
 

26.01.2015 3 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

GEMEENTERAAD DD. 26 JANUARI 2015 
 

 
 

Aanvang van de zitting: 19.00u 
 

 
Aanwezig:         31 raadsleden 

Luc Martens: burgemeester 
Bart Wenes: voorzitter gemeenteraad 

Michèle Hostekint, Filiep Bouckenooghe, Griet Coppé, Henk Kindt, Nathalie Muylle, Kris 
Declercq, José Debels en Marc Vanwalleghem, schepenen; 

Frans Dochy, Dirk Lievens, Filip Deforche, Frederik Declercq, Geert Huyghe, Ria Vanzieleghem, 
Annelies Carron, Tania Feys, Cyriel Ameye, Brecht Vermeulen, Mieke Van Hootegem, Justine 

Pillaert, Siska Rommel, Daniel Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, Filiep 
Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, Francis Reynaert, Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt, Gerdi 

Casier, Frederik Nuytten, Leen Sercu, Immanuel De Reuse, Yana Debusschere en Stefaan Van 
Coillie raadsleden. 

Geert Depondt, OCMW-voorzitter-schepen: met raadgevende stem. 
Geert Sintobin, stadssecretaris. 

 
Verontschuldigd: 

Mevr. Justine Pillaert en dhr. Dirk Lievens, raadsleden. 
 

Afwezig: - 
 

Afwezig bij de aanvang van de zitting:  
Dhr. Luc Martens, burgemeester 

Mevr. Siska Rommel, mevr. Tania Feys, dhr. Francis Reynaert, raadsleden 

 
 
 
MET OPEN DEUREN: 

 
 

Mededelingen: 
 

Volgende punten worden op vraag van raadsleden behandeld als B-punten: 3 – 6  
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A-punten: 

 
AGENDAPUNT nr. 1 

 
Voorlegging tot goedkeuring van de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van  

15 en 16 december 2014. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

In toepassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad worden de notulen van de 
vergadering van de gemeenteraad van 15 en 16 december 2014 ter goedkeuring voorgelegd; 

 
BESLUIT, met algemene stemmen: 

 
Enig artikel: de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 15 en 16 december 

2014 worden goedgekeurd. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 26 januari 2015. 
 

 
 

AGENDAPUNT nr. 2 
 

Vraag om uitleg d.d. 21.01.2015 van dhr. Gerdi Casier, raadslid sp.a, betreffende het 
inrichten van schoolstraten. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
In toepassing van artikel 7 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad; 

 
NEEMT AKTE: 

van de vraag van dhr. Gerdi Casier, raadslid sp.a, ingediend bij schrijven van 21.01.2015 
waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over het 

inrichten van schoolstraten ter bevordering van de verkeersveiligheid aan en rond scholen; 
 

AANHOORT: 
de toelichting daaromtrent van dhr. Gerdi Casier, raadslid sp.a en met vraag of de stad 

overweegt om schoolstraten ter bevordering van de verkeersveiligheid aan en rond 
scholen in te richten; 

 
Met het antwoord hierop van schepen Griet Coppé dat in de meerjarenplanning voor 

2016 de actie “opstellen van een actieplan mobiliteit in de schoolomgeving” werd 
opgenomen; dat met deze actie de mobiliteit in de omgeving van scholen onder de loep 

wordt genomen; dat de veiligheid in de schoolomgeving al altijd een item is geweest, ook 
in de vorige legislatuur (octopuspalen); dat deze actie zich niet beperkt tot maatregelen in 

de schoolomgeving, maar ook de routes van en naar school, ontwikkeling van nieuwe 
verkavelingen,..; dat deze actie opgenomen werd voor 2016 maar dat een voorafname 

altijd mogelijk is, bv. de zoen- en vroemzone aan de burgerschool; dat begin februari een 
vergadering met de raadscommissie voor openbare werken en mobiliteit zal plaats 

vinden; dat in deze commissie o.a. zal besproken worden om van de Kattenstraat een 
fietsstraat te maken waar de fietser prioritair is; dat de vraag tot het inrichten van een 

schoolstraat zeker onder deze actie valt; dat dit zal bestudeerd worden en meegenomen 
worden bij het globaal onderzoek van de schoolomgeving; 
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En met repliek van het betrokken raadslid dat nu reeds een school klaar staat om een 

schoolstraat in te richten; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 26 januari 2015. 
 

 
Dhr. Francis Reynaert, raadslid, vervoegt de zitting. 

 
 

Vraag om uitleg d.d. 22.01.2015 van mevr. Trees Coffyn, raadslid N-VA, betreffende het 
herinrichten van het Polenplein en het voorzien van parkeerplaatsen voor moto’s. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
In toepassing van artikel 7 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad; 

 
NEEMT AKTE: 

van de vraag van mevr. Trees Coffyn, raadslid N-VA, ingediend bij schrijven van 22.01.2015 
waarbij zij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over het 

herinrichten van het Polenplein en het voorzien van parkeerplaatsen voor moto’s; 
 

AANHOORT: 
de toelichting daaromtrent van mevr. Trees Coffyn, raadslid N-VA, en met volgende vragen: 

“-Worden bij de herinrichting van het Polenplein voorbehouden parkeerplaatsen voor moto’s 
voorzien? 

- Zo niet, waar en wanneer worden dergelijke parkeerplaatsen voorzien?”; 
 

Met het antwoord hierop van schepen Griet Coppé dat dit door de diensten over het hoofd 
werd gezien maar dat dit vlug zal recht gezet worden; dat er voorbehouden plaatsen zullen 

voorzien worden op de Botermarkt; dat dit eveneens zal meegenomen worden bij de heraanleg 
van het Polenplein; dat er ook plaatsen zullen voorzien worden op het einde van de Ooststraat; 

dat dit zo vlug mogelijk in orde zal gebracht worden; dat dit echter wel reeds werd opgenomen 
in het retributiereglement; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 26 januari 2015. 

 
 

Mevr. Tania Feys, raadslid, vervoegt de zitting. 

Dhr. Luc Martens, burgemeester, vervoegt de zitting. 

 

 

Vraag om uitleg d.d. 22.01.2015 van dhr. Francis Reynaert, raadslid Open Vld, 

betreffende de verhuis van de politiepost Botermarkt naar het Stationsplein en de 

verbouwingswerken aan DIPOD. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
In toepassing van artikel 7 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad; 

 
NEEMT AKTE: 
van de vraag van dhr. Francis Reynaert, raadslid Open Vld, ingediend bij schrijven van 
22.01.2015 waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen 
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over de verhuis van de politiepost Botermarkt naar het Stationsplein en de eventuele 

verbouwingswerken aan het oude politiegebouw en aan DIPOD; 
 

AANHOORT: 
de toelichting daaromtrent van dhr. Francis Reynaert, raadslid Open Vld en met vraag naar het 

kostenplaatje voor de twee geplande renovaties; 
 

Met het antwoord hierop van schepen Nathalie Muylle dat de Stad in totaal op jaarbasis 7 
miljoen euro minder investeert (een daling van 21 miljoen euro naar 14 miljoen euro; dat dit 

dus voor de huidige legislatuur een daling betekent van 42 miljoen euro t.o.v. de vorige 
legislatuur; dat m.a.w. 1,6 miljard BF minder geïnvesteerd wordt dan in de vorige legislatuur; 

dat er bijgevolg ook 1,6 miljard BF minder uit de zakken van de mensen wordt gehaald maar 
dat dit ook betekent dat er minder centen in de economie wordt gepompt; dat naast het 

gebouw in Accent Business, de politie in iedere gemeente beschikt over een lokale politiepost; 
dat deze lokale posten heel belangrijk zijn; dat de stad deze lokale politiepost moet ter 

beschikking stellen en dat nu zich een opportuniteit voordoet om de lokale politiepost te 
huisvesten in het Stationsgebouw; dat de huurprijs 50.000 euro op jaarbasis bedraagt; dat de 

kostprijs voor de investering nu nog niet gekend is maar dat het gebouw een casco-gebouw is 
met alle nodige nutsvoorzieningen en dat de Stad in dit nieuwe gebouw enkel burelen, balie en 

vergaderlokalen zal moeten voorzien; dat de eigen diensten van de inrichting een plan zullen 
maken en de bijhorende kostenraming opmaken; dat met het verdwijnen van de politie geen 

enkele externe dienst meer zal aanwezig zijn op het stadhuis; dat het archief van het oude 
politiegebouw zal verhuizen naar de huidige lokale politiepost; dat hier geen investeringen nodig 

zijn daar dit nu reeds een mooi landschapsbureel is; dat het oude politiegebouw dan aan de 
markt zal aangeboden worden; dat wat de verbouwingswerken aan DIPOD betreft dit reeds 

besproken werd in de gemeenteraad bij de aanstelling van een architect; dat deze opdracht 
reeds werd toegewezen; dat de huidige containers (huisvesting van de diensten) zullen 

verdwijnen en plaats zullen maken voor vaste burelen; dat hiervoor de nodige middelen werden 
voorzien in het budget 2015-2016; dat alle investeringen zullen gebeuren binnen de voorziene 

middelen; dat misschien wel een herschikking kan nodig zijn maar dat het totale bedrag van de 
investeringen het bedrag van de enveloppe in het meerjarenplan niet mag overschrijden; 

 
En met repliek van het betrokken raadslid dat het logisch is dat eerst het kostenplaatje moet 

bekeken worden vooraleer een beslissing wordt genomen; dat dergelijke investeringen enkel 
mogelijk zijn indien er gewone onderhoudswerken niet uitgevoerd worden; 

 
En met antwoord van schepen Nathalie Muylle dat de onderhoudswerken worden betaald met 

krediet voorzien in een andere enveloppe; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 26 januari 2015. 
 

 
Vraag om uitleg d.d. 22.01.2015 van mevr. Mieke Van Hootegem, raadslid N-VA, betreffende 

zwerfvuil en sluikstorten. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

In toepassing van artikel 7 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad; 
 

NEEMT AKTE: 
van de vraag van mevr. Mieke Van Hootegem, raadslid N-VA, ingediend bij schrijven van 

22.01.2015 waarbij zij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen 
over zwerfvuil en sluikstorten; 
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AANHOORT: 
de toelichting daaromtrent van mevr. Mieke Van Hootegem, raadslid N-VA, en met volgende 

vragen: 
“-Welke extra maatregelen zullen worden genomen? 

- Wordt er ook gedacht aan overkoepelende acties zoals bv. “in de vuilbak” campagne? 
- Hoe vaak wordt er gebruik gemaakt van het online melden van deze klachten? 

- In het kader van preventieve acties: hoe ver staat het met de implementatie van een adequaat 
veegplan (actiepunt 05-03-01-03 MJP)?; 

 
Met het antwoord hierop van schepen Nathalie Muylle dat deze vraag waarschijnlijk gesteld 

wordt naar aanleiding van het artikel verschenen in de pers omtrent de glasbol in de 
Kattenstraat; dat momenteel camera’s en detectives geplaatst worden en dat er ook 

samengewerkt wordt met de politie en de gemeenschapswachten; dat dit echter niet zo goed 
loopt in de Kattenstraat; dat het effect van de geplaatste camera’s op het Jonkersplein en in 

het centrum van Beveren totaal anders is; dat alsook een ander effect werd vastgesteld bij de 
camera aan de glascontainer in de Pastoor Slossetraat (1ste en 2de week een effect en daarna 

opnieuw een toename); dat het camera-effect blijkbaar een ander effect heeft op het gedrag 
van de mensen dan een detective; dat het sluikstorten van afval in de Kattenstraat echter 

systematisch gebeurt en dat men voor niets terugdeinst; dat er ook sprake is van kwade wil; 
dat het sluikstorten waarschijnlijk afkomstig is van dezelfde groep vervuilers; dat in 

samenwerking met de politie moet gezocht worden naar een oplossing in de richting van 
betrappen op heterdaad; dat de problematiek van zwerfvuil reeds bestaat van in 2010 en 

ervoor en dat sedert dan steeds gezocht werd naar een oplossing; dat de Stad de eerste was 
die hiervoor samenwerkte met OVAM; dat Let’s do it in de vuilbak, let’s do it tope in de vuilbak 

voor jeugdverenigingen, let’s do it in jullie buurt (Rodenbachwijk, school Groenestraat) positieve 
resultaten oplevert; dat ook 10 lokale buurtcomités meewerken om de buurt net te houden; 

dat deze problematiek zich ook voordoet in Houthulst, Wevelgem, Koekelare, Torhout enz. en 
dat alle mogelijkheden worden bekeken; dat wat betreft het veegplan dit toegelicht werd in de 

commissie grondgebonden materie van oktober; dat bepaalde gebieden wekelijks, twee 
wekelijks, maandelijks worden geveegd en dat dit goed verloopt; dat er wekelijks 10 à 15 

meldingen worden gedaan; dat steeds binnen de 2 dagen door de milieudienst ter plaatse 
wordt gegaan voor het ophalen van het achtergelaten afval; 

 
En met repliek van het betrokken raadslid dat hiervoor ook kan afgesproken worden met 

MIROM en dat ook de mogelijkheid bestaat om de container ondergronds te brengen; dat dit 
wel een financiële inspanning vraagt; 

 
En met repliek van schepen Nathalie Muylle dat dit ook bekeken wordt; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 26 januari 2015.  

 
 

Vraag om uitleg d.d. 22.01.2015 van mevr. Leen Sercu, raadslid Groen, betreffende 
BlueAssist-gemeente. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
In toepassing van artikel 7 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad; 

 
NEEMT AKTE: 

van de vraag van mevr. Leen Sercu, raadslid Groen, ingediend bij schrijven van 22.01.2015 
waarbij zij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over de 
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BlueAssist-gemeente; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van mevr. Leen Sercu, raadslid Groen en met volgende vragen: 
- Kan de stad het icoon bekendmaken en publiceren bij de eigen stadsdiensten, maar ook bij de 

politie, brandweer, ARhus, De Spil, AZ Delta, kortom in alle satelietten 
- Plaatsen van publicatie en voeren van promotie bij de handelaars en dit zo breed mogelijk 

bekend te maken want het systeem werkt pas echt goed wanneer elke burger het pictogram 
kent; 

 
En met antwoord van schepen Filiep Bouckenooghe dat dit uiteraard een meerwaarde is; dat 

dit de zelfstandigheid van een aantal mensen zal verhogen maar men mag hierop niet wachten; 
dat BlueAssist op zich wel positief is; dat Westkans, vorig jaar, i.s.m. de stad een vorming 

organiseerde voor onthaalmedewerkers en gidsen waarbij BlueAssist aan bod kwam; dat deze 
opleiding werd gevolgd door medewerkers van het onthaal van het stadhuis, WieMu, het 

infocentrum, ARhus; dat er ook een werkgroep werd opgericht omtrent toegankelijkheid; dat de 
stad hierin de nodige stappen moet zetten en dat dit bijgevolg zal meegenomen worden in de 

werkgroep; 
 

En met repliek van het betrokken raadslid dat het belangrijk is dat de gemeente zich hierin 
profileert en meewerkt aan de bekendmaking ervan; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 26 januari 2015. 

 
 

Vraag om uitleg d.d. 22.01.2015 van mevr. Ria Vanzieleghem, raadslid CD&V, betreffende 
integratie OCMW in de gemeente. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
In toepassing van artikel 7 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad; 

 
NEEMT AKTE: 

van de vraag van mevr. Ria Vanzieleghem, raadslid CD&V, ingediend bij schrijven van 
22.01.2015 waarbij zij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen 

over de integratie van het OCMW in de gemeente; 
 

AANHOORT: 
de toelichting daaromtrent van mevr. Ria Vanzieleghem, raadslid CD&V en met volgende 

vragen: 
“- Hoe kijkt de Stad aan tegenover een volledige inkanteling van het OCMW in het 

gemeentebestuur? 
- Hoe zal de maatschappelijke dienstverlening binnen een geïntegreerde structuur 

georganiseerd worden rekening houdend dat het meestal gaat over individuele dossiers met 
delicate inhoud? 

- Zullen de verschillende stappen leiden tot een breder en sterker socialer beleid?”; 
 

En met antwoord van schepen Geert Depondt (voorzitter OCMW) dat de stad de trend niet 
afwacht; dat nu reeds een zorgbedrijf werd opgericht; dat de stad reeds bezig is met de 

oprichting van één welzijnspijler en de ontwikkeling van één welzijnsite; dat ook in de nieuwe 
organisatiestructuur hiermee verder zal gegaan worden; dat in deze legislatuur de aansturing 

van het OCMW nog zal gebeuren door de OCMW-raad; dat de kern van het OCMW zich zal 
concentreren op de sociale dienstverlening; dat de conceptnota, goedgekeurd door de Vlaamse 

Regering, de integratie van de OCMW’s in de gemeentebesturen omvat; dat de modaliteiten, 



 

26.01.2015 9 
__________________________________________________________________________________________ 

 
de juridische gronden en de bestuurlijke modellen nog verder moeten uitgewerkt worden; dat 

de zaken m.b.t. de individuele steunvrager steeds met de nodige privacy moeten behandeld 
worden; dat in de integratie garanties voorzien zijn voor een serene discussie over individuele 

dossiers; dat deze niet zullen voorgelegd worden aan de gemeenteraad maar aan een soort 
sociaal comité, voorgezeten door een schepen en bijgestaan door gemeenteraadsleden en niet-

gemeenteraadsleden (specialisten op het terrein); dat het lokaal sociaal beleid daarentegen wel 
tot de bevoegdheid van de gemeenteraad zal behoren; dat de bestaande verenigingen zullen 

kunnen blijven bestaan zoals het Zorgbedrijf maar met gemeenteraadsleden als bestuurders; 
dat de VVSG hieraan ook meewerkt bv. Ronde van Vlaanderen; dat het debat nog maar 

geopend is en dat de VVSG zal ijveren om dit op maat van de gemeenten mogelijk te maken; 
 

En met repliek van het betrokken raadslid dat zij blij is dat er rekening zal gehouden worden 
met de privacy van individuele dossiers door ze bv. in een apart comité te behandelen; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 26 januari 2015. 

 
 

Vraag om uitleg d.d. 22.01.2015 van dhr. Frederik Nuytten, raadslid sp.a, betreffende het 
langparkeren in de omgeving van het station. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
In toepassing van artikel 7 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad; 

 
NEEMT AKTE: 

van de vraag van dhr. Frederik Nuytten, raadslid sp.a, ingediend bij schrijven van 22.01.2015 
waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over het 

langparkeren in de omgeving van het station; 
 

AANHOORT: 
de toelichting daaromtrent van dhr. Frederik Nuytten, raadslid sp.a, en met vraag wat de stad 

kan doen om te vermijden dat langparkeerders parkeren op de parking van de Carrefour, de 
kop van de vaart, stadsparking in de Spanjestraat i.p.v. de ondergrondse parking aan het 

station; 
 

En met antwoord van schepen Griet Coppé dat de vraag reeds gesteld werd door de 
verantwoordelijken van de stationsparking; dat de langparkeerder eigenlijk zijn wagen moet 

parkeren in de ondergrondse parking; dat het tarief slechts 1,80 euro bedraagt voor een 
ganse dag voor de gebruikers van de NMBS; dat de Carrefour eigenlijk een privé-parking is en 

dat de stad daar eigenlijk niet kan optreden; dat de diensten voor de overige plaatsen een 
voorstel uitwerkt door de uitbreiding van de blauwe zone zodat de langparkeerders deze 

plaatsen niet meer kunnen innemen en dat er zo meer plaats is voor de bewoners 
(bewonerskaart); dat rond maart/april de aanpassing zal gebeuren;  

 
En met repliek van het betrokken raadslid dat hij blij is dat de stad hiermee bezig is; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 26 januari 2015. 

 
 

Mevr. Siska Rommel, raadslid, vervoegt de zitting. 
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Vraag om uitleg d.d. 22.01.2015 van dhr. Immanuel De Reuse, raadslid Vlaams Belang, 

betreffende het behouden en versterken van autochtone kleinhandelszaken in de binnenstad 
tegenover de periferie. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
In toepassing van artikel 7 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad; 

 
NEEMT AKTE: 

van de vraag van dhr. Immanuel De Reuse, raadslid Vlaams Belang, ingediend bij schrijven van 
22.01.2015 waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen 

over het behouden en versterken van autochtone kleinhandelszaken in de binnenstad tegenover 
de periferie; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van dhr. Immanuel De Reuse, raadslid Vlaams Belang en met vraag 
naar nieuwe inzichten en mogelijke bruikbare ideeën die de schepen heeft opgedaan op de 

studiedag over het detailhandelsbeleid om onze “autochtone kleinhandelszaken” hun plaats in de 
binnenstad te laten behouden en te versterken tegenover de periferie; 

 
En met antwoord van schepen Kris Declercq dat de economie een belangrijke uitstraling is voor 

de stad; dat hieromtrent een debat zal gevoerd worden in de raadscommissie voor 
grondgebonden materie omtrent kernplan 18; dat daaruit zal blijken dat er echter geen 

wondermiddel bestaat tegen leegstand; dat uit de studiedag blijkt dat er 3 zaken belangrijk zijn: 
1. Kernversterkend beleid: goede keuze, dynamiek is belangrijk; dat reeds verschillende zaken 

bij gekomen zijn: Kabouter, A suivre, Pen & Co, Seven for All Mankind, Second Life, Green Ice, 
Elles sont Belles; dat er dus zaken weggaan maar dat er ook zaken bijkomen; dat de leegstand 

echter niet verhoogt; 
2. Snelle verandering: grote en kleine handelsoppervlakte; dat ook rekening moet gehouden 

worden met internetverkoop; een andere beleving van shoppen; dat het winkelcentrum aan 
ARhus een voorbeeld zou moeten zijn maar dat er nog inspanningen nodig zijn om dit een 

succes te maken; 
3. De vraag aan de hogere overheid om een instrument aan te reiken: bij het weigeren van een 

vergunning in bv. de Brugsesteenweg werd de stad door de hogere overheid teruggefloten;  
dat het de bedoeling is dat de juiste winkel op de juiste plaats staat; grote winkels (grote 

matrassenwinkel, grote plantenwinkel, grote meubelwinkels) in de rand van de stad; dat de 
stad bv. liever een vestiging van Ikea in onze stad heeft dan in een omliggende stad; 

dat deze problematiek ook voorkomt in grotere steden zoals Brugge en Kortrijk; dat in deze dus 
ook de ruimtelijke ordening van belang is; 

dat uit de studiedag ook kan geconcludeerd worden dat niet enkel de ondernemer belangrijk is 
maar ook de consument; 

 
En met repliek van het betrokken raadslid dat de kritiek opbouwend bedoeld is; dat het goed is 

dat ook grote ketens naar Roeselare komen (Ikea) maar dat de leegstand in het centrum in 
relatie staat met de ontwikkeling in de rand en met vraag om rekening te houden met de kern; 

 
En met antwoord van schepen Kris Declercq dat volgens de studie de zelfde soort winkels 

moeten geconcentreerd worden in de rand of in de stad; dat de stad reeds jaren poogde om 
dit te doen maar door de hogere overheid werd teruggefloten; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 26 januari 2015. 
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Vraag om uitleg d.d. 22.01.2015 van dhr. Stefaan Van Coillie, raadslid CD&V, betreffende de 

accommodatie voor studenten in ARhus. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

In toepassing van artikel 7 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad; 
 

NEEMT AKTE: 
van de vraag van dhr. Stefaan Van Coillie, raadslid CD&V, ingediend bij schrijven van 

22.01.2015 waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen 
over de accommodatie voor studenten in ARhus; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van dhr. Stefaan Van Coillie, raadslid CD&V en met volgende 
vragen: 

“- Hoeveel dagen heeft men jongeren de toegang aan ARhus moeten weigeren (m.a.w. was de 
capaciteit onvoldoende)? 

- Welke mogelijkheden voorziet men in de toekomst om aan deze (toenemende) vraag te 
voldoen?; 

 
En met antwoord van schepen Kris Declercq dat het een nobele zaak is om in het 

kennisdelingscentrum te kunnen studeren voor diegene die niet thuis kunnen studeren, niet op 
kot zijn; dat het onderwijs een heel belangrijke hefboom is in onze maatschappij; dat het 

inderdaad een succes is geweest; dat er inderdaad heel veel studenten aan de deur stonden bij 
de opening maar door de herinrichting van verdieping 3 en 4 (stille ruimten) moesten er geen 

studenten geweigerd worden; dat er ook fruit van Lochting Dedrie en een verstandige lunch 
werden aangeboden; dat uit de Bib Web Awards bleek dat de stad de andere steden in het 

binnen- en buitenland nakijken heeft gegeven door deze manier van dienstverlening; dat bij 
navraag bleek dat er voldoende plaats was maar wel een beetje krap; dat het de opdracht van 

het college is om te kijken wat hieraan kan gedaan worden in eerste instantie binnen het 
kenniscentrum en anders welke publieke ruimtes hiervoor in aanmerking kunnen komen; 

 
En met repliek van het betrokken raadslid dat ARhus inderdaad voldoende inspanningen leverde 

en dat zij misschien in de toekomst wel nog studenten zullen moeten weigeren; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 26 januari 2015. 
 

 
 

AGENDAPUNT nr. 4a) 
 

Toekennen van de straatnaam “Verbrandhofstraat” aan de nieuwe zijstraat van de bestaande 
Verbrandhofstraat, Definitieve aanvaarding. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
Voorgesteld wordt om de straatnaam “Verbrandhofstraat” toe te kennen aan de nieuwe straat 

die vertrekt vanuit de bestaande Verbrandhofstraat.  
De nieuwe straat is het gevolg van de goedgekeurde verkaveling V1469/1 dd. 07/01/2013. 

Een nieuwe straatnaam is niet nodig; 
 

Volgende huisnummers worden toegekend :  
Verbrandhofstraat 4, 4A, 6, 6A, 8, 8A, 10, 10A, 12; 
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De gemeenteraad, in openbare vergadering van 22 september 2014, keurde de nieuwe 

straatnaam principieel goed. Na deze voorlopige goedkeuring werd de procedure verder gezet:  
 

1. Tijdens het openbaar onderzoek, dat liep van 10 oktober 2014 tot en met 8 november 
2014, werden er geen opmerkingen en/of bezwaren ingediend.  

2. De laatste stap in de procedure is de definitieve aanvaarding door de Gemeenteraad; 
 

Het decreet van 28 januari 1977 regelt de bescherming van de namen van openbare wegen 
en pleinen. Het decreet van 29 november 2002 wijzigt het decreet van 28 januari 1977; 

 
Artikel 42 en 43 van het Gemeentedecreet regelen de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

 
BESLUIT, met algemene stemmen: 

 
Artikel 1 : De gemeenteraad gaat definitief akkoord om volgende straatnaam toe te kennen : 

“Verbrandhofstraat” + huisnummers aan de nieuwe zijstraat van de bestaande 
Verbrandhofstraat. 

 
Artikel 2 : Dit besluit zal onderworpen worden aan het toezicht georganiseerd bij decreet van 

28 april 1993. 
 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 26 januari 2015. 
 

 
 

AGENDAPUNT nr. 4b) 
 

Toekennen van de straatnaam “Knapenstraat” aan de nieuwe zijstraat van de bestaande 
Knapenstraat. Definitieve aanvaarding.  

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
Voorgesteld wordt om de straatnaam “Knapenstraat” toe te kennen aan de nieuwe straat die 

vertrekt vanuit de bestaande Knapenstraat.  
De nieuwe straat is het gevolg van de goedgekeurde verkaveling V1483/1 dd. 02/12/2013. 

Een nieuwe straatnaam is niet nodig; 
 

Volgende huisnummers worden toegekend :  
Knapenstraat 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8 en 2, 
Abeelstraat 35, 37, 39, 41, 43 en 45, 
Kerelsstraat 3; 
 
De gemeenteraad, in openbare vergadering van 22 september 2014, keurde de nieuwe 

straatnaam principieel goed. Na deze voorlopige goedkeuring werd de procedure verder gezet:  
 

1. Tijdens het openbaar onderzoek, dat liep van 10 oktober 2014 tot en met 8 november 
2014, werden er geen opmerkingen en/of bezwaren ingediend.  

2. De laatste stap in de procedure is de definitieve aanvaarding door de Gemeenteraad; 
 

Het decreet van 28 januari 1977 regelt de bescherming van de namen van openbare wegen 
en pleinen. Het decreet van 29 november 2002 wijzigt het decreet van 28 januari 1977; 

 
Artikel 42 en 43 van het Gemeentedecreet regelen de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

 
BESLUIT, met algemene stemmen: 
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Artikel 1 : De gemeenteraad gaat definitief akkoord om volgende straatnaam toe te kennen : 

“Knapenstraat” + huisnummers aan de nieuwe zijstraat van de bestaande 
Knapenstraat. 

 
Artikel 2 : Dit besluit zal onderworpen worden aan het toezicht georganiseerd bij decreet van 

28 april 1993. 
 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 26 januari 2015. 
 

 

AGENDAPUNT nr. 5a) 

 
Aanpassing aan het GBNIP Informatie- en opvangplan risicogroepen bij extreme 

weersomstandigheden. Aanvaarding. 
 

DE GEMEENTERAAD 
 

In navolging van het KB van 16 februari 2006 (B.S. van 15 maart 2006); Afdeling II; Art. 29; 
§2 - 4°, werd het Gemeentelijk Bijzonder Nood- en Interventieplan: Informatie- en Opvangplan 

risicogroepen bij extreme weersomstandigheden en stroomuitval opgesteld en aanvaard door 
de gemeenteraad in zitting van 1 juli 2014; 

 
Dit GBNIP werd aangepast zodat het van toepassing is op de gemeenten Hooglede, Izegem en 

Roeselare. Daarnaast werd de passage omtrent stroomuitval geschrapt en werd dit GBNIP 
geactualiseerd; 

 
De Ministeriële omzendbrief NPU-1 betreffende nood- en interventieplannen van 26 oktober 

2006 – beschrijft in haar  “Toepassingsgebied” dat elk GBNIP moet aanvaard worden door de 
gemeenteraad en ter goedkeuring moet voorgelegd worden aan de provinciegouverneur; 

 
Het KB van 16 februari 2006 bepaalt respectievelijk voor het NIP (art 26) en de BNIPs (art 

27) welke elementen minimaal moeten opgenomen zijn. Om dit document bruikbaar te maken 
voor een efficiënte inzet dient het evenwel op talrijke plaatsen geconcretiseerd te worden met 

talrijke data (adressen, personen, telefoonnummers,…). Aangezien deze elementen niet de 
krijtlijnen bepalen, wordt door de raad delegatie verleend aan de NIP-ambtenaar om dit 

document waar nodig aan te passen in zoverre de aanpassingen niet fundamenteel van aard 
zijn; 

 
BESLUIT, met algemene stemmen: 

 
Enig artikel: Het Bijzonder Nood- en Interventieplan Roeselare – Izegem - Hooglede: Informatie- 

en Opvangplan risicogroepen bij extreme weersomstandigheden, zoals in bijlage, wordt 
aanvaard. 

 
Aldus gedaan in openbare vergadering van 26 januari 2015 

 
(zie bijlage 1) 
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AGENDAPUNT nr. 5b) 

 
Aanpassing aan het GBNIP Stroomuitval. Voorlegging tot Aanvaarding. 

 
DE GEMEENTERAAD 

 
In navolging van het KB van 16 februari 2006 (B.S. van 15 maart 2006); Afdeling II; Art. 29; 

§2 - 4°, werd het Gemeentelijk Bijzonder Nood- en Interventieplan Roeselare – Izegem - 
Hooglede Stroomuitval opgesteld en aanvaard door de gemeenteraad in zitting van 20 oktober 

2014; 
 

Dit GBNIP werd geactualiseerd; 
 

De Ministeriële omzendbrief NPU-1 betreffende nood- en interventieplannen van 26 oktober 
2006 – beschrijft in haar  “Toepassingsgebied” dat elk GBNIP moet aanvaard worden door de 

gemeenteraad en ter goedkeuring moet voorgelegd worden aan de provinciegouverneur; 
 

Het KB van 16 februari 2006 bepaalt respectievelijk voor het NIP (art 26) en de BNIPs (art 
27) welke elementen minimaal moeten opgenomen zijn. Om dit document bruikbaar te maken 

voor een efficiënte inzet dient het evenwel op talrijke plaatsen geconcretiseerd te worden met 
talrijke data (adressen, personen, telefoonnummers,…). Aangezien deze elementen niet de 

krijtlijnen bepalen, wordt door de raad delegatie verleend aan de NIP-ambtenaar om dit 
document waar nodig aan te passen in zoverre de aanpassingen niet fundamenteel van aard 

zijn; 
 

BESLUIT, met algemene stemmen: 
 

Enig artikel: Het Bijzonder Nood- en Interventieplan Roeselare – Izegem - Hooglede: 
stroomuitval, zoals in bijlage, wordt aanvaard. 

 
Aldus gedaan in openbare vergadering van 26 januari 2015 

 
(zie bijlage 2) 
 

 

AGENDAPUNT nr.7a) 

 
Scholengemeenschap Stedelijk Basisonderwijs Roeselare; Verhoging van de capaciteit van het 

1e leerjaar in Stedelijke Basisschool 1 van 50 leerlingen naar 65 leerlingen voor de 
inschrijvingen voor het schooljaar 2015-2016 en de verdere schoolloopbaan van deze 

leerlingengroep. Goedkeuring. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

Gelet op het feit dat de Gemeenteraad omwille van de beperkte capaciteit de bovengrens 
vastgelegd heeft op 50 kleuters per geboortejaar en 50 leerlingen per leerjaar. 

 
Gelet op de vraag van de school -  met het gunstig advies van de schoolraad - om de 

bovengrens van het 1e leerjaar voor de inschrijving voor het schooljaar 2015-2016 en voor de 
verdere schoolloopbaan van deze leerlingengroep vast te leggen op 65 leerlingen, zogenaamd 

een ‘bubbeljaar’. 
 

Gelet op de motivering die vooral gebaseerd isop het feit dat er nu reeds 56 kleuters in het 3e 
kleuter zitten en er reeds minstens 6 leeftijdsgenoten geruime tijd op de wachtlijst staan, waar 
van meerdere op heel korte afstand van de school wonen. 
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Gelet op het feit dat er binnen de school de fysische ruimte is om deze leerlingengroep in 3 

klassen onder te verdelen, zodat vanaf het schooljaar 2015-2016 65 kinderen in het eerste 
leerjaar kunnen worden opgevangen. 

 
Gelet op het feit dat de procedure binnen het LOP gevolgd wordt waarbij de LOP-voorzitter en 

LOP-deskundige schriftelijkop de hoogte gebracht worden vóór de start van de aanmeld- en 
inschrijvingsperiode. 

 
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 

 
BESLUIT, met algemene stemmen: 

 
Enig art.: De Gemeenteraad keurt de verhoging van de capaciteit van het 1ste leerjaar in de 

Stedelijke Basisschool 1 van 50 leerlingen naar 65 leerlingen voor de inschrijvingen voor het 
schooljaar 2015-2016 en verdere schoolloopbaan van deze leerlingengroep goed. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 26 januari 2015. 

 
 

 

AGENDAPUNT nr.7b) 

 
Scholengemeenschap Stedelijk Basisonderwijs Roeselare 

Huishoudelijk reglement van de disfunctiecommissie n.a.v. de inschrijvingsprocedure voor het 
schooljaar 2015-2016. Goedkeuring 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
Gelet op het feit dat er voor het stedelijk basisonderwijs een inschrijvingsprocedure geldt 

waarbij de ouders hun kind(eren) vooraf moeten aanmelden voor een van de 3 basisscholen. 
 

Gelet op het feit dat de Gemeenteraad op 01-07-2014 deze procedure voor de inschrijvingen 
van het schooljaar 2015-2016 goedkeurde. 

 
Gelet op het feit dat de Commissie inzake Leerlingenrechten de goedkeuring gaf aan het 

dossier op 03-09-2014 en hierbij een aantal adviezen formuleerde om de goede werking te 
verzekeren. 

 
Gelet op het feit dat met de oprichting van een disfunctiecommissie gehoor gegeven wordt aan 

de aanbevelingen van de Commissie inzake Leerlingenrechten om– in het geval er 
onvolkomenheden zouden opduiken of er discussie of verwarring zou optreden – doeltreffend en 

accuraat een beslissing te kunnen nemen op basis van de bestaande regelgeving. 
 

Gelet op het feit dat deze disfunctiecommissie is samengesteld uit de directies basisonderwijs 
aangevuld met de LOP-deskundige, de IT’er (verantwoordelijk voor de digitale aanmelding) en 

een vertegenwoordiger van de integratiedienst van de stad. 
 

Gelet op artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet; 
 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 
 

BESLUIT, met algemene stemmen: 

 
Art. 1 De Gemeenteraad is principeel akkoord met de oprichting van een disfunctiecommissie 

om – indien nodig – doeltreffend maatregelen te kunnen nemen tijdens de aanmelding- en 
inschrijvingsperiode. 
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Art. 2 De Gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement van de opgerichte 
disfunctiecommissie, zoals in bijlage gevoegd, goed. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 26 januari 2015. 

 
(zie bijlage 3) 

 
 

AGENDAPUNT nr. 7c) 
 

Scholengemeenschap Stedelijk Basisonderwijs Roeselare. Aanpassing van het arbeidsreglement 
n.a.v. de gewijzigde wetgeving. Goedkeuring. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
Gelet op de wet van 18 december 2002 tot instelling van de arbeidsreglementen. 

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige 
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor 

leerlingenbegeleiding. 
 

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid 
en de vakbonden van haar personeel en  de goedkeuring op het syndicaal overleg (ABC) in 

zitting van 16-12-2014 
 

Gelet op het gunstig advies van de directieraad stedelijk basisonderwijs dd. 20-11-2014 
 

Gelet op het feit dat het arbeidsreglement het laatst aangepast werd bij 
gemeenteraadsbeslissing van 23-01-2012 en daardoor aan een update toe was om te voldoen 

aan de regelgeving. 
 
Gelet op de update van een beperkt aantal wijzigingen : 
definitie van de functie ‘beleidsondersteuner’ in het basisonderwijs 

- aangepast uurrooster in de tijdelijke vestigingsplaats (STAP Vedastus) voor SBS De Vlieger 
- standplaats van de directeur coördinatie 

- telefonisch verwittigen bij ziekte vóór het eerste uur van afwezigheid 
- rol van de gemeentesecretaris als tweede evaluator voor alle personeelsleden in 

wervingsambten 
- in bijlage 2: gewijzigde namen en adressen van instanties inzake welzijn 

 
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 

 

BESLUIT, met algemene stemmen: 

 
Art. 1 De Gemeenteraad keurt de aanpassingen aan het arbeidsreglement van het stedelijk 

basisonderwijs, zoals in bijlage, goed. 
 

Art. 2 De Gemeenteraad is akkoord dat alle betrokken personeelsleden het arbeidsreglement 
online of op papier ontvangen met de nodige mondelinge toelichting op het teamoverleg van 

elke school. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 26 januari 2015. 
 

(zie bijlage 4) 
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AGENDAPUNT nr. 8 

 
Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Voorlegging tot goedkeuring. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
In toepassing van art. 40 van het Gemeentedecreet stelt de gemeenteraad bij de aanvang van 

de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vast waarin aanvullende maatregelen worden 
opgenomen in verband met de werking van de raad; 

 
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad werd door de gemeenteraad goedgekeurd in 

zitting van 22 april 2013; 
 

Er wordt voorgesteld om het huishoudelijk reglement aan te passen.  
De aanpassingen hebben betrekking op de onkostenvergoeding van de gemeenteraadsleden 

(art. 39); 
 

Gelet op art. 40, 42 en 43 en van het Gemeentedecreet; 
 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 
 

BESLUIT, met algemene stemmen: 
 

Artikel 1: Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt als volgt goedgekeurd.  
 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD 

 
 

Hoofdstuk I : Bijeenroeping gemeenteraad 
 

Art. 1.- 
§1. De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal per jaar en zo dikwijls als de zaken 

die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen. 
 

§2. De gemeenteraad wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de gemeenteraad. 
 

§3. De gemeenteraadsleden worden enkel via de elektronische weg (e-mail) opgeroepen 
tot de vergadering van de gemeenteraad, tenzij zij schriftelijk vragen om de agenda en de 

stukken per post te bezorgen. 
 

De voorzitter van de gemeenteraad behoudt zich het recht om, binnen de grenzen van 
het decreet, af te wijken van de bepalingen vermeld in deze alinea, indien hiertoe geldige 

redenen zijn. 
 

De voorzitter van de gemeenteraad kan beslissen dat begeleidende documenten aan de 
fractievoorzitters worden overhandigd. 

 
§4. De voorzitter van de gemeenteraad moet de gemeenteraad bijeenroepen op verzoek 

van : 
1° een derde van de zittinghebbende leden; 

2° een vijfde van de zittinghebbende leden als zes weken na de datum van de vorige 
gemeenteraad nog geen bijeenroeping is gebeurd. De periode van zes weken wordt 
geschorst van 11 juli tot en met 15 augustus; 
3° het college van burgemeester en schepenen; 
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4° de burgemeester, voor zover het verzoek betrekking heeft op de eigen bevoegdheden 

van de burgemeester. 
 

In hun schriftelijke aanvraag aan de stadssecretaris moeten de aanvragers de agenda 
vermelden met voor elk punt een toegelicht voorstel van beslissing, en de datum en het 

uur van de beoogde vergadering. Deze aanvraag moet ingediend worden zodanig dat de 
voorzitter de oproepingstermijnen bepaald in artikel 2 kan nakomen. 

 
De voorzitter van de gemeenteraad roept de vergadering bijeen op de voorgestelde 

datum en uur en met de voorgestelde agenda. 
 

Art. 2.- 
De oproeping wordt ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering aan het 

gemeenteraadslid bezorgd. 
 

In spoedeisende gevallen kan door de voorzitter van de gemeenteraad gemotiveerd van 
deze oproepingsperiode worden afgeweken. 

 
Ten minste 14 dagen vóór de gemeenteraad waarop de leden moeten beraadslagen over 

het strategisch meerjarenplan, het budget of over de rekeningen, bezorgt het college van 
burgemeester en schepenen aan elk gemeenteraadslid een exemplaar van het ontwerp 

van meerjarenplan, budget of van de rekeningen. 
Het ontwerp van budgetwijziging wordt uiterlijk samen met de agenda voor de 

vergadering waarop het besproken wordt aan ieder lid van het de gemeenteraad 
bezorgd. 

 
 

Hoofdstuk II : Agenda 
 

Art. 3.- 
De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de datum (of data), het tijdstip van de 

vergadering én de volledige agenda, zowel van de openbare en de besloten vergadering. 
 

De agenda wordt opgesplitst in A- en B-punten: 
- A-punten vragen geen verdere bespreking ter zitting. 

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

Elk raadslid kan vanaf de dag van verzending van de oproeping tot het begin van de zitting 
melden om een A-agendapunt toch ter bespreking voor te leggen. 

 
De oproeping bevat eveneens een toegelicht voorstel van beslissing bij elk agendapunt. 

De agendapunten moeten voldoende duidelijk omschreven zijn. 
 

 
Art. 4. - punt bij hoogdringendheid 

Het college van burgemeester en schepenen kan omwille van het spoedeisend karakter 
nog ter zitting van de gemeenteraad bijkomende punten, die niet vooraf gemeld waren, 

aan de agenda toevoegen. 
De voorzitter van de gemeenteraad maakt hiervan melding bij de aanvang van de 

gemeenteraad. 
Tot de behandeling van het agendapunt wordt beslist op de wijze zoals bepaald in art.  

29 van het Gemeentedecreet  
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Hoofdstuk III : Initiatieven van de gemeenteraadsleden 

 
Art. 5.- toegevoegd agendapunt 

§1. Gemeenteraadsleden kunnen schriftelijk of per e-mail (adres :  
admingemeenteraad@roeselare.be) of per fax (051/26 22 29) tot uiterlijk vijf dagen 

voor de vergadering punten aan de agenda toevoegen. 
Het verzoek moet een onderwerp behandelen dat behoort tot de bevoegdheden van de 

gemeenteraad. 
Hiertoe bezorgen ze dit agendapunt, vergezeld van een toegelicht voorstel van beslissing 

aan de stadssecretaris die deze bezorgt aan de voorzitter van de gemeenteraad. 
Een lid van het college van burgemeester en schepenen kan van deze mogelijkheid geen 

gebruik maken. 
 

§2. De stadssecretaris deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de 
voorzitter van de gemeenteraad, samen met de bijhorende toegelichte voorstellen 
onverwijld mee aan de gemeenteraadsleden. 
 

 
Art. 6.- amendement 

Elk gemeenteraadslid heeft het recht amendementen op een agendapunt in te dienen. 
 

Deze worden schriftelijk ingediend ter zitting voor tot de stemming van bewust 
agendapunt wordt overgegaan of vóór de zitting bij de voorzitter van de gemeenteraad. 

 
Het is de initiatiefnemer van het amendement toegelaten dit toe te lichten bij behandeling 

van het agendapunt waarop het amendement betrekking heeft. 
 

De gemeenteraad beslist om dit amendement te behandelen of om het naar het college 
van burgemeester en schepenen te verwijzen. 

 
Art.7.- vragen om uitleg op de gemeenteraad 

Elke fractie kan schriftelijk vragen om uitleg aan het college van burgemeester en 
schepenen richten ter behandeling op de gemeenteraad. 

Hiertoe kan elke fractie per gemeenteraadszitting 2 vragen stellen, behalve de 
éénpersoonsfracties die elk 1 vraag kunnen stellen. 

Een vraag moet een duidelijke en welomschreven vraagstelling en een korte toelichting 
met betrekking tot aangelegenheden van lokaal belang bevatten.  

 
De vraag moet ingediend worden ten minste 2 werkdagen voor de dag van de 

vergadering van de gemeenteraad schriftelijk of per e-mail (adres: 
admingemeenteraad@roeselare.be) of per fax (051/26 22 29) en ter attentie van de 

voorzitter van de gemeenteraad (adres: bwenes@roeselare.be). 
De voorzitter van de gemeenteraad beoordeelt de ontvankelijkheid van een vraag. Bij 

onontvankelijkheid van een vraag zal de voorzitter van de gemeenteraad binnen de 24 uur 
de vraagsteller verwittigen zodat nog een nieuwe vraag om uitleg kan ingediend worden 

binnen de gestelde termijn. 
 

De vragen om uitleg worden als tweede punt op de agenda behandeld. De tijdsduur voor 
een vraag met antwoord en repliek door de vraagsteller wordt gesteld op maximum 5 

minuten per vraag. 
 

Art. 8.- schriftelijke vragen 
De gemeenteraadsleden hebben het recht aan het college van burgemeester en 

schepenen schriftelijke vragen te stellen per brief (gericht aan het College van 
Burgemeester en Schepenen, Botermarkt 2, 8800 Roeselare), per e-mail 

(admingemeenteraad@roeselare.be) of per fax (051/26.22.29). 
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Deze vragen worden binnen de 30 dagen na ontvangst schriftelijk beantwoord. 
 

 
Hoofdstuk IV: Informatie voor gemeenteraadsleden en publiek 

 
Art. 9.- 

Plaats, dag en uur van de gemeenteraadsvergadering en de agenda worden ter kennis 
gebracht van het publiek door aanplakking aan het stadhuis. Voor deze aanplakking 

gelden dezelfde termijnen als die welke bepaald zijn voor de bijeenroeping van de 
gemeenteraad. Daarnaast wordt dit ook op de website van de stad geplaatst. 

 
Als agendapunten aan de agenda worden toegevoegd overeenkomstig artikel 22 van het 

gemeentedecreet wordt de aangepaste agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld, 
openbaar gemaakt overeenkomstig het eerste lid.  

In spoedeisende gevallen wordt de agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld, en 
uiterlijk vóór de aanvang van de vergadering openbaar gemaakt overeenkomstig het 

eerste lid. 
 

Art. 10.- 
§1. Elk gemeenteraadslid heeft persoonlijk het recht op een daartoe door het college van 

burgemeester en schepenen aangeduide plaats kennis te nemen van de dossiers, in het 
bijzonder de verklarende nota’s, de feitelijke gegevens, de eventueel verleende adviezen 

en de ontwerpen van beslissing, die betrekking hebben op de punten ingeschreven op de 
agenda van de zitting van de gemeenteraad, vanaf de verzending van de oproeping: 

- de werkdagen, voor de gemeenteraadszitting, vanaf 8u tot 20u; 
- de zaterdagvoormiddag van 8.30u tot  12.00u. 

 
§2. Aan de gemeenteraadsleden moet, op hun verzoek, tijdens de werkdagen, door de 

stadssecretaris of de door hem aangewezen personeelsleden technische toelichting 
worden verstrekt over de in voorgaand lid bedoelde dossiers. Onder technische 

toelichting wordt verstaan het verstrekken van inlichtingen ter verduidelijking van de 
feitelijke gegevens die in de dossiers voorkomen en van het verloop van de procedure. 

 
Art. 11.-  

De notulen van het college van burgemeester en schepenen worden, uiterlijk op dezelfde 
dag als de vergadering van het college volgend op deze waarop de notulen werden 

goedgekeurd, verstuurd aan de gemeenteraadsleden. De notulen worden ook op de 
website van de Stad geplaatst. 

 
Art. 12.-  

De gemeenteraadsleden hebben het recht de stedelijke instellingen en diensten die de 
stad opricht en beheert te bezoeken, ook de autonome gemeentebedrijven. 

 
Om het college in de mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te organiseren, 

delen de gemeenteraadsleden minstens acht werkdagen vooraf schriftelijk mee welke 
instelling zij willen bezoeken en op welke dag en uur. 

 
Tijdens dit bezoek moeten de gemeenteraadsleden passief optreden. 

 
Art. 13.- 

Voor de uitoefening van het informatie- of inzagerecht als gemeenteraadslid wenden de 
gemeenteraadsleden zich tot de diensthoofden. 

Ieder gemeenteraadslid moet vermijden dat door het uitoefenen van zijn informatie- en 
bezoekrecht de goede werking van de stadsdiensten wordt gehinderd, of de normale 

werking en de inrichting ervan zou schaden. 
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Art. 14.- 
De gemeenteraadsleden, alsmede alle andere personen die krachtens de wet of het 

decreet de besloten vergaderingen van de gemeenteraad bijwonen zijn tot geheimhouding 
verplicht. 

Dit artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van strafrechtelijke vervolging van de 
gemeenteraadsleden, alsmede van alle andere personen, vermeld in het eerste lid, 

wegens schending van het beroepsgeheim, overeenkomstig artikel 458 van het 
Strafwetboek. 

 
Het gemeenteraadslid dat gegevens uit een dossier aan de pers of het publiek kenbaar 

maakt, doet dit onder zijn eigen verantwoordelijkheid. 
 
 
Hoofdstuk V : Quorum 

 
Art. 15.- 

Tijdens de vergadering, tekenen de leden de aanwezigheidslijst. De namen van de leden, 
die deze lijst tekenden, worden in de notulen vermeld. 

 
Art. 16.- 

§1. De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de 
zittinghebbende gemeenteraadsleden aanwezig is. 

 
§2. De gemeenteraad kan echter, als hij éénmaal bijeengeroepen is zonder dat het 

vereiste aantal leden aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal 
aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen of beslissen over de onderwerpen die 

voor de tweede maal op de agenda voorkomen. 
 

In die oproeping wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. In de tweede 
oproeping worden de bepalingen van artikel 26 van het Gemeentedecreet overgenomen. 

 
 

Hoofdstuk VI : Wijze van vergaderen 
 

Art. 17.- 
De voorzitter van de gemeenteraad zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor. 

 
 

Art. 18.- 
§1. De vergadering behandelt de punten, volgens de volgorde, vermeld in de agenda, 

tenzij de raad er anders over beslist. 
 

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

 
Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee derde van de 

aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid 
worden in de notulen vermeld. 

 
§3. De voorzitter van de gemeenteraad kan, in functie van het debat in de 

gemeenteraad, de spreektijd van de sprekers, inperken. 
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Art. 19.- 
De voorzitter van de gemeenteraad is belast met de handhaving van de orde in de 

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

 
Elk gemeenteraadslid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter van de 

gemeenteraad tot de orde teruggeroepen. Elk lid dat tot de orde werd teruggeroepen, 
mag zich verantwoorden, waarna de voorzitter van de gemeenteraad beslist of de 

terugroeping tot de orde gehandhaafd of ingetrokken wordt. 
 

Het publiek bewaart het stilzwijgen, zolang de zitting duurt. 
 

De voorzitter van de gemeenteraad kan, na een voorafgaande waarschuwing, terstond 
ieder persoon uit de aan het publiek voorbehouden plaats doen verwijderen, die openlijk 

tekens van goedkeuring of van afkeuring geeft of op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt. 
 

De voorzitter van de gemeenteraad kan bovendien proces-verbaal opmaken tegen de 
overtreder met het oog op zijn verwijzing naar de politierechtbank, onverminderd andere 

vervolgingen, indien het feit daartoe grond oplevert. 
 

Art. 20.- 
Het is verboden zonder toelating van de voorzitter van de gemeenteraad tijdens de zitting 

foto's te nemen, of gebruik te maken van toestellen om klanken, beelden of gesprekken 
op te nemen. 

 
Art. 21.- 

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

onderling te overleggen. 
 

Art. 22.- 
De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen 

genomen, zonder rekening te houden met de onthoudingen. Ingeval de stemmen staken, 
is het voorstel verworpen. 

 
De gemeenteraad stemt over het budget, de budgetwijzigingen en de jaarrekening in hun 
geheel. Elk lid kan echter de afzonderlijke stemming eisen over een of meer artikelen of 
reeksen van artikelen die hij aanwijst, indien het om het budget gaat of over een of meer 

artikelen of posten die hij aanwijst, indien het om de jaarrekeningen gaat. In dat geval 
mag over het geheel pas gestemd worden na de stemming over het artikel of de 

artikelen, reeksen van artikelen of posten die aldus zijn aangewezen en de stemming over 
het geheel heeft dan betrekking op de artikelen of posten waarover geen enkel lid 

afzonderlijk wenst te stemmen, en op de artikelen die reeds bij een afzonderlijke 
stemming zijn aangenomen. 

 
 

Hoofdstuk VII: Wijze van stemmen 
 

Art. 23.- 
§1. De stemming geschiedt voor elk agendapunt afzonderlijk, tenzij punten worden 

samengevoegd. Desgewenst omschrijft de voorzitter van de gemeenteraad het voorwerp 
van de stemming. 
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§2. De onthoudingen en ongeldige stemmen komen niet in aanmerking voor het 

vaststellen van de volstrekte meerderheid. 
 

§3. De leden van de gemeenteraad stemmen niet geheim, behalve in de gevallen bedoeld 
in paragraaf 5. 

 
§4. Er zijn drie mogelijke werkwijzen van stemmen: 

1. de stemming bij handopsteking. 
2. de mondelinge stemming (hoofdelijke stemming). 

3. de geheime stemming. 
 

§5. Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd: 
1° de vervallenverklaring van het mandaat van gemeenteraadslid en van schepen; 

2° het aanwijzen van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de 
vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in organen van andere 

rechtspersonen en feitelijke verenigingen; 
3° individuele personeelszaken. 

 
Art. 24.- 

De voorzitter van de gemeenteraad stemt het laatst. 
Dit is niet van toepassing bij geheime stemming. 

 
Art. 25.- 

De stemmen worden opgenomen door de voorzitter van de gemeenteraad en de 
stadssecretaris. De voorzitter van de gemeenteraad maakt de uitslag van de stemming 

bekend. 
 

 
Hoofdstuk VIII: Notulen 

 
Art. 26.- 

De notulen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken 
onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waaromtrent de 

gemeenteraad geen beslissing genomen heeft. 
 

Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Behalve bij geheime stemming 
of bij unanimiteit vermelden de notulen voor elk gemeenteraadslid of hij voor of tegen het 

voorstel heeft gestemd of zich onthield. 
 

De gemeenteraad wordt eveneens audio geregistreerd. 
 

Art. 27.- 
§1. De notulen van de vorige vergadering zijn, behalve in spoedeisende gevallen, vanaf de 

verzending van de oproepingsbrief voor de volgende vergadering, in het daartoe door het 
college van burgemeester en schepenen voorzien lokaal, ter beschikking van de 

gemeenteraadsleden, die er kennis willen van nemen. De notulen worden ook digitaal 
bezorgd samen met de oproepingsbrief voor de volgende vergadering.  

 
§2. Elk gemeenteraadslid heeft het recht om bij de aanvang van de gemeenteraadszitting 

opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. 
Worden die opmerkingen door de gemeenteraad aangenomen, dan worden de notulen in 

die zin aangepast. De notulen worden in het begin van de zitting goedgekeurd en 
ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de stadssecretaris. 

In het geval de gemeenteraad bij spoedeisendheid werd samengeroepen, kan de 
gemeenteraad beslissen om opmerkingen toe te laten op de eerstvolgende vergadering. 
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Telkens als de gemeenteraad het wenselijk acht, worden de notulen staande de 

vergadering opgemaakt en door de meerderheid van de gemeenteraadsleden en de 
gemeentesecretaris ondertekend. 

 
Zij worden nadien binnen de drie dagen aan de gemeenteraadsleden overgemaakt. 

 
 

Hoofdstuk IX : Ondertekenen stukken van de gemeenteraad 
 
Art. 28,- 
De reglementen, verordeningen, beslissingen, akten van de gemeenteraad en alle andere 

stukken of briefwisseling die specifiek betrekking hebben op de gemeenteraad worden 
ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en medeondertekend door de 

gemeentesecretaris. 
 

 
Hoofdstuk IX: Fracties 

 
Art. 29 

Het gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn, 
vormen één fractie. Een onderlinge vereniging tot één fractie of de vorming van twee 

fracties is mogelijk, uiterlijk op de installatievergadering, in de gevallen en op de wijze 
vastgelegd in art. 38 van het Gemeentedecreet  
 
 
Hoofdstuk X : Gemeenteraadscommissies 
 

Art. 30.- 
De gemeenteraad richt volgende gemeenteraadscommissies op : 

1. de raadscommissie voor openbare werken en mobiliteit 
2. de raadscommissie voor stadsfinanciën en personeel. 

3. de raadscommissie voor persoonsgebonden materies 
4. de raadscommissie voor grondgebonden materies 

5. de bijzondere gemeenteraadscommissie. 
 

Deze commissies zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden en hebben als taak: het 
voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszitting, het verlenen van advies en 

het formuleren van voorstellen.  Deze bijzondere commissie wordt opgericht cfr. art. 39 
van het gemeentedecreet. Deze commissie waakt o.a. over de afstemming van het 

gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 
verzelfstandigde agentschappen van de gemeente. 

 
Er wordt gestemd over een advies indien één van de fracties het vraagt. 

De bespreking in een commissie kan afgerond worden met een motie van aanbeveling. 
 

Art. 31.- 
§1. De in vorig artikel vernoemde gemeenteraadscommissies zijn elk samengesteld uit 

dertien stemgerechtigde leden van de gemeenteraad en waarbij de verschillende politieke 
fracties uit de gemeenteraad evenredig worden vertegenwoordigd volgens het systeem 

D’Hondt.  
 

§2. Indien de evenredige vertegenwoordiging meebrengt dat een bepaalde politieke 
fractie niet in een gemeenteraadscommissie is vertegenwoordigd, heeft deze politieke 

fractie het recht een gemeenteraadslid met raadgevende stem naar de 
gemeenteraadscommissievergaderingen af te vaardigen. 
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Art. 32.- 

Elke gemeenteraadscommissie wordt voorgezeten door een voorzitter. 
De leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van 

een commissie. Zij hebben steeds het recht iedere commissie bij te wonen. Zij 
beschikken niet over stemrecht. 

 
Bij verhindering of afwezigheid van de voorzitter wordt de gemeenteraadscommissie 

voorgezeten door een ondervoorzitter. 
 

De voorzitter en de ondervoorzitter worden bij volstrekte meerderheid verkozen onder en 
door de stemgerechtigde leden van deze commissie, 

 
Art. 33.- 

De commissies worden door hun voorzitter bijeengeroepen. Een derde van de leden van 
de commissie kunnen de voorzitter vragen de commissie bijeen te roepen. De leden van 

de commissie kunnen vragen om bepaalde punten te bespreken in de commissies door 
hun vraag over te maken aan de voorzitter van de gemeenteraad en de voorzitter van de 

commissie op het e-mailadres admingemeenteraad@roeselare.be uiterlijk vijf dagen voor 
de zitting van de commissie vergezeld van een toelichtende nota met beleidsvoorstel. De 

voorzitter van de gemeenteraad samen met de voorzitter van de commissie in 
samenspraak met de bevoegde schepen(en) bepalen de agenda van de commissie. De 

oproepingsbrief vermeldt de agenda en wordt naar alle gemeenteraadsleden gestuurd.  
 

Plaats, dag en uur van de commissievergadering en de agenda worden ter kennis 
gebracht van het publiek door aanplakking aan het stadhuis en voor opname op de 

website van de stad. 
 

Art. 34.- 
De commissies kunnen geldig vergaderen, ongeacht het aantal aanwezige leden. 

 
De vergaderingen van de commissies zijn in principe openbaar. 

Onder dezelfde voorwaarden als voor de gemeenteraad zijn de vergaderingen van de 
commissies in bepaalde gevallen niet openbaar. 

 
Van de besprekingen in de commissies wordt een beknopt verslag opgemaakt. 

 
Art. 35.- 

De verbodsbepalingen, gesteld in art. 27 van het gemeentedecreet, zijn ook toepasselijk 
op de vergadering van de gemeenteraadscommissie. 

 
Art. 36.- 

Het lid verhinderd op de dag van de gemeenteraadscommissievergadering kan zich door 
een gemeenteraadslid van zijn fractie laten vertegenwoordigen, dat, naargelang het een 

stemgerechtigd lid of een lid met raadgevende stem vertegenwoordigt eveneens 
respectievelijk een stemgerechtigd of een lid met raadgevende stem is. 

 
 

Hoofdstuk XI : Vergoedingen 
 

Art. 37.- 
Aan de gemeenteraadsleden, met uitzondering van de burgemeester en de schepenen, 

wordt presentiegeld verleend voor elke vergadering waarop zij aanwezig zijn. 
Dit gaat over : 

1° de gemeenteraad; 
2° de gemeenteraadscommissies; 
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3° de vergaderingen met de vertegenwoordigers van de intern verzelfstandigde 

agentschappen; 
 

Art. 38.- 
Het bedrag van het presentiegeld voor de gemeenteraad wordt vastgesteld op een 

€ 124,98 te indexeren.. 
 

De voorzitter van de gemeenteraad ontvangt dubbel presentiegeld voor de vergaderingen 
van de gemeenteraad die hij/zij voorzit. 

 
Art. 39.- 

Meer bepaald mogen volgende kosten bij de secretaris ingediend worden: 
 

- maximum 35 euro per maand in de kostprijs voor internetabonnement, papier en 
inktcartridges, aankoop van vakliteratuur en andere kosten.. 

- 75% in de kostprijs voor de aankoop van hardware (laptop, PC, tablet, printer,…) met 
maximum van € 300 per jaar en € 1.800 per 6 jaar. 

 
De tussenkomst mag niet meer bedragen dan € 750 per jaar. 

 
De inschrijving voor een occasionele vorming kan gebeuren via inschrijving door de stad 

(aan te vragen op het secretariaat: admingemeenteraad@roeselare.be). 
 

 
Er mag ook geen tussenkomst gevraagd worden indien deze onkosten reeds op een 

manier gerecupereerd worden. Het raadslid zal in voorkomend geval zelf instaan voor een 
correcte fiscale aangifte van deze terugbetaling. 

 
Het raadslid dat terugbetaling van deze kosten wenst moet de bewijsstukken zelf bewaren 

en deze op vraag van het stadsbestuur kunnen voorleggen. 
 

Jaarlijks wordt een gedetailleerd verslag gemaakt van de terugbetaling van de kosten aan 
de mandatarissen. Dat verslag is openbaar en wordt voorgelegd aan de raad. 

 
Art. 40,- 

Er wordt geen specifieke toelage voorzien ter ondersteuning van de fracties. 
 

Op vraag van een fractie wordt een vergaderlokaal ter beschikking gesteld voor de 
voorbereiding van de dossiers van de gemeenteraad. 

 
 
Hoofdstuk XII: Verzoekschriften aan de organen van de gemeente 
 
Art. 41,- 
§ 1. Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door één of meer personen 

ondertekend, schriftelijk bij de organen van de gemeente in te dienen.  
 

Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift 
moet de vraag duidelijk zijn. De organen van de gemeente zijn de gemeenteraad, het 

college van burgemeester en schepenen, de voorzitter van de gemeenteraad, de 
burgemeester, de gemeentesecretaris en elk ander orgaan van de gemeente dat als 

overheid optreedt. 
 

§ 2. De verzoekschriften worden aan het orgaan van de gemeente gericht tot wiens 
bevoegdheid de inhoud van het verzoek behoort. Komt een verzoekschrift niet bij het 

juiste orgaan aan, dan bezorgt dit orgaan het verzoek aan de juiste bestemmeling. 
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§ 3. Verzoekschriften die een ontwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de 
gemeente behoort, zijn onontvankelijk. 

 
Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als: 

1° de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd; 
2° het louter een mening is en geen concreet verzoek; 

3° de vraag anoniem, d.w.z. zonder vermelding van naam, voornaam en adres, werd 
ingediend; 

4° het taalgebruik ervan beledigend is. 
 

Het orgaan of de voorzitter van het orgaan maakt deze beoordeling. Hij kan de indiener 
om een nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen dat wel aan de 

ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoet. 
 

Art. 42,- 
§ 1. De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van 

burgemeester en schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met het 
verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken. 

 
§ 2. De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meerdere personen ondertekend is, 

de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift kan worden gehoord door het betrokken 
orgaan van de gemeente. In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van 

een verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze. 
 

§ 3. De gemeenteraad verstrekt, binnen drie maanden na het indienen van het 
verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift 

door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het 
verzoekschrift. 

 
 

Hoofdstuk XIII: Eretitel 
 
Art. 43.- 
Om de eretitel van ere-schepen te krijgen moet de aftredende schepen:  

- gedurende tenminste10 jaar schepen zijn of 6 jaar schepen + 12 jaar gemeenteraadslid 
of 3 jaar schepen + 18 jaar gemeenteraadslid 

- een onberispelijk gedrag hebben gehad. 
 

De jaren als  burgemeester of voorzitter van het OCMW worden gelijkgesteld met die van 
schepen, de jaren van een OCMW-raadslid worden gelijkgesteld met die van 

gemeenteraadslid. Zij worden meegerekend in de anciënniteit (niet noodzakelijk 
aaneensluitende periode) om de eretitel te bekomen. 

 
De voorzitter van het OCMW – schepen moet de keuze maken tussen het voeren van de 

eretitel van schepen of de eretitel van voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. 
Hij moet voldoen aan dezelfde voorwaarden voor het bekomen van de eretitel van 

schepen. 
 
Om de eretitel van ere-gemeenteraadslid te krijgen moet het aftredend gemeenteraadslid: 
 

- gedurende tenminste drie volle legislaturen in een gemeenteraad of gelijkgestelde jaren 
in de OCMW-raad zitting hebben gehad 

- een onberispelijk gedrag hebben gehad 
 

De gemeenteraad machtigt de aftredende schepen of het aftredend gemeenteraadslid 
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tot het voeren van de eretitel. 

Het verzoek van de mandataris voor het bekomen van de eretitel moet volgende 
gegevens bevatten: 

1. de vermelding van de periode waarin het mandaat werd uitgeoefend 
2. een getuigschrift van goed zedelijk gedrag. 

3. een instemmingsverklaring van de betrokkene 
 

Aldus gedaan in openbare zitting 26 januari 2015 
 

 
 

B-punten: 
 

AGENDAPUNT nr. 10 

Samenwerkingsovereenkomst stadsmodel. Goedkeuring. 

DE GEMEENTERAAD: 

Het schepencollege keurde in zitting van 9 december 2013 het opstarten van een stadsmodel 

goed; 

Dit model moet ons in staat stellen om, in samenwerking met de Lijn, een nieuwe lijnvoering uit 

te rollen over onze stad. Deze moet efficiënter ingezet worden dan vandaag en moet inspelen 
op de noden van het moment; 

Het stadsmodel stelt de gebruiker ervan in staat om simulaties van bepaalde ingrepen te doen, 
waarvan de impact beter kan ingeschat worden: doorstroming, filevorming etc. 

Met dit model zullen dus ook simulaties kunnen gedraaid worden van verschillende mogelijke 
verkeersingrepen in de stad. Op die manier kan reeds in een eerste fase al beter de ins en 

outs van een bepaalde ingreep ingeschat worden; Het betekent ook een objectieve 
verantwoording naar de burger waarom al dan niet bepaalde maatregelen ingevoerd worden; 

Om de opmaak van het bestek te kunnen starten en de markt te kunnen bevragen voor de 
opmaak van dit stadsmodel dient een samenwerkingsovereenkomst ondertekend te worden. 

Gelet op art. 42 en 43  van het gemeentedecreet; 

BESLUIT, met algemene stemmen – 11 neen (Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, Mieke 

Van Hootegem, Siska Rommel, Daniel Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, 

Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt) en 3 

onthoudingen (Filip Deforche, Cyriel Ameye en Immanuel De Reuse) 

Enig artikel: De overeenkomst m.b.t. de samenwerking en de gegevensuitwisseling voor 
beheer, het gebruik en de verdere ontwikkeling van het stedelijk verkeersmodel Roeselare, 

waarvan één exemplaar als bijlage werd gevoegd, wordt goedgekeurd. 

Aldus gedaan in openbare zitting van 26 januari 2015. 

 

(zie bijlage 5) 
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AGENDAPUNT nr 11a) 
 
Vaststelling nieuwe organisatiestructuur tot op N -1 - niveau. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

Volgens artikel 43, van het gemeentedecreet stelt de gemeenteraad het organogram vast, de 
aanduiding in dat organogram van de functies waaraan het lidmaatschap van het 

managementteam is gekoppeld, de personeelsformatie en de rechtspositieregeling 
 

Artikel 87 van het gemeentedecreet bepaalt dat de stadssecretaris, in overleg met het 
managementteam zorgt voor het opstellen van het voorontwerp van het organogram.  

 
De voorbije jaren gebeurde er heel wat voorbereidend werk voor het opzetten van een nieuwe 

organisatiestructuur en een gewijzigde organisatiecultuur. Een aantal recente veranderingen 
zorgen ervoor dat het geschikte moment is aangebroken om de nieuwe structuur vast te 

leggen:  
De indiensttreding van de nieuwe secretaris biedt de kans om een nauwere samenwerking 

tussen stad en OCMW op te zetten.  
De oprichting van het zorgbedrijf door stad en OCMW biedt ook de kans om een zeer nauwe 

samenwerking tussen de sociale dienst van het OCMW en de welzijnsdiensten van de stad op 
te zetten.  

 
Deze keuzes zijn de start om op termijn een verdere organisatorische samenwerking mogelijk 

te maken.  
In het najaar van 2014 kreeg de stad begeleiding door de firma Möbius bij het opzetten van 

een nieuwe organisatiestructuur. Ze hebben hierbij diverse stappen genomen samen met de 
departementsraad, het managementteam (MAT) en het college van burgemeester en 

schepenen. Na een individuele bevraging werkte de firma in focusgroepen een voorstel uit. Het 
eerste resultaat was een sterkte/zwakte-analyse. Het uiteindelijke resultaat is een basistekst 

die de krijtlijnen voor de komende jaren vastlegt. Zo werd er nagedacht over het soort 
organisatie die de stad en het OCMW willen worden, welke rol de medewerkers hierbij krijgen 

en hoe we ons best intern en extern organiseren om dit alles tot een goed einde te brengen.  
Wat zijn de grote lijnen?  

De stad en het OCMW willen in de toekomst werken aan een integraal beleid en dit in 
samenwerking met de andere partners binnen de stad. Ongeacht voor welke organisatie we 

werken, moeten we allemaal gaan voor hetzelfde doel.  
We willen werk maken van een organisatie waarbij vertrouwen en responsabilisering centraal 

staat, waarin volledig transparant wordt gewerkt en gecommuniceerd. Er moet een open 
communicatie komen. Iedereen wordt aangemoedigd om daaraan mee te werken. Dit kan in de 

eigen job, maar ook via de projectwerking die in de toekomst sterk wordt uitgebouwd.  
Uiteindelijk willen we in Roeselare een modern bestuur worden die werk maakt van vernieuwing 

en vooral de klemtoon legt op het behaalde resultaat.  
Om dit mogelijk te maken tekenen we een nieuwe structuur uit. Er komen drie grote directies:  

 
De directie Mens brengt alle activiteiten samen met een administratieve, sociale of 

vrijetijdsgebonden invalshoek. Ze clustert de vroegere departementen Burger en Welzijn, Vrije 
tijd en de Sociale Dienst van het OCMW.  

 
De directie Ruimte brengt vooral grondgebonden activiteiten samen. Het is een clustering van 

de departementen Stadsontwikkeling en DIPOD (met uitzondering van de dienst Logistiek en 
Gebouwen). Door de twee departementen samen te brengen onder 1 directie, zitten alle 

beleidsvoorbereidende en –uitvoerende activiteiten samen. Zo kan er efficiënter worden 
samengewerkt en is er een vlottere doorstroming van info.  
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De directie Ondersteuning brengt alle ondersteunende diensten samen. Het gaat om de huidige 

departementen Personeel & Organisatie, ICT en Databeheer, Informatie en Communicatie, 
Financiën, de diensten Secretarie, Archief, IDPBW, facilitaire dienstverlening gericht op interne 

werking (onderdelen van ) diensten gebouwen (DIPOD) en logistiek (DIPOD) en de juridische 
dienst. Binnen deze directie zal gewerkt worden aan een intern dienstverleningsconcept.  

 
Naast deze drie clusters die aangestuurd zullen worden door drie directeurs komt er een 

Strategische cel met een strategisch coördinator als verantwoordelijke. Zij vormen samen met 
de secretaris en de financieel beheerder het managementteam. Het managementteam zal 

samen met het college van burgemeester en schepenen samenwerken om de voorgestelde 
ambities te realiseren.  

Het managementteam zorgt voor de coördinatie van de diensten bij de beleidsvoorbereiding, -
uitvoering en evaluatie. Ze kijkt erop toe dat er kwaliteitsvol gewerkt wordt en staat in voor de 

samenwerking met verzelfstandigde entiteiten en de interne en externe communicatie.  
De stadsdiensten en het OCMW werken samen een dienstverleningsconcept uit waarbij de 

fysieke, digitale en telefonische dienstverlening volledig in het teken staat van de klant.  
 

Deze nieuwe organisatiestructuur werd besproken in het syndicaal comité van 6 januari 2015. 
 

Gelet op de notulen van de vergadering van het managementteam betreffende ondermeer de 
bespreking van de organisatiestructuur. 

 

BESLUIT, met algemene stemmen – 11 neen (Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, Mieke 

Van Hootegem, Siska Rommel, Daniel Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, 

Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt) 

 

Enig artikel 
 

Er wordt goedkeuring verleend aan volgende nieuwe organisatiestructuur tot op N -1 – niveau: 
 

 

 

Aldus gedaan in openbare zitting van 26 januari 2015. 
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AGENDAPUNT nr. 11b) 

 
Vaststelling nieuwe personeelsformatie. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
Volgens artikel 43, §2 en artikel 103 van het gemeentedecreet stelt de gemeenteraad de 

personeelsformatie vast. 
 

Artikel 87, §4, van het gemeentedecreet bepaalt dat de stadssecretaris, in overleg met het 
managementteam zorgt voor het opstellen van het voorontwerp van de personeelsformatie.  

 
Cfr. het besluit van de Vlaamse regering houdende de minimale voorwaarden voor de 

personeelsformatie, de rechtspositieregeling en… d.d. 7/12/2007 omvat een 
personeelsformatie een opsomming van het aantal functies per graad waarbij een onderscheid 

wordt weergegeven tussen statutaire en contractuele betrekkingen.  
Aangezien een personeelsformatie een opsomming bevat van alle functies waarover een 

overheidsdienst mag beschikken, is een aanpassing van de personeelsformatie op vandaag 
noodzakelijk. De personeelsformatie zoals laatst goedgekeurd door de GR (18/11/2013) is nl. 

een personeelsformatie afgestemd op het organigram zoals werd goedgekeurd in de GR van 
29/06/2010. Aangezien een nieuw organigram één van de resultanten is van de opdracht die 

aan Möbius werd toevertrouwd, is een aanpassing van de personeelsformatie noodzakelijk.  
Naast het afstemmen van de personeelsformatie op de nieuwe organisatiestructuur (wat o.a. 

resulteert in een aantal nieuwe functies, clusteren van bepaalde functies, nieuwe 
benamingen,..) , gebeurden ook volgende zaken t.o.v. de vorige formatie: 

- schrappen functies van begeleidster kinderopvang en kinderverzorgster als gevolg 
van de overdracht van de buitenschoolse kinderopvang naar het OCMW per 

01/01/2014. 
- schrappen contractuele functies binnen de formatie van het kenniscentrum als 

gevolg van de verzelfstandiging van de bibliotheek.  
Alle statutaire functies binnen deze formatie zijn uitdovend omwille van het feit dat 

alle personeel tewerkgesteld binnen de bibliotheek op termijn vzw-personeel zal zijn. 
 

Alle statutaire functies worden in de nieuwe formatie uitdovend verklaard voor zover een 
contractuele invulling van een functie toegelaten is door het gemeentedecreet. Dit betekent dat 

alle statutaire functies die vacant komen, contractueel zullen ingevuld worden voor zover het 
gemeentedecreet dit toelaat. 

Tot slot is het niet onbelangrijk om mee te geven dat de personeelsformatie ruimer is dan de 
huidige bezetting. Dit moet ons toelaten om, indien nodig bepaalde nieuwe functies aan te 

werven zonder dat er opnieuw een formatiewijziging moet opgemaakt worden. De 
personeelsformatie is m.a.w. een maximumkader. Jaarlijks zal de financiële haalbaarheid van 

de kost van het personeelskorps aangevuld met eventueel nieuwe functies aangetoond worden 
bij de opmaak van de begroting waar de personeelsbegroting een belangrijk deel van uitmaakt. 

Jaarlijks zal ook aangetoond worden dat dit past binnen het financiële meerjarenplan van de 
stad. 

 
Gelet op de notulen en het protocol van het syndicaal comité van 6 januari 2015. 

 
Gelet op de notulen van de vergadering van het managementteam. 

 

BESLUIT, met algemene stemmen – 11 neen (Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, Mieke 

Van Hootegem, Siska Rommel, Daniel Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, 

Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt) 
 
Enig artikel: 
Volgende personeelsformatie wordt vastgesteld: 
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STADSPERSONEEL   FORMATIE   

  graad statutair* contractueel 

totaal 
aantal 

VTE 

Wettelijk stadssecretaris 1 0 1 

Wettelijk financieel beheerder 1 0 1 

A9a-A9b directeur 0 3 3 

A5a-A5b strategisch coördinator 0 1 1 

A5a-A5b programmamanager 0 1 1 

A5a-A5b departementshoofd dipod 0 1 1 

A4a-A4b departementshoofd 7 2 9 

A4a-A4b staffunctie  3 2 5 

A1a-A3a diensthoofd 22 10 32 

A1a-A3a stafmedewerker  0 9 9 

A1a-A3a preventieadviseur A 1 0 1 

B4-B5 hoofdconsulent leidinggevend 6 7 13 

B4-B5 hoofdconsulent   7 3 10 

B1-B3 consulent leidinggevend 9 7 16 

B1-B3 consulent 9 45 54 

C4-C5 
expert administratief/technisch 
medewerker leidinggevend 4 3 7 

C4-C5 

expert administratief/technisch 

medewerker 14 4 18 

C1-C3 

administratief/technisch 

medewerker 53 90 143 

D4-D5 ploegleider 22 3 25 

D4-D5 hoofdzwemredder 1 0 1 

D4  hoofdarbeider 17 4 21 

D1-D3 arbeider D 54 30 84 

D1-D3 zwemredder 3 8 11 

D1-D3 administratief bediende 0 10 10 

D1-D3 bode chauffeur 0 2 2 

E1-E3 schoonmaakster 8 30 38 

E1-E3 werkman 0 30 30 

  TOTAAL 242 304 546 

 *  De bestaande statutaire functies zijn uitdovend en worden contractuele functies voor zover 

het gemeentedecreet en de RPR dit toelaten. 
 

     

ARHUS   formatie    

    VAST* contractueel  

B1-B3 Assistent dienstleider 2 0  

C1-C3 Bibliotheekassistent 8 0  

C1-C3 Administratief medewerker POB 1 0  

D1-D3 Collectieverzorger 1 0  
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  TOTAAL 12 0  

* alle statutaire functies binnen de formatie van het kenniscentrum zijn uitdovend. 
 

     

ONDERWIJSINSTELLINGEN   formatie    

    VAST* contractueel  

A5a-A5b Adjunct Directeur STAP 1 0  

A1a-A3a Hoofd Administratie STAP 1 0  

A1a-A3a 

Beleidsondersteuner 

basisonderwijs 0 0,5  

A1a-A3a Didactisch Assistent 1 0  

A1a-A3a Secretaris SASK 1 0  

A1a-A3a ICT-medewerker STAP 0 1  

B1-B3 ICT-medewerker SASK 0 1  

C1-C3 Adm. Medewerker Onderwijs 2 3  

  TOTAAL 6 5,5  

*  De bestaande statutaire functies zijn uitdovend en worden contractuele functies voor zover 
het gemeentedecreet en de RPR dit toelaten 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 26 januari 2015. 

 
 

 

AGENDAPUNT nr. 11c) 

 
Aanpassing rechtspositieregeling stadspersoneel en evaluatiereglement 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
Onze rechtspositieregeling stadspersoneel dient op een aantal vlakken te worden aangepast om 

te zorgen voor een eerste gelijkschakeling tussen stad en OCMW, in te spelen op de behoeften 
van een nog efficiënter personeelsbeleid, administratieve vereenvoudiging, aanpassingen in 

functie van onze nieuwe personeelsformatie en organisatiestructuur, gewijzigde wetgeving ……. 
 

Deze aanpassingen kunnen we als volgt catalogiseren: 
 

Wijzigingen in het kader van administratieve vereenvoudiging: 
- Delegatie van vrijstelling psychotechnische proeven voor die gevallen de 

gemeenteraad de aanstellende overheid is 
 

Wijzigingen als gevolg van gewijzigde wetgeving: 
- Wijziging pensioenwetgeving: 

wijziging pensioenleeftijd en een mogelijkheid voorzien om alsnog langer te werken 
- Eenheidsstatuut: 

Schrappen proef voor de contractuelen en schrappen carensdag 
 

Wijzigingen in het kader van de gelijkschakeling stad – OCMW: 
- Managementtoelage 

- Definiëring reizende functie 
 
Wijzigingen in het kader van de nieuwe formatie: 

- Functionele loopbaan A9a – A9b 
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- Bevorderingsvoorwaarden  

 
Andere wijzigingen in het kader van een nog efficiënter personeelsbeleid: 

- Disponibiliteit wegens ambtsopheffing 
- Externe personeelsmobiliteit 

 
Om de wijzigingen van de rechtspositieregeling stadspersoneel af te stemmen met het 

evaluatiereglement dienen er ook aanpassingen te gebeuren in het evaluatiereglement. 
 

Deze aanpassingen werden besproken in het MAT en werden voorgelegd in het syndicaal 
comité van 6 januari 2015. 

 
Op basis van artikel 270 van het gemeentedecreet betreffende de samenwerking met het 

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn werd er advies gevraagd aan en positief 
advies verleend over de voorgestelde wijzigingen. 

 
BESLUIT, met algemene stemmen – 11 neen (Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, Mieke 

Van Hootegem, Siska Rommel, Daniel Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, 
Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt) 

 
Enig artikel – Volgende artikelen van onze rechtspositieregeling stadspersoneel en 

evaluatiereglement worden als volgt aangepast (zie vet/cursief/schrapping) en door 
schrapping van bepaalde artikelen zal bijgevolg ook de nummering in de rechtspositieregeling 

stadspersoneel aangepast worden: 
 

Wijzigingen Rechtspositieregeling stadspersoneel 
 

Artikel 4 Per niveau worden de graden hiërarchisch geschikt in rangen. Elke rang wordt 
aangeduid met twee letters. De hoofdletter geeft het niveau aan, de kleine letter situeert de 

rang in het niveau. De rangen geven het relatieve gewicht van de graden binnen het niveau 
weer. 

 
De rangen per niveau zijn: 

1° in niveau A: 
 a/ voor de basisgraad Av 

 b/ voor de hogere graden Ax, Ay en Ayb 
2° in niveau B: 

 a/ voor de basisgraad: Bv 
 b/ voor de hogere graad: Bx 

3° in niveau C: 
 a/voor de basisgraad: Cv 

 b/ voor de hogere graad: Cx 
4° in niveau D: 

 a/ voor de basisgraad: Dv 
 b/ voor de hogere graad: Dx 

5° in niveau E: Ev 
 

Er kunnen geen andere rangen ingesteld worden.  
 

Een graad kan worden onderverdeeld in functies. 
 

Een functie wordt in een graad gesitueerd op basis van de functiebeschrijving.  
 

Artikel 5 van de rechtspositieregeling wordt vervangen door wat volgt : 
“Een vacante functie, ongeacht haar rangindeling, wordt vervuld op een van de volgende 

manieren: 
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1° door een aanwervingsprocedure; 

2° door een bevorderingsprocedure; 
3° door de procedure van interne personeelsmobiliteit; 

4° door een procedure van externe personeelsmobiliteit  
5° door een combinatie van de procedures; , vermeld in punt 1° en 2°, 1° en 3°, 2° en 3° of in 

punt 1°,2° en 3°.” 
 

Bij de aanwervingsprocedure wordt tegelijk aan personen extern aan het stadsbestuur en 
personeelsleden van het stadsbestuur de mogelijkheid geboden om zich kandidaat te stellen 

voor de vacante functie. 
 

Bij de bevorderingsprocedure en bij de procedure van interne personeelsmobiliteit worden 
alleen personeelsleden van de stad uitgenodigd om zich voor de vacante functie kandidaat te 

stellen. 
 

In afwijking van het eerste lid kan de raad vaststellen dat bepaalde functies alleen vervuld 
worden door een bevorderingsprocedure of een procedure van interne mobiliteit.   

 
De aanstellende overheid bepaalt bij de vacantverklaring van de functie volgens welke procedure 

of procedures ze vervuld wordt. 
 

§2 De aanstellende overheid verklaart de functie vacant. 
 

Artikel 19:  Volgende selectietechnieken kunnen aangewend worden: 
 een schriftelijk deel 

 een praktisch deel 
 een mondeling deel 

 een psychotechnisch deel 
De aanstellende overheid bepaalt voor de aanvang van de selectieprocedure de 

selectietechnieken die zullen worden aangewend.  
Indien de omvang van het aantal kandidaten dermate de organisatie van de selectie bemoeilijkt, 

kan de aanstellende overheid, beslissen om een preselectie te houden van zodra er meer dan 
10 kandidaten zijn.  

 
Indien kandidaten onderworpen worden aan een psychotechnisch selectiegedeelte dan kunnen 

zij daarvoor vrijstelling aanvragen bij de aanstellende overheid indien zij reeds deelnamen aan 
een psychotechnische selectiegedeelte voor een gelijkwaardige functie (zelfde niveau/rang) op 

voorwaarde dat het rapport op datum van de afsluiting van de kandidaturen nog geen 2 jaar 
oud is en een geschikte beoordeling werd uitgesproken. 

Indien die overheid de gemeenteraad is, wordt dit gedelegeerd naar het College van 
Burgemeester en Schepenen 
De overheid kan beslissen om volledige of gedeeltelijke vrijstelling te verlenen. 
De kandidaat richt zijn aanvraag aan de aanstellende overheid van zodra hij wordt geïnformeerd 

dat er tijdens het selectiegebeuren een psychotechnisch deel wordt georganiseerd. 
 

Hoofdstuk VII. De evaluatie tijdens de loopbaan 
 

Afdeling V Gevolgen van het evaluatieresultaat 
 

Artikel 67: 
§1. Het personeelslid met een gunstig evaluatieresultaat dat over de nodige schaalanciënniteit 

beschikt, stroomt door naar de volgende weddeschaal.  
§2. Aan dit personeelslid kan een functioneringstoelage toegekend worden als vastgesteld in 

art. 194.  
§3. Indien het desbetreffende personeelslid een lid van het managementteam is, dan kan het 

geen aanspraak maken op een functioneringstoelage. Aan dit personeelslid kan evenwel een 



 

26.01.2015 36 
__________________________________________________________________________________________ 

 
managementstoelage worden toegekend als vastgelegd in art. 195. De concrete toepassing 
hiervan wordt verder uitgewerkt in het evaluatiereglement. 
 

Hoofdstuk VIII. Evaluatie van de stadssecretaris en de financieel beheerder. 
Afdeling I. Specifieke bepalingen voor de evaluatie van de stadssecretaris en de financieel 

beheerder van de stad 
 

Artikel 73:  
§1 Het evaluatieresultaat is: 

1° gunstig of  
Aan de stadssecretaris of financieel beheerder kan een managementstoelage worden 

toegekend als vastgelegd in art. 195. De concrete toepassing hiervan wordt verder uitgewerkt 
in het evaluatiereglement. 
2° ongunstig.  
 

 
Artikel 81: De functionele loopbanen en de voorwaarden voor doorstroming naar de volgende 

salarisschalen voor het niveau A zijn: 
 

Voor de graden van rang Av, vermeld in artikel 4: 
A1a-A2a-A3a voor sommige graden van het bestuur: 

1) van A1a naar A2a na 4 jaar schaalanciënniteit in A1a en een gunstig evaluatieresultaat; 
2) van A2a naar A3a na 18 jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in A1a en A2a en een 

gunstig evaluatieresultaat. 
A1a-A1b-A2a voor andere graden van die rang binnen het bestuur: 

1) van A1a naar A1b na vier jaar schaalanciënniteit in A1a en een gunstig evaluatieresultaat; 
2) van A1b naar A2a na achttien jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in A1a en A1b en een 

gunstig evaluatieresultaat. 
Voor de graden van rang Ax, vermeld in artikel 4: 

A4a-A4b:  
van A4a naar A4b na 9 jaar schaalanciënniteit in A4a en een gunstig evaluatieresultaat. 

 
 

Voor de graden van rang Ay, vermeld in artikel 4: 
A5a-A5b:  

van A5a naar A5b na 9 jaar schaalanciënniteit in A5a en een gunstig evaluatieresultaat. 
 

Voor de graden van rang Ayb, vermeld in artikel 4: 
A9a-A9b na 9 jaar schaalanciënniteit in A9a en een gunstig evaluatieresultaat 
 
Artikel 93: Voor een bevordering tot de decretale graad van stadssecretaris gelden volgende 

algemene voorwaarden: 
a) De decretale graad bezitten van financieel beheerder of ten minste 2 jaar graadanciënniteit 

bezitten in de hogere graden van niveau A nl. Ayb (A9a-A9b) ,Ay (A5a-A5b) of Ax (A4a-A4b) of 
ten minste 5 jaar graadanciënniteit bezitten in de basisgraad van niveau A nl. Av (A1a-A3a) 

b) Een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie 
c) Slagen voor de selectieprocedure en die bevat in elk geval een test die de managements- en 

leiderschapscapaciteiten van de kandidaten toetst. 
 

Voor een bevordering tot de decretale graad van financieel beheerder gelden volgende 
algemene voorwaarden: 

a) Ten minste 2 jaar graadanciënniteit bezitten in de hogere graden van niveau A nl. Ayb (A9a-
A9b), Ay (A5a-A5b) of Ax (A4a-A4b) of ten minste 5 jaar graadanciënniteit bezitten in de 

basisgraad van niveau A nl. Av (A1a-A3a) 
b) Een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie 

c) Slagen voor de selectieprocedure en die bevat in elk geval een proef die het financieel-
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economisch inzicht van de kandidaten toetst. 

 
Artikel 94: De bevorderingsvoorwaarden voor een bevordering binnen hetzelfde niveau 

 
Artikel 95: Niveau A 

§1. De algemene voorwaarden voor bevordering zijn: 
 

1° voor een graad van rang Ayb, schalen A9a-A9b: 
a) ten minste 2 jaar graadanciënniteit hebben in de hogere graden van niveau A nl. Ay, 

schalen A5a-A5b of Ax, schalen A4a-A4b of ten minste 5 jaar graadanciënniteit hebben 
in een graad van rang Av, schalen A1a-A3a; 

b) als de functie een beschermde titel betreft of een specialisatie die een diploma vereist, 
voldoen aan de diplomavereiste die geldt bij aanwerving voor de vacante functie; 

c) een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie 
d) slagen voor de selectieprocedure. 

 
 

12° voor een graad van rang Ay, schalen A5a-A5b: 
a) ten minste 2 jaar graadanciënniteit hebben in een graad van rang Ax, schalen A4a-A4b of 

ten minste 5 3 jaar graadanciënniteit hebben in een graad van rang Av, schalen A1a-
A3a; 

b) als de functie een beschermde titel betreft of een specialisatie die een diploma vereist, 
voldoen aan de diplomavereiste die geldt bij aanwerving voor de vacante functie; 

c) een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie 
d) slagen voor de selectieprocedure. 

 
2°3° voor een graad van rang Ax, schalen A4a-A4b: 

a) ten minste 4 3 jaar graadanciënniteit in een graad van rang Av; schalen A1a-A3a; 
b) als de functie een beschermde titel betreft of een specialisatie die een diploma vereist, 

voldoen aan de diplomavereiste die geldt bij aanwerving voor de vacante functie; 
c) een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie 

d) slagen voor de selectieprocedure. 
 

Komt in vervanging van artikel 123 
Hoofdstuk XIV Externe personeelsmobiliteit 

Artikel 123:  De aanstellende overheid kan bij de vacantverklaring van een functie beslissen 
dat ze een beroep doet op externe personeelsmobiliteit met een andere overheid of andere 

overheden met hetzelfde of een ander werkingsgebied. In voorkomend geval zijn de bepalingen 
van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011 houdende regeling van de externe 

personeelsmobiliteit tussen sommige lokale en provinciale overheden onderling en tussen 
sommige lokale en provinciale overheden en de diensten van de Vlaamse overheid onderling, en 

houdende enkele maatregelen ter ondersteuning van de personeelsmobiliteit tussen lokale en 
provinciale overheden van hetzelfde werkingsgebied van toepassing. 

Onder ‘overheid’ in het eerste lid wordt verstaan: 
1° gemeente; 

2° autonoom gemeentebedrijf; 
3° OCWM, met uitzondering van het ziekenhuis in eigen beheer, vermeld in artikel 218 van het 

OCMW-decreet; 
4° de provincie; 

5° autonoom provinciebedrijf; 
6° dienst van de Vlaamse overheid. 
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Afdeling I Externe personeelsmobiliteit voor personeelsleden van overheden met hetzelfde 

werkingsgebied 
 

Artikel xx.1 
Deze afdeling is van toepassing op personeelsleden van de eigen organisatie, het  OCMW 

Roeselare,  de autonome gemeentebedrijven en de verenigingen zoals omschreven in het 
OCMW-decreet met hetzelfde werkingsgebied. 

 
Artikel xx.2 

De externe personeelsmobiliteit voor personeelsleden van de in artikel xx.1 vermelde overheden 
wordt, als de aanstellende overheid er gebruik wenst van te maken, verwezenlijkt op de 

volgende manieren : 
1° door deelname aan de procedure voor interne personeelsmobiliteit; 

2° door deelname aan de bevorderingsprocedure. 
 

Bij de toepassing van externe personeelsmobiliteit worden dus niet alleen personeelsleden in 
dienst bij de organisatie uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor de vacante betrekking, 

maar ook de personeelsleden bedoeld in artikel XX.1. 
 

Artikel xx.3 
De externe personeelsmobiliteit is enkel van toepassing op de statutaire betrekkingen en de 

bestendige contractuele betrekkingen voorzien in de personeelsformatie van de gemeente. 
Ze is niet van toepassing op de betrekkingen van secretaris en financieel beheerder. 

 
Artikel xx.4 

De volgende personeelsleden kunnen zich kandidaat stellen voor deelname aan de procedure 
van interne personeelsmobiliteit of voor deelname aan de bevorderingsprocedure voor een 

vacature bij een andere overheid: 
1° de vast aangestelde statutaire personeelsleden, ongeacht hun administratieve toestand; 

2° de contractuele personeelsleden die beantwoorden aan de criteria om bij de eigen overheid 
in aanmerking te komen voor deelname aan de procedure van interne personeelsmobiliteit, 

respectievelijk aan de bevorderingsprocedure. 
 
Artikel xx.5 
Als de aanstellende overheid bij de vacantverklaring van een betrekking beslist dat ze een 

beroep doet op externe personeelsmobiliteit, dan volgt zij hierbij de procedure en voorwaarden 
zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011 betreffende de externe 

personeelsmobiliteit.  
 

Artikel xx.6 
De geselecteerde kandidaat die overkomt van een andere overheid, wordt aangesteld in de 

betrekking waarvoor hij zich kandidaat heeft gesteld en dat conform de relevante bepalingen 
opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011 betreffende de externe 

personeelsmobiliteit.  
De anciënniteiten en arbeidsvoorwaarden van het personeelslid dat overkomt van een andere 

overheid als gevolg van deelname aan de procedure van interne personeelsmobiliteit of aan een 
bevorderingsprocedure worden vastgesteld zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse 

Regering van 20 mei 2011 betreffende de externe personeelsmobiliteit.   
 

Afdeling II Gezamenlijke selecties en gemeenschappelijke wervingsreserves bij overheden met 
hetzelfde werkingsgebied.  

 
Artikel X 14 

Deze afdeling is uitsluitend van toepassing op de personeelsleden van overheden met hetzelfde 
werkingsgebied, meer bepaald de gemeente en haar eigen OCMW.   
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De betrekkingen van secretaris en financieel beheerder vallen niet onder het toepassingsgebied 

van deze afdeling.  
 

Artikel X 15 
De aanstellende overheid kan bij de toepassing van aanwervingsprocedures samen, onder de 

voorwaarden vastgesteld in deze afdeling II, selectieprocedures organiseren voor vacatures in 
betrekkingen die zowel bestaan bij de gemeente als bij het OCMW.  

Alleen volgende betrekkingen komen in aanmerking voor de toepassing van een 
gemeenschappelijke selectieprocedure: 

1° statutaire betrekkingen 
2° bestendige contractuele betrekkingen op de personeelsformatie van de gemeente 

 
Artikel X 16 

De gezamenlijke organisatie van een selectieprocedure gaat gepaard met een gezamenlijke 
externe oproep aan de kandidaten. Bij de oproep aan de kandidaten wordt meegedeeld dat er 

een gezamenlijke selectieprocedure wordt georganiseerd, waarvan de resultaten gelden voor 
de betrokken besturen. De bekendmaking van de vacature vermeldt dat de ingediende 

kandidaturen geldig zijn voor de overheden die de gezamenlijke selectieprocedure organiseren.  
Voor de uitvoering van de gezamenlijke selectieprocedure wordt een gemeenschappelijke 

selectiecommissie geïnstalleerd en is hetzelfde selectieprogramma van toepassing. Het 
selectieprogramma is afgestemd op de functiebeschrijving voor de betrekking.  

De algemene regels voor de selectiecommissies, zoals bepaald in het besluit 
rechtspositieregeling (Besluit van de Vlaamse regering 07.12.2007) gelden eveneens voor de 

gemeenschappelijke selectiecommissie.  
 

Artikel X 17 
Na een gezamenlijke selectieprocedure wordt een gemeenschappelijke wervingsreserve van de 

geslaagde kandidaten aangelegd. Dit wordt bij de oproep aan kandidaten meegedeeld. De 
aanstellende overheden kunnen elk voor zich beroep doen op de kandidaten die opgenomen zijn 

in de gemeenschappelijke wervingsreserve.  
 

Artikel X 18 
De aanstellende overheid kan, voor betrekkingen die de gemeente gemeenschappelijk heeft met 

het OCMW, de gezamenlijke selectie en het aanleggen van een gemeenschappelijke reserve 
van geslaagde kandidaten ook toepassen bij een bevorderingsprocedure of bij een procedure 

van externe personeelsmobiliteit. In dit geval zijn artikels X14, X15 tweede lid, X16 en X17 ook 
van toepassing.  

 
Afdeling III. De externe personeelsmobiliteit voor personeelsleden van lokale en provinciale 

overheden en van de diensten van de Vlaamse overheid die niet hetzelfde werkingsgebied 
hebben en tussen diezelfde lokale provinciale overheden en diensten van de Vlaamse Overheid. 

 
Onderafdeling I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen 
 
Artikel xx.19 

Deze afdeling is van toepassing op personeelsleden van de volgende overheden die niet 
hetzelfde werkingsgebied hebben: 

1° de gemeenten; 
2° de OCMW’s, met uitzondering van het ziekenhuis in eigen beheer, vermeld in artikel 218 van 

het OCMW-decreet; 
3° de OCMW-verenigingen, met uitzondering van de ziekenhuisverenigingen; 

4° de AGB’s; 
5° de provincies; 

6° de APB’s; 
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7° de diensten van de Vlaamse overheid, waaronder verstaan wordt, de diensten die onder het 

toepassingsgebied vallen van het Vlaams Personeelsstatuut. 
 

Artikel xx.20 
Bij de toepassing van deze procedure van externe personeelsmobiliteit worden de 

personeelsleden van de in artikel xx 19 genoemde overheden, of de personeelsleden van een 
bepaald segment van die overheidsarbeidsmarkt, uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor 

de vacante betrekking. 
Onder segment van die overheidsarbeidsmarkt wordt verstaan: 

1° een of meer soorten lokale of provinciale overheden, als vermeld in artikel xx19; 
2° de diensten van de Vlaamse overheid. 

 
Artikel xx.21 

De procedure van externe personeelsmobiliteit voor personeelsleden van de in artikel xx 19 
genoemde overheden is van toepassing op de volgende betrekkingen: 

1° statutaire betrekkingen; 
2° bestendige contractuele betrekkingen op de personeelsformatie; 

 
De procedure van externe personeelsmobiliteit voor personeelsleden van de in artikel xx 19 

genoemde overheden is niet van toepassing op de betrekkingen van secretaris en financieel 
beheerder. 

 
Artikel xx.22 

De volgende personeelsleden kunnen zich kandidaat stellen voor deelname aan een procedure 
van externe personeelsmobiliteit: 

1° de vast aangestelde statutaire personeelsleden in een gelijkwaardige graad; 
2° de contractuele personeelsleden in een gelijkwaardige graad die bij de eigen overheid 

werden aangeworven na een externe bekendmaking van de vacature en een gelijkwaardige 
selectieprocedure als van toepassing op vacatures in statutaire betrekkingen. 

 
Onder gelijkwaardige graad wordt verstaan: 

1° voor personeelsleden uit de lokale en provinciale overheden: een graad van hetzelfde niveau 
en van dezelfde rang in de hiërarchie van de graden waaraan dezelfde functionele loopbaan en 

salarisschalen verbonden zijn en met vergelijkbare voorwaarden en een vergelijkbaar 
functieprofiel; 

2° voor personeelsleden uit de diensten van de Vlaamse overheid: een graad van hetzelfde 
niveau en van dezelfde rang waaraan vergelijkbare salarisschalen verbonden zijn en met 

vergelijkbare voorwaarden en een vergelijkbaar functieprofiel. 
 

Met dezelfde functionele loopbaan en salarisschalen in punt 1°, worden gelijkgesteld: 
1° de functionele loopbaan en salarisschalen A1a-A1b-A2a en A1a-A2a-A3a voor de basisgraad 

van niveau A; 
2° de functionele loopbaan en salarisschalen A6a-A6b-A7a en A6a-A7a-A7b voor de specifieke 

basisgraad van niveau A. 
 
Onderafdeling II. Procedure en voorwaarden 
 
Artikel xx.23 
De aanstellende overheid beslist bij de vacantverklaring van een betrekking of ze een beroep 

doet op de procedure van externe personeelsmobiliteit. In voorkomend geval bepaalt ze op welk 
segment van de overheidsarbeidsmarkt ze een beroep doet. 

 
Artikel xx.24 

De betrekkingen die vacant verklaard worden met het oog op de toepassing van de procedure 
van externe personeelsmobiliteit, worden minstens meegedeeld aan Jobpunt Vlaanderen, dat 

zorgt voor de bekendmaking van de vacature op de eigen website. De aanstellende overheid 
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kan beslissen om daarnaast nog andere geschikte communicatiekanalen aan te wenden voor 

de bekendmaking.  
 

Als de vacante betrekking gelijktijdig ook via andere procedures kan worden vervuld, gebeurt de 
bekendmaking hiervan volgens de in deze rechtspositieregeling voor die procedures voorziene 

bekendmakingskanalen. 
 

De regels over het vacaturebericht, over de wijze van kandidaatstelling en over de minimale 
termijn voor de kandidaatstelling die gelden bij aanwerving, zijn ook van toepassing als de 

aanstellende overheid een beroep doet op de procedure van externe personeelsmobiliteit. 
 

Artikel xx.25 
Het personeelslid dat zich kandidaat stelt voor deelname aan de procedure van externe 

personeelsmobiliteit, moet: 
1° voldoen aan de voorwaarden, vermeld in xx.22; 

2° voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden; 
3° voldoen aan de vereiste over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik der 

talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966; 
4° beschikken over een door de aanstellende overheid gevraagde specifieke ervaring in de 

gelijkwaardige graad; 
5° een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie; 

6° zo nodig, beschikken over het vereiste diploma. 
 

De aanstellende overheid beoordeelt de geldigheid van de ingediende kandidaturen. De 
kandidaten moeten slagen voor een functiespecifieke selectie, die aantoont dat ze voldoen aan 

de competentievereisten, vastgesteld in de functiebeschrijving voor de betrekking. 
 

 
Onderafdeling III. De aanstelling van het personeelslid dat overkomt van een andere overheid 
 
Artikel xx.26 

De geselecteerde kandidaat die overkomt van een andere overheid, wordt aangesteld in de 
betrekking waarvoor hij zich kandidaat gesteld heeft. De kandidaat voor een statutaire 

betrekking wordt in statutair dienstverband aangesteld. De kandidaat voor een contractuele 
betrekking wordt in contractueel dienstverband aangesteld.  

In geval van een statutaire aanstelling, wordt het personeelslid dat overkomt van een andere 
overheid niet opnieuw onderworpen aan een proeftijd.   

 
Artikel xx.27 

De aanstellende overheid bezorgt een kopie van de aanstellingsbeslissing aan de overheid van 
herkomst van de kandidaat. 

De aanstellende overheid bepaalt de datum of de termijn van indiensttreding van het 
geselecteerde personeelslid. 

Het personeelslid dat overkomt van een andere overheid, legt bij zijn indiensttreding opnieuw de 
eed af. 

 
Onderafdeling IV. Administratieve anciënniteiten en andere arbeidsvoorwaarden 
 
Artikel xx.28 

§1. Het personeelslid dat overkomt van een andere lokale of provinciale overheid behoudt na de 
aanstelling in een nieuwe betrekking als gevolg van deelname aan de procedure van externe 

personeelsmobiliteit de salarisschaal en de schaalanciënniteit die het verworven had in de 
functionele loopbaan van zijn vorige betrekking. 

Het personeelslid dat overkomt van de diensten van de Vlaamse overheid, krijgt de functionele 
loopbaan die verbonden is met de graad waarin het wordt aangesteld. Het personeelslid wordt 

ingeschaald in een salarisschaal van die functionele loopbaan in overeenstemming met de al 
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verworven geldelijke anciënniteit en met de gecumuleerde schaalanciënniteit, verworven in de 

functionele loopbaan van zijn graad van herkomst. 
§2. In afwijking van paragraaf 1 wordt ervaring in de privésector of als zelfstandige die bij de 

andere overheid gevaloriseerd werd in de schaalanciënniteit, alleen gevaloriseerd in de 
schaalanciënniteit voor zover die valorisatieregeling ook bestaat voor het eigen personeel. 

Ervaring in de privésector of als zelfstandige die bij de andere overheid gevaloriseerd werd in de 
geldelijke anciënniteit, wordt alleen gevaloriseerd in de geldelijke anciënniteit voor zover die 

valorisatieregeling ook bestaat voor het eigen personeel. 
 

Artikel xx.29 
De niveau-anciënniteit en de dienstanciënniteit die het personeelslid verworven had bij de 

andere overheid, worden volledig in aanmerking genomen voor de vaststelling van de niveau-
anciënniteit en de dienstanciënniteit. 

 
De regels voor de vaststelling van de graadanciënniteit na aanstelling in een andere graad bij 

de toepassing van de procedure van interne personeelsmobiliteit zijn ook van toepassing op het 
personeelslid dat met toepassing van de externe personeelsmobiliteit overkomt van de andere 

overheid en dat aangesteld wordt in een andere graad. 
 

Artikel xx.30 
Het personeelslid dat overkomt van een andere overheid, is onderworpen aan de regels over de 

jaarlijkse vakantie, de feestdagen en de andere verloven en afwezigheden die gelden voor het 
eigen personeel. Er zijn geen overgangsbepalingen van toepassing. 

 
De regels over het ziektekrediet die gelden voor het eigen personeel, zijn van toepassing, met 

dien verstande dat de jaren dienstactiviteit en de al opgenomen ziektedagen bij de overheid van 
herkomst, meegerekend worden voor de vaststelling van het aantal dagen ziektekrediet. 

Voor personeelsleden uit de diensten van de Vlaamse overheid, wordt het aantal ziektedagen 
omgerekend van de 666- dagenregeling, naar de 21-dagenregeling. Hierbij wordt volgende 

omrekeningsformule gebruikt : het aantal dagen dienstactiviteit, maal 21 dagen/jaar = het 
nieuw aantal ziektekredietdagen, te verminderen met het aantal ziektekredietdagen dat al werd 

opgenomen. 
 

Artikel 144: De volgende zaken geven aanleiding tot de definitieve ambtsneerlegging van het 
statutaire personeelslid: 

1° het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar, de vervroegde pensionering vanaf 
60 jaar en de ambtshalve pensionering als gevolg van artikel 83 van de wet van 5 augustus 

1978 houdende economische en budgettaire hervormingen; 
2° pensionering ingevolge de toepassing van de pensioenwetgeving 
3° het vrijwillige ontslag; 
4° de definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid naar aanleiding van een evaluatie met het 

evaluatieresultaat ongunstig. 
In afwijking van het eerste lid, 1°, kan de aanstellende overheid het vast aangestelde statutaire 
personeelslid na het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd in dienst houden. Het statutaire 
dienstverband wordt verlengd op verzoek van de aanstellende overheid of op verzoek van het 
personeelslid. In het eerste geval is de uitdrukkelijke instemming van het personeelslid vereist. 
In het tweede geval is de uitdrukkelijke instemming van de aanstellende overheid vereist. In 
beide gevallen verleent de aanstellende overheid de verlenging voor een periode van hoogstens 
één jaar, telkens verlengbaar met hoogstens één jaar. Het betrokken personeelslid behoudt 
gedurende de volledige periode van de verlenging de hoedanigheid van vast aangesteld statutair 
personeelslid. 
 
Afdeling II. De vergoeding voor reiskosten 

 
Artikel 215: §1 Het personeelslid dat voor dienstreizen van zijn eigen motorvoertuig 

gebruikmaakt, heeft recht op een vergoeding per kilometer. De kilometervergoeding dekt alle 
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kosten die gepaard gaan met het gebruik van het eigen motorvoertuig, met uitzondering van de 

parkeerkosten. Onder motorvoertuig wordt verstaan: een auto, motorfiets of bromfiets. Het 
personeelslid heeft recht op de terugbetaling van eventuele parkeerkosten. 

§2“Als het personeelslid een reizende functie uitoefent, in afwijking van §1, kan de vergoeding 
voor het gebruik van zijn privévoertuig uit een forfaitaire vergoeding bestaan. De gemeenteraad 

bepaalt in voorkomend geval het bedrag van de vergoeding en de voorwaarden waaraan het 
personeelslid moet voldoen voor de toekenning ervan.” 

Als het personeelslid een reizende functie uitoefent, kan de vergoeding voor het gebruik van zijn 
privévoertuig uit een forfaitaire vergoeding bestaan. Die vergoeding wordt maandelijks 
uitbetaald, en is gelijk aan het aantal kilometer dat gemiddeld maandelijks voor 
dienstverplaatsingen met het privé voertuig wordt afgelegd, vermenigvuldigd met de 
kilometervergoeding vermeld in §2 van dit artikel. Om als reizende functie te worden 
gekwalificeerd dient uit het functieprofiel te blijken dat frequente verplaatsingen inherent zijn 
aan de functie. De lijst met reizende functies, en het contingent aan maandelijkse kilometers, 
wordt vastgesteld door het College van Burgemeester en Schepenen, die deze bevoegdheid al 
dan niet gedeeltelijk kan delegeren. 
Het personeelslid dat voor dienstreizen van de eigen fiets gebruikmaakt, ontvangt 0,15 euro 

per kilometer. 
De vergoedingen waarvan sprake in deze paragraaf worden slechts uitgekeerd na voorlegging 

van een onkostennota, ondertekend op erewoord, gestaafd door een opgave van het aantal 
kilometers.  

§2 De bedragen van de kilometervergoeding worden jaarlijks op 1 juli automatisch aangepast 
aan het algemene indexcijfer van de consumptieprijzen door de van kracht zijnde bedragen te 

vermenigvuldigen met een breuk waarvan de noemer gelijk is aan het consumptie-indexcijfer van 
de maand mei van het voorgaande jaar en de teller gelijk is aan het consumptie-indexcijfer van 

de maand mei van het lopende jaar. 
 
Volgende nieuwe artikels worden ingevoegd 
 
Afdeling III. De disponibiliteit wegens ambtsopheffing 
 
Art. 249.  
§1. De vast aangestelde statutaire personeelsleden die in disponibiliteit wegens 
ambtsopheffing zijn gesteld, behouden hun aanspraken op verhoging in salaris. Zij genieten een 
wachtgeld, gebaseerd op het laatste activiteitssalaris en de fictieve ontwikkeling daarvan, 
berekend volgens de regels die van toepassing zouden zijn geweest als zij nog in effectieve 
actieve dienst waren gebleven. 
§2. Het eerste en het tweede jaar is het wachtgeld gelijk aan het laatste activiteitssalaris en de 
ontwikkeling ervan, vermeld in §1. Elk jaar dat daarop volgt wordt het met 20% verminderd. 
Het wachtgeld mag echter, binnen de grens van 40/40, niet lager zijn dan zoveel maal 1/40 
van het laatste activiteitssalaris als het statutaire personeelslid, op de datum van de 
indisponibiliteitsstelling wegens ambtsopheffing, jaren werkelijke dienst in de openbare sector 
heeft. 
§3. Als tijdens de disponibiliteit wegens ambtsopheffing de organieke salarissen van het 
personeel worden gewijzigd, dan wordt het wachtgeld aangepast aan het nieuwe fictieve laatste 
activiteitssalaris, dat zal worden berekend rekening houdend met de omschakelingsprincipes 
van de herziening van de salaris schalen en uitgaande van het vroegere laatste activiteitssalaris 
dat als basis heeft gediend om het vroegere wachtgeld te berekenen. 
§4. In geen geval mag de disponibiliteit wegens ambtsopheffing in het totaal, en al dan niet met 
onderbroken periodes, de duur van de werkelijke overheidsdiensten van het statutaire 
personeelslid overtreffen, met inbegrip van de tijdelijke en contractuele diensten in de publieke 
sector, maar met uitsluiting van de militaire diensten die voor de vermelde overheidsdiensten 
werden volbracht. Het statutaire personeelslid kan door het bestuur niet meer dan tweemaal in 
disponibiliteit wegens ambtsopheffing worden gesteld. 
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Art. 250.  
§1. De statutaire personeelsleden in disponibiliteit wegens ambtsopheffing kunnen opnieuw in 
actieve dienst worden geroepen. Voor de vacante betrekkingen bij het gemeentebestuur, 
genieten zij de voorkeur, als zij beantwoorden aan de reglementaire voorwaarden om die 
betrekkingen te verkrijgen.  
Bij keuzemogelijkheid uit meerdere in disponibiliteit wegens ambtsopheffing gestelde statutaire 
personeelsleden moet met het aantal dienstjaren en met de voor de vacante betrekking 
vereiste bijzondere geschiktheden rekening worden gehouden. 
§2. Als een statutair personeelslid in disponibiliteit wegens ambtsopheffing weer in actieve 
dienst geroepen wordt, dan moet dat zo spoedig mogelijk gebeuren. Het statutaire 
personeelslid kan echter het gemeentebestuur om een wachttermijn van een maand verzoeken, 
die ingaat op de eerste dag van de maand die volgt op de maand van ontvangst van de 
individuele betekening van de beslissing van het bestuur om een einde te stellen aan de 
disponibiliteit wegens ambtsopheffing door toewijzing van een nieuwe statutaire betrekking. 
Als het statutaire personeelslid tijdens zijn indisponibiliteitsstelling een andere beroepsactiviteit 
heeft gevonden, dan heeft hij recht op een uitstel van maximaal drie maanden, als hij opnieuw 
in actieve dienst wordt geroepen. 
 
Artikel 279:  De carenzdag wordt beschouwd als een dag dienstvrijstelling. 

 
SCHRAPPEN PROEF in rpr stadspersoneel nav eenheidsstatuut – voorstel  

 
Artikel 2: Voor de toepassing wordt verstaan onder: 

1° de raad: de gemeenteraad van de stad voor de rechtspositie van zijn eigen personeel; 
2°  de aanstellende overheid:  

a) de gemeenteraad, voor het MAT ; 
b) het college van burgemeester en schepenen, voor de overige personeelsleden van de 

stad; 
3° het uitvoerend orgaan van het bestuur: het college van burgemeester en  schepenen 

van de stad; 
4° het hoofd van het personeel: de stadssecretaris voor het stadspersoneel,;  

5° het bestuur: het stadsbestuur; 
6° het personeelslid: zowel het statutaire personeelslid als het contractuele personeelslid;  

7° het statutaire personeelslid: elk personeelslid dat bij eenzijdige beslissing van de overheid 
vast aangesteld is in statutair dienstverband;  

8° het statutaire personeelslid op proef: elk personeelslid dat bij eenzijdige beslissing van de 
overheid toegelaten is tot de proeftijd met het oog op een vaste aanstelling in statutair 

dienstverband; 
9° het contractuele personeelslid: elk personeelslid dat in dienst is genomen bij 

arbeidsovereenkomst, conform de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten; 

10° het contractuele personeelslid op proef: het contractuele personeelslid in de proeftijd; 
11° graad: benaming voor een groep van gelijkwaardige functies of benaming voor een 

specifieke functie; 
12° functiebeschrijving: de weergave van de functie-inhoud en van het functieprofiel, waaronder 

de competenties; 
13° competenties: de kennis, vaardigheden, persoonlijkheidskenmerken en attitudes die nodig 

zijn voor de uitoefening van een functie; 
14° voltijdse en volledige prestaties: functie hebbend op een prestatie van achtendertig uur per 

week; 
15° toelage: een geldelijk voordeel dat het personeelslid ontvangt dat welbepaalde prestaties 

levert; 
16° vergoeding: een geldelijke tegemoetkoming ter compensatie van kosten die het 

personeelslid werkelijk maakt; 
17° sociale voordelen: alle voordelen in natura of in contanten die de besturen aan de 

personeelsleden toekennen; 
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Afdeling III. De proeftijd van het contractueel personeelslid 
 

Artikel 45: De duur van de proeftijd wordt bepaald overeenkomstig de wet betreffende de 
arbeidsovereenkomsten van 03 juli 1978. Hierbij wordt rekening gehouden met de aard en de 

belangrijkheid van de functie. 
 

Artikel 46:  
§1. Het contractueel personeelslid krijgt tijdens de proeftijd feedback over zijn manier van 

functioneren, uitgezonderd wanneer de proeftijd 3 maanden of minder bedraagt. 
§2 De eindevaluatie van de proeftijd vindt in elk geval plaats voor de afloop van de proeftijd.  

 
Artikel 47: Na een evaluatiegesprek op het einde van de proef stelt de evaluator de 

eindevaluatie vast op basis van de scores in een kwalitatief beschrijvend evaluatieverslag dat 
het evaluatieresultaat op afdoende wijze onderbouwt. 

 
Artikel 48: Het resultaat van de eindevaluatie van de proeftijd is ofwel gunstig ofwel 

ongunstig. 
 

Artikel 49: Indien deze evaluatie ongunstig is, heeft dit het ontslag tot gevolg 
overeenkomstig de bepalingen opgenomen in de wet van 3 juli 1978 betreffende de 

arbeidsovereenkomsten 
 

Artikel 50: De bepalingen van deze afdeling doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen 
betreffende het ontslag. 

 
Artikel 89: Voor deelname aan een bevorderingsprocedure voor een functie van hetzelfde 

niveau komen de volgende personeelsleden in aanmerking:; 
1° de statutaire personeelsleden die aan de bevorderingsvoorwaarden voldoen, ongeacht hun 

administratieve toestand;  
2° de contractuele personeelsleden die aan de bevorderingsvoorwaarden voldoen, als ze aan 

één van de volgende criteria beantwoorden: 
a/ ze zijn na 1 januari 2008 aangesteld na een aanwervings- en selectieprocedure als vermeld 

in artikel 11 t.e.m. 23 en ze hebben de proeftijd beëindigd. 
b/ ze zijn voor 1 januari 2008 aangesteld na een externe bekendmaking van de vacature en 

een gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op vacatures in statutaire 
betrekkingen. 

 
Artikel 100:  §1. Voor de deelname aan een bevorderingsprocedure voor een functie van 

een hoger niveau komen de volgende personeelsleden in aanmerking: 
1° de statutaire personeelsleden die aan de bevorderingsvoorwaarden voldoen, ongeacht hun 

administratieve toestand;  
2° de contractuele personeelsleden die aan de bevorderingsvoorwaarden voldoen, als ze aan 

één van de volgende criteria beantwoorden: 
a/ ze zijn na 1 januari 2008 aangesteld na een aanwervings- en selectieprocedure als vermeld 

in artikel 11 t.e.m. 23 en ze hebben de proeftijd beëindigd.  
 

b/ ze zijn voor 1 januari 2008 aangesteld na een externe bekendmaking van de vacature en 
een gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op vacatures in statutaire 

betrekkingen. 
Afdeling III De proeftijd van het personeelslid na bevordering. 

 
Artikel 110: De proeftijd na bevordering beoogt de inwerking van het personeelslid in zijn 

nieuwe functie en stelt het de aanstellende overheid in staat de geschiktheid van het 
personeelslid voor de nieuwe functie te verifiëren. De leidinggevende van het personeelslid zorgt 
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in overleg met het hoofd van het personeel voor de actieve inwerking van het personeelslid in 

zijn nieuwe functie. 
 

Artikel 111: Het personeelslid dat bevorderd wordt in een statutaire of een contractuele 
betrekking van een hoger niveau wordt onderworpen aan een proeftijd.  

De duur van de proeftijd is dezelfde als de duur van de proeftijd bij aanwerving in de functie. 
 

Artikel 112: De bepalingen uit hoofdstuk VII m.b.t. de proeftijd zijn eveneens van kracht 
tijdens de proeftijd na bevordering met uitzondering van de beroepsprocedure.  

 
Artikel 113: Indien het personeelslid na een bevorderingsprocedure ongunstig wordt 

geëvalueerd op het einde van de proeftijd dan wordt het herplaatst in de graad die het had voor 
de aanstelling op proef. Voor contractuele personeelsleden is dit na akkoord van het 

desbetreffende personeelslid. 
 

Artikel 114: § 1. Onder interne personeelsmobiliteit voor de vervulling van een vacature 
wordt verstaan: de heraanstelling van een personeelslid in een vacante betrekking van de 

personeelsformatie die in dezelfde graad of in een andere graad van dezelfde rang is ingedeeld. 
§ 2. Voor de deelname aan een procedure van interne personeelsmobiliteit komen de volgende 

personeelsleden in aanmerking: 
1° de statutaire personeelsleden die aan de voorwaarden voldoen, ongeacht hun 

administratieve toestand;  
2° de contractuele personeelsleden die aan de voorwaarden voldoen, als ze aan één van de 

volgende criteria beantwoorden: 
a/ ze zijn na 1 januari 2008 aangesteld na een aanwervings- en selectieprocedure als vermeld 

in artikel 11 t.e.m. 23 en ze hebben de proeftijd beëindigd.  
 

b/ ze zijn voor 1 januari 2008 aangesteld na een externe bekendmaking van de vacature en 
een gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op vacatures in statutaire 

betrekkingen. 
 

Artikel 131: Een contractueel personeelslid in dienst dat niet meer in de proeftijd is en dat 
met de waarneming instemt, komt voor de waarneming van een hogere functie in aanmerking 

onder dezelfde voorwaarden als het statutaire personeelslid, met dien verstande dat: 
1° de waarneming in een betrekking die niet definitief vacant is, nooit langer dan twee jaar mag 

duren; 
2° aan de waarnemer voor de duur van de waarneming een salaris toegekend wordt in de 

salarisschaal die verbonden is met de hogere functie. 
Hoofdstuk III. De herplaatsing van het contractuele personeelslid 

 
Artikel 138: Het contractuele personeelslid dat na een bevordering of na een procedure van 

interne mobiliteit bij afloop van de proeftijd niet in aanmerking komt voor aanstelling in de 
functie, kan, als het daarmee instemt opnieuw aangesteld worden in zijn vorige functie. 

 
Artikel 139: Op voorwaarde dat het contractuele personeelslid daarmee instemt kan de 

herplaatsing om gezondheidsredenen en op eigen verzoek, op dezelfde wijze als vastgesteld 
voor de statutaire personeelsleden en onder dezelfde voorwaarden, toegepast worden op 

contractuele personeelsleden die de proeftijd hebben voltooid. 
 

Artikel 234: Het bevallingsverlof wordt toegekend aan het personeelslid volgens de 
bepalingen van de Arbeidswet van 16 maart 1971. 

Het vast aangestelde statutaire personeelslid behoudt het recht op salaris tijdens het 
bevallingsverlof, op voorwaarde dat de betrokkene alle beroepswerkzaamheid staakt. 

Voor de contractuele en de op proef benoemde statutaire personeelsleden geldt de regelgeving 
van gewaarborgd loon en moederschapsuitkeringen als bedoeld in de wet van 14 juli 1994 

betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. 
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Artikel 239: §1. Het statutaire personeelslid dat geen recht heeft op uitkeringen in het kader 
van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, heeft recht op ziekteverlof volgens een stelsel van 

ziektekredietdagen. Voor opgenomen ziektekredietdagen wordt het gewone salaris betaald. 
De ziektekredietdagen worden toegekend in de vorm van een krediet van eenentwintig 

werkdagen per jaar volledige dienstactiviteit sinds de vaste aanstelling in statutair verband. 
Voor deeltijds werkende personeelsleden gebeurt de toekenning van de ziektekredietdagen pro 

rata de verrichte prestaties, eventueel omgerekend in uren volgens de geldende 
arbeidstijdregeling. Als die berekening leidt tot een niet geheel getal wordt het aantal 

ziektekredietdagen waarop het personeelslid recht heeft afgerond naar boven, tot het 
eerstvolgende gehele getal. 

 
Bij aanvang, en na de eventuele periode van recht op ziekte-uitkering in het kader van de ziekte- 

en invaliditeitsverzekering, wordt aan een statutair personeelslid onmiddellijk een krediet van 
drieënzestig dagen toegestaan. Aanvullende ziektekredietdagen worden nadien toegestaan voor 

het vierde en de daaropvolgende jaren die recht geven op ziektekrediet. 
 

§2. Periodes van disponibiliteit wegens ziekte komen eveneens in aanmerking voor de 
vaststelling van het jaarlijkse aantal ziektekredietdagen. 

Wijzigingen evaluatiereglement: 
Bij de verwijzing naar artikels van de rechtspositieregeling wordt nog de nummering gebruikt 

van voor deze gemeenteraadszitting.  
 

Hoofdstuk I :Begrippen 
 
Art 1:  
Evaluator: hij die bevoegd is om te evalueren.  

 
Evaluatiegesprek: de evaluatie is de beoordeling van de wijze waarop het personeelslid de 

afgelopen twee jaar functioneerde in zijn functie. Ze houdt de toetsing in van de vooraf bepaalde 
resultaatsgebieden. Het evaluatiegesprek is het gesprek tussen het personeelslid en de eerste 

evaluator al dan niet in aanwezigheid van de tweede evaluator waarbij het door de eerste en 
tweede evaluator ingevulde evaluatieformulier wordt toegelicht.  

 
Evaluatieperiode: de periode van twee jaar voorafgaand aan de evaluatie.  

 
Evaluatiecyclus: het tijdstip waarop geëvalueerd wordt binnen de organisatie. 

 
Ontwikkelgesprek: het gesprek tussen de eerste evaluator al dan niet in het bijzijn van de 

tweede evaluator waarbij de verdere ontwikkeling van het personeelslid in zijn functie centraal 
staat. Het ontwikkelgesprek handelt over het heden en de toekomst. Bovendien bouwt het voort 

op de conclusies van het evaluatiegesprek en wordt gevoerd zowel bij een gunstig als bij een 
ongunstig evaluatieresultaat. 

 
Resultaatsgebied: een verzameling van taken/werkzaamheden/opdrachten waaruit blijkt wat 

van de functiehouder wordt verwacht binnen de evaluatieperiode. 
 

Functiehouder: hij die de functie bekleedt. 
 

 
Hoofdstuk II :De evaluatie tijdens de proeftijd  

 
Art. 2: Dit hoofdstuk is enkel van toepassing op het statutaire personeelslid. 

 
Afdeling I : Algemene bepalingen 
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Art 3:  

De afspraken voor de inwerking van het personeelslid worden in overleg tussen de 
leidinggevende en het personeelslid opgemaakt tijdens een ontwikkelgesprek dat kort na de 

indiensttreding plaats vindt. Tijdens dit ontwikkelgesprek geeft het diensthoofd ook toelichting bij 
de evaluatiecriteria die van toepassing zijn voor de beoordeling van de proeftijd. De nodige 

afspraken worden tijdens dit ontwikkelgesprek gemaakt zodat het op proef aangestelde 
personeelslid de informatie en de vorming krijgt die nodig is voor de uitoefening van de functie 

waarin het is aangesteld. Er wordt een verslag gemaakt van dit ontwikkelgesprek. Een kopie van 
dit verslag wordt aan het betrokken personeelslid overhandigd en toegevoegd aan het 

evaluatiedossier.  
 

Afdeling II: 
 

Art 4:  
Deze afdeling is niet van toepassing op de evaluatie tijdens de proeftijd van de stadssecretaris 

en de financieel beheerder. 
 

De evaluatieperiode  
 

Art 5: 
§1 De duur van de proeftijd is 6 maanden.  

 
§2 Voor de berekening van de duur van de proeftijd worden in aanmerking genomen: 

1° elke periode waarin het op proef aangestelde personeelslid effectief prestaties heeft 
verricht; 

2° de afwezigheden in het kader van het jaarlijks vakantieverlof, feestdagen.  
 

De proeftijd wordt verlengd als het totale aantal afwezigheden, met uitzondering van die 
vermeld in §2, punt 2°, meer is dan vijfentwintig werkdagen en dat met een duur gelijk aan de 

totale duur van de afwezigheden. 
 

§3 Als de voorwaarden bepalen dat de kandidaten tijdens de proefperiode een attest of 
getuigschrift moeten behalen, dan wordt de proeftijd vastgesteld rekening houdend met de 

normale duurtijd van de cursus die nodig is om het attest te behalen. 
 

Art 6: Tijdens de proefperiode wordt het personeelslid tweemaal geëvalueerd (halfweg de 
proefperiode en voor het einde van de proefperiode) uitgezonderd wanneer de proeftijd 3 

maand of minder bedraagt.  
 

Art 7: In het tussentijdse evaluatiegesprek wordt een stand van zaken opgemaakt over de mate 
waarin de inwerking van het personeelslid in zijn functie vordert en de mate waarin het 

personeelslid voldoet aan de functievereisten. Zo nodig worden bijsturingen afgesproken. Het 
tussentijdse evaluatiegesprek heeft de waarde van een formeel communicatiemoment en komt 

niet in de plaats van de eindevaluatie van de proeftijd. 
 

Art. 8: De tussentijdse evaluatie wordt gevolgd door een ontwikkelgesprek. De evaluatie op het 
einde van de proeftijd wordt enkel gevolgd door een ontwikkelgesprek, indien er sprake is van 

een gunstig evaluatieresultaat. 
 

De evaluatoren  
Art 9: Cf. de bepalingen in art.36 t.e.m. 38 

 
Het evaluatieproces 

Art 10: Voorafgaand aan de aanstelling van een personeelslid in een vacante/nieuwe of 
gewijzigde functie wordt er door de eerste evaluator in samenspraak met het departement p&o 

een gewicht toegekend aan de resultaatsgebieden. Dit dient als uitgangspunt voor de evaluaties 
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tijdens de proeftijd en wordt toegelicht tijdens een eerste ontwikkelgesprek kort na de 

indiensttreding van het personeelslid.  
Daarnaast worden tijdens dit ontwikkelgesprek de nodige afspraken gemaakt zodat het op proef 

aangestelde personeelslid de informatie en de vorming krijgt die nodig is voor de uitoefening 
van de functie waarin het is aangesteld. 

 
Art. 11: De rest van het evaluatieproces verloopt cf. art. 39 t.e.m. 46.  

 
Gevolgen van het evaluatieresultaat 

 
Art. 12: Het resultaat is: 

1/ gunstig als de beoordeling op alle resultaatsgebieden samen, rekening houdende met het 
gewicht per resultaatsgebied, zeer goed, goed of voldoende is (vanaf meer dan 2 op 5 voor het 

totale evaluatieresultaat);  
2/ ongunstig als de beoordeling op alle resultaatsgebieden samen, rekening houdende met het 

gewicht per resultaatsgebied, zwak of slecht is (vanaf 2 of minder op 5 voor het totale 
evaluatieresultaat). 

 
Art. 13: Met het personeelslid dat een ongunstige tussentijdse evaluatie kreeg, worden 

afspraken gemaakt via een ontwikkelgesprek over de verbetering van het functioneren met het 
oog op de eindevaluatie van de proeftijd. De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd. 

 
Art. 14: Indien de evaluatie op het einde van de proeftijd ongunstig is, heeft dit het ontslag tot 

gevolg overeenkomstig de bepalingen van artikel 145 van de rechtspositieregeling 
stadspersoneel. Indien de evaluatie van het statutaire personeelslid op het einde van de 

proeftijd ongunstig is en er overgegaan wordt tot ontslag, wordt het statutaire personeelslid 
vooraf gehoord. 

 
Art. 15: Indien het personeelslid na een bevorderingsprocedure ongunstig wordt geëvalueerd 

op het einde van de proeftijd dan wordt het herplaatst in de graad dat het had voor de 
aanstelling op proef. 

 
Art. 16: Na afloop van de proeftijd behoudt het statutair personeelslid op proef zijn 

hoedanigheid van op proef aangesteld personeelslid tot het college van burgemeester en 
schepenen beslist over het ontslag bij een ongunstig evaluatieresultaat, of over de vaste 

benoeming bij een gunstig evaluatieresultaat.  
 

Verlenging van de proeftijd  
 
Art 17: De evaluator kan in uitzonderlijke omstandigheden voor het statutaire personeelslid een 
verlenging van de proeftijd voorstellen, als uit de evaluatie op het einde van de proeftijd blijkt dat 

de duur van de proeftijd niet volstond om tot een gefundeerd evaluatieresultaat te komen. In 
voorkomend geval wordt het voorstel van verlenging ernstig gemotiveerd.  

 
Art 18: De verlenging kan slechts eenmaal voor maximaal dezelfde duur als de oorspronkelijke 

proeftijd worden toegepast. Als een verlenging wordt voorgesteld, wordt de duur ervan bepaald 
binnen de grenzen van de toegelaten maximumduur en naargelang het geval. Uitgezonderd 

wanneer het behalen van een attest, noodzakelijk i.f.v. een verdere aanstelling, meer tijd in 
beslag neemt dan de maximum toegelaten verlenging. In dit geval wordt de proeftijd verlengd 

met de duur noodzakelijk om het vereiste getuigschrift/attest/brevet te behalen.  
 

Art 19:  
 

De aanstellende overheid beslist over de verlenging van de proeftijd. 
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Het statutaire personeelslid op proef wordt vóór de afloop van de verlengde proefperiode 

opnieuw geëvalueerd. Kort na de beslissing tot de verlenging van de proeftijd is er een 
ontwikkelgesprek waarbij o.a. de nodige afspraken worden gemaakt zodat de evaluatoren op 

het einde van de verlengde proeftijd tot een gefundeerd evaluatieresultaat kunnen komen. Als 
uit de evaluatie blijkt dat het personeelslid niet in aanmerking komt voor de vaste aanstelling in 

statutair verband, wordt het ontslagen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 144 
van de rechtspositieregeling. 

 
Beroep tegen evaluatie 

 
Art 20: Niet van toepassing voor de personeelsleden tijdens de proeftijd. 

 
Afdeling III: Specifieke bepalingen voor de evaluatie tijdens de proeftijd van de stadssecretaris 

en de financieel beheerder van de stad 
 

Art. 21:  
§1 De duur van de proeftijd is 12 maanden. 

  
§2. Voor de berekening van de duur van de proeftijd worden in aanmerking genomen: 

1° elke periode waarin het op proef aangestelde personeelslid effectief prestaties heeft 
verricht; 

2° de afwezigheden in het kader van het jaarlijks vakantieverlof en feestdagen. 
 

De proeftijd wordt verlengd als het totale aantal afwezigheden, met uitzondering van die 
vermeld in §2 punt 2°, meer is dan vijfentwintig werkdagen. 

 
Art. 22: 

De diensten die een kandidaat ononderbroken tot de datum van zijn statutaire aanstelling op 
proef in tijdelijk verband heeft vervuld in dezelfde functie als de functie waarin hij aangesteld 

wordt, worden in aanmerking genomen voor de proeftijd, op voorwaarde dat het personeelslid 
daarvoor een gunstig evaluatieresultaat heeft gekregen. 

 
Art. 23: 
De stadssecretaris en de financieel beheerder op proef worden geëvalueerd door het 
evaluatiecomité, samengesteld overeenkomstig artikel 115 gemeentedecreet. 

 
Voor de evaluatie van de decretale graden wordt een extern bureau ingeschakeld.  
 
De evaluatie heeft plaats op basis van een voorbereidend rapport, opgesteld door externe 
deskundigen in het personeelsbeleid. Het voorbereiden rapport is gebaseerd op een 360° 
feedback.  
 
Voor de decretale graden dient het rapport als input voor de eindbeoordeling door het 
evaluatiecomité. Het evaluatiecomité stemt, na eventuele wijzigingen te hebben aangebracht, 
over het rapport en de daaraan gekoppelde eindbeoordeling alsook over de collectieve 
doelstellingen van het MAT. De gemeenteraad neemt hier akte van. 
 

Art. 24: 
 

De stadssecretaris en de financieel beheerder krijgen tussentijds terugkoppeling over hun 
manier van functioneren door het evaluatiecomité of in de praktijk door een aantal (relevante) 

vertegenwoordigers hiervan. Dit gebeurt door middel van een ontwikkelgesprek waarbij de 
stadssecretaris, de burgemeester, de schepen voor personeel en de voorzitter van de 

gemeenteraad aanwezig zijn voor de functie van stadssecretaris. Voor de financieel beheerder 
is dit tijdens een ontwikkelgesprek tussen de financieel beheerder , de burgemeester, de 

schepen voor financiën en voorzitter van de gemeenteraad. 
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Art. 25: 
Als de proeftijd van de stadssecretaris en de financieel beheerder voor de helft verstreken is, 
wordt een tussentijds evaluatiegesprek gevoerd op basis van het evaluatieverslag dat door het 

evaluatiecomité werd opgemaakt op basis van het rapport van de externe deskundigen. De 
opmaak van dit evaluatieverslag wordt op de agenda van een zitting van het  college van 

burgemeester en schepenen geplaatst.  
 

Het tussentijds evaluatiegesprek voor de stadssecretaris wordt gevoerd tussen de 
stadssecretaris, de burgemeester, de schepen voor personeel en de voorzitter van de 

gemeenteraad. Het tussentijds evaluatiegesprek voor de financieel beheerder wordt gevoerd 
tussen de financieel beheerder, de burgemeester, de schepen voor financiën en de voorzitter 

van de gemeenteraad. 
 

In het tussentijds evaluatiegesprek wordt een stand van zaken opgemaakt over de mate waarin 
de inwerking van de functiehouder in zijn functie vordert en of hij voldoet aan de 

functievereisten. Zo nodig worden bijsturingen afgesproken. Het tussentijds evaluatiegesprek 
heeft de waarde van een formeel communicatiemoment en komt niet in de plaats van de 

eindevaluatie van de proeftijd. 
 

Art. 26: 
Ten laatste een maand voor het einde van de proeftijd vindt de eindevaluatie van de proeftijd 

plaats door het evaluatiecomité vermeld in artikel 23 na een evaluatiegesprek. 
 

De deskundigen leveren het evaluatierapport over de proeftijd, vermeld in artikel 25, dat 
gebaseerd is op het evaluatiegesprek en het onderzoek het voorbereidend rapport, opgesteld 
door de externe deskundigen, vermeld in artikel 23, in bij het evaluatiecomité. Dit comité 
spreekt zich uit binnen de 15 werkdagen na ontvangst van het rapport en uiterlijk 1 maand 

voor het verstrijken van de proef.  
 

Art. 27: 
Het resultaat van de eindevaluatie van de proeftijd is gunstig of ongunstig.  

 
De stadssecretaris en de financieel beheerder op proef die na het verstrijken van de proeftijd 

op grond van het ongunstig eindresultaat van de eindevaluatie niet in aanmerking komt voor de 
vaste aanstelling in statutair verband wordt door de gemeenteraad ontslagen overeenkomstig 

de bepalingen in art. 144 van de RPR. 
 

Art. 28: 
Het evaluatiecomité kan een verlenging van de proeftijd voorstellen, als uit de eindevaluatie blijkt 

dat de duur van de proeftijd niet volstaat om tot een gefundeerd evaluatieresultaat te komen. 
De proeftijd wordt verlengd met minstens 6 maanden. In voorkomend geval beslist de 

gemeenteraad over de verlenging van de proeftijd.  
 

De stadssecretaris en de financieel beheerder worden na de afloop van de verlengde proeftijd 
opnieuw geëvalueerd volgens dezelfde procedure. Als deze op grond van het ongunstig 

resultaat van die evaluatie niet in aanmerking komen voor de vaste aanstelling in statutair 
verband, worden zij door de gemeenteraad ontslagen overeenkomstig de bepalingen in art. 

144 van de RPR.  
 

Art. 29: 
 

Na afloop van de proeftijd behouden de stadssecretaris en de financieel beheerder op proef 
hun hoedanigheid van op proef aangesteld personeelslid, tot de gemeenteraad beslist over de 

vaste aanstelling of het ontslag. De vaste aanstelling gebeurt zonder uitstel.  
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Hoofdstuk III: De evaluatie tijdens de loopbaan: 
 

Afdeling I:   
 

Art 30. De bepalingen in deze afdeling zijn niet van toepassing op de evaluatie van de 
stadssecretaris en de financieel beheerder 

 
De evaluatiecyclus  

 
Art 31: De duur van de evaluatieperiode is 2 jaar 

 
Art 32:  
§1 Onverminderd Titel II, hoofdstuk VI (proeftijd) van de RPR moet een personeelslid binnen de 
evaluatieperiode minstens 6 maanden effectief gepresteerd hebben alvorens het geëvalueerd 

kan worden.  
 

§2 Personeelsleden die minder dan 6 maanden voor de aanvang van de evaluatiecyclus 
geëvalueerd werden op het einde van hun proef worden niet opnieuw geëvalueerd.  

 
§3 Personeelsleden met een contract van bepaalde duur van minder dan 6 maanden worden 

geëvalueerd op het einde van dit contract.  
 

§4 Jobstudenten worden niet aan de evaluatie onderworpen.  
 

§5. De evaluatieperiode voor elk lid van het MAT loopt over een periode van twee jaar. In het 
tussenjaar vindt er een tussentijdse evaluatie plaats zonder rechtsgevolgen, behalve voor de 
toekenning van de managementstoelage. 
 

 
Art 33: Het resultaat van de laatste evaluatie blijft van toepassing zolang er geen nieuw 

evaluatieproces werd afgerond.  
 

Art 34: De evaluatiegesprekken gaan telkens door tussen 1 oktober en 31 december en dit 
vanaf 2011. De ontwikkelgesprekken gaan telkens door tussen 1 januari en 31  maart. Indien 

een personeelslid gedurende deze periode ziek is of zich in een stand non-activiteit bevindt dan 
gaat dit gesprek door van zodra het personeelslid het werk terug hervat of zich terug in de 

stand dienstactiviteit bevindt.  
 

Art 35: Tijdens de evaluatieperiode vindt er jaarlijks een ontwikkelgesprek plaats. Tijdens dit 
gesprek staat de verdere ontwikkeling van het personeelslid in zijn functie centraal. Naast de 

verdere ontwikkeling van het personeelslid worden de resultaatsgebieden uit de 
functiebeschrijving besproken. Dit i.f.v. de toekomstige evaluatie. De afspraken die tijdens dit 

gesprek worden gemaakt, worden schriftelijk vastgelegd. Deze schriftelijke neerslag wordt 
opgenomen in het evaluatiedossier van het personeelslid. Deze schriftelijke neerslag wordt 

gedateerd en door alle partijen “voor kennisname” ondertekend Een kopie wordt aan het 
personeelslid bezorgd. 

 
 

De evaluatoren 
 

Art 36:  
Een personeelslid kan evalueren indien hij: 

1° hiertoe de nodige opleiding kreeg, 
2° zelf over een positieve evaluatie beschikt (als resultaat van hetzij deze op het einde van de 
proefperiode en min. 6 maanden in dienst is, hetzij deze uit de 2-jaarlijkse evaluatiecyclus.  
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Indien een evaluatie doorgaat tijdens de proefperiode van de leidinggevende dan is hij als 

waarnemer aanwezig tijdens het evaluatiegesprek met het oog op leren evalueren.  
 

Art 37:  
In principe gebeurt de evaluatie door 2 evaluatoren m.n. de eerste evaluator en de tweede 

evaluator. Het hoofd van het personeel kan beslissen om van dit principe af te wijken omwille 
van de hiërarchische positie van het personeelslid of omwille van de beperkte omvang van het 

personeelsbestand of omwille van de specifieke structuur van de dienst.  
 

Het hoofd van het personeel duidt de evaluatoren aan bij het begin van de evaluatiecyclus.  
 

De eerste evaluator is meestal de rechtstreeks leidinggevende van het personeelslid. Hij vult 
het evaluatieformulier in en voert ook het ontwikkelgesprek. 

 
De tweede evaluator zorgt voor de procesbewaking, namelijk het respecteren van termijnen, de 

gelijkwaardigheid van de evaluatie,… 
Indien 1 van de evaluatoren afwezig is tijdens de evaluatieperiode dan wordt zijn rol 

overgenomen door zijn hiërarchisch hogere. 
 

Indien één van de betrokken partijen de aanwezigheid van de 2° evaluator vraagt, hetzij tijdens 
het evaluatiegesprek hetzij tijdens het ontwikkelgesprek, dan kan de 2° evaluator deze 

aanwezigheid niet weigeren, behoudens overmacht. 
 

Niemand kan worden geëvalueerd door zijn echtgenoot of door een bloed- of aanverwant tot en 
met de derde graad.  

 
Art. 38: 
Voor de evaluatie van de leden van het MAT wordt een extern bureau ingeschakeld.  
 
De evaluatie heeft plaats op basis van een voorbereidend rapport, opgesteld door externe 
deskundigen in het personeelsbeleid. Het voorbereidend rapport is gebaseerd op een 360° 
feedback. 
 
Het rapport dient als input voor het evaluatiegesprek dat de secretaris heeft met elk lid van het 
MAT (uitgezonderd de financieel beheerder). De secretaris beslist uiteindelijk over de 
eindbeoordeling, met uitzondering van de collectieve doelstellingen die door het evaluatiecomité 
worden beoordeeld, en het college van burgemeester en schepenen neemt hier akte van. 
 
Het evaluatieproces 

 
Art 39: Tijdens het ontwikkelgesprek kennen de eerste evaluator en het personeelslid na 

onderling overleg een gewicht toe aan elk van de resultaatsgebieden. Dit gewicht staat voor het 
relatieve belang van het resultaatsgebied in de totale uitoefening van de functie. Indien er 

onenigheid ontstaat bij het vastleggen van deze gewichten dan kan de tweede evaluator 
aangesproken worden bij de beslissing. De tweede evaluator kan hierbij het departement p&o 

betrekken. Het ontwikkelgesprek gebeurt maximaal 3 maanden volgend op het 
evaluatiegesprek. 

 
Art 40: De eerste evaluator vult voorafgaand aan het gesprek het evaluatieformulier in. Dit 

bespreekt hij met de tweede evaluator en, indien nodig, past hij het formulier nog aan.  
 

Art 41: De toegekende score moet worden gemotiveerd in de daarvoor bestemde ruimte op 
het evaluatieformulier. De evaluator is verplicht zowel de positieve als de negatieve 

beoordelingen te motiveren. De motivatie bestaat uit diverse overwegingen m.b.t. het 
resultaatsgebied ten einde de score te motiveren. Deze overwegingen kunnen bv. betrekking 

hebben op het concreet gedrag, de wijze van uitvoering, de frequentie van gedrag, de 
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uitwerking van het resultaatsgebied,…  De beoordelaar gebruikt een score gaande van ‘zeer 

goed’, ‘goed’, ‘voldoende’, ‘zwak’ tot ‘slecht’.  
 

Art 42: Het evaluatiegesprek is een gesprek tussen het personeelslid en de eerste evaluator. 
Indien één van beide partijen dit wenst dan kan de tweede evaluator aanwezig zijn bij dit 

gesprek. Het personeelslid of de eerste evaluator brengt de andere partij voorafgaand aan het 
gesprek op de hoogte van zijn verzoek tot aanwezigheid van de tweede evaluator in het 

gesprek. 
 

Art 43: Na het evaluatiegesprek wordt het evaluatieformulier door alle partijen “voor 
kennisname” ondertekend.  

 
Art 44: Indien het personeelslid dat wenst, dan kan het binnen de termijn van 5 werkdagen zijn 

ev. schriftelijke opmerkingen toevoegen aan het oorspronkelijke verslag. Deze worden aan de 1° 
evaluator overhandigd en voor kennisname ondertekend. Het personeelslid krijgt hiervan een 

ontvangstbewijs. 
 

Art 45: Het evaluatieproces wordt als afgerond beschouwd op de dag waarop de evaluator een 
kopie van het evaluatieformulier en de ev. later toegevoegde opmerkingen aan het personeelslid 

en aan het hoofd van het personeel bezorgt. Hiervoor krijgt de evaluator 1 maand de tijd. 
 

Als het hoofd van het personeel de evaluator is, geldt de dag waarop hij een kopie van het 
evaluatieformulier en de ev. later toegevoegde opmerkingen aan het personeelslid bezorgt.  

 
Art 46: Binnen de termijn van 1 maand gerekend vanaf het evaluatiegesprek moet het 

evaluatieproces, met uitzondering van de beslissing over de aanvullende maatregelen (cf. art 
49) en met uitzondering van de beroepsprocedure, afgerond zijn.  

 
Gevolgen van het evaluatieresultaat 

 
Art 47:  
Het resultaat is  
1/ gunstig als de beoordeling op alle resultaatsgebieden samen, rekening houdende met het 

gewicht per resultaatsgebied, zeer goed, goed of voldoende is (vanaf meer dan 2 op 5 voor het 
totale evaluatieresultaat);  

2/ ongunstig als de beoordeling op alle resultaatsgebieden samen, rekening houdende met het 
gewicht per resultaatsgebied, zwak of slecht is (vanaf 2 of minder op 5 voor het totale 

evaluatieresultaat). 
 

Het evaluatieresultaat wordt in het beschrijvend rapport afzonderlijk gemotiveerd. 
 

 
Art 48:  
§1 Het personeelslid met een gunstig evaluatieresultaat dat over de nodige schaalanciënniteit 
beschikt, stroomt door naar de volgende weddenschaal. Aan dit personeelslid kan een 

functioneringstoelage toegekend worden als vastgesteld in art. 194 van het statuut.  
Indien het desbetreffende personeelslid een lid van het managementteam is, kan er als gunstig 
gevolg een managementstoelage worden toegekend (zoals vastgelegd in art. 195 van de RPR). 
De managementstoelage bedraagt maximaal 8% van het geïndexeerde brutojaarsalaris. De 
toelage is geen verworven recht en wordt slechts toegekend onder strikte voorwaarden. 
Het al of niet toekennen van (een deel van) de toelage, hangt af van volgende factoren: 

- Het bereiken van vooraf vastgestelde collectieve doelstellingen. Dit leidt tot een 
collectieve toelage.  

- Het behalen van een gunstige score op de individuele resultaatsgebieden. Dit leidt tot 
een individuele toelage.  
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- De modaliteiten inzake koppeling van de evaluatieresultaten aan de 

managementstoelage worden bepaald door de Gemeenteraad 
De functioneringstoelage en de managementstoelage zijn niet cumuleerbaar (cf. art. 196 van 
de RPR). 
 
§2 Het personeelslid met een ongunstig evaluatieresultaat stroomt niet door naar de volgende 
weddenschaal, ondanks het feit dat het over de nodige schaalanciënniteit beschikt. Het 

personeelslid stroomt pas door op het ogenblik dat het over een gunstig evaluatieresultaat 
beschikt.  

 
Art 49:  
Met behoud van toepassing van art 48 moeten 1 of meerdere van onderstaande passende, de 
maatregelen worden gekoppeld aan een ongunstig evaluatieresultaat. 

 
Passende maatregelen voor de verbetering van de wijze van functioneren: 

 
1° extra vorming, training of opleiding die de zwakke punten van het personeelslid zo goed 

mogelijk remedieert of; 
2° coaching (extra controle en begeleiding in het functioneren) of; 

3° intervisie (het systematisch bespreken van werksituaties met als doel een betere 
samenwerking en communicatie). 

 
Na de beslissing van het hoofd van het personeel m.b.t. de te nemen maatregelen, 

overeenkomstig art. 20 van het evaluatiereglement, moet een ontwikkelgesprek plaatsvinden 
tussen de evaluator en het personeelslid, waarin concrete afspraken worden gemaakt m.b.t. 

de uitwerking van de maatregelen. Van dit ontwikkelgesprek wordt een verslag gemaakt. In dit 
verslag staan minimaal de gemaakte afspraken.  

 
Bij een nieuwe ongunstige evaluatie en na benutting van de passende maatregelen: 

 
4° herplaatsing in een andere, gelijkwaardige functie van dezelfde rang waar de competenties 

van het personeelslid beter tot zijn hun recht komen of; 
5° herplaatsing in een functie van een lagere graad na het akkoord van het personeelslid of; 

6° een gemotiveerd voorstel tot ontslag wegens beroepsongeschiktheid,  
 

De herplaatsing in een andere gelijkwaardige functie van dezelfde rang, de herplaatsing in een 
functie van een lagere graad en het gemotiveerd voorstel tot ontslag wegens 

beroepsongeschiktheid zijn alleen mogelijk als de maatregelen (1° t.e.m.3°) voor de verbetering 
van de wijze van functioneren werden benut en het evaluatieresultaat van een tussentijdse 

evaluatie opnieuw ongunstig is. Deze tussentijdse evaluatie wordt uitgevoerd na een termijn van 
1 jaar volgend op het evaluatiegesprek waarbij het ongunstig evaluatieresultaat werd 

meegedeeld.  
 

 
Art 50: 
De beslissing m.b.t. de te nemen maatregelen wordt genomen door het hoofd van het 
personeel na advies van het departement personeel en organisatie en/of de evaluator.  

 
Indien het hoofd van het personeel beslist om een gemotiveerd voorstel tot ontslag wegens 

beroepsongeschiktheid op te maken dan formuleert hij dit op basis van het evaluatieverslag en 
het verslag van de tussentijdse evaluatie.  

 
Dit gemotiveerd voorstel wordt voorgelegd aan de aanstellende overheid. De aanstellende 

overheid kan op basis van dit verslag beslissen om het personeelslid te ontslaan nadat dit 
personeelslid vooraf werd gehoord.  
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Art. 51: Indien de evaluatie ongunstig is bij de afloop van een contract van bepaalde duur van 

minder dan 6 maanden dan komt dit personeelslid niet meer in aanmerking voor een 
contractverlenging.  

 
 

Beroep tegen de evaluatie  
Art 52: Elk personeelslid kan beroep aantekenen tegen het ongunstig evaluatieresultaat dat hij 

bekwam bij de tweejaarlijkse evaluatie, evenals het ongunstig evaluatieresultaat bij de 
daaropvolgende evaluatie na 1 jaar. 

 
Art 53: Het beroepschrift moet uiterlijk binnen de 15 werkdagen volgend op de afgifte van het 

evaluatieformulier: 
- tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op het departement personeel en organisatie of; 

- aangetekend verstuurd worden t.a.v. het hoofd van het personeel.  
Het beroepsschrift moet de motivatie omvatten waarom er beroep wordt aangetekend.  

 
Art 54: §1 De beroepsinstantie is samengesteld uit de leden van het managementteam, met 

uitzondering van de stadssecretaris, en 2 externen. Bij afwezigheid van 1 of meerdere leden 
van het managementteam duidt het managementteam evenveel vervangers aan als het aantal 

ontbrekende leden.  
Indien het hoofd van het personeel of één van de leden van het MAT als eerste evaluator 

fungeerde dan duidt het managementteam hiervoor eveneens een vervanger aan. Deze 
vervangers worden gekozen onder de departementshoofden. Het departementshoofd van het 

personeelslid dat beroep aantekende kan niet optreden als vervanger.  
 

De leden van de raad en van het uitvoerend orgaan, evenals de evaluator van het personeelslid 
dat beroep aantekent mogen geen deel uitmaken van de beroepsinstantie 

 
Art 55: De beroepsinstantie nodigt het personeelslid en de evaluator uit om gehoord te worden 

binnen 30 kalenderdagen nadat het hoger beroep werd ingesteld. Het personeelslid kan zich 
hierbij laten bijstaan door een persoon naar zijn keuze. 

 
Art 56: De beroepsinstantie maakt zijn gemotiveerd advies binnen de 15 werkdagen, nadat het 

personeelslid werd gehoord, over aan het hoofd van het personeel. 
 

Art 57: Het hoofd van het personeel beslist op zijn beurt binnen de 15 werkdagen, na 
ontvangst van het gemotiveerd advies, om de evaluatie en het evaluatieresultaat te bevestigen 

of aan te passen.  
 

Art 58: Binnen 8 werkdagen na zijn beslissing brengt het hoofd van het personeel het 
personeelslid, de evaluatoren en de beroepsinstantie ervan op de hoogte.  

 
Art 59: Zolang er geen definitieve uitspraak gebeurde, blijft het personeelslid geblokkeerd in zijn 

huidige weddenschaal. Met de uitvoering van ev. andere maatregelen wordt gewacht tot de 
definitieve uitspraak gebeurde.  
 
Indien er geen uitspraak gebeurde binnen de voorziene termijnen dan is het evaluatieresultaat 

gunstig. 
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Afdeling II: Specifieke bepalingen voor de evaluatie tijdens de loopbaan van de stadssecretaris 

en de financieel beheerder van de stad 
 

Art 60:: 
De evaluatieperiode loopt over een periode van twee jaar. In het tussenjaar vindt er een 
tussentijdse evaluatie plaats zonder rechtsgevolgen, behalve voor de toekenning van de 
managementtoelage. 
 
Art 61:  
De evaluatiecriteria worden vastgelegd op voorstel van het evaluatiecomité zoals bedoeld in 
artikel 115, derde lid van het gemeentedecreet, en rekening houdend met artikel 51 §1, 

tweede lid, §2 en §3 van het Rechtspositiebesluit Gemeente- en Provinciepersoneel van 7 
december 2007.  

 
Art 62: 
§1 De gemeenteraad legt de evaluatieprocedure van deze personeelsleden vast op voorstel van 
het evaluatiecomité zoals bedoeld in artikel 115, derde lid van het gemeentedecreet. 

 
§2. In toepassing van artikel 51 §1, tweede lid, Rechtspositiebesluit Gemeente- en 

Provinciepersoneel van 7 december 2007 bevat de evaluatieprocedure de wijze waarop de 
externe deskundigen in het personeelsbeleid betrokken worden bij de vaststelling van de 

evaluatiecriteria zoals bedoeld in art. 71 van deze rechtspositieregeling, en de wijze waarop zij 
de noodzakelijke informatie vergaren voor de opmaak van het voorbereidende rapport, vermeld 

in artikel 115, tweede lid, van het gemeentedecreet, en zoals toegelicht in art. 23 van dit 
evaluatiereglement.  
 
In toepassing van artikel 52 van het Rechtspositiebesluit Gemeente- en Provinciepersoneel van 

7 december 2007 bevat de evaluatieprocedure de tussentijdse feedback over de wijze van 
functioneren van de in dit hoofdstuk bedoelde personeelsleden. 

 
Art 63: 
De evaluatieresultaten en de gevolgen ervan 
 

§1 Het evaluatieresultaat is: 
1° gunstig als de beoordeling op alle resultaatsgebieden samen, rekening houdende met het 

gewicht per resultaatsgebied, zeer goed, goed of voldoende is (vanaf meer dan 2 op 5 voor het 
totale evaluatieresultaat).  

Aan de stadssecretaris of financieel beheerder kan een managementstoelage worden 
toegekend als vastgelegd in art.195  van de RPR.  

De toelage is geen verworven recht en wordt slechts toegekend onder strikte voorwaarden, 
zoals vermeld in artikel 48 §1. 
 
 

2° ongunstig als de beoordeling op alle resultaatsgebieden samen, rekening houdende met het 
gewicht per resultaatsgebied, zwak of slecht is (vanaf 2 of minder op 5 voor het totale 

evaluatieresultaat).  
 

§2. De gemeenteraad moet volgend gevolg of volgende gevolgen koppelen aan een ongunstig 
evaluatieresultaat: 

 
Passende maatregelen voor de verbetering van de wijze van functioneren: 

 
1° extra vorming, training of opleiding die de zwakke punten van het personeelslid zo goed 

mogelijk remedieert; of 
2° coaching (extra controle en begeleiding in het functioneren); of 
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3° intervisie (het systematisch bespreken van werksituaties met als doel een betere 

samenwerking en communicatie). 
 

Bij een nieuwe ongunstige evaluatie en na benutting van de passende maatregelen: 
 

4° herplaatsing in een functie van een lagere graad na het akkoord van het personeelslid of 
5° een gemotiveerd voorstel tot ontslag wegens beroepsongeschiktheid,  

 
De herplaatsing in een functie van een lagere graad na het akkoord van het personeelslid en 

het gemotiveerd voorstel tot ontslag wegens beroepsongeschiktheid zijn alleen mogelijk als de 
maatregelen (1° t.e.m.3°) voor de verbetering van de wijze van functioneren werden benut en 

het evaluatieresultaat van een tussentijdse evaluatie opnieuw ongunstig is. Deze tussentijdse 
evaluatie wordt uitgevoerd na een termijn van 1 jaar volgend op het evaluatiegesprek waarbij 

het ongunstig evaluatieresultaat werd meegedeeld.  
 

Het ontslag verloopt volgens de bepalingen opgenomen in artikel 144 van de RPR en het 
personeelslid dient vooraf worden gehoord door de gemeenteraad. 

 
Hoofdstuk IV: Evaluatiedossier 

 
Art 64: Van elk personeelslid wordt een evaluatiedossier bijgehouden. Dit dossier omvat: 

- een actuele versie van de functiebeschrijving 
- de gemaakte afspraken in het kader van het ontwikkelgesprek 

- de ondertekende evaluatieformulieren 
- in voorkomend geval de schriftelijk gemaakte opmerkingen 

- in voorkomend geval het beroepschrift 
- in voorkomend geval het advies van de beroepsinstantie 

- in voorkomend geval de beslissing van het hoofd van het personeel m.b.t. het al dan 
niet bevestigen of aanpassen van de evaluatie en het evaluatieresultaat 

Elk personeelslid heeft inzagerecht in zijn evaluatiedossier en heeft het recht om een kopie van 
dit dossier te bekomen. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 26 januari 2015. 

 
 

 

AGENDAPUNT nr. 11d) 

 
Vaststellen modaliteiten inzake koppeling van de evaluatieresultaten aan de 

managementtoelage  
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

Gelet op art. 67 uit de rechtspositieregeling die stelt dat het personeelslid dat tevens lid is van 
het managementteam, een managementtoelage kan worden toegekend zoals vastgelegd in art. 

195. 
 

Gelet op art. 73 dat stelt dat de stadssecretaris of financieel beheerder na een gunstig 
evaluatieresultaat een managementtoelage kan worden toegekend zoals vastgelegd in art. 195. 

 
Gelet op art. 195 uit de rechtspositieregeling m.b.t. het toekennen van een 

managementtoelage waarbij bepaald wordt dat de concrete modaliteiten worden uitgewerkt 
door de raad rekening houdende met de bepalingen uit het besluit van de Vlaamse regering 

d.d. 07/12/2007. 
 

Gelet op art. 196 uit de rechtspositieregeling zijn de functioneringstoelage en de 
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managementtoelage niet cumuleerbaar. 

 
Gelet op art. 48 van het evaluatiereglement die stelt dat aan de leden van het 

managementteam met een gunstig evaluatieresultaat, een managementtoelage kan worden 
toegekend.  

 
Gelet op art. 152 uit het Besluit van de Vlaamse regering dd. 7 december 2007 bedraagt de 

managementtoelage maximaal 8% van het geïndexeerde brutojaarsalaris.  
 

De toelage is geen verworven recht en wordt slechts toegekend onder strikte voorwaarden. 
Het al of niet toekennen van (een deel van) de toelage, hangt af van volgende factoren: 

- Het bereiken van vooraf vastgestelde collectieve doelstellingen.  
- Het behalen van een gunstige score op de individuele resultaatsgebieden. Dit leidt tot 

een individuele toelage. Deze individuele toelage wordt slechts gegeven indien het 
evaluatieresultaat uitstekend of zeer goed is.  

 
Onderstaand schema maakt de koppeling tussen de evaluatieresultaten en de 

managementtoelage.  
 

Score Beschrijving 
Collectieve 

toelage 
Individuele 
toelage 

V (uitstekend) 

Het personeelslid fungeert op een aantal 

criteria als een rolmodel voor de andere 
functiehouders en presteert een groot stuk 

boven de verwachtingen uit. 

2% 6% 

IV (zeer goed) 

Het personeelslid is op een aantal criteria een 

echte sterkte voor de organisatie. Hij doet net 
iets meer dan wat er in de functie wordt 

verwacht of hij geeft er door persoonlijk initiatief 
een toegevoegde waarde aan. 

2% 4% 

III (goed) 

De referentie-situatie: het personeelslid is over 
het geheel van de criteria competent bevonden 

en functioneert zoals dat mag verwacht worden 
in de functie. 

2% 0% 

II (zwak) 

Het personeelslid voldoet niet volledig aan de 

verwachtingen; in de toekomst wordt er actie 
ondernomen zodat de prestaties kunnen 

verbeteren. Deze score betekent voor het 
personeelslid een leeropportuniteit. 

0% 0% 

I (slecht) 

Het personeelslid heeft grote tekortkomingen in 
z’n functioneren. In de toekomst wordt er actie 

ondernomen zodat de prestaties kunnen 
verbeteren. Er zijn duidelijk sterke 

ontwikkelingsbehoeften bij het personeelslid ge-
definieerd. 

0% 0% 

 
 

BESLUIT, met algemene stemmen – 11 neen (Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, Mieke 

Van Hootegem, Siska Rommel, Daniel Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, 

Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt) 

 
Enig artikel: 

De leden van het managementteam kunnen een managementtoelage krijgen. Deze toelage is 
geen verworven recht en wordt slechts toegekend onder strikte voorwaarden. 

Het al of niet toekennen van (een deel van) de toelage, hangt af van volgende factoren: 
- Het bereiken van vooraf vastgestelde collectieve doelstellingen. Indien de doelstellingen 
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behaald worden, wordt een toelage van 2% toegekend.  

- Het behalen van een gunstige score op de individuele resultaatsgebieden. Dit leidt tot 
een individuele toelage. De individuele toelage wordt slechts gegeven indien het 

evaluatieresultaat uitstekend of zeer goed is. Deze individuele toelage die wordt 
toegekend is respectievelijk 6% of 4%. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 26 januari 2015. 

 
 

 

AGENDAPUNT nr. 11e) 

 
Vacant verklaring van: 

- Directeur mens 
- Directeur ruimte  

- Directeur ondersteunende diensten  
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

Naar aanleiding van de goedkeuring van de nieuwe organisatiestructuur en personeelsformatie  
en gelet op de onvolledige samenstelling van het MAT sedert geruime tijd is een vacant 

verklaring van volgende functies van het MAT noodzakelijk: 
- Directeur mens 

- Directeur ruimte 
- Directeur ondersteunende diensten 

 
Alle voornoemde functies worden contractueel ingevuld op niveau van A9a-A9b, waarbij omwille 

van redenen van marktconformiteit en het even aantrekkelijk maken van de vacatures voor 
kandidaten uit de private sector en de openbare sector wordt voorgesteld om in te stemmen 

met: 
- invoering van een verzekering inzake aanvullende pensioenopbouw en overlijdensdekking 

zoals die momenteel al gangbaar is in het OCMW voor deze drie vacatures. 
- alle nuttige privé-ervaring kan meetellen als geldelijke – en schaalanciënniteit 

 
Gelet op de bepalingen in het gemeentedecreet waarin een aantal voorwaarden zijn opgesomd 

waardoor contractuele aanstellingen mogelijk zijn in een lokaal bestuur zijn we van mening dat 
deze functies vallen onder de reden “ te voorzien in uitvoering van taken, die een bijzondere 

expertise vereisen “.  
Gelet op de grootte van de organisatie van de stad Roeselare moeten deze leden van het MAT 

een bijzondere expertise bezitten op het vlak van managementsvaardigheden. 
 

Conform artikel 2 van de rechtspositieregeling stadspersoneel is de aanstellende overheid de 
gemeenteraad voor de aanstelling van de leden van het MAT. 

 
“Een vacante functie, ongeacht haar rangindeling, wordt vervuld op een van de volgende 

manieren: 
1° door een aanwervingsprocedure; 

2° door een bevorderingsprocedure; 
3° door de procedure van interne personeelsmobiliteit; 

4° door een procedure van externe personeelsmobiliteit  
5° door een combinatie van de procedures; , 

 
Bij de aanwervingsprocedure wordt tegelijk aan personen extern aan het stadsbestuur en 

personeelsleden van het stadsbestuur de mogelijkheid geboden om zich kandidaat te stellen 
voor de vacante functie. 
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Bij de bevorderingsprocedure en bij de procedure van interne personeelsmobiliteit worden 

alleen personeelsleden van de stad uitgenodigd om zich voor de vacante functie kandidaat te 
stellen. 

 
De aanstellende overheid bepaalt bij de vacant verklaring van de functie volgens welke 

procedure of procedures ze vervuld wordt. 
 

§2 De aanstellende overheid verklaart de functie vacant. 
 

Volgens de rechtspositieregeling stadspersoneel dienen de hogere graden van bv niveau A te 
beschikken over vier jaar relevante beroepservaring. 

Er kan ook worden afgeweken aan de diplomavereiste door de aanstellende overheid nl door 

volgende bepaling in de rechtspositieregeling stadspersoneel: 

De aanstellende overheid kan bepalen dat kandidaten die niet voldoen aan de diplomavereiste 

die als aanwervingsvoorwaarde geldt voor de functies van niveau A, B of C, toch in aanmerking 
komen voor aanwerving. 

Deze afwijking van de diplomavereiste is uitzonderlijk en op grond van vooraf vastgestelde, 
objectieve criteria, mogelijk als de functie noch op basis van de functiebeschrijving, noch 

krachtens een reglementering van de hogere overheid een diploma vergt. 

De kandidaat die niet over het vereiste diploma beschikt, komt toch in aanmerking als hij:  

1. Ofwel voldoet aan een vereiste inzake relevante beroepservaring en slaagt voor een 
niveau-of capaciteitstest, die onderzoekt of de kandidaat in staat is te functioneren op 

het niveau waarin de functie is gesitueerd; 
2. Ofwel beschikt over een op de functie afgestemd ervaringsbewijs, uitgereikt 

overeenkomstig de Vlaamse regelgeving over de titels van beroepsbekwaamheid; 
3. Ofwel beschikt over een op de functie afgestemd attest van een beroepsopleiding die hij 

gevolgd heeft bij een door de Vlaamse Regering erkende instelling voor 
beroepsopleiding. 

 
Op basis van ervaringen van de laatste jaren bij de rekrutering van topfuncties bij de Stad, het 

OCMW of het Stedelijk Ziekenhuis is gebleken dat het voor sommige functies geenszins evident 

is om veel waardevolle en competente kandidaten aan te trekken. Er is dikwijls wel heel wat 

belangstelling, maar weinigen slagen of sommige procedures moesten zelfs opnieuw worden 

gedaan bij ontstentenis van geslaagde laureaten. Het is daarom aan te bevelen om de groep 

van mogelijke geïnteresseerden zo groot mogelijk te maken, teneinde een grotere instroom te 

bekomen. De afwijking van diplomavoorwaarde is daar in casu een goede mogelijkheid voor, en 

leidt tot een selectieprocedure die echt competentie- en minder diplomagericht is. Dit is voor 

de managementfuncties in kwestie zeker ook een goede maatregel omdat elementen zoals 

managementvaardigheden, strategische visie en algemeen inzicht belangrijker zijn dan 

specifieke (diplomagebaseerde) kennis, die desgevallend ook (later) na indiensttreding in de 

functie kan verworven worden. 

Zoals bij iedere selectie bij de stad wordt gestreefd naar maximale kansen voor zowel het intern 

personeel als voor externen. Een openverklaring waarbij wordt gekozen voor een combinatie 
van een aanwervingsprocedure en een bevorderingsprocedure en de gelijktijdige toepassing 

daarvan is dan ook een verderzetting van het gevolgde personeelsbeleid. 
 

De externe en de interne kandidaten worden onderworpen aan dezelfde selectieproeven. 
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In gemeenteraadszitting van 21 oktober 2013 werd de aansluiting van de Stad Roeselare bij 

Jobpunt Vlaanderen goedgekeurd. 
 

Jobpunt Vlaanderen biedt ondersteuning aan leden/vennoten binnen een aantal domeinen: 
- Werving en selectie van personeel 

- Publicatie op jobpunt.be 
- Ondersteuning bij veranderingstrajecten/organisatieveranderingen 

- Procesmanagement en –analyse 
 

Door Jobpunt Vlaanderen wordt na een inhoudelijke afweging voorgesteld om met het 
selectiebureau Hudson te werken. Zij kunnen een ruime ervaring in gelijkaardige procedures 

voorleggen en kunnen ook aantonen dat zij over het nodige inzicht in de regelgeving en affiniteit 
met de omgeving beschikken. 

 
De selectieprocedure van de drie directeurs zal m.a.w. worden uitbesteed aan Jobpunt 

Vlaanderen die op zijn beurt het selectiekantoor Hudson heeft aangeduid om samen te werken 
voor deze vacatures. 

 
De aanstellende overheid kiest de wijze van externe bekendmaking. Deze externe bekendmaking 

gebeurt via de meest geschikte communicatiekanalen en dient minimaal te worden 
gepubliceerd op de website van de stad Roeselare en/of pers en/of in een tijdschrift. 

De vacature wordt ook intern bekendgemaakt. Hierbij wordt de gelijke toegang tot het ambt 
gewaarborgd.  Dit gebeurt via ofwel: 

- e-mail; 
- intranet;  

- de nieuwsbrief; 
- interne post; 

- affiches op drukbezochte plaatsen binnen de organisatie; 
- personeelsblad; 

 
Volgende externe communicatiekanalen worden voorgesteld:  

vdab jobsite 
jobat nationaal print  

vvsg site + nieuwsbrief  
Streekkrant/Zondagskrant/Krant van West-Vlaanderen. 

Jobpunt Vlaanderen 
Jobsites (jobquest, jobat, …) 

Sociale media (Linkedin, Facebook, Twitter, …) 
Eventueel andere opportuniteiten die zich kunnen voordoen. 

 
Zoals is bepaald in de rechtspositieregeling stadspersoneel is tussen de bekendmaking van een 

vacature en de uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen, verlopen minstens 
veertien werkdagen. 

 
Conform 24 van de rechtspositieregeling stadspersoneel beslist de aanstellende overheid bij de 

vacant verklaring van een functie welke wervingsreserve (met bindende rangschikking of met de 
aanleg van pools) wordt aangelegd en bepaalt de geldigheidsduur ervan. In principe wordt 

overgegaan tot de aanleg van een wervingsreserve met bindende rangschikking. In geval van 
generieke functies (functies van dezelfde graad en rang), kan de aanstellende overheid echter 

beslissen om over te gaan tot de aanleg van een wervingsreserve met pools.  
 

In het geval van de functie van de drie directeurs is het logisch dat wordt gekozen voor de 
aanleg van een wervingsreserve met bindende rangschikking. 

De geldigheidsduur wordt gesteld op de duur van twee jaar. 
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Conform de rechtspositieregeling stadsspersoneel dient de selectie worden uitgevoerd op basis 

van de selectiecriteria en met behulp van verschillende selectietechnieken. De selectiecriteria 
en selectietechnieken zijn afgestemd op de functiebeschrijving. 

 
Op basis van artikel 19 van de rechtspositieregeling stadspersoneel kunnen volgende 

selectietechnieken worden aangewend: 
 

- een schriftelijk deel 
- een praktisch deel 

- een mondeling deel 
- een psychotechnisch deel 

-  
De aanstellende overheid bepaalt voor de aanvang van de selectieprocedure de 

selectietechnieken die zullen worden aangewend.  
In de rechtspositieregeling wordt bepaald dat kandidaten op elk deel minimaal 50% van de 

punten dienen te behalen en 60 % in totaal, om als geslaagd beschouwd te worden. Indien de 
selectieprocedure een psychotechnisch deel bevat, moet de kandidaat de vermelding ‘geschikt’ 

hebben alvorens hij aangesteld kan worden. 
 

Op voorstel van het externe selectiebureau worden volgende selectietechnieken voorgesteld 
voor deze drie functies: 

 
Deel 1:  Mondeling deel: verkennend gesprek  

 
De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een mondeling deel (verkennend 

gesprek), hierin komen volgende aspecten aan bod: 
 

Relevantie van de: 
• Ervaring 

• Motivatie 
• Inzicht in de functie 

• Inpasbaarheid in de overheid 
 

Dit mondeling deel is eliminerend en staat op 20 punten.  
 

Deel 2: Mondeling deel: jurygesprek met managementcase 
 

Bestaande uit: een competentiegericht interview, vergezeld van een presentatieoefening 
(managementcase), waarin de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de 

vereisten van de functie getoetst worden.  
 

Dit mondeling deel is eliminerend en staat op 80 punten.  
 

Deel 3: Psychotechnisch deel:  
 

De geslaagde kandidaten cfr de rechtspositieregeling stadspersoneel worden aldus 
meegenomen naar het psychotechnisch deel. 

 
Tijdens het assessment center worden een aantal competenties getoetst die gelinkt zijn aan de 

functieomschrijving. Het assessment center bestaat uit volgend programma: 
 

 competentiegericht interview 
 persoonlijkheidsvragenlijst 

 leidinggevend rollenspel 
 analyse- en presentatie oefening 

 Redeneeroefening (geldt als niveau- of capaciteitstest) 
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Dit gedeelte resulteert in een beschrijvend rapport met een advies “geschikt” of “ niet geschikt”   
Het assessment center wordt afgenomen door Hudson en neemt ongeveer een dag in beslag. 

 

BESLUIT, met algemene stemmen – 11 neen (Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, Mieke 

Van Hootegem, Siska Rommel, Daniel Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, 

Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt) 

 
Enig artikel: 
De functies van: 

- directeur mens (contractueel niveau A9a-A9b) 
- directeur ruimte (contractueel niveau A9a-A9b) 

- directeur ondersteunende dienten (contractueel niveau A9a-A9b)  
worden vacant verklaard waar bij de openverklaring wordt gekozen voor een combinatie van een 

aanwervingsprocedure en een bevorderingsprocedure en de gelijktijdige toepassing daarvan.  
Er wordt afgeweken van de diplomavereiste voor deze functies. 

 
Voor de selectie van deze functies wordt er samengewerkt met Jobpunt Vlaanderen en 

selectiebureau Hudson 
 

Volgens de rechtspositieregeling stadspersoneel dienen de hogere graden van bv niveau A te 
beschikken over vier jaar relevante beroepservaring. Deze vier jaar relevante beroepservaring 

wordt gezien als vier jaar relevante beroepservaring in een leidinggevende functie. Deze geldt 
ook voor de aanwerving zonder diplomavereiste. 

 
De externe bekendmaking zal gebeuren via volgende communicatiekanalen: 

vdab jobsite 
jobat nationaal print  

vvsg site + nieuwsbrief  
Streekkrant/Zondagskrant/Krant van West-Vlaanderen. 

Jobpunt Vlaanderen 
Jobsites (jobquest, jobat, …) 

Sociale Media (Linkedin, Facebook, Twitter, ….) 
Eventueel andere opportuniteiten die zich kunnen voordoen 

 
Er wordt gekozen voor de aanleg van een wervingsreserve met bindende rangschikking waarbij 

de geldigheidsduur wordt gesteld op de duur van twee jaar. 
 

Volgende selectietechnieken worden aangewend: 
 

Deel 1:  Mondeling deel: verkennend gesprek  
De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een mondeling deel (verkennend 

gesprek), hierin komen volgende aspecten aan bod: 
 

Relevantie van de: 
• Ervaring 

• Motivatie 
• Inzicht in de functie 

• Inpasbaarheid in de overheid 
 

Dit mondeling deel is eliminerend en staat op 20 punten.  
 

Deel 2: Mondeling deel: jurygesprek met managementcase 
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Bestaande uit: een competentiegericht interview, vergezeld van een presentatieoefening 

(managementcase), waarin de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de 
vereisten van de functie getoetst worden.  

 
Dit mondeling deel is eliminerend en staat op 80 punten.  

 
Deel 3: Psychotechnisch deel:  

 
De geslaagde kandidaten cfr de rechtspositieregeling stadspersoneel worden meegenomen 

naar het psychotechnisch deel. 
 

Tijdens het assessment center worden een aantal competenties getoetst die gelinkt zijn aan de 
functieomschrijving. Het assessment center bestaat uit volgend programma: 

 
 competentiegericht interview 

 persoonlijkheidsvragenlijst 
 leidinggevend rollenspel 

 analyse- en presentatie oefening 
 Redeneeroefening (geldt als niveau – of capaciteitstest) 

Dit gedeelte resulteert in een beschrijvend rapport met een advies “geschikt” of “ niet geschikt”   
Het assessment center wordt afgenomen door Hudson en neemt ongeveer een dag in beslag. 

 
Invoering van een verzekering inzake aanvullende pensioenopbouw en overlijdensdekking zoals 

die momenteel al gangbaar is in het OCMW voor de drie vacatures van directeur mens, 
directeur ruimte en directeur ondersteunende diensten. 

 
Alle nuttige privé-ervaring kan meetellen als geldelijke – en schaalanciënniteit voor deze drie 

vacatures. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 26 januari 2015. 
 

 
 

Toegevoegd punt: 
Vlotte verkeerscirculatie rond het station. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
In toepassing van art. 22 van het Vlaams Gemeentedecreet en art. 5 § 1 van het huishoudelijk 

reglement van de gemeenteraad; 
 

NEEMT AKTE: 
van het toegevoegd punt, ingediend door dhr.  Filiep Manhaeve, raadslid N-VA, bij e-mail van 

21.01.2015, betreffende de vlotte verkeerscirculatie rond het station; 
 

AANHOORT: 
de toelichting van dhr. Filiep Manhaeve, raadslid N-VA met volgende motivering: 

 
“N-VA Roeselare wil vlotte verkeerscirculatie rond het station  

 
N-VA Roeselare noteerde veel uitingen van ongenoegen als gevolg van de nieuwe 

verkeerssituatie:  
- Handelaars en zelfstandigen klagen dat klanten van buiten “Krottegem” de weg naar hun zaak 

moeilijker vinden.  
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- Hoewel sommige bewoners het een verbetering vinden omdat hun eigen straat minder 

verkeer krijgt dan vroeger, klagen vele anderen dat ze moeilijker van of naar hun woning en/of 
garage kunnen rijden.  

- Vooral ook bij bewoners van buiten de wijk en bij mensen van buiten Roeselare zorgen de 
ingewikkelde rijrichtingen en de moeilijke bereikbaarheid voor oriënteringsproblemen, enorme 

omwegen, tijdsverlies en frustratie.  
 

N-VA Roeselare vindt dat de Kaaistraat wel een mogelijke route is voor het autoverkeer, maar 
niet als slagader voor al het verkeer in dubbele richting.  

 
Feit is : Voor het knippen van de wegen voor en achter het station waren er geen problemen in 

Krottegem met druk verkeer.  
 

Om het verkeer rond het Roeselaarse station weer vlot te krijgen, moeten er volgens N-VA 
Roeselare drie belangrijke ingrepen gebeuren:  

 
1. De knip voor en achter het station moet ongedaan gemaakt worden. Dit heeft de N-VA 

Roeselare ook al in november 2013 gezegd. Dit kan gebeuren door voor en achter het station 
eenrichtingsverkeer toe te laten aan een lage snelheid. Achter het station kan via een stoplicht 

de voorrang voor de bussen geregeld worden.  
2. Het verkeerslicht op het kruispunt van de Sint-Amandsstraat met de Stationsdreef moet 

vervangen worden door een rondpunt. Een rotonde heeft 2x de doorstroomcapaciteit van 
verkeerslichten. De huidige opstelling met de rotonde aan de Beversesteenweg zorgt dus zeker 

voor doorstromingsproblemen. Het rondpunt leidt tot een volledig blokkering en verliest zijn 
verdeelcapaciteit over de verschillende straten. Wie stil staat, gaat sluipwegen zoeken en we 

zien dan ook dat men via de GLS vlugger op de rotonde probeert te geraken.  
3. De vroegere verkeerscirculatie in Krottegem - evenwel met enkele kleine aanpassingen - 

moet weer ingevoerd worden. Zo zou er op het einde van de Sint-Hubrechtsstraat de 
mogelijkheid moeten zijn om rechts af te slaan naar de Ardooisesteenweg met verplicht 

rechtdoor rijden naar de Ardooisesteenweg. Ook de rijrichting in de Sint-Hubrechtstraat en de 
Steenhouwersstraat kan aanpast worden voor een betere circulatie en om sluipverkeer te 

vermijden.  
 

De doelstelling van NV-A Roeselare: veilig en vlot verkeer voor iedereen.  
 

Daarom vragen we de leden van de gemeenteraad om bovenstaande drie aanpassingen goed 
te keuren.  
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” 

 
En met het antwoord van schepen Griet Coppé dat ze dit voorstel al gelezen had in de pers; dat 

deze vraag aansluit op de vraag van dhr. Immanuel De Reuse; dat de evaluatie pas plaats vindt 
na 6 maanden; dat een wijziging niet zo evident is daar dit andere dingen uit hun evenwicht 

brengt; dat de vrachtwagens en de bussen deze rijrichting niet kunnen nemen; dat er evenveel 
mails komen van mensen die de situatie wensen te behouden; 

 
En met repliek van het betrokken raadslid dat hij enkel pleit voor een vlotte verkeerssituatie 

rond het station; 
 

Gaat over tot de stemming over het toegevoegd punt : 
stemmen ja: Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, Mieke Van Hootegem, Siska Rommel, 

Daniel Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-
Coffyn, Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt, Annelies Carron en Francis Reynaert. 

Stemmen neen: Luc Martens, Bart Wenes, Michèle Hostekint, Filiep Bouckenooghe, 
Griet Coppé, Henk Kindt, Nathalie Muylle, Kris Declercq, José Debels, Marc 

Vanwalleghem, Frans Dochy, Geert Huyghe, Ria Vanzieleghem, Tania Feys, Gerdi Casier, 
Frederik Nuytten, Leen Sercu, Yana Debusschere en Stefaan Van Coillie. 

onthoudingen: Filip Deforche, Cyriel Ameye en Immanuel De Reuse 
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BESLUIT 

 
Enig artikel: Het toegevoegd punt wordt niet goedgekeurd. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 26 januari  2015. 

 
 

 
Amendement ingediend door mevr. Siska Rommel aangaande het toegevoegd punt “1-2-3 

piano”. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

Ter zitting wordt door mevr. Siska Rommel, raadslid N-VA, een amendement ingediend 
aangaande het toegevoegd punt “1-2-3 piano”; 

 
Er wordt voorgesteld om het volgende ter stemming voor te leggen: 

“De cultuurdienst van de stad onderzoekt en treedt op als facilitator van het project 1-2-3 piano 
in het kader van de zomerprogrammatie. 

Dit houdt in dat er een piano ter beschikking wordt gesteld in het stadscentrum gedurende 
enkele weken in de periode juli/augustus.”; 

 
Gaat over tot de stemming: 

 
BESLUIT, met algemene stemmen: 

 
Enig artikel: Het amendement wordt aangenomen. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 26 januari 2015. 

 
 

 
Toegevoegd punt: 

1-2-3 piano. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

In toepassing van art. 22 van het Vlaams Gemeentedecreet en art. 5 § 1 van het huishoudelijk 
reglement van de gemeenteraad; 

 
NEEMT AKTE: 

van het toegevoegd punt, ingediend door mevr. Siska Rommel, raadslid N-VA, bij e-mail van 
21.01.2015, betreffende 1-2-3 piano; 

 
AANHOORT: 

de toelichting van mevr. Siska Rommel, raadslid N-VA met volgende motivering: 
 

“Duiding: 
 

Roeselare is een stad die graag initiatief neemt om een aantrekkelijke stad te zijn en te blijven. 
In het verleden werden door de stad talrijke initiatieven op til gezet met als doel om de 

Roeselaarse maar eveneens de niet-Roeselaarse burger naar het centrum te laten komen. 
Voor de handelaars in het centrum, die steeds meer te maken hebben met toenemende 

concurrentie van de shoppingcentra, leidt dit tot een extra boost in hun verkoop. 
Dit kan ik alleen maar toejuichen. 
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Roeselare moet een stad blijven waar het leuk is om te komen, waar er een aangename sfeer 

heerst, waar het gezellig is.  
 

Daarnaast ontpopt Roeselare zich graag als culturele stad. Ik denk hierbij aan de talrijke 
culturele vereningen die de stad rijk is. Onze beide kunstacademies behoren tot de grootste van 

Vlaanderen. Er is dus heel wat culturele bagage aanwezig in Roeselare. 
 

Heel wat iniatiatieven/voorstellingen worden door onze talrijke verenigingen op touw gezet. 
Dit gebeurt echter steeds binnen, in CC De Spil of op een andere zaal in de stad of de 

deelgemeenten. 
 

Graag zou ik muziek naar de stad laten komen. Dit op een publieke plaats waar veel passage is, 
in een niet-commercieel kader. 

De zomer is hier de ideale periode voor, gezien de betere weersomstandigheden. 
 

Een piano is het instrument bij uitstek dat aanspoort tot musiceren. 
Een pianist kan alleen spelen of een zanger of instrumentist begeleiden. 

Een piano is een instrument dat door heel veel mensen wordt bespeeld en reeds hemels klinkt, 
ook al ben je een prille beginner. 

 
Het lijkt me een mooi initiatief om als stad een piano te plaatsen op een locatie in het centrum, 

die door de voorbijganger kan bespeeld worden. 
Zo ontstaat er een warme sfeer in de stad, een creatieve en uitnodigende sfeer, waarbij 

laagdrempelig muziek wordt gemaakt. 
Iedere passant kan de piano gebruiken om muziek te brengen. 

 
Als ideale locatie zou het plein op De Munt gebruikt kunnen worden. 

De kiosk van de stad kan beschutting bieden aan het instrument bij slecht weer. 
 

Er kunnen extra initiatieven worden gekoppeld aan dit evenement, ik denk hierbij aan een 
zomers aperitiefconcert, al dan niet in samenwerking met ARhus, CC De Spil en evt het STAP. 

Dit iniatiatief kan bij succes herhaald worden of evt. gedurdende de komende jaren in een 
deelgemeente doorgaan (Oekene, Beveren, Rumbeke, Beitem). 

 
Voorstel ter stemming : 

1. De cultuurdienst van de stad treedt op als facilitator van het project 1-2-3 piano. 
Dit houdt in dat er een piano ter beschikking wordt gesteld in het stadscentrum 

gedurende enkele weken in de periode juli/augustus (periode te bepalen ifv de kiosk). 
2. In het najaar volgt er een evaluatie. Bij succes kan het initiatief herhaald worden, 

eventueel ook eens in een deelgemeente. Er kan overwogen worden om op meerdere 
locaties een piano ter beschikking te stellen.” 

 
En met repliek van schepen Kris Declercq dat dit initiatief een goed idee is en past binnen de 

stad; dat deze activiteit wel niet begroot werd en strikt gezien niet behoort tot de bevoegdheid 
van de gemeenteraad; dat dit echter door de dienst moet bekeken worden wat betreft 

organisatie, sponsoring, budgettering, hoe; dat de diensten dergelijke zaken in een kader 
moeten gieten; 

 
Gaat over tot de stemming over het toegevoegd punt, rekening houdend met het goedgekeurd 

amendement; 
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BESLUIT, met algemene stemmen: 

 
Enig artikel: Het toegevoegd punt wordt, rekening houdend met het goedgekeurd amendement, 

goedgekeurd. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 26 januari  2015. 
 

 
 

Toegevoegd punt: 

zwerfvuil t.h.v. glasbollen. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
In toepassing van art. 22 van het Vlaams Gemeentedecreet en art. 5 § 1 van het huishoudelijk 

reglement van de gemeenteraad; 
 

NEEMT AKTE: 
van het toegevoegd punt, ingediend door dhr. Cyriel Ameye, raadslid Vlaams Belang, bij e-mail 

van 21.01.2015, betreffende zwerfvuil t.h.v. glasbollen; 
 

AANHOORT: 
de toelichting van dhr. Cyriel Ameye, raadslid Vlaams Belang, met volgende motivering: 

 
“Het zwerfvuil, een problematiek die het Vlaams Belang in het verleden regelmatig aan de orde 

van de dag heeft gezet in de gemeenteraad, blijft een teer punt in deze stad. Ondanks de 
aangekondigde maatregelen tegen de ophoping van zwerfvuil aan de 60 glasbollen in deze stad, 

ondanks het invoeren van 3 mobiele camera’s en 4 fictieve detectives lijkt de stad de strijd 
opnieuw te verliezen.  

Nochtans mag de stad deze strijd niet verliezen, en de reden hiervoor hebben wij u in het 
verleden ook al enkele keren duidelijk gemaakt. De uit Amerika stammende ‘Broken Window’-

theorie heeft met name aangetoond dat een openbare plaats, een plein, een stadsomgeving, 
met veel ‘kapotte ramen’ nieuwe, bijkomende criminaliteit aantrekt. Wil men met andere 

woorden een veilige omgeving, wil men het gevoel van onveiligheid bij de burgers bestrijden, dan 
moet men ook zorgen voor een nette, propere, verzorgde omgeving. Een omgeving zonder 

zwerfvuil dus.  
Het zwerfvuil blijft dus voor problemen zorgen, ondanks de mobiele camera’s en ondanks de 

fictieve detectives. Of zoals een krant een stadsmedewerker liet formuleren: “Het is om 
radeloos van te worden. Sluikstorters maken zich gewoon onherkenbaar door een kap over hun 

hoofd te trekken”.  
MIROM zorgt voor het opkuisen van de overlast van dit zwerfvuil, en de kostprijs hiervan zou 

neerkomen op de bouw van 4 sociale woningen. Als u nog een reden zoekt om snel en 
doortastend op te treden, dan is de financiële belasting van de stad en dus van de burgers 

zeker een reden om op te treden.  
Als preventie niet helpt, moet men een tandje bijsteken en moet er meer repressie komen. Als 

overtreders niet willen horen, moeten ze maar voelen.  
 

Beschikkend gedeelte 
De gemeenteraad, in zitting bijeen op maandag 26 januari 2015, en de toelichting horende van 

het Vlaams Belang betreffende het ophopend zwerfvuil aan de glasbollen, verzoekt het College 
van Schepenen en Burgemeester 

- De nodige stappen te zetten om onmiddellijk over te gaan tot een evaluatie van de 
maatregelen, zijnde de mobiele camera’s en de fictieve detectives aan de glasbollen in 

deze stad; 
- De beschikbare camera’s voortaan op een meer verdoken – en dus niet meer 

aangekondigde – manier aan te brengen; 
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- Te zorgen voor anonieme controles, eventueel in anonieme wagens;  

- En tot slot aan te plakken dat sluikstorters die worden gesnapt, voortaan niet alleen een 
GAS-boete zullen moeten betalen, maar ook zullen tussenkomen voor de gemaakte 

kosten”; 
 

En met het antwoord van schepen Nathalie Muylle dat betrokkene ook aanwezig was op de 
milieuraad dat dit sterk opgevolgd wordt; dat er altijd ingezet werd en wordt op twee domeinen: 

het preventieve luik en het repressieve luik; dat uit het rapport blijkt dat de meeste gasboetes 
worden uitgeschreven voor zwerfvuil; dat de vraag gesteld wordt n.a.v. het krantenartikel 

omtrent zwerfvuil in de Kattenstraat; dat het nu nog te vroeg is om een evaluatie te doen; dat 
daarentegen de cijfers voor het plaatsen van camera’s aan de glasbol in Beveren wel positief is; 

dat de problematiek in de kattenstraat specifieke acties vragen; dat vrijdag a.s. politionele 
acties zullen ondernomen worden om de bevuilers op heterdaad te betrappen; dat men 

constant bezig is met het onderzoeken en het bijsturen; dat hierbij wel rekening moet gehouden 
worden met de privacy-wetgeving en de camera-wetgeving; dat communicatie nodig is; dat 

indien politioneel wordt tussengekomen de boete varieert van 60 euro tot 450 euro; dat dit 
inderdaad een effectief middel;  

 
Gaat over tot de stemming 

stemmen ja: Filip Deforche, Cyriel Ameye en Immanuel De Reuse 
en neen: Luc Martens, Bart Wenes, Michèle Hostekint, Filiep Bouckenooghe, Griet Coppé, 

Henk Kindt, Nathalie Muylle, Kris Declercq, José Debels, Marc Vanwalleghem, Frans Dochy, 
Geert Huyghe, Ria Vanzieleghem, Tania Feys, Gerdi Casier, Frederik Nuytten, Leen Sercu, Yana 

Debusschere en Stefaan Van Coillie. 
onthouden: Annelies Carron, Francis Reynaert, Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, Mieke 

Van Hootegem, Siska Rommel, Daniel Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, 
Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert en Maxim Deweerdt. 

 
BESLUIT: 

 
Enig artikel: Het toegevoegd punt wordt niet goedgekeurd. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 26 januari 2015. 

 
 

 

Toegevoegd punt: 

ontwerp subsidiereglement voor verenigingen. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
In toepassing van art. 22 van het Vlaams Gemeentedecreet en art. 5 § 1 van het huishoudelijk 

reglement van de gemeenteraad; 
 

NEEMT AKTE: 
van het toegevoegd punt, ingediend door mevr. Trees Coffyn, raadslid N-VA, bij e-mail van 

21.01.2015, betreffende ontwerp-subsidiereglement voor verenigingen; 
 

AANHOORT: 
de toelichting van mevr. Trees Coffyn,  raadslid N-VA, met volgende motivering: 

 
“Het subsidiereglement voor verenigingen wordt gewijzigd met ingang van 1/01/2015. 

Er zal gewerkt worden met een puntensysteem, de subsidie wordt berekend naar gelang het 
aantal verworven punten. 

Tot nu tot werd de subsidie berekend en uitbetaald op het werkjaar van het jaar voordien. 
Zo ook in 2014 werd die uitbetaald voor het werkjaar 2013. 
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Het nieuwe reglement bepaalt nu dat in de loop van november of december 2015 het formulier 

met puntensysteem moeten ingediend worden over het werkjaar 2015 en de uitbetaling zou 
dan nog eind december gebeuren. 

Conclusie: de verenigingen met toepassing van het nieuw reglement moeten geen verslag 
indienen over het werkjaar 2014 en krijgen dus ook geen subsidie voor dit werkjaar. 

Daarbij komt nog, om in aanmerking te komen voor subsidie, de verplichting om houders van 
een vrijetijdspas een korting toe te staan van 50% op de deelnameprijs van alle activiteiten 

alsook op het lidgeld. 
Veel verenigingen moeten een groot deel van het lidgeld afstaan aan hun overkoepelende 

organisatie, waardoor ze een bijkomend verlies zullen lijden. 
We weten allemaal dat sommige verenigingen moeite hebben om het hoofd boven water te 

houden en die jaarlijkse subsidie meer dan welkom is. 
 

Daardoor onze bezorgdheid voor de verenigingen en vragen de raad dan ook volgende goed te 
keuren: 

 
- Het ontwerp van het nieuwe reglement te herzien en aan te passen zodat de 

verenigingen alsnog de subsidie voor het werkjaar 2014 krijgen.”; 
 

En met antwoord van dhr. Filiep Bouckenooghe dat de vraag eigenlijk een beetje te vroeg komt 
aangezien de formele adviezen van de adviesraden nog niet binnen zijn en bijgevolg het 

subsidiereglement nog niet klaar is om voor te leggen aan de gemeenteraad; dat het ontwerp 
vermoedelijk zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad in maart; dat het uitgangspunt is dat 

de vereniging elk jaar een subsidie krijgt, enkel de berekeningswijze wordt aangepast in die zin 
dat i.p.v. het vorig werkjaar het huidig kalenderjaar in aanmerking wordt genomen; dat indien 

uw redenering gevolgd wordt in het jaar 2015 een dubbele subsidie zou moeten voorzien en 
betaald worden; dat dit uiteraard niet de bedoeling is; 

 
Gaat over tot de stemming; 

 
BESLUIT, met algemene stemmen – 3 onthoudingen (Filip Deforche, Cyriel Ameye en Immanuel 

De Reuse) 
 

Enig artikel: Het toegevoegd punt wordt goedgekeurd. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 26 januari 2015. 
 

 

Einde van de zitting: 10.25u 

 
Geert Sintobin        Bart Wenes 

Stadssecretaris       Voorzitter gemeenteraad 
 

En goedgekeurd in openbare vergadering van 23 februari 2015. 
 

 
 

 
Geert Sintobin        Bart Wenes 

Stadssecretaris       Voorzitter gemeenteraad 
 

 
 


