel zijn.

Waar het openbaar vervoer stopt neemt de OV-taxi over.

Vier exploitatievormen binnen de vergunning individueel bezoldigd 
personenvervoer

1.       Straattaxi

Stationeert zich op de openbare weg of op eigen privé terrein.

De rit dient minimaal 15 minuten op voorhand besteld te worden via een app op de 
smartphone of tablet.

Heeft geen taxilicht of taximeter maar beschikt wel over de nodige randapparatuur 
waarmee de gegevens van de rit beveiligd kunnen 
worden geregistreerd, opgeslagen en geraadpleegd.

2.       Standplaatstaxi

Exploiteert vanaf een taxistandplaats op de openbare weg. Wanneer de exploitant zich in 
een gemeente bevindt waar hij geen standplaatsmachtiging heeft dan kan die exploitant 
als straattaxi rijden.

Het werken aan de hand van handopsteking is mogelijk daar de standplaatstaxi 
herkenbaar is met een taxilicht en hij over een taximeter beschikt en de nodige 
randapparatuur waarmee de gegevens van de rit beveiligd kunnen worden geregistreerd, 
opgeslagen en geraadpleegd.
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3.       Openbaar vervoer taxi

Voert ritten uit in opdracht van de mobiliteitscentrale in het kader van collectief 
aangeboden openbaar personenvervoer. (pas operationeel vanaf najaar 2021).

4.       Ceremonieel vervoer

Voor ceremonies (Huwelijk ed.) op basis van een schriftelijke overeenkomst voor 
minimum 3 uur.

Bestuurderspas

De bestuurderspas is niet gekoppeld aan de vergunning IBPV m.a.w. wanneer men een 
bestuurderspas aanvraagt hoeft men niet over een vergunning IBPV te beschikken.

De bestuurderspas is verplicht voor iedere chauffeur die personenvervoer uitvoert.

De pas is persoonlijk en onoverdraagbaar.

De bestuurderspas wordt aangevraagd en afgegeven door de gemeente waar de 
aanvrager gedomicilieerd is.

De pas is geldig voor gans het grondgebied van het Vlaamse Gewest.

Gemeentelijk reglement voor het verkrijgen van een machtiging voor een 
standplaats

Steden en gemeenten dienen, binnen het kader van de Vlaamse regelgeving, in te staan 
voor de opmaak van een gemeentelijk reglement houdende de voorwaarden tot het 
verkrijgen van een machtiging voor het gebruik van taxistandplaatsen op de openbare 
weg. (zie gemeentelijk reglement in bijlage).

Op vandaag beschikken we over 6 standplaatsen en 6 machtigingen vanaf 1 januari 2020 
bepaalt het schepencollege het aantal machtigingen per standplaats. 

Retributie voor de standplaats machtiging

 Gemeentelijk:

De afgegeven machtigingen geven elk aanleiding tot een jaarlijks ondeelbare retributie, 
ten laste van de natuurlijk persoon of rechtspersoon die houder is van de machtiging. De 
retributie bedraagt € 170 per machtiging en wordt door de Stad geïnd. De retributie 
wordt geregeld via een afzonderlijk stedelijk retributiereglement.

 Decretaal:

Het basisbedrag van de retributie voor vergunningen IBPV bedraagt € 350/jaar/voertuig. 
De retributie voor een bestuurderspas bedraagt € 20/jaar.

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

Besluit
Fractiestemming
- 31 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; 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 gemeentelijk reglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van 
taxidiensten en diensten voor het verhuur van voertuig met bestuurder van 23 
september 2013 wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2020 (hoofdstuk 6 specifiek 
gedeelte politiereglement).

Artikel 2
Het gemeentelijk reglement houdende de voorwaarden tot het verkrijgen van een 
machtiging voor het gebruik van taxistandplaatsen op de openbare weg wordt 
vastgesteld zoals in bijlage gevoegd en treedt in werking vanaf 1 januari 2020 (nieuw 
hoofdstuk 6 specifiek gedeelte politiereglement)
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GEMEENTELIJK REGLEMENT HOUDENDE DE VOORWAARDEN TOT HET 

VERKRIJGEN VAN EEN MACHTIGING VOOR HET GEBRUIK VAN 

TAXISTANDPLAATSEN OP DE OPENBARE WEG 

 

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 

 

Artikel 1. Situering en toepassingsgebied 

In aanvulling op de Vlaamse taxiregelgeving stelt dit reglement specifieke stedelijke 

voorschriften vast voor de machtigingen voor standplaatstaxi’s op het grondgebied 

van de stad Roeselare 

Dit reglement herhaalt niet alle bepalingen van de genoemde Vlaamse regelgeving. 

Het herhaalt ook geen voorschriften uit de verkeerswetgeving, technische normen, 

enzovoort. Het moet daar dus steeds samen mee gezien en in acht genomen 

worden. 

 

Hoofdstuk 2. Machtigingsaanvraag 

 

Artikel 2. Niemand mag zonder gemeentelijke machtiging voor de exploitatie van 

een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer vanaf een standplaats op de 

openbare weg die daarvoor voorbehouden is (hierna verder genoemd de 

machtiging), gebruik maken van de taxistandplaatsen op de openbare weg die zich 

op het grondgebied van Roeselare bevinden. 

 

Artikel 3. De machtiging wordt slechts afgegeven aan een natuurlijk persoon of 

rechtspersoon die hetzij een taxivergunning heeft, hetzij samen met de 

machtigingsaanvraag een taxivergunning aanvraagt. 

 

Artikel 4. De machtiging wordt aangevraagd bij het College van Burgemeester en 

Schepenen.  

 

Artikel 5.  Bij de aanvraag worden volgende documenten gevoegd: 

 

 

Moraliteit 

 

- een uittreksel uit het strafregister (minder dan drie maanden 

oud) 

Beroepsbekwaamheid - kopie vergunning individueel bezoldigd personenvervoer; 

- kopie identiteitskaart; 

- van ieder vergund voertuig voorleggen van de 

aankoopfactuur, de verzekeringspolis, het 

keuringsbewijs en het kentekenbewijs 

- print van het controlerapport, dienststaat en vervoersbewijs 
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uit de taxameter 

- bewijs van ijking afgeleverd door een erkend installateur, dat 

het taxivoertuig uitgerust is met een wettelijk 

meetinstrument (taximeter, printer en randapparatuur) 

- in geval de aanvrager (machtiginghouder) personeel 

tewerkstelt:  

1°: een lijst met de actuele personeelsleden die als chauffeur 

tewerkgesteld zijn (vervolgens jaarlijks in te dienen); 

 

2°: een bewijs van de aangifte van de tewerkstelling van de 

werknemer aan de hand van een DIMONA-attest (bij elke 

nieuwe tewerkstelling dient de exploitant een DIMONA-attest 

m.b.t. de nieuwe chauffeur te bezorgen aan het stadsbestuur 

van Roeselare 

Solvabiliteit - een attest van de fiscale lasten (FOD Financiën);  

- attest van de sociale lasten (bijdragen en lonen);  

 

 

Artikel 6. In de machtigingsbeslissing van het College van Burgemeester en 

Schepenen wordt aan elk voertuig een identificatienummer toegekend. Elk 

identificatienummer kan slechts eenmaal worden toegewezen.  

 

De exploitant ontvangt pas machtigingskaarten nadat hij van elk vergund voertuig 

de aankoopfactuur, de verzekeringspolis, het keuringsbewijs en het kentekenbewijs 

heeft voorgelegd. 

 

De kleur van de afgeleverde machtigingskaart die toelaat te stationeren op een 

standplaats van de stad Roeselare is groen. 

 

 

Artikel 7. Onder de voorwaarden vastgesteld door de Gemeenteraad in dit 

reglement wordt de machtiging of de hernieuwing van de machtiging op het 

grondgebied van Roeselare  uitgereikt door het College van Burgemeester en 

Schepenen binnen vijfenveertig dagen vanaf de dag waarop de aanvraag volledig is. 

Als het bevoegde college gedurende de voormelde termijn niet zetelt, wordt de 

termijn verlengd tot maximum zestig dagen. De weigeringsbeslissingen worden aan 

de aanvrager betekend.  

 

De machtiging omvat de toelating voor het stationeren op eender welke standplaats 

op de openbare weg in de vergunningverlenende gemeente die voorbehouden wordt 

voor de taxi’s. 

 

De houder van een machtiging kan op geen enkel ogenblik en op geen enkele 

manier een schadevergoeding eisen van de stad Roeselare, wanneer 

taxistandplaatsen heringericht, verwijderd, verplaatst worden, tijdelijk niet 

inneembaar zijn, eventueel om redenen van openbare orde of openbaar nut.  
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Artikel 8. Het College van Burgemeester en Schepenen levert maximaal het aantal 

machtigingen af als het aantal taxivoertuigen dat de aanvrager in exploitatie heeft 

en waarvoor hij dus over taxikaarten of vergunningskaarten beschikt. 

 

Er worden twee machtigingskaarten uitgereikt per voertuig waarvoor een 

machtiging wordt verleend.  

De machtigingskaarten worden in het voertuig bevestigd, onderaan rechts op de 

achterruit en aan de rugleuning van de voorste passagierszetel. 

 

 

Artikel 9. De duur van de machtiging valt samen met de duur van de 

taxivergunning en kan de duur van de taxivergunning niet overschrijden. 

 

In afwijking van het eerste lid kan het College van Burgemeester en Schepenen 

gemotiveerd, wegens bijzondere omstandigheden, een machtiging voor een kortere 

duur dan de vergunning verlenen. 

 

Een aanvraag tot hernieuwing van de machtiging moet, samen met alle vereiste 

bijlagen, ten minste twee maanden vóór het verstrijken van de machtiging , aan het 

Mobiliteitsbedrijf overgemaakt worden. 

 

 

Artikel 10. 

Het College van Burgemeester en Schepenen bepaalt het maximum aantal 

machtigingen. 

 

Artikel 11. Voor de goedkeuring van de machtiging geldt volgende 

voorrangsregeling: 

1° de houders van een taxivergunning op basis van het decreet van 20 april 2001 

die vergund waren om gebruik te maken van de standplaatsen blijven gemachtigd 

om de standplaatsen te gebruiken; 

2° als het maximum aantal machtigingen nog niet bereikt is, komen vervolgens de 

aanvragers op een wachtlijst in aanmerking; 

3° als het maximum aantal machtigingen na afhandeling van de wachtlijst nog niet 

bereikt is, of als er geen wachtlijst is, komen de andere aanvragers in aanmerking.  

 

Artikel 12. De machtiging is persoonlijk en onoverdraagbaar. 

Na een voorafgaande toelating van het bevoegde college mag de echtgeno(o)t(e) of 

de duurzaam samenwonende partner of mogen bloed- of aanverwanten tot de 

tweede graad bij overlijden of permanente arbeidsongeschiktheid van de houder 

van de machtiging, onder dezelfde voorwaarden het gebruik van de 

taxistandplaatsen voortzetten tot het einde van de in de machtiging gestelde 

termijn.  

 

Een rechtspersoon kan de machtiging van een natuurlijk persoon die houder is van 

een machtiging voortzetten wanneer deze houder zijn machtiging inbrengt in deze 

rechtspersoon die hij opricht en waarvan hij de meerderheidsvennoot is, alsook de 

zaakvoerder. 

 

Artikel 13. De machtiging dient afgehaald te worden binnen de drie maanden vanaf 

de datum van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen. Na 

deze termijn vervalt de machtiging. 
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Artikel 14. Bij een met redenen omklede beslissing van het College van 

Burgemeester en Schepenen kan de machtiging ingetrokken of voor een bepaalde 

duur geschorst worden of kan de hernieuwing van de machtiging worden geweigerd: 

1° indien de exploitant de machtigingsvoorwaarden van dit reglement niet naleeft; 

2° indien de exploitant om om het even welke reden (schorsing, intrekking, 

vrijwillige stopzetting…) niet langer over een taxivergunning beschikt. 

 

Artikel 15. Tegen de in artikel 14 genoemde beslissingen, of in voorkomend geval 

bij ontstentenis van beslissing binnen de termijnen bepaald artikel 7, kan een 

herzieningsaanvraag ingediend worden bij het College van Burgemeester en 

Schepenen. De herzieningsaanvraag moet worden ingediend met een beveiligde 

zending binnen vijftien dagen na de betekening van de weigering of binnen vijftien 

dagen na de datum waarop de termijnen bepaald in artikel 7 verstrijken die op de 

indiening van de aanvraag volgt. 

Daarop organiseert de gemeente een hoorzitting. 

Als daarna de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen wordt 

bevestigd, kan een beroep ingesteld worden bij de Raad van State. 

 

 

Hoofdstuk 3 – Retributie 

De afgeleverde machtigingen geven aanleiding tot een jaarlijkse retributie. Die 

wordt geregeld bij afzonderlijk stedelijk retributiereglement. 

 

Hoofdstuk 4 – Gebruik standplaatsen 

 

Artikel 16. Het aantal voertuigen dat aanwezig is op een bepaalde standplaats op 

de openbare weg, mag in geen geval het aantal beschikbare plaatsen overschrijden. 

 

Hoofdstuk 5 - Tarieven 

 

Artikel 17. Bij vertrek van op de taxistandplaats met een klant moet de taxameter 

steeds in werking gesteld zijn. 

 

 

Artikel 18. Houders van een machtiging hanteren bij vertrek op de 

taxistandplaatsen de door het College van Burgemeester en Schepenen vastgestelde 

tarieven 

Voor andere ritten zijn de tarieven vrij, binnen de grenzen die de Vlaamse minister  

kan bepalen. 

 

Artikel 19. De tarieven moeten zichtbaar uitgehangen worden in het voertuig 

waarvoor de machtiging geldt.  

 

Hoofdstuk 6 – Bijkomende machtigingsvoorwaarden 

 

Artikel 20. Vereisten voor de taxistandplaatsvoertuigen - herkenbaarheid 

Elk voertuig dat ingezet wordt als standplaatstaxi dient uitgerust te zijn met een 

taxilicht, taximeter en groene machtigingskaart zodat het herkenbaar is als een taxi 
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gemachtigd om te stationeren op de voorbehouden standplaatsen op de openbare 

weg op het grondgebied van de stadRoeselare  

 

 

Artikel 21. Vereisten voor de taxistandplaatsvoertuigen - reclame 

Het aanbrengen van reclame wordt toegelaten onder volgende voorwaarden: 

- Bedrijfseigen reclame (logo of naam van het taxibedrijf) met firmagegevens 

(tel, website, mail) kan enkel worden aangebracht op het koetswerk van het 

voertuig.  

- Het aanbrengen van bestickering om aan te duiden dat het om een elektrisch 

voertuig of een voertuig op waterstof gaat, is toegestaan. 

 

 

Artikel 22. De dienstverlening tegenover de klanten en de vervoerde personen en 

de daaraan te stellen vereisten: 

 

De bestuurder geeft de in zijn voertuig gevonden voorwerpen uiterlijk binnen twee 

kalenderdagen af bij de politie. 

 

Artikel 23. Vereisten en verplichtingen voor de beroepsbekwaamheid van de 

bestuurders van een voertuig waarmee het vervoer wordt verricht. 

De houder van een machtiging dient zijn bestuurders te wijzen op volgende 

verplichtingen:  

- een net voorkomen te hebben, alsook fatsoenlijk gekleed te zijn om zijn 

beroep uit te oefenen. Sportkledij en baseballcaps worden aldus niet 

toegelaten; 

- klanten met een blindengeleidehond of andere assistentiehond op te nemen; 

andere huisdieren kunnen worden geweigerd;  

- zich beleefd te gedragen tegenover de klanten of derden wanneer hij in 

dienst is; 

- vooraleer het voertuig te starten, na te gaan of alle deuren goed dicht zijn; 

- altijd in te staan voor de netheid van de taxistandplaatsen; 

- zich op correcte wijze en met inachtneming van de verkeersregels in het 

verkeer gedragen; 

- voorwerpen die in zijn voertuig gevonden zijn, uiterlijk binnen twee dagen bij 

de politie af te geven; 

- vervoerscheques te aanvaarden voor personen die te kennen geven met 

vervoerscheques te willen betalen. 

 

 

Hoofdstuk 7 – Handhaving 

 

Artikel 24. Bij de vaststellingen van overtredingen op dit reglement, andere dan de 

overtredingen die al gevat zijn door artikel 31 §§ 1 en 2 van het decreet en door de 

tabel in bijlage 11 van het besluit, wordt een gemeentelijke administratieve sanctie 

toegepast, met een maximumbedrag van 350 euro en volgens de wet van 24 juni 

2013.  
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Hoofdstuk 8 - Slotbepalingen 

 

Artikel 25. Opheffingsbepalingen 

Huidig reglement heft het gemeentelijk reglement inzake taxidiensten en diensten 

voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, goedgekeurd in de 

gemeenteraad van  23 september 2013. 

 

De houders van vergunningen voor een taxidienst of voor een dienst voor het 

verhuren van voertuigen met bestuurder, die afgegeven zijn krachtens het decreet 

van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg, 

zoals van kracht vóór de inwerkingtreding van dit decreet, worden ertoe gemachtigd 

hun diensten te blijven exploiteren conform de voorwaarden en gedurende de 

resterende duurtijd van de lopende vergunning. 

 

 

Artikel 26. Inwerkingtreding   

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020. 
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23 2019_GR_00316 Subsidiereglement voor terugbetaling cursus 
animator, hoofdanimator of instructeur in het 
jeugdwerk  - Goedkeuring

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

Bijlagen
1. Reglement animator in het jeugdwerk (identiek GR 21.10.2019 - 18.11.2019)
2. Advies d.d. 07.10.2019 van de Jeugdraad
3. Besluit CBS d.d. 04.11
4. Antwoord aan jeugdraad
5. Besluit GR 18.11.2019 - verdaging

Context en argumentatie
Het is in Roeselare, net als in andere steden, geen evidente opdracht om voldoende 
kwaliteitsvolle vrijwilligers en jobstudenten te vinden voor de vakantiewerkingen t.g.v. de 
volgende maatschappelijke tendensen:

1. een grotere vraag naar (vakantie) opvang: in 2017 namen 2.380 unieke 
deelnemers deel aan het vakantieaanbod van RSL. Dit is een bereik van 38,8% 
van de volledige doelgroep 4-12 jarigen in RSL of 1 op 4 kinderen. Dit is een 
stijging van 7,4% t.o.v. 2015. In 2019 tellen we ondertussen 2.987 deelnemers, 
opnieuw een stijging t.o.v. 2017.

2. de gewijzigde maatschappelijke context van jongeren die als vrijwilliger of 
jobstudent aan de slag gaan: jongeren nemen korte duurtijd engagementen op. 
Door de wijziging in de wetgeving zijn er 4,5% minder jobstudenten aan de slag 
in de zomer (VRT NWS, oktober 2018). Er zijn 13% meer jobstudenten aan de 
slag buiten de zomer door flexibelere regelgeving. Hierdoor wordt het steeds 
moeilijker om jobstudenten en vrijwilligers te vinden, de poule jobstudenten en 
monitoren is klein.

De gewijzigde tendensen zijn ook voor Roeselare sterk voelbaar. Voorlopig bereikt de 
Stad nog voldoende vrijwilligers en jobstudenten om het streefcijfer van 1 animator per 
10 kinderen te halen, mits een sterke inzet op onderstaande 2 pijlers:

1. een aantrekkelijke wervingscampagne waarbij jongeren goesting krijgen om deel 
uit te maken van de speelpleinploeg: ze kunnen hun netwerk verruimen en 
nieuwe vriendschappen aangaan.

2. het aanbieden van een duidelijke opdracht met mogelijkheid tot korte duurtijd 
engagementen.

Door deze korte duurtijd engagementen, wordt het moeilijker om kwaliteitsvolle 
vrijwilligers en jobstudenten te werven. Een cursus animator, hoofdanimator of 
instructeur in het jeugdwerk verhoogt de kwaliteit maar steeds minder jongeren volgen 
een cursus animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk.
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Momenteel stimuleert de Stad animatoren van de stedelijke vakantiewerking om een 
attest animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk te halen met de volgende 
maatregelen:

 jongeren die een attest "animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk" 
hebben behaald, ontvangen een vrijwilligersvergoeding van € 34 per dag. 
Jongeren zonder attest krijgen € 26 per dag. 

 momenteel kunnen jongeren ongeveer € 50 (=25%) van hun inschrijvingsgeld 
voor een cursus recupereren. Via het kaderreglement structurele 
werkingsmiddelen voor verenigingen brengt de OEPS werking (feitelijke 
vereniging in functie van de stedelijke vakantiewerking) het animator attest van 
vrijwilligers op het speelplein in.  De kostprijs van de cursus "animator, 
hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk" bedraagt maximaal € 195 en via 
het kaderreglement wordt ongeveer € 50 aan subsidie toegekend voor het volgen 
van deze cursus. Jongeren betalen op vandaag zelf ongeveer € 150 
inschrijvingsgeld.

Deze twee bovenstaande maatregelen zijn onvoldoende om jongeren te stimuleren de 
cursus te volgen omwille van een grote drempel zowel qua tijd als financieel.

 Financieel: een cursus animator in het jeugdwerk bij VDS kost € 190. Er kan ook 
een cursus bij Chiro, KSA, Kazou, Krunsj, Freetime, ... gevolgd worden. Freetime 
biedt de duurste cursus aan namelijk € 195. Jongeren, die binnen de stedelijke 
vakantiewerkingen de cursus volgen, betalen op vandaag ongeveer € 150 
inschrijvingsgeld zelf. Er wordt namelijk 25% van het inschrijvingsgeld 
gerecupereerd via het kaderreglement verenigingen.

 Tijd: een cursus animator in het jeugdwerk heeft zowel een inhoudelijk als 
praktisch luik van ongeveer 50 uren vorming en 50 uren stage.

Bijkomende maatregelen om deelname aan cursussen te stimuleren zijn belangrijk om de 
kwaliteit van de animatoren te verhogen. 

Het nieuwe reglement voor terugbetaling cursus animator, hoofdanimator of 
instructeur in het jeugdwerk verhoogt het aantal kwaliteitsvolle animatoren door:

 animatoren die reeds vertrouwd zijn met de stedelijke vakantiewerking te 
stimuleren om zich in te schrijven voor een cursus animator, hoofdanimator of 
instructeur in het jeugdwerk. Hun inschrijvingsgeld wordt in principe volledig 
terugbetaald: namelijk 50% na hun stage én 50% na het behalen van het attest 
met een bijkomend engagement op de stedelijke vakantiewerkingen van 
minimum 2 weken. OEPS brengt de vormingen niet meer in binnen het 
kaderreglement jeugdverenigingen.

 nieuwe, reeds geattesteerde, animatoren die niet vertrouwd zijn met de stedelijke 
vakantiewerking, te stimuleren om een engagement op te nemen in de stedelijke 
vakantiewerking. Zij kunnen namelijk 50% van hun inschrijvingsgeld recupereren. 
Jeugdverenigingen kunnen de vorming nog steeds inbrengen via het 
kaderreglement jeugdverenigingen om de kwaliteit van hun jeugdvereniging 
verder te versterken. 

Om een duurzaam engagement van kwaliteitsvolle animatoren te verhogen,

 kunnen jongeren zowel als vrijwilliger of als jobstudent de stage of het bijkomend 
engagement lopen.
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 krijgen jongeren met een attest in het jeugdwerk voorrang om als jobstudent 
aangesteld te worden binnen de stedelijke vakantiewerkingen

Het subsidiereglement werd op de algemene vergadering van de jeugdraad van 22 
september 2019 toegelicht. De jeugdraad bezorgde op 14 oktober 2019 een advies aan 
de stad m.b.t. het subsidiereglement terugbetaling cursus animator, hoofdanimator of 
instructeur in het jeugdwerk. Het advies van de jeugdraad was positief t.o.v. het 
reglement maar bevatte ook drie opmerkingen/aanbevelingen. De stad opteerde om deze 
opmerkingen/aanbevelingen grondig te onderzoeken en besliste om het dossier af te 
voeren van de agenda van de gemeenteraad van 21 oktober 2019. Op basis van het 
onderzoek werd een formeel antwoord t.a.v. de jeugdraad opgemaakt. Het 
subsidiereglement terugbetaling cursus animator, hoofdanimator of instructeur in het 
jeugdwerk wordt ongewijzigd voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring. 

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Het inschrijvingsgeld voor het behalen van een animator in het jeugdwerk of hoger, 
bedraagt maximaal € 195.
Men raamt dat er jaarlijks een 15-tal jongeren hun attest op die manier zullen behalen.

Er is € 5.000 beschikbaar voor vormingen op de budgetsleutel reguliere 
werkingsmiddelen speelpleinwerking 075015/6145000. Er wordt  € 3.000 verschoven 
naar de nieuwe budgetsleutel subsidie voor de terugbetaling van de cursus animator, 
hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk.

Op advies van de juridische dienst gebeurt de terugbetaling van het inschrijvingsgeld 
beter via een subsidiereglement omdat de forfaitaire vergoeding aan vrijwilligers niet kan 
gecombineerd worden met een reële kostenvergoeding.

Beleidsinformatie
BA 91: De stad zet in op een flankerend aanbod inzake de vakantiewerking.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
Het subsidiereglement terugbetaling cursus animator, hoofdanimator of instructeur in het 
jeugdwerk wordt goedgekeurd zoals in bijlage gevoegd.



Subsidiereglement voor terugbetaling cursus animator, hoofdanimator of instructeur in 

het jeugdwerk 

 

 
Artikel 1 – Doel 

 

• Animatoren, die een attest animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk 

hebben, verhogen de kwaliteit van de stedelijke vakantiewerking. 

• Deze subsidie stimuleert jongeren om het attest animator, hoofdanimator of instructeur 

in het jeugdwerk te behalen én om zich als geattesteerde animator in te zetten op de 
stedelijke vakantiewerking.   

 
Artikel 2 – Definities  

 

• Definities verschillende attesten volgens sociaalcultureel.be 
o Animator:  

De vorming tot animator is een samenhangend geheel en heeft tot doel 

kandidaten te vormen in het begeleiden en animeren van kinderen en jongeren 
in het jeugdwerk. In het vormingsproces wordt gewerkt aan inzichten, houdingen 

en vaardigheden. Het bevat een theoretisch gedeelte (deelname aan een 
erkende cursus van 60u) en een praktisch gedeelte (stage van 60u). 

o Hoofdanimator: 
De vorming tot hoofdanimator is een samenhangend geheel en heeft tot doel 

zich te vervolmaken in het begeleiden en animeren van kinderen en jongeren in 
het jeugdwerk of het opnemen van verantwoordelijkheden binnen een 

begeleidingsteam. In het vormingsproces wordt gewerkt aan inzichten, 
houdingen en vaardigheden. Het bevat een theoretisch gedeelte (deelname aan 

een erkende cursus van 30u) en een praktisch gedeelte (stage van 30u).  
o Instructeur: 

De vorming is een samenhangend geheel en heeft tot doel een 
verantwoordelijkheid op te nemen in het vormingsproces van 

jeugdwerkverantwoordelijken. In het vormingsproces wordt gewerkt aan 
inzichten en vaardigheden in groepsdynamische processen, in 

communicatievaardigheden en in conflicthantering. Het bevat een theoretisch 
gedeelte (deelname aan een erkende cursus van 30u) en een praktisch gedeelte 

(stage van 60u). 

• Cursus animator in het jeugdwerk  
Om het attest animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk te behalen, volg 
je een vormingscursus bij een erkende vereniging.  Zo’n traject bestaat uit 3 stappen: 

1. Een cursus volgen bij een erkende vereniging. Zo’n cursus kan in één week of in 
meerdere delen plaatsvinden. Je leert er alle tips en tricks om (groepen) kinderen 

en jongeren te begeleiden: spelen maken en uitleggen, omgaan met moeilijke 
kinderen, spelen inkleden, instaan voor veiligheid. 

2. In een stage breng je alles wat je leerde op cursus in de praktijk op een erkende 
stageplaats. 

3. Je neemt deel aan en positief evaluatie moment 

• Geattesteerd animator in het jeugdwerk 
Je hebt de cursus animator in het jeugdwerk positief afgerond en behaalde je attest. 
Eens je een attest van animator in het jeugdwerk hebt, heb je officieel bewezen dat je 

geschikt bent om kinderen en jongeren in het jeugdwerk te begeleiden.  

• Aanvraagjaar  
Het jaar x is het lopende kalenderjaar, dat vermeld staat op de aanvraag.  
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Artikel 3 – Voorwaarden 
 

• De aanvrager is minimum 16 jaar.  

• De aanvrager  
o schrijft zich in voor de cursus animator in het jeugdwerk en loopt minimum 2 

weken stage op de stedelijke vakantiewerking.  
en/ of 

o de aanvrager heeft een attest animator, hoofdanimator of instructeur in het 
jeugdwerk of hoger behaald in het jaar van de aanvraag of het jaar voor de 

aanvraag en zet zich minimum 2 weken in op de stedelijke vakantiewerking in 
het jaar van de aanvraag.  

 
Artikel 4 – Bedrag subsidie 

 

• Het bedrag van de subsidie wordt vastgesteld op 100 % van de totale kostprijs van de 
inschrijving cursus animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk op 
voorwaarde dat de aanvrager stage liep op de stedelijke vakantiewerking én zich 

minimum 2 weken ingezet heeft op de stedelijke vakantiewerking in het kalenderjaar van 
de aanvraag op voorwaarde dat de aanvrager het attest behaalde in het jaar van de 

aanvraag of het jaar na de aanvraag. 

• Het bedrag van de subsidie wordt vastgesteld op 50% van de totale kostprijs van de 
inschrijving cursus animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk als de 
aanvrager geen stage liep op de stedelijke vakantiewerking én zich wel minimum 2 

weken ingezet heeft op de stedelijke vakantiewerking in het kalenderjaar van de 
aanvraag op voorwaarde dat de aanvrager het attest behaalde in het jaar van de 

aanvraag of het jaar voor de aanvraag.   
 

Artikel 5 – Aanvraagprocedure 
 

• De subsidie kan enkel aangevraagd worden door invulling van het voorziene 
aanvraagformulier. Dit formulier kan verkregen worden in het Vrijetijdspunt Polenplein 

15 8800 Roeselare of online via de website van stad Roeselare. 
Na invulling en ondertekening dient het formulier samen met het betalingsbewijs en/ of 

behaald attest worden bezorgd aan het College van Burgemeester en Schepenen, ter 
attentie van het Vrijetijdspunt Polenplein 15 8800 Roeselare. 

 

• Indien een subsidieaanvraag wordt ingediend waarbij het aanvraagformulier niet of niet 
volledig is ingevuld en/of waarbij de nodige stukken ontbreken, zal de aanvraag als 

onontvankelijk worden afgewezen. 
 

 
Artikel 5 Bis – Toekenningsprocedure en uitbetaling 

 

• De subsidie wordt toegewezen op voorwaarde dat de aanvrager voldoet aan de 
vooropgestelde criteria 

• Een subsidie van 100% van de totale kostprijs als de aanvrager stage liep in de 
stedelijke vakantiewerking en zich minimaal 2 weken heeft ingezet op de stedelijke 
vakantiewerking, wordt in twee schijven uitbetaald: 

o 50% van de totale kostprijs wordt uitbetaald na de stage op voorwaarde dat de 
aanvrager beschikt over een betalingsbewijs en deelnamebewijs van de cursus 

in het jeugdwerk in het kalenderjaar x of x+1. 
o 50% van de totale kostprijs wordt uitbetaald nadat de aanvrager zich minimum 

2 weken als geattesteerde animator, hoofdanimator of instructeur heeft ingezet 
op de stedelijke vakantiewerking.  
De aanvrager beschikt over een betalingsbewijs en attest van de cursus in het 
jeugdwerk in het kalenderjaar x of x+1.  
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• Een subsidie van 50% van de totale kostprijs als de aanvrager  
o Het attest animator behaalde in het jaar van de aanvraag of het jaar voor de 

aanvraag en geen stage liep op de stedelijke vakantiewerking. 
o Zich minimum 2 weken ingezet heeft op de stedelijke vakantiewerking als 

geattesteerd animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk in het jaar 
van de aanvraag. 

o De aanvrager beschikt over een betalingsbewijs en attest van de cursus in het 
jeugdwerk in het kalenderjaar x of x-1.  

o Deze aanvrager beschikt over een inschrijvingsbewijs én attest animator in het 
jeugdwerk of hoger toegekend door een erkende vereniging.  

 
Artikel 6 – Uitbetaling 

 

• De subsidie wordt definitief vastgesteld op voorlegging van de gevraagde bewijsstukken. 
 

• De subsidie, wordt uitbetaald op het rekeningnummer zoals vermeld op het 
aanvraagformulier. 
 

 
Artikel 7 – Controle 

 

• Bij niet naleving van deze bepalingen, kan het stadsbestuur overgaan tot de gehele of 
gedeeltelijke terugvordering van de betrokken subsidie. 

 

 
Artikel 8- Betwistingen/beroep 

 

• Alle betwistingen over de toepassing van dit reglement worden beslecht door het 
College van Burgemeester en Schepenen.  
Betwistingen moeten, binnen één maand na kennisgeving van de beslissing over de 

toekenning van de subsidie aan de subsidieaanvrager, per aangetekende brief of afgifte 
tegen ontvangstbewijs gericht worden aan het College van Burgemeester en 

Schepenen, Botermarkt 2, 8800 Roeselare. De postdatum of datum op het 
ontvangstbewijs gelden als bewijs.  

 
 
Artikel 9 – Inwerkingtreding 

 

• Dit reglement treedt in voege op 1 januari 2020. 

• Dit reglement is geldig tot en met 31 december 2026. 
 
 
 
 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Toelichting agendapunten zitting 17 december 2019
Toelichting van agendapunten van de zitting op 17 december 2019 waarvan het debat en 
de stemming zal plaatsvinden in de zitting van 17 december 2019 (Budgetwijziging, 
belastingreglementen en meerjarenplan)

BESLOTEN ZITTING

21:53 - De voorzitter schorst de zitting

22:01 - De voorzitter opent de besloten zitting

24 2019_GR_00314 Notulen van de zitting van de gemeenteraad 
van 18 november 2019 - besloten zitting - 
Goedkeuring

Beschrijving
Bijlagen

1. N20191118 - besloten

Context en argumentatie
In toepassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad worden de notulen 
van de besloten zitting van de gemeenteraad van 18 november 2019 ter goedkeuring 
voorgelegd.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De notulen van de besloten zitting van de gemeenteraad van 18 november 2019 worden 
goedgekeurd.

16 december 2019 22:02 - De voorzitter sluit de zitting

Aldus gedaan in zitting van 16 december 2019

Geert Sintobin
Algemeen directeur

Piet Delrue
Voorzitter gemeenteraad


