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GEMEENTERAAD DD. 23 MAART 2015 
 

 
Aanvang van de zitting: 19.00u 

 
Aanwezig:                      36 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 Man-
haeve, Trees Verduyn-Coffyn, Francis Reynaert, Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt, Gerdi Ca-

sier, 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: -  

 
Afwezig: -  

 
Afwezig bij de aanvang van de zitting:  

mevr. Nathalie Muylle, schepen 
 

MET OPEN DEUREN: 
 

Mededelingen: 
 

Er wordt meegedeeld dat er problemen zijn met de opname van de gemeenteraad. 
 

Volgende A-punten worden op vraag van raadsleden behandeld als B-punten: 3 – 4 – 6 - 7 
 

 
MET OPEN DEUREN: 

 
A-punten: 

 
AGENDAPUNT nr. 1 

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

23 februari 2015. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 
In toepassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad worden de notulen van de 
vergadering van de gemeenteraad van 23 februari 2015 ter goedkeuring voorgelegd; 
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BESLUIT, met algemene stemmen: 

 
Enig artikel: de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 23 februari 2015 worden 

goedgekeurd. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 23 maart 2015. 
 

 
 

AGENDAPUNT nr. 2 
 

Vraag om uitleg d.d.17.03.2015 van dhr. Filip Deforche; raadslid Vlaams Belang, betreffende 
de onaanvaardbare situatie aan de school De Vlieger 

 
DE GEMEENTERAAD: 

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

 
NEEMT AKTE: 

van de vraag van dhr. Filip Deforche, raadslid Vlaams Belang, ingediend bij schrijven van 
17.03.2015 waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen 

over de zorgwekkende toestand van de school De Vlieger in haar tijdelijke nieuwe vestiging 
STAP; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van dhr. Filip Deforche, raadslid Vlaams Belang, en met vol-
gende vragen: 

“- Bent u op de hoogte van de klachten? 
- Welke maatregelen zullen er genomen worden om het één en ander bij te sturen? 

- Er waren toch beloftes voor een grotere overkapping?  
- Kan er niet voor gezorgd worden dat de kinderen ’s middags warme maaltijden krijgen? 

- Is die allemaal wel veilig? 
- Hoe zal ervoor gezorgd worden dat de kwaliteit van het onderwijs hier niet onder lijdt? 

- Hoelang zullen de werken duren?”; 
 

Met het antwoord hierop van schepen Michèle Hostekint dat dit een schitterend bouw-
project is en dat er geen verbouwingen kunnen gebeuren zonder overlast of hinder maar 

dat alles goed voorbereid werd; dat de kleuters in de school zijn gebleven en dat de leer-
lingen van de lagere afdeling werden overgebracht naar de tijdelijke vestiging in Vedastus 

en in de STAP; dat de nodige werken werden uitgevoerd om kwalitatieve lokalen te kun-
nen aanbieden nl. nieuwe ramen, schilderwerken, digiborden, speelplaats,…Dat deze tij-

delijke verhuizing ervoor zorgt dat de bouwwerken na twee jaar kunnen klaar zijn; dat in-
dien deze tijdelijke verhuizing niet zou plaats vinden, de werken minstens 4 schooljaren 

zouden duren;  
- afdak Vedastus: onder het afdak kan inderdaad slechts een beperkte groep schuilen; 

dat de andere kinderen in de inkomhal kunnen schuilen; dat programma’s worden voor-
zien bij regenweer; dat binnenkort een extra afdak gemonteerd zal worden; 

- warme maaltijden: er zijn inderdaad geen warme maaltijden; dat alle mogelijke pistes 
werden onderzocht maar dat het onmogelijk bleek om warme maaltijden te verstrekken: 

maaltijden aanvoeren, plaats voor de afwas, onvoldoende plaats om in twee beurten op 
een kwalitatieve manier warme maaltijden voor te zetten; dat er wel warme soep voorzien 

wordt; dat dit echter niet uitzonderlijk is; dat in vele andere gemeenten nooit warme 
maaltijden worden aangeboden; 

- aantal kinderen in een lokaal: de lokalen werden goedgekeurd door de inspectie; dat 
deze lokalen groter zijn dan de lokalen in de Hoogstraat; dat de maximum capaciteit be-

perkt is tot 25 leerlingen in één klas; dat het eerste leerjaar opgesplitst werd in drie 
groepen; dat voor de turnlessen gebruik wordt gemaakt van de polyvalente zaal op het 



23.03.2015 114 

 

 

Kerelsplein; dat de verplaatsing met de bus gebeurt; 
- sleuren met banken: de klassen in de STAP worden gedeeld; dat niet alle klassen met 

banken moeten sleuren; dat blijkt dat dit echter geen overlast is en dat dit gebeurt met 
veel enthousiasme; dat deze banken worden verplaatst in kader van de muzieklessen en 

dat na de lessen van de muziekschool de stoelen en banken teruggeplaatst worden voor 
de dagschool; dat onlangs een evaluatie plaats vond en dat de resultaten goed waren; 

dat bij individuele problemen altijd de school kan gecontacteerd worden; 
 

En met repliek van het betrokken raadslid dat er nood is aan een goede communicatie 
met de ouders; dat deze problematiek leeft onder de ouders; 

 
En met antwoord van schepen Michèle Hostekint dat dit reeds gebeurde; dat er wel dui-

delijk werd gecommuniceerd en dat dit niet voor iedereen een ideale oplossing is; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 23 maart 2015. 

 

 

Mevr. Nathalie Muylle, schepen, vervoegt de zitting. 

 

 

Vraag om uitleg d.d. 18.03.2015 van dhr. Gerdi Casier, raadslid sp.a, betreffende stand 

van zaken city depot. 
 

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 18.03.2015 

waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over de stand 
van zaken m.b.t. city depot; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van dhr. Gerdi Casier, raadslid sp.a en met vraag naar de stand van 
zaken m.b.t. city depot; 

 
Met het antwoord hierop van schepen Kris Declercq dat city depot een merknaam een soort-

naam geworden is; dat city depot op vraag van de stad een studie opmaakte; dat de studie in 
juni zou opgeleverd worden maar deze echter nog niet af is daar de handelaars, de dienst eco-

nomie en de dienst mobiliteit nog dient ondervraagd te worden; dat dit ook aan bod kwam in 
het overleg met de schepenen van economie van de centrumsteden en de POM; dat blijkt dat 

meerdere actoren dit kunnen aanbieden en dat overheidssteun in deze niet meer van belang is; 
dat er echter wel nog een fiat van de stad nodig is om dit te kunnen doen; dat aan city depot 

werd gevraagd om het rapport te presenteren maar dat hun grootste bekommernis is dat de 
concurrenten met de resultaten zouden weglopen; dat de stad ook de andere bedrijven, die 

zich spontaan meldden, de kans willen geven om hun project toe te lichten; dat het college op 
basis van de presentaties een beslissing zal nemen waarbij ofwel zal geopteerd worden voor 

een project waarbinnen de stad zelf mee financiert ofwel waarbij de keuze gemaakt wordt om 
de logica van de vrije markt te volgen waarbij verschillende actoren de kans krijgen om op te 

treden; dat hierin nog geen timing kan vooropgesteld worden; dat er dient opgemerkt te wor-
den dat er wel al enige interesse is van de handelaars, maar nog niet overweldigend; dat dit 

nog moet groeien en zeker in een ruimer kader dient bekeken te worden wat betreft mobiliteit; 
 

En met vraag van het betrokken naar de concurrenten van city depot; 
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En met antwoord van schepen Kris Declercq dat o.a. B post en Bubble post zich spontaan heb-
ben gemeld; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

 

Aldus gedaan in openbare zitting van 23 maart 2015. 

 

 
Vraag om uitleg d.d. 18.03.2015 van dhr. Filiep Manhaeve, raadslid N-VA, betreffende 

jaarverslag nv Parkeren. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

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

NEEMT AKTE: 
van de vraag van dhr. Filiep Manhaeve, raadslid N-VA, ingediend bij schrijven van 18.03.2015 

betreffende het jaarverslag van NV Parkeren; 
 

AANHOORT: 
de toelichting daaromtrent van dhr. Filiep Manhaeve, raadslid N-VA en met volgende vragen: 

 
“1. Ofwel moet het quota herrekend worden naar een werkjaar en werd het quota overschre-

den. Ofwel moet het quota vergeleken worden met de retributies die in dezelfde periode van het 
quota werden uitgeschreven (januari 2014 tot en met december 2014). Welke van deze twee 

is het?  
 

2. Het parkeerbedrijf klaagde over het bestaan van quota. Het is onlogisch dat wie fout gepar-
keerd staat geen retributie kan krijgen omdat het quota opgebruikt is. Het stadsbestuur had dit 

in het originele contract gezet als stok achter de deur. Zo kon het parkeerbedrijf niet onbeperkt 
retributies uitschrijven. In de nieuwe parkeerovereenkomst is het quota aangepast zodat het 

parkeerbedrijf zelf kan beslissen in welke zone (betalende of blauwe) het aantal retributies wordt 
uitgeschreven. Waarom werd er een quota behouden? Vreest het stadsbestuur dat NV Parke-

ren hun bevoegdheden gaat misbruiken?  
 

3. Tijdens de uiteenzetting door het parkeerbedrijf bleek dat er problemen zijn met het uitschrij-
ven van de retributies in de Ardooisesteenweg en de Spinnerstraat. Zo laat men nooit meer 

een parkeerwachter alleen door deze straten lopen. Het parkeerbedrijf vroeg in de commissie 
ondersteuning bij deze problemen. Hoe gaat het stadsbestuur het parkeerbedrijf hierbij helpen? 

Als het parkeerbedrijf deze problemen ondervindt, is het dan niet mogelijk dat inwoners het-
zelfde gevoel hebben? Wat doet het stadsbestuur om de inwoners van dit onveiligheidsgevoel te 

helpen?  
 

4. Het parkeerbedrijf gaf aan dat ze heel wat meer nuttige data hebben dan wat er momenteel 
beschikbaar is voor de stadsdiensten. Gaat de stad ingaan op dit aanbod en zal deze data dan 

ook opgevraagd worden?” 
 

En met antwoord van schepen Henk Kindt dat het quota in het basiscontract werd opgenomen; 
dat de bedoeling van het quotum was om het aantal retributies in de blauwe zone en in de beta-

lende zone aan banden te leggen zodat bij de invoering een heksenjacht vermeden werd; dat dit 
in heel weinig steden wordt toegepast; dat dit quotum het maximum aantal uit te schrijven re-

tributies over één jaar vastlegt; dat na het eerste jaar door nv Parkeren een inschatting kon ge-
maakt worden voor de verdeling ervan over het jaar; dat in het nieuwe contract het quotum 
werd gewijzigd in die zin dat er geen uitsplitsing meer is tussen blauwe zone en betalende zone; 
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dat dit voor de Stad geen probleem was doordat de tarieven werden aangepast; dat nu maxi-
mum 50.000 retributies par jaar mogen uitgeschreven worden; dat bij afschaffing van dit quo-

tum meer retributies zullen uitgeschreven worden; dat in het contract opgenomen werd dat het 
quotum jaarlijks van toepassing is; dat blijkt dat in deze periode het quotum niet overschreden 

werd; dat het werkjaar door de aanpassing van het contract verlegd werd en nu overeenkomt 
met een werkjaar nl. van september t.e.m. september; dat nu een rapportage gebeurde over 

de eerste 8 maanden en dat in de loop van het najaar een rapportage zal gebeuren van een 
volledig werkjaar nl. van september tot september; dat de vraag m.b.t. het overschrijden van 

het quota indien dit gepolleerd zou worden over 8 maanden i.p.v. 1 jaar juridisch niet correct is 
omdat in het contract duidelijk staat over 1 jaar; dat nu de cijfers werden opgevraagd voor de 

resterende maanden van 2014 en dat blijkt dat er geen overschrijding is voor 2014; dat mis-
schien de cijfers voor de 4 resterende maanden van 2014 dubbel kunnen geteld worden maar 

dat in het contract duidelijk vermeld wordt dat het quotum aanhoudend substantieel moet over-
schreden worden; dat de taak van de gemeenteraad echter bestaat uit het uitstippelen van het 

beleid en een visie; 
 

En met repliek van het betrokken raadslid dat hij zeker niet pleit voor meer retributies maar dat 
N-VA tegen straffeloosheid is; dat in Izegem slechts op bepaalde dagen retributies worden uit-

geschreven en dat deze dagen variëren om een heksenjacht te vermijden; dat in het contract 
duidelijk vermeld wordt dat het quotum jaarlijks niet mag overschreden worden; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 23 maart 2015. 

 
 

Vraag om uitleg d.d. 19.03.2015 van dhr. Immanuel de Reuse, raadslid Vlaams Belang, 

betreffende het schrijfbeleid in de wijk Krottegem. 

 
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 
19.03.2015 waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen 

over het schrijfbeleid in de wijk Krottegem; 
 

AANHOORT: 
de toelichting daaromtrent van dhr. Immanuel De Reuse, raadslid Vlaams Belang, en met vra-

gen omtrent: 
- de veiligheid bij het uitschrijven van boetes, vooral de vrijdag tijdens het gebed;  

dat vooral de vrijdag gebruik gemaakt wordt van de tickets 15 minuten gratis parkeren. 
- de problemen in het begin van de Ardooisesteenweg waar er ook dubbel geparkeerd wordt; 

- het niet uitschrijven van boetes omwille van geweld 
- het aanpakken van de problematiek door de stad en nv Parkeren 

- de taak van de wijkagent?; 
 

Met het antwoord van schepen Griet Coppé dat omtrent het schrijfbeleid heel veel insinuaties 
worden gemaakt; dat ook op de commissievergadering duidelijk werd gemaakt dat iedereen op 

dezelfde manier behandeld wordt en cf. het reglement; dat door de parkeerwachters vastge-
steld wordt dat wanneer ze in het beeld komen in de wijk Krottegem vlug tickets worden geno-

men voor 15 min. gratis parkeren; dat dit gebeurt cf. het reglement en bijgevolg niet kan opge-
treden worden; dat inderdaad soms dubbel geparkeerd wordt maar dat dit dient gecontroleerd 

te worden door de politie; 
 

En met repliek van het betrokken raadslid dat hierover dient in overleg gegaan te worden met 
nv Parkeren om het schrijfbeleid te handhaven; dat hij tevens gehoord heeft dat de parkeer-

wachters bang zijn om in de wijk te schrijven; dat deze straten beschouwd worden als speciale 
straten en dat dit enorm leeft onder de bevolking en de stad zijn ogen niet mag sluiten voor 
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deze problematiek; dat ook dergelijke zaken, onder voorbehoud, op de sociale media worden 
gepost; 

 
En met antwoord van burgemeester Luc Martens dat sociale media dit in de hand werkt; dat 

op sociale media twee berichten werden gepost die leugenachtig zijn; dat de stad geen op-
dracht heeft gegeven om daar niet te schrijven; dat het eveneens niet correct is dat mensen 

die beroep doen op het OCMW zouden afgedekt zijn en niet zouden moeten betalen; dat de 
stad bezig is met de ganse omgeving: bv. wijkwerking, dat ook nauw samengewerkt wordt met 

andere partners; dat in deze zal opgetreden worden met de nodige discretie zoals in Sint-Mi-
chiels, achter de Grand Bazar; 

 
En met repliek van het betrokken raadslid dat hij echter hoopte op een steunverklaring aan nv 

Parkeren; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 23 maart 2015.  

 
 

Vraag om uitleg d.d. 19.03.2015 van mevr. Annelies Carron, raadslid Open Vld, betreffende 
fusie van gemeenten; 

 
DE GEMEENTERAAD: 

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

 
NEEMT AKTE: 

van de vraag van mevr. Annelies Carron, raadslid Open VLD, ingediend bij schrijven van 
19.03.2015 waarbij zij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen 

over de alternatieve vorm van fusie van gemeenten of een ambtelijke fusie of shared service 
center; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van mevr. Annelies Carron, raadslid Open Vld, en met volgende 
vragen: 

“- Wat is de visie van Roeselare om in dit verhaal te stappen? 
- Wil Roeselare fusioneren? En zo ja op welk niveau: bestuurlijk of ambtelijk niveau? 

- Stapt Roeselare in het Midwest verhaal? Zo ja, wat wordt naar voor geschoven als zijnde onze 
troef en op welk niveau en op welk vlak hopen we steun te krijgen van anderen? 

- Wat zijn de financiële gevolgen?”; 
 

Met het antwoord van burgemeester Luc Martens dat dit een zeer interessante vraag is 
waarop  nog geen eindantwoord kan gegeven worden;  

1. dat de fusie van gemeenten werd besproken bij de Vlaamse regeeronderhandelingen; dat 
sommigen voorstander waren van een fusie en andere niet; dat CD&V hiervan geen 

voorstander was; dat dit dan ook niet werd opgenomen in het regeerakkoord; dat de regering 
besefte dat de lokale besturen het bijzonder zwaar hebben: besparing, bijkomende taken; dat 

vooral de kleine gemeenten daar problemen mee hebben; dat MIDWEST momenteel in kaart 
brengt wat samen kan gedaan worden; dat daarnaast ook ervaringen worden uitgewisseld, 

beleid wordt afgestemd, een globale kijk op de regio wordt ontwikkeld; dat de Vlaamse Regering 
bezig is met een grote oefening m.b.t. decentralisatie; dat in dit kader ook een vijftal 

werkgroepen werden opgericht om na te gaan wat gerealiseerd kan worden; dat Vlaanderen 
dat heel consequent wil doen; 

2. Dat de lokale besturen daarnaast ook voldoende veerkracht moeten hebben om de 
opdrachten te kunnen uitvoeren; dat ook rekening moet gehouden worden met het feit dat de 
sectorale subsidies worden overgedragen; dat deze subsidies verminderd werden met 10% en 
er werd geen indexering toegepast;  
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En dat dan ook de vraag gesteld wordt hoe de gemeenten zich hierop kunnen organiseren; 
fusioneren van de bestuurlijke functie is in deze geen optie omdat dit een nadeel kan zijn voor 

de dienstverlening; dat een 2de piste de ambtelijke fusie is en dat Roeselare in Vlaanderen de 
koptrekker is; dat een dergelijke bundeling ook voorkomt in Nederland; dat dit een materie is 

om te bespreken in de commissie algemeen beleid; dat dit momenteel een grote denkoefening 
is waarbij budgettair neutraal wordt gewerkt; dat dit van zeer dichtbij wordt opgevolgd; 

 
En met repliek van het betrokken raadslid dat de vraag misschien te vroeg gesteld wordt; dat 

de vraag gaat omtrent het algemeen beleid en het beleid van Midwest en de visie van de Stad 
Roeselare; 

 
En met antwoord van burgemeester Luc Martens dat de visie van de stad in deze de visie van 

de gemeenteraad is; dat nu enkel de richting wordt afgetast; wie wilt wat; dat er momenteel 
bereidheid is tot samenwerking op het vlak van ICT, overheidsopdrachten; één pool van 

omgevingsvergunningen; dat momenteel enkel wordt afgetast en dat er bekeken wordt wie 
bondgenoot kan zijn in wat; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

 

Aldus gedaan in openbare zitting van 23 maart 2015.  

 
 

Vraag om uitleg d.d. 19.03.2015 van Dirk Lievens, raadslid CD&V, betreffende het fiscaal 
stimuleren voor het behoud van groene private percelen. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

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

 
NEEMT AKTE: 

van de vraag van dhr. Dirk Lievens, raadslid CD&V, ingediend bij schrijven van 19.03.2015 
waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over het fiscaal 

stimuleren voor het behoud van groene private percelen; 
 

AANHOORT: 
de toelichting daaromtrent van dhr. Dirk Lievens, raadslid CD&V en met vraag om eens na te 

denken over hoe je mensen kan aanmoedigen om de groene private percelen te behouden en  
niet te verkopen aan verkavelaars en bouwpromotoren en tot het uitwerken van enkele voorstel-

len die in een volgende commissie financiën zouden kunnen besproken worden; 
 

En met antwoord van schepen Henk Kindt dat dit zal onderzocht worden; dat reeds geïnfor-
meerd werd bij de diensten; dat dit zal bekeken worden maar dat het niet zo eenvoudig is; dat 

het doel van de belasting immers het bebouwen van een perceel is en dat het doel moet gevrij-
waard blijven; dat bij vrijstelling rekening moet gehouden worden met het gelijkheidsbeginsel; 

dat de vraag ook gesteld wordt hoe dit moet geformuleerd worden; dat de mensen niet altijd 
ter goede trouw zijn en dat dus misbruiken kunnen ontstaan; dat het best mogelijk is dat deze 

mensen reeds vrijgesteld zijn wegens harmonisch geheel bv. samenvoegen van percelen; dat 
bouwen dus niet verplicht is en dat de beslissing bij de eigenaar zelf ligt; dat dit verder zal on-

derzocht worden rekening houdend met alle elementen en dat dit ten gepaste tijde zal voorge-
legd worden aan de commissie; 

 
En met repliek van het betrokken raadslid dat de commissie zal afgewacht worden; dat dit een 

hefboom kan zijn om bepaalde keuzes van particulieren te stimuleren; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 23 maart 2015. 
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Vraag om uitleg d.d. 19.03.2015 van dhr. Stefaan Van Coillie, raadslid CD&V betreffende de 

afschaffing van de bibliotheekplicht voor steden en gemeenten. 
 

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 

19.03.2015 waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen 
over de afschaffing van de bibliotheekplicht voor steden en gemeenten; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van dhr. Stefaan Van Coillie, raadslid CD&V en met vraag hoe het 
stadsbestuur t.o.v. deze beslissing staat en welke garanties kunnen gegeven worden dat de 

stad de werking van ARhus en De Spil zal blijven ondersteunen; 
 

En met antwoord van burgemeester Luc Martens dat dit aansluit bij de vraag van mevr. Anne-
lies Carron in die zin dat de achtergrond hetzelfde is; dat Vlaanderen niet beslist heeft om de 

bibliotheekplicht af te schaffen maar dat de Vlaamse Regering vertrouwen geeft aan de lokale 
besturen; dat deze besturen voldoende wijsheid hebben om keuzes te maken en dat er geen 

betutteling van de Vlaamse Regering meer nodig is; dat om dit geloofwaardig te maken beslist 
werd om naast het Stedenfonds ook sectorale subsidies toe te kennen; dat dus niet meer ge-

zegd wordt wat er met de subsidies moet gebeuren; dat de polemiek duidelijk in scene werd ge-
zet; dat er dus zeker geen discussie werd gevoerd over het feit dat een bibliotheek al dan niet 

nodig is; dat het ophouden van het bestaan van bv. De Spil ondenkbaar is, ook al werd er vroe-
ger geopperd dat dit onnodig was; dat het verdwijnen van ARhus, na het succes, ook onmoge-

lijk is; dat in het meerjarenplan afspraken werden gemaakt betreffende de financiële tussen-
komst van de stad in de werking van ARhus en De Spil; 

 
En met repliek van het betrokken raadslid dat hij blij is dat de werking van ARhus en De Spil be-

stendig wordt. 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 23 maart 2015. 
 

 
Vraag om uitleg d.d. 19.03.2015 van dhr. Maxim Deweerdt, raadslid N-VA betreffende de 

problematiek rond werfcontainers aan de uitgang parking station. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

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

NEEMT AKTE: 
van de vraag van dhr. Maxim Deweerdt, raadslid N-VA, ingediend bij schrijven van 19.03.2015 

waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over de 
problematiek rond werfcontainers aan de uitgang van de parking aan het station; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van dhr. Maxim Deweerdt, raadslid N-VA en met volgende vragen: 
“- Wat zijn de plannen van Infrabel i.v.m. deze containers? Worden deze nog in gebruik geno-

men? Zo neen, wanneer worden deze verwijderd? 
- Hoe denkt het college van burgemeester en schepenen om op deze problematiek een ant-

woord te bieden? 
- Hoe wordt deze plaats ingevuld na het verdwijnen van de containers?”; 
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En met antwoord van schepen Griet Coppé dat er goed nieuws is; dat de containers blijven 

staan omdat er zal gestart worden met de volgende fase; dat deze containers zullen gebruikt 
worden als werfcontainers; dat dergelijke problemen op verschillende plaatsen in de stad voor-

komen; dat bij vraag om extra controle door de wijkagent, de problematiek zich verplaatst bv. 
Spechtendreef; dat het moeilijk is om dit uit te sluiten; 

 
En met repliek van het betrokken raadslid dat hij daarmee akkoord is maar dat het plaatsen van 

een afsluiting toch mogelijk moet zijn; 
 

En met antwoord van schepen Griet Coppé dat dit zal bekeken worden; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 23 maart 2015 
 

 
Vraag om uitleg d.d. 19.03.2015 van dhr. Francis Reynaert, raadslid Open Vld, betreffende 

het patrimonium van het OCMW. 
 

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 

19.03.2015 waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen 
over het patrimonium van het OCMW; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van dhr. Francis Reynaert, raadslid Open Vld, en met volgende vra-
gen: 

“- Beschikt het OCMW Roeselare ook over dergelijke verborgen parels? Zo ja, is er een ambitie 
om te verkopen? 

- Heeft een mogelijke verkoop op korte termijn een impact op de stadstoelage? 
- Wat gebeurt er met dit patrimonium bij verzelfstandiging m.a.w. hoe verhoudt het zorgbedrijf 

zich hier in? 
- En wat wanneer het OCMW zal worden “ingekanteld” in het gemeentebestuur, Zal Stad 

Roeselare ook een grondige evaluatie doen van het volledige patrimonium?; 
 

En met antwoord van schepen Geert Depondt dat eigenlijk een afspraak werd gemaakt om der-
gelijke vragen te stellen in de Raad; dat dit reeds in de Raad werd besproken; dat de steden 

Gent, Kortrijk, Leuven en Antwerpen werden bevraagd door de Financieel Economische tijd; dat 
de stad Roeselare daarin niet vermeld wordt; dat de verkoop eigenlijk gaat over het patrimo-

nium dat ze niet nodig hebben voor hun werking; dat immers het patrimonium van het OCMW 
dient voor de werking van de zorg; dat het OCMW Roeselare geen verborgen parels bezit; dat 

het OCMW niet behoort tot de rijke OCMW’s; dat in de loop van de legislatuur wel patr imonium 
zal verkocht worden in het kader van herlokalisatie omwille van de fusie; dat bij verkoop de op-

brengst zal gebruikt worden om herinvesteringen te doen; bv. sociale verhuurwoningen die zul-
len overgedragen worden aan het SVK; dat een verkoop enkel invloed heeft op het ene jaar; 

een grondige screening is reeds gebeurd en zal niet meer moeten gebeuren bij de inkanteling; 
dat een lijst met de staat van het patrimonium zal bezorgd worden aan de dienst patrimonium 

van de stad; dat de verkoop enkel aanleiding zal geven tot herinvestering en geen invloed zal 
hebben op het budgettaire; dat vanaf volgend jaar de dotatie aan het OCMW en het zorgbedrijf 

zal opgesplitst worden; 
 

En met repliek van het betrokken raadslid dat verkoop van het patrimonium niet noodzakelijk 
een verarming is; 
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En met antwoord van schepen Geert Depondt dat bij het OCMW een verkoop meestal gelinkt is 

aan een herinvestering; dat dit geen invloed heeft op de kas; dat er een onderscheid dient ge-
maakt te worden tussen investeringsuitgaven en exploitatieuitgaven: 

verkoop om bv de financiering van een nieuw rusthuis mogelijk te maken; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 23 maart  2015. 
 

 
AGENDAPUNT nr. 5 

 
Grondafstand verkaveling Koestraat. Goedkeuring. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
Landmeter Demyttenaere Paul heeft, in opdracht van nv Immo Bossu, een ontwerp opgemaakt 

voor een verkaveling in de Koestraat te Roeselare; 
 

Het betreft het verkavelen van 3 kadastrale percelen in 9 loten. Hiervan zijn er drie voorzien 
voor open bebouwing en 6 voor halfopen bebouwing; 

 
De Koestraat heeft t.h.v. de verkaveling een beperkte profielbreedte. Bij dergelijke beperkte 

breedtes wordt er een nieuwe rooilijn ontworpen. De nieuwe rooilijn wordt uitgezet 5m uit de as 
van de bestaande rijweg; 

 
Bij het uittekenen van rooilijn bleek dat er nog 1m bijkomend dient te worden voorzien; 

 
Om dit te realiseren wordt in de vergunningsvoorwaarden aan de verkavelaar door de dienst 

wegen een gratis grondafstand van 1m gevraagd langsheen de Koestraat over de totale lengte 
van de verkaveling;  

 
Gelet op artikel 4.7.16 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 

 
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 

 

BESLUIT, met algemene stemmen 

 
Enig artikel: verleent goedkeuring aan de grondafstand in de Koestraat t.h.v. de verkaveling van 

nv Immo Bossu. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 23 maart 2015. 
 

 
 

AGENDAPUNT nr. 8 
 

Cultuurcentrum De Spil. Vervanging van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

De Gemeenteraad keurde op  06.07.1993 de statuten van het cultureel centrum “De Spil” 
goed;  

 
In de gemeenteraadszitting van 21 oktober 2014 werden de statuten van het cultuurcentrum 
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“De Spil” gewijzigd; dat deze aanpassing een gevolg is van de wettelijke verplichting om gemeen-
telijke vzw’s om te vormen tot gemeentelijke externe verzelfstandigd agentschap in privaatrech-

telijke vorm cf. art. 245, 246 en 247 van het gemeentedecreet; 
 

De statuten van vzw CC De Spil bepalen dat de vereniging bestaat uit vierenveertig leden. Ze 
worden aangeduid: 

- voor de helft door de gemeenteraad, onder zijn leden, met inbegrip van de schepenen van cul-
tuur en van financiën en  

- voor de helft door de Koepel Roeselaars Cultuurbeleid, onder de leden van de sectorale deel-
raden en de gebruikersverenigingen. 

 
De gemeenteraad duidde in zitting van 18 maart 2013 volgende personen aan als lid namens 

de politieke fracties in de algemene vergadering van Cultuurcentrum “De Spil”: Kris Declercq, 
Nathalie Muylle, Frans Dochy, Ria Vanzieleghem, Marc Vanwalleghem, Geert Huyghe, Dirk  

Lievens, Brecht Vermeulen, Frederik Declercq, Mieke Van Hootegem, Siska Rommel, Trees 
Coffyn, Lien Vuylsteke, Lieve Lombaert, Henk Kindt, Frederik Nuytten, Gerdi Casier Filiep  

Bouckenooghe, Leen Sercu, Filip Deforhe, Immanuel De Reuse en Francis Reynaert; 
 

Met het e-mailbericht d.d. 09.03.2015 deelt dhr. Immanuel De Reuse, fractieleider Vlaams 
Belang, mee dat dhr. Filip Deforche ontslag neemt als vertegenwoordiger namens de stad in de 

algemene vergadering van het cultuurcentrum “De Spil”; 
 

Er wordt voorgesteld om dhr. Filip Deforche te vervangen door dhr. Cyriel Ameye; 
 

GAAT OVER: 
 

Tot de geheime stemming waaraan zevenendertig leden deelnemen voor de aanduiding van de 
leden namens de politieke fracties voor de algemene vergadering van het Cultureel Centrum 

”De Spil” 
 

De opening der briefjes geeft volgende uitslag: 
 

Dhr. Cyriel Ameye bekomt zevenendertig ja-stemmen. 
Er zijn geen neen-stemmen en geen onthoudingen. 

 
BESLUIT: 

 
Artikel 1: Dhr. Cyriel Ameye, de volstrekte meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte 

stemmen bekomen hebbende, wordt aangeduid als lid namens de politieke fracties van de alge-
mene vergadering van het Cultureelcentrum “De Spil” ter vervanging van dhr. Filip Deforche: 

 
Artikel 2: 

Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan het Cultureelcentrum “De Spil”, Hippoliet 
Spilleboutdreef 1, 8800 Roeselare. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 23 maart 2015. 

 
 

 
AGENDAPUNT nr. 9 

 
Vereniging Audio. Toetreding van nieuwe leden. Goedkeuring. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
Gelet op de vraag vanwege OCMW Dendermonde om toe te treden tot de vereniging Audio, zoals 

blijkt uit de notulen van de OCMW-raad van 21 mei 2013;   
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Gelet op de vraag vanwege OCMW Sint-Amands om toe te treden tot de vereniging Audio, zoals 

blijkt uit de notulen van de OCMW-raad van 11 juni 2013;   
 

Gelet op de vraag vanwege OCMW Zonnebeke om toe te treden tot de vereniging Audio, zoals 
blijkt uit de notulen van de OCMW-raad van 21 januari 2014;   

 
Gelet op de vraag vanwege OCMW Zemst om toe te treden tot de vereniging Audio, zoals blijkt 

uit de notulen van de OCMW-raad van 25 februari 2014;   
 

Gelet op de vraag vanwege OCMW Ronse om toe te treden tot de vereniging Audio, zoals blijkt 
uit de notulen van de OCMW-raad van 29 april 2014;   

 
Gelet op de vraag vanwege gemeente Sint-Amands om toe te treden tot de vereniging Audio, 

zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 24 september 2013;   
 

Gelet op de vraag vanwege gemeente Zonnebeke om toe te treden tot de vereniging Audio, zoals 
blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 10 februari 2014;   

 
Gelet op de vraag vanwege stad Mechelen om toe te treden tot de vereniging Audio, zoals blijkt 

uit de notulen van de gemeenteraad van 25 februari 2014;   
 

Gelet op de vraag vanwege stad Ronse om toe te treden tot de vereniging Audio, zoals blijkt uit 
de notulen van de gemeenteraad van 28 april 2014;   

 
Gelet op de vraag vanwege Welzijnszorg Kempen om toe te treden tot de vereniging Audio, zoals 

blijkt uit de notulen van de raad van beheer van 14 mei 2014;   
 

Gelet op de groeistrategie goedgekeurd door de Algemene Vergadering Audio van 24 april 2013; 
 

Gelet op het verzoek van de vereniging Audio om de toetreding van OCMW Dendermonde, OCMW 
Sint-Amands, OCMW Zonnebeke, OCMW Zemst, OCMW Ronse, gemeente Sint-Amands, ge-

meente Zonnebeke, stad Mechelen, stad Ronse en Welzijnszorg Kempen formeel goed te keu-
ren; 

 
Gelet op art. 224, tweede lid, van het OCMW-decreet dat de instemming van alle deelgenoten 

vereist voor de toetreding van nieuwe deelgenoten; 
 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 
 

BESLUIT, met algemene stemmen: 
 

Artikel 1. keurt de toetreding van OCMW Dendermonde tot de vereniging Audio goed. 
 

Artikel 2. keurt de toetreding van OCMW Sint-Amands tot de vereniging Audio goed. 
 

Artikel 3. keurt de toetreding van OCMW Zonnebeke tot de vereniging Audio goed. 
 

Artikel 4. keurt de toetreding van OCMW Zemst tot de vereniging Audio goed. 
 

Artikel 5. keurt de toetreding van OCMW Ronse tot de vereniging Audio goed. 
 

Artikel 6. keurt de toetreding van gemeente Sint-Amands tot de vereniging Audio goed. 
 

Artikel 7. keurt de toetreding van gemeente Zonnebeke tot de vereniging Audio goed. 
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Artikel 8. keurt de toetreding van stad Mechelen tot de vereniging Audio goed. 
 

Artikel 9. keurt de toetreding van stad Ronse tot de vereniging Audio goed. 
 

Artikel 10. keurt, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van de toetreding tot Au-

dio door de Algemene Vergadering van Welzijnszorg Kempen, de toetreding van Welzijnszorg 

Kempen tot de vereniging Audio goed. 
 
Aldus gedaan in openbare zitting van 23 maart 2015. 

 
 

Dhr. Filiep Manhaeve, raadslid, verlaat de zitting. 
 

 
AGENDAPUNT nr. 3 
 

Verkoop van grond voor een gascabine op de Trax-site, Beversesteenweg. Goedkeuring van 

de verkoop en de verkoopovereenkomst. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 24 juni 2013 werd voor het bou-
wen van een gascabine voor de spijzing van de openbare netten een locatie aan de nieuwe ro-

tonde, bij het begin van de Beversesteenweg, voorgesteld. Omdat de cabine daar esthetisch 
moeilijk in te passen was en ook wegens het uitzicht vanuit en naar het CM-gebouw, werd be-

sloten om een nieuwe locatie te zoeken.  
 

Deze werd gevonden op stadsgrond naast de toegangsweg naar de Trax-site. Deze grond werd 
door de stad aangekocht op 12 april 2013 van Warehouse en Industrial Properties nv.  

 
Door het college van burgemeester en schepen werd deze nieuwe ligging aan het begin van de 

toegangsweg tussen de weg zelf en het fietspad goedgekeurd op 16 september 2013. 
 

In het kader van de nieuwe ontwikkelingen op de Trax-site werd een nieuwe locatie voor de gas-
cabine uitgewerkt. Deze is gesitueerd naast de twee bestaande cabines op de site.  

 
In opdracht van CV Gaselwest, President Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk, werd door Geomex 

bvba een ontwerp van verkoopovereenkomst voor deze nieuwe locatie bezorgd, waarbij de stad 
26 m² grond uit het perceel, Roeselare 1ste afdeling sectie A nummer 305/02C, verkoopt aan 

Gaselwest tegen een prijs van 3.380,00 euro, dit is aan 130,00 euro/m² of de prijs die de 
stad betaalde voor aankoop van de grond van de toegangsweg. 

 
In dit ontwerp werd bepaald dat het notariskantoor Thiery te Roeselare-Rumbeke de authen-

tieke akte zal verlijden. De akte- en metingskosten zijn ten laste van CV Gaselwest. 
 
Gelet op het uittreksel uit het kadastraal plan en kadastrale fiche; 
 
Gelet op artikel 43 en titel VIII Bestuurlijk Toezicht van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

 
Gehoord het College van Burgemeester en Schepenen in zijn verslag; 
 
BESLUIT, met algemene stemmen 
 

Art.1.- De verkoop en verkoopsovereenkomst worden goedgekeurd. 
 
Art.2.- De heer hypotheekbewaarder wordt van de verplichting ontslagen ambtshalve inschrij-

ving te nemen bij het overschrijven van de akte verkoop. 
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Art.3.- In toepassing van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 - artikel 252§1, wordt een be-

knopte omschrijving van deze raadsbeslissing aan het Provinciaal Gouvernement toege-
zonden voor toepassing van het algemeen bestuurlijk toezicht. 

 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 23 maart 2015 
 
 
Dhr. Filiep Manhaeve, raadslid, vervoegt de zitting. 

 
 

AGENDAPUNT nr. 4 

Wegen-, riolerings- en omgevingswerken op de wijk Bruanestraat-Koornstraat (stadsaandeel) 

Dossier nr. WEG/310-2014 
Goedkeuring ontwerp, lastvoorwaarden en gunningswijze 

DE GEMEENTERAAD:  

Het college van burgemeester en schepen heeft in zitting van 03 juni 2013 haar principieel 

akkoord gegeven aan Bouwmaatschappij De Mandel – Groenestraat 224 – 8800 Roeselare tot 
deelname en betaling van het stadsaandeel in de heraanleg van de Koornstraat en 

Bruanestraat met gescheiden riolering. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 06 oktober 2014 haar 

akkoord gegeven aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) te Brussel 
waarbij, overeenkomstig artikel 38 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de 

overheidsopdrachten, de VMSW in gezamelijke naam bij de gunning en de uitvoering van de 
opdracht als opdrachtgevend bestuur zal optreden. Er werd hiervoor een 

samenwerkingsovereenkomst opgemaakt. 

De deelnemende partners in dit dossier zijn: 

- VMSW - Brussel (als aanbestedende overheid) 
- Bouwmaatschappij De Mandel - Roeselare 

- Stadsbestuur Roeselare. 

De VMSW heeft Studiebureau LOBELLE bvba uit Varsenare aangesteld als ontwerper voor dit 

dossier. 

De ontwerper heeft een bestek met bijhorende plannen gemaakt voor de heraanleg van een 

deel van de Koornstraat en een deel van de Bruanestraat. 

De werken omvatten het opbreken van alle verhardingen en bestaande rioleringen. Er wordt 

een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd dat wordt aangesloten op de bestaande riool in de 
Koornstraat en Bruanestraat. De rijweg wordt aangelegd in asfalt en krijgt een breedte van 

7,5m. De voetpaden en opritten worden aangelegd in grijze betonstraatstenen en krijgen een 
minimumbreedte van 1,5m. 

De kostprijs voor deze opdracht wordt geraamd op: 

- aandeel VMSW: € 199.966,20 excl. btw + € 41.992,90 btw = € 241.959,10 

- aandeel De Mandel: € 8.325,00 excl. btw + € 1.748,25 btw = € 10.073,25 
- aandeel Stad Roeselare: 

€ 133.310,80 excl. btw + € 27.995,27 btw – € 14.742,69 recupereerbare btw = 
€ 146.563,38. 
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De opdracht wordt gegund bij wijze van open aanbesteding. 
Het openbaar karakter van de aanbesteding laat toe dat meerdere aannemers zich kunnen kan-

didaat stellen voor deze overheidsopdracht en er gegund wordt aan de laagst regelmatige in-
schrijver. 

Volgende wetgeving is van toepassing: 

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, 

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot 
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 24, 

en meer bepaald artikel 38 die een gezamenlijke uitvoering van werken voor rekening van 
verschillende aanbestedende overheden toelaat. 

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

Het KB van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen. 

Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer 

bepaald artikel 5, § 2. 

Gehoord het schepencollege in zijn verslag; 

BESLUIT: met algemene stemmen - 17 onthoudingen (Filip Deforche, Cyriel Ameye, Imma-

nuel De Reuse, Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, Mieke Van Hootegem, Justine Pil-

laert, Siska Rommel, Daniel Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, Filiep Man-

haeve, Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt, Annelies Carron en Francis 

Reynaert) 

Artikel 1. 
Het ontwerp en de lastvoorwaarden voor de opdracht “Wegen-, riolerings- en omgevingswerken 

op de wijk Bruanestraat-Koornstraat”, opgesteld door de ontwerper Studiebureau LOBELLE 
bvba, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 

bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming voor het stadsaandeel bedraagt 

€ 133.310,80 excl. btw + € 27.995,27 btw – € 14.742,69 recupereerbare btw = 
€ 146.563,38. 

Artikel 2. 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van open aanbesteding. 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 23 maart 2015. 
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AGENDAPUNT nr. 6 
 

Tijdelijk reglement houdende de regeling van de publiciteit, het uitdelen van pamfletten, manifes-
taties, verkoopstanden en geluidshinder naar aanleiding van het ‘Natourcriterium’ op dinsdag 

28 juli 2015. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

Gelet op het gemeentedecreet, art 42 §1 waarbij de gemeenteraad over de volheid van be-
voegdheid beschikt ( verstrekken van een concessie valt overigens niet onder de definitie dage-

lijks bestuur ); het verstrekken van een concessie op het openbaar domein is noodzakelijk in 
functie van een vlotte organisatie van het ‘Natourcriterium’; 

 
Gelet op het stedelijk politiereglement, meer specifiek art 2.3.1, dat het mogelijk maakt om een 

vergunning af te leveren dat nadere detaillering inhoudt van de manier waarop de organisatie 
verder kan gebeuren; dat het noodzakelijk is om het voeren van publiciteit, het uitdelen van 

pamfletten, het houden van manifestaties, het plaatsen van verkoopstanden en het veroorzaken 
van geluidshinder te reglementeren 

 
BESLUIT, met algemene stemmen: 

 
Hoofdstuk I: Toewijzen concessie 

 
Artikel 1: Met het oog op het toewijzen van standplaatsen voor ambulante handelsactiviteiten 

en promotionele activiteiten wordt het beheer van het in Hoofdstuk 2, artikel 1 omschreven 
openbaar domein gedurende één dag,  

dinsdag 28 juli 2015, in concessie gegeven aan de organiserende vereniging,  
zijnde ‘vzw Roeselare Koerst’, aangesloten bij Wielerbond Vlaanderen met  

stamnr. 82007005, vertegenwoordigd door de  
heer Björn Gevaert, Gitsestraat 388 – bus 1 te 8800 Roeselare. 

 
Artikel 2: De concessie houdende vereniging kan betaling van een standplaatsvergoeding vra-

gen. 
 

Artikel 3: De concessiehoudende vereniging dient alle voorschriften, zoals geadviseerd door de 
politie en de brandweer, in acht te nemen zodat de openbare veiligheid en de openbare orde 

niet in het gedrang kunnen komen. 
 

Hoofdstuk II: Reglement betreffende de publiciteit, opstellen publiciteitsmateriaal en leurhandel. 
 

Artikel 1: Op dinsdag 28 juli 2015 is het voeren van publiciteit of het opstellen van publiciteits-
materiaal met betrekking tot andere manifestaties verboden langs het parcours en langs de 

openbare weg in de kring begrensd door de Kattenstraat,  
Albrecht Rodenbachstraat, Wallenstraat, Vrouwenstraat, Sint-Michielsplein, Zuidstraat, Paters-

straat, Botermarkt, Hazeltstraat, Leenstraat, Gasstraat, Stationsplein, Stationsdreef, Weverij-
straat, Ronde Komstraat, Gasthuisstraat, Brugsesteenweg, Noordstraat en de Désiré 

Mergaertstraat  uitgezonderd na goedkeuring van de concessiehoudende vereniging ‘vzw 
Roeselare Koerst’. De hierboven beschreven zone wordt in het verdere reglement betiteld als 

“projectzone”. 
 

Artikel 2: Vallen niet onder toepassing van de verbodsbepalingen in HFDST II, art.1: 

 Lokale handelszaken die in het bezit zijn van een permanente stedelijke vergunning om 

publimateriaal en/of verkoopsgoederen en/of terrassen op openbaar domein te plaat-
sen langs het parcours en langs de openbare weg in de voornoemde projectzone. 

Indien men evenwel ten gevolge van de organisatie van het criterium een tijdelijke uit-
breiding wenst van de bestaande vergunning, dient men hiervoor de toestemming te 

verkrijgen van de concessiehoudende vereniging. 
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 het parkeren van voertuigen die alleen de gewone firmanaam of aanduidingen voeren en 
niet kunnen aanzien worden als wagens bestemd om publiciteitsdoeleinden te maken. 

 
Artikel 3: Op dinsdag 28 juli 2015 is elke vorm van leurhandel verboden langs het parcours en 

langs de openbare weg in de voornoemde projectzone uitgezonderd na goedkeuring van de con-
cessiehoudende vereniging ‘vzw Roeselare Koerst’: 

 Er is echter een uitzondering voorzien betreft de ambulante handel voor de marktkra-
men die wekelijks op de markt aanwezig zijn en dit tot 13u.  

 
Hoofdstuk III: Bedeling van pamfletten en het voeren van gerichte samplingacties. 

 
Artikel 1: Op dinsdag 28 juli 2015 is elke bedeling van pamfletten en het voeren van gerichte 

samplingacties verboden langs het parcours en langs de openbare weg in de voornoemde pro-
jectzone, uitgezonderd na goedkeuring van de concessiehoudende vereniging  

‘vzw Roeselare Koerst’. 
 

Artikel 2: Op dezelfde dag is het naar aanleiding van de wielerwedstrijd verboden pamfletten uit 
te strooien boven het grondgebied tijdens het overvliegen van reclamevliegtuigen of helikopters 

en tijdens het uitvoeren van ballonvaarten. 
 

Hoofdstuk IV: Uitbating van de terrassen. 
 

Artikel 1: De concessiehoudende vereniging ‘vzw Roeselare Koerst’. kan geen vergoeding vra-
gen aan uitbaters die reeds een terrasvergunning hebben langs het parcours. Indien men ech-

ter een bijkomende terrasuitbreiding wil doen op 28 juli moet men de bijkomende m²’ers beta-
len aan de concessiehoudende vereniging ‘vzw Roeselare Koerst’, aan het geldende stedelijke 

tarief. 
 

Hoofdstuk V: Verkoopstanden, frituren, hamburgertenten, drankstanden enz. 
 

Artikel 1: Op dinsdag 28 juli 2015 is het verboden om verkoopstanden zoals frituren, hambur-
gertenten, barbecues, drankstanden of enige andere kramen te plaatsen langs het parcours en 

langs de openbare weg in de voornoemde projectzone uitgezonderd na goedkeuring van de con-
cessiehoudende vereniging ‘vzw Roeselare Koerst’. 

 
Artikel 2: Dit verbod geldt eveneens op private terreinen die voor het publiek openbaar worden 

gemaakt en een openbaar karakter krijgen en die gelegen zijn binnen de perimeter waarvan 
sprake is in artikel 1 van Hoofdstuk II. 

 
Artikel 3: Handelaars of privé personen mogen geen dranken in blik of glas verkopen op het 

openbaar domein. 
 

Hoofdstuk VI: Manifestaties – Betogingen. 
 

Artikel 1: Op dinsdag 28 juli 2015 is het verboden om manifestaties en betogingen in te rich-
ten, te organiseren of te laten organiseren. 

 
Hoofdstuk VII: Geluidshinder. 

 
Artikel 1: De bepalingen omtrent geluidshinder, zoals beschreven in het stedelijk politieregle-

ment van Roeselare, zijn integraal van toepassing. 
 

Hoofdstuk VII: Bestraffing en bekendmaking. 
 

Artikel 1: Overtredingen van dit reglement zullen vervolgd worden met GAS-sancties, zoals be-
schreven in het stedelijk politiereglement. 

 
Artikel 2: Afschrift van dit besluit wordt binnen de achtenveertig uur gestuurd aan: 
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- Ministerie van de Vlaamse Executieve. 
- In drievoud aan de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen. 

 
Tevens wordt van dit besluit dadelijk een afschrift gestuurd aan de griffie van de rechtbank van 

eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk en aan de griffie van de politierechtbank 
West-Vlaanderen afdeling Kortrijk. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 23 maart 2015. 

 
 

 
AGENDAPUNT nr. 7a) 

 
Straatnaam 

Toekennen van de straatnaam ‘Bolle-Akkerweg’ aan de verkaveling van Hectaar, Izegemseaar-
deweg, en doortrekken van bestaande straten ‘Marelput’ en ‘Mergelweg’. Definitieve aanvaar-

ding.  
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

Voorgesteld wordt om de straatnaam ‘Bolle-Akkerweg’ toe te kennen aan de verkaveling Hec-
taar, Izegemseaardeweg. Daarnaast worden de bestaande straten “Marelput” en “Mergelweg” 

doorgetrokken; 
 

De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24.11.2014, keurde de nieuwe straatnaam 
principieel goed. Na deze voorlopige goedkeuring werd de procedure verder gezet;  

 
De Cultuurraad Roeselare heeft een gunstig advies gegeven; 

 
Tijdens het openbaar onderzoek, dat liep van 29.12.2014 tot en met 27.01.2015 werden er 

geen opmerkingen en/of bezwaren ingediend; 
 

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; 

 
BESLUIT, met algemene stemmen: 

 
Art. 1 : De gemeenteraad aanvaardt de straatnaam “Bolle-Akkerweg definitief en kent deze toe 

aan de verkaveling Hectaar, Izegemseaardeweg. 
 

Art. 2 : De bestaande straten “Marelput” en “Mergelweg” worden doorgetrokken. 
 

Art. 3 : Dit besluit zal onderworpen worden aan het toezicht georganiseerd bij decreet van 28 
april 1993. 

 
Aldus gedaan in openbare vergadering van 23 maart 2015. 
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AGENDAPUNT nr. 7b) 
 

Straatnaam: 

Wijzigen straatnaam “Ortwinstraat” in “Te Groeneweghe”. Definitieve aanvaarding.  

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
Voorgesteld wordt de straatnaam Ortwinstraat in de verkaveling van de familie Verstraete – De-

bruyne, Groenestraat te wijzigen in de straatnaam Te Groeneweghe; 

 

De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24.11.2014, keurde de nieuwe straatnaam 
principieel goed. Na deze voorlopige goedkeuring werd de procedure verder gezet; 

 
De Cultuurraad Roeselare heeft een gunstig advies gegeven; 

 
Tijdens het openbaar onderzoek, dat liep van 29.12.2014 tot en met 27.01.2015 werden er 

geen opmerkingen en/of bezwaren ingediend; 
 

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; 

 
BESLUIT, met algemene stemmen: 

 
Art. 1 : De gemeenteraad aanvaardt de straatnaam “Te Groeneweghe” definitief en kent deze  

toe aan de verkaveling van de familie Verstraete - Debruyne. 
 

Art. 2 : Dit besluit zal onderworpen worden aan het toezicht georganiseerd bij decreet van 28 
april 1993. 

 
Aldus gedaan in openbare vergadering van 23 maart 2015. 

 
 

 
AGENDAPUNT nr. 10 

 

Subsidiëring van verenigingen en projecten. Vaststelling: 

10.1. Kaderreglement voor de structurele subsidiëring van verenigingen: algemene 

voorwaarden 

10.2. Kaderreglement voor de structurele subsidiëring van verenigingen: specifieke 

voorwaarden: 

a) gezinsverenigingen. 

b) seniorenverenigingen. 

c) jeugdverenigingen. 

d) culturele verenigingen. 

e) sportverenigingen. 

f) welzijnsverenigingen. 

g) milieu-, groen- en natuur gerelateerde verenigingen. 
10.3. Kaderreglement voor de subsidiëring van projecten en evenementen. 

 

DE GEMEENTERAAD: 
 

In het Meerjarenplan 2014-2019 werd vooropgesteld dat een algemeen subsidiesysteem kon 
ontwikkeld worden voor vergelijkbare ondersteuningsvragen van verenigingen gestoeld op 
dezelfde inhoudelijke accenten en principes.  De stad wil via subsidiereglementen de verenigingen 
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partner maken van het ruimere stadsbeleid (co-creatie), het verenigingsleven valoriseren en 
stimulerend en uitdagend werken op thema's en doelgroepen. 

Enkele uitgangspunten stonden hierbij voorop: (administratieve) vereenvoudiging, ondersteuning 
op maat van noden van verenigingen, gelijkwaardige behandeling van het verenigingsleven, 

stimuleren op thema's en doelgroepen; 
 

Er werd een kaderreglement voor de structurele subsidiëring van verenigingen en een 
kaderreglement voor de subsidiëring van projecten en evenementen ontwikkeld.  De opbouw van 

de reglementen bestaat telkens uit een aantal basisvoorwaarden, sectorale voorwaarden en een 
beoordeling op basis van kwantitatieve en kwalitatieve criteria.  Verenigingen kunnen voor hun 

structurele werking een (financiële) subsidie ontvangen.  Projecten en evenementen krijgen een 
(financiële) subsidie en een voucher; 
 

 
 
 
In 1ste fase komen volgende verenigingen in aanmerking voor de subsidiëring van de structurele 
werking: 

 Sportverenigingen 

 welzijnsverenigingen 

 seniorenverenigingen 

 jeugdverenigingen 

 culturele verenigingen 

 gezinsverenigingen 

 groen-, natuur- & milieu gerelateerde verenigingen 
 
Daarnaast kunnen er door verenigingen en min. 3 individuen jeugd-, cultuur- en sportprojecten 
ingediend worden ter subsidiëring (subsidie + voucher).  

  sport jeugd cultuur milieu gezin senioren welzijn NZ wijkcomités 

PROJECTEN                   
subsidie x x x           apart 

reglement 
voucher x x x x x x x x x 

STRUCTUREEL                   
subsidie x x x x x x x apart 

reglement 
apart 

reglement 



23.03.2015 132 

 

 

 
 

De subsidie wordt toegekend binnen de perken van het daartoe voorziene krediet.  Dat krediet 
is vermeld in de ‘lijst subsidies’, die is opgenomen in de beleidsnota van het budget van de stad. 

 

Structurele werking verenigingen 

Het budget wordt per sector verdeeld over de verschillende criteria.  Aan de kwantitatieve 
criteria wordt 20% van het totale subsidiebedrag besteed, aan de kwalitatieve criteria 80%.  

Voor de seniorenverenigingen wordt in een degressief groeipad voorzien om tegen 2018 de 
20-80% verhouding van de kwantitatieve versus de kwalitatieve criteria te bereiken. 

De financiële ondersteuning is afhankelijk van: 

 het aantal behaalde subsidiepunten op basis van de in aanmerking komende criteria 

(art. 7). 

 de waarde per subsidiepunt, voor elk criterium afzonderlijk berekend door het 

beschikbaar krediet van dit criterium te delen door het totaal aantal behaalde 

subsidiepunten van alle aanvaarde dossiers. 

De uiteindelijke structurele subsidie voor een vereniging is gelijk aan de optelsom van de 
bedragen voor alle criteria, waarbij per criterium het bedrag bekomen wordt door het aantal 

behaalde subsidiepunten voor die vereniging te vermenigvuldigen met de berekende waarde per 
subsidiepunt. 

 

Projecten en evenementen 

Er worden 2 verschillende ondersteuningsvormen toegekend: een voucher en/of een subsidie.  
Het bedrag van de voucher (logistieke ondersteuning) is afhankelijk van het aantal behaalde 

subsidiepunten op basis van de in aanmerking komende criteria (art. 6).  De voucher kan 
ingeruild worden bij de stad voor de huur van stadsinfrastructuur (zalen) en/of (rollend) 

materieel. 
Het bedrag van de subsidie (financiële ondersteuning) is enerzijds afhankelijk van het aantal 

behaalde subsidiepunten op basis van de in aanmerking komende criteria (art. 6) en de sector 
waartoe het project behoort (jeugd, sport of cultuur). 
 
Op 13.12.2014 vond een gemeenschappelijke infosessie plaats voor alle betrokken 

adviesraden.  Tot 15.02.2015 konden de adviesraden hun advies formeel uitbrengen.  
Op de verschillende vragen van de adviesraden werd een gezamenlijk antwoord door het college 

van burgemeester en schepenen geformuleerd. 
 

Gelet op artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet; 
 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag;: 
 

BESLUIT, Met algemene stemmen – 3 onthoudingen (Filip Deforche, Cyriel Ameye en 

Immanuel De Reuse) 

 
Artikel 1: Het kaderreglement voor de structurele subsidiëring van verenigingen - algemene 

voorwaarden wordt vastgesteld zoals in bijlage. 
 

Artikel 2: Het kaderreglement voor de structurele subsidiëring van verenigingen - specifieke 
voorwaarden – gezinsverenigingen wordt vastgesteld zoals in bijlage. 

 
Artikel 3: Het kaderreglement voor de structurele subsidiëring van verenigingen - specifieke 

voorwaarden – seniorenverenigingen wordt vastgesteld zoals in bijlage. 
 

Artikel 4: Het kaderreglement voor de structurele subsidiëring van verenigingen - specifieke 
voorwaarden – jeugdverenigingen wordt vastgesteld zoals in bijlage. 
 
Artikel 5: Het kaderreglement voor de structurele subsidiëring van verenigingen - specifieke 



23.03.2015 133 

 

 

voorwaarden – culturele verenigingen wordt vastgesteld zoals in bijlage. 

 
Artikel 6: Het kaderreglement voor de structurele subsidiëring van verenigingen - specifieke 
voorwaarden – sportverenigingen wordt vastgesteld zoals in bijlage. 

 
Artikel 7: Het kaderreglement voor de structurele subsidiëring van verenigingen - specifieke 

voorwaarden – welzijnsverenigingen wordt vastgesteld zoals in bijlage. 
 

Artikel 8: Het kaderreglement voor de structurele subsidiëring van verenigingen - specifieke 
voorwaarden – milieu-, groen- en natuur gerelateerde verenigingen wordt vastgesteld zoals in 

bijlage. 
 

Artikel 9:  Het kaderreglement voor de subsidiëring van projecten en evenementen wordt 
vastgesteld zoals in bijlage. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 23 maart 2015. 
 
Zie bijlage 1 t/m 9 

 
 

 

AGENDAPUNT nr. 10-4 

 

Reglement voor de subsidiëring van muziekevenementen. Vaststelling. 

 

DE GEMEENTERAAD: 
 

De gemeenteraad keurde in zitting van 27 februari 2012 het globaal subsidiereglement voor 
cultuur (voor verenigingen, projecten, muziekfestivals en ambassadeurschap) goed. Het regle-

ment muzikale zomerprogramma werd door de gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 21 
april 2014; 

 
In het meerjarenplan 2014-2019 werd vooropgesteld dat een algemeen subsidiesysteem 

moest ontwikkeld worden voor vergelijkbare ondersteuningsvragen van verenigingen gestoeld op 
dezelfde inhoudelijke accenten en principes; 

 
Het kaderreglement werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 23 maart 2015; 

 
Door het specifieke karakter van deze vorm van ondersteuning was het niet haalbaar om dit op 

te nemen in het nieuwe kaderreglement noch in het specifiek reglement voor cultuur; 
 

Het reglement muzikale zomerprogrammatie en het reglement festivalsubsidie werden her-
werkt tot “Reglement voor subsidiëring van muziekevenementen” gestoeld op de principes en 

bijhorende criteria van het “Kaderreglement voor de subsidiëring van projecten en evenemen-
ten”; 

 
Volgende doelstellingen en accenten worden ingeschreven in dit reglement :  

*doelstelling van de subsidie: het ondersteunen van muziekevenementen die voldoen aan de ba-
sisvoorwaarden (zie artikel 3 reglement). Indien men in aanmerking komt voor dit reglement, 

dan krijgt men twee verschillende vormen van ondersteuning: een subsidie en een voucher, zo-
als beschreven in de begripsbepaling (zie artikel 2 reglement); 

 
*Accenten 

- duurzaamheid in al haar facetten wordt gestimuleerd: zorg voor duurzame mobiliteit ( b.v. 
fietsparking, monitoring verkeersstromen tijdens het evenement via sociale media, …) , veilig-
heid en netheid. Via het aangaan van een duurzaamheidssamenwerking wordt het gebruik van 
de herbruikbare bekers met bijhorende procesbegeleiding benadrukt.  
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- doelgroepenbeleid: acties in functie van specifieke doelgroepen worden gestimuleerd: dit 
wordt vertaald in technische acties (rolstoelpodium, …) – publieksgerichte acties (doventolk, …) 

– inhoudelijke acties (project uitwerken met specifieke doelgroepen) 
- om aanspraak te maken op de ondersteuning via dit reglement moet blijk getoond worden van 

een kwaliteitsprofiel in het organiseren van muziekevenementen 
- logistieke ondersteuning: muzikale evenementen hebben een grote logistieke impact. Het aan-

bieden van een voucher is alvast een antwoord op menige vraag. Daarnaast wordt de piste ver-
der onderzocht naar het aanbieden van een feestcontainer voor verenigingen en vrijwilligers, 

zoals opgenomen in het bestuursakkoord; 
 

Op deze manier kan het stadsbestuur haar voorgestelde acties realiseren en worden aan de 
lokale en gewaardeerde organisatoren de kans gegeven om mee te stappen in de organisatie 

van muzikale evenementen in de stad; 
 

In het budget 2015 werd op de budgetsleutel 64933005/071901/DEP03-2/ 
02-04-02-02 een bedrag van € 34.978,40 voorzien; 

 
Gelet op art. 43 van het gemeentedecreet; 

 
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 

 

BESLUIT, met algemene stemmen – 15 onthoudingen (Filip Deforche, Cyriel Ameye, Imma-

nuel De Reuse, Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, Mieke Van Hootegem, Justine Pil-

laert, Siska Rommel, Daniel Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, Filiep Man-

haeve, Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt) 

 

Enig artikel: Het reglement voor de subsidiëring van muziekevenementen wordt vastgesteld zo-

als in bijlage.  
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 23 maart 2015. 
 

Zie bijlage 10 
 

 
 

AGENDAPUNT nr. 10-5 
 

Subsidiereglement toekennen titel en subsidies ‘Cultureel Ambassadeur Roeselare’. Vast-

stelling  

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
De gemeenteraad keurde in zitting van 27 februari 2012 het ‘globaal subsidiereglement voor 

cultuur, verenigingen, projecten, muziekfestivals, ambassadeurschap’ goed; 
 

In het meerjarenplan 2014-2019 werd vooropgesteld dat een algemeen subsidiesysteem 
moest ontwikkeld worden voor vergelijkbare ondersteuningsvragen van verenigingen gestoeld op 

dezelfde inhoudelijke accenten en principes; 
 

In het globaal subsidiereglement voor cultuur werden onder Hoofdstuk 5 de criteria voor het 
bekomen van een titel en/of een subsidie voor ‘Cultureel Ambassadeur Roeselare’ opgenomen; 

 
Het kaderreglement werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 23 maart 2015; 

 
Door het specifieke karakter van deze vorm van ondersteuning was het niet haalbaar om dit op 
te nemen in het nieuwe kaderreglement noch in het specifiek reglement voor cultuur; 
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Het cultureel ambassadeurschap wordt opgenomen in een apart reglement. Inhoudelijk is er 
niets gewijzigd; 

 
In het budget 2015 werd op de budgetsleutel 64933004/073903/DEPO3-2/02-03-01/02-03-01-04 

een bedrag van € 13.000 voorzien; 
 

Gelet op art. 43 van het gemeentedecreet; 
 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 
 

BESLUIT, met algemene stemmen: 

 

Enig artikel: Het subsidiereglement voor het toekennen titel en subsidies ‘Cultureel Ambassa-
deur Roeselare’ wordt vastgesteld zoals in bijlage.  

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 23 maart 2015. 

 
Zie bijlage 11 

 
 

 

AGENDAPUNT nr. 10-6 

 

Wijzigingen aan het subsidiereglement vrijetijdsparticipatie. Vaststelling. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
De Afsprakennota 2008 – 2013 werd goedgekeurd door het college van burgemeester en 

schepenen op 22 september 2008 en aanvaard door de Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, 
Sport en Brussel op 18 december 2008; 

 
In 2009 werd het subsidiereglement vrijetijdsparticipatie vastgesteld door de Gemeenteraad op 

14 december 2009; 
 

In 2013 werd het huidige reglement van de vrijetijdspas geëvalueerd in het kader van het lokaal 
netwerk vrijetijdsparticipatie en werd er in de lijn van deze evaluatie een voorstel tot nieuwe 

werkwijze ontwikkeld; 
 

De Afsprakennota 2014-2019 werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 september 
2013 en aanvaard door de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd en Sport op 20 december 

2013.; 
 

Dit vertaalde zich in een wijziging van het subsidiereglement vrijetijdsparticipatie; 
 

In het meerjarenplan 2014-2019 werd vooropgesteld dat een algemeen subsidiesysteem 
moest ontwikkeld worden voor vergelijkbare ondersteuningsvragen van verenigingen gestoeld op 

dezelfde inhoudelijke accenten en principes; 
 

Het kaderreglement werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 23 maart 2015; 
 

Door het specifieke karakter van deze vorm van ondersteuning was het niet haalbaar om dit op 
te nemen in het nieuwe kaderreglement; 

 
Het subsidiereglement vrijetijdsparticipatie kent twee doelen:  

1. Stad Roeselare wil de actieve participatie van burgers aan het vrijetijdsaanbod binnen 

de stad bevorderen. De stad wil meer mensen laten deelnemen aan dit vrijetijdsaanbod 

door (financiële) drempels weg te nemen. Hiervoor geeft de stad een vrijetijdspas uit. 
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Houders van deze pas krijgen een korting bij activiteiten die georganiseerd worden door 

de stad of door lokale verenigingen. 

2. Dit subsidiereglement heeft daarnaast als doel kansengroepen volwaardig te laten parti-

ciperen aan culturele of sportieve vrijetijdsactiviteiten in groepsverband. Organisaties die 

werken met kansengroepen kunnen een financiële tussenkomst krijgen als zij culturele 

of sportieve vrijetijdsactiviteiten organiseren. Op die manier worden drempels naar het 

vrijetijdsaanbod weggewerkt; 

 

De vrijetijdsparticipatie streeft nog een 3de doelstelling na: inclusief vrijetijdsbeleid:  

 het verenigingsleven stelt zich open voor vrijetijdspashouders.  

 De verenigingen worden zowel financieel als inhoudelijk ondersteund om dit inclusief be-

leid vorm te geven; 

Deze 3de doelstelling krijgt concreet vorm binnen het kaderreglement voor verenigingen. In arti-

kel 7 van dit kaderreglement wordt een doelgroepenbeleid nagestreefd: 

 Het nastreven van diversiteit binnen de verenigingen door het organiseren van drempel-

verlagende initiatieven voor niet of moeilijk bereikbare groepen 

 Vrijetijdspashouders krijgen een specifiek tarief bij inschrijving voor de activiteiten bij de 

lokale verenigingen en de stad; 

 
De belangrijkste wijzigingen zijn: 

Vrijetijdspas:  
1. Mensen met een verhoogde tegemoetkoming hebben sinds 01/12/2014 ook recht op 

een vrijetijdspas. Dit zorgt voor een vereenvoudiging in de screening en een uitbreiding 
van de doelgroep. 

2. De vrijetijdspas is maximum 2 jaar geldig, afhankelijk van het tijdstip van aanvraag. 
Activiteiten in groepsverband:  

1. Rond verplaatsingskosten: ook verplaatsingen per fiets worden mee opgenomen: 0,15 
cent per km per activiteit 

2. Verhouding vrijwilligers/begeleiders/… en mensen uit kansengroep is 1/3 geworden 
(uitz.: minderjarigen) 

3. Ook sportactiviteiten komen in aanmerking (bijv. deelname aan een sportmeeting van 
Bloso); 

 
 

In het meerjarenplan 2015-2019 werd op de budgetsleutel 74060000/090900/dep02-
4/02-02-01-06 een ontvangst van 18.461 euro voorzien. Dit budget wordt bepaald via het 

participatiedecreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen 
ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport; 

 
In het meerjarenplan 2015-2019 werd op de budgetsleutel  64931009/090900/dep02-

04/02-02-01-06 een uitgave van 18.461 euro voorzien; 
 

Dit krediet wordt als volgt verdeeld: 
 

compensatie korting aan vrijetijdspassers bin-
nen het kaderreglement structurele subsidi-

ering voor verenigingen 
 

2/3 van de middelen in kader van het Parti-
cipatiedecreet 

activiteiten in groepsverband 1/3 van de middelen in kader van het Parti-
cipatiedecreet 

(eventuele resterende middelen worden over-
gedragen naar de compensatie korting bin-

nen het kaderreglement verenigingen). 

 
Gelet op het KB houdende de maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie 
en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare 
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centra voor maatschappelijk welzijn voor de periode 2008-2009 van 30 april 2009; 
 

Gelet op art. 43 van het gemeentedecreet; 
 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 
 

BESLUIT, met algemene stemmen – 3 neen (Filip Deforche, Cyriel Ameye en Immanuel De 
Reuse) 

 
Enig artikel: De wijzigingen aan het  subsidiereglement vrijetijdsparticipatie worden vastgesteld 

zoals in bijlage. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 23 maart 2015. 

 

Zie bijlage 12 
 

 

AGENDAPUNT nr. 11a) 

 

Subsidiereglement focusprojecten. Vaststelling. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

In de gemeenteraadszitting van 24 november 2014 werd het subsidiereglement sociale initia-
tieven opgeheven. Tevens werd akkoord gevraagd over de krijtlijnen van het nieuwe reglement: 

 
1. Betrokkenheid van elke burger, adviesraad, organisatie: signaalfunctie 

2. Betrokkenheid van de focusgroep:  

(er zijn 4 focusgroepen: armoede/ gezondheid/ integratie/ opvoeding) 

a. Signalen capteren 

b. Prioriteiten bepalen 

c. Formuleren van mogelijke projecten binnen de volgende criteria 

i. beantwoorden aan de noden van het beleid en hierop innovatief inspelen 

ii. SMART doelstelling met vooropgesteld resultaat 

iii. Concrete projectopbouw: planning, communicatie, begroting, continue-

ring project 

iv. Actoren zijn betrokken: partnership, eigenaarschap en participatie. 

d. Schuift 3 projecten naar voor, maximum 1/4de totale budget subsidiereglement 

focusgroepen. 

3. Betrokkenheid jury 

a. Adviserende rol op basis van een nominatieproces 

b. Samenstelling: 4 focusleiders, coördinator 4 focusgroepen, directeur welzijnspij-

ler 

c. Belangenvermenging eigen organisatie => vervanging jurylid 

4. Betrokkenheid College van Burgemeester en schepenen en Gemeenteraad 

a. CBS keurt projecten goed 

b. CBS en GR worden uitgenodigd op open focusmomenten en worden daardoor 

tussentijds gebriefd over projectresultaten. 

5. Jaarlijks netwerkmoment open focus: breed publiek, tussentijds briefen projectresulta-

ten; 

 

 
Het subsidiereglement focusprojecten werd dan ook uitgeschreven binnen de goedgekeurde 
krijtlijnen en heeft de volgende doelstelling: 
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“Stad Roeselare wil coproductie en resultaatsgerichte allianties binnen het lokaal sociaal beleid 
ondersteunen.  

Dit reglement beoogt de financiële ondersteuning van sociale projecten ter uitvoering van de in-
houdelijke prioriteiten, geadviseerd door het coördinatieteam van de focusgroepen armoede, 

gezondheid, integratie en opvoeding”; 
 

In het meerjarenplan 2015 – 2019 werd op de budgetsleutel 64931008/090900/dep02-04 
een krediet van 100.000 euro voorzien. 

Het krediet in 2015 is eenmalig 130.000 euro. Er is 100.000 euro voorzien voor nieuwe fo-
cusprojecten in 2015 en 30.000 euro als overgangsmaatregel subsidiereglement sociale initia-

tieven 2014. In 2014 werden de projecten goedgekeurd. Binnen dit reglement werd in 2014 
slechts 70% van de toegekende subsidie uitbetaald, de resterende 30% wordt uitbetaald na 

evaluatie in 2015; 
 

Gelet op art. 43 van het gemeentedecreet; 
 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 
 

BESLUIT, met algemene stemmen – 3 onthoudingen (Filip Deforche, Cyriel Ameye en  

Immanuel De Reuse) 

 
Enig artikel: Het subsidiereglement Focusprojecten wordt vastgesteld zoals in bijlage.  

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 23 maart 2015. 

 
Zie bijlage 13 

 

 

 

AGENDAPUNT nr. 11b) 
 

Wijzigingen aan het subsidiereglement vrijwilligerswerk binnen de consultatiebureaus voor 

het Jonge Kind. Vaststelling. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
Naar aanleiding van het kerntakendebat werd het ‘subsidiereglement voor vrijwilligerswerk in con-

sultatiebureaus voor het jonge kind’ geëvalueerd. Dit reglement werd goedgekeurd door de ge-
meenteraad in zitting van 20.10.2008; 

 
De subsidie ondersteunt het vrijwilligerswerk in de consultatiebureaus voor het jonge kind onder-

steunen; 
 

De wijzigingen aan het bestaande reglement zijn minimaal.  De principes om de subsidie te ver-
delen werden behouden.  De wijzigingen hebben enkel betrekking op de bewijslast voor de aan-

vragers en de duidelijkere formulering van een aantal zaken binnen de erkenningsvoorwaarden; 
 

In het budget 2015 werd op de budgetsleutel 64931004/094300/DEP02-4/ een bedrag 
van 1000 euro voorzien; 

 
Gelet op art. 43 van het gemeentedecreet; 

 
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 

 

BESLUIT, met algemene stemmen: 
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Enig artikel: De wijzigingen aan het subsidiereglement “vrijwilligerswerk in consultatiebureaus voor 
het jonge kind” worden vastgesteld zoals in bijlage. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 23 maart 2015. 

 
Zie bijlage 14 

 

 

 

AGENDAPUNT nr. 11c) 

 

Wijzigingen aan het subsidiereglement voor buitenschoolse opvang. Vaststelling. 

 

DE GEMEENTERAAD: 
 

Naar aanleiding van het kerntakendebat werd het ‘reglement buitenschoolse opvang in Roeselare’ 
geëvalueerd. Dit reglement werd door de gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 28.11.2011 

 
Deze subsidie ondersteunt de Roeselaarse kinderopvanginitiatieven die schoolgaande kinderen 

opvangen. Dit om een antwoord te bieden op de vraag naar een divers aanbod van opvang van 
schoolgaande kinderen; 

 
De wijzigingen aan het bestaande reglement zijn beperkt.  De principes om de subsidie te ver-

delen werden behouden.  De wijzigingen hebben enkel betrekking op de bewijslast voor de aan-
vragers en de duidelijkere formulering van een aantal zaken binnen de erkenningsvoorwaarden. 

Tevens werd de titel van het reglement aangepast in ‘subsidiereglement voor de opvang van 
schoolgaande kinderen in kinderopvanginitiatieven’; 

De evaluatie en bijsturing van het bestaande reglement gebeurde in overleg met de stuurgroep 
van het Lokaal Overleg Kinderopvang Roeselare (LOKOR).  Op de algemene vergadering van het 

LOKOR van 27/11/2014 kreeg dit ontwerp een gunstig advies; 
 

In het budget 2015 werd op de budgetsleutel 64931006/094505/DEP02-4/ een bedrag 
van 25 000 euro voorzien; 

 
Gelet op art . 43 van het gemeentedecreet; 

 
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 

 

BESLUIT, met algemene stemmen: 

 
Enig artikel: De wijzigingen aan het subsidiereglement voor buitenschoolse opvang in Roeselare 

worden vastgesteld zoals in bijlage. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 23 maart 2015. 
 

Zie bijlage 15 
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AGENDAPUNT nr. 11d) 
 

Wijzigingen aan subsidiereglement ter ondersteuning van schoolgebonden opvang in het ba-

sisonderwijs Roeselare – vaststelling  

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
Naar aanleiding van het kerntakendebat werd het ‘reglement ondersteuning schoolgebonden 

opvang in het basisonderwijs’ geëvalueerd. Dit reglement werd door de gemeenteraad goedge-
keurd in zitting van 28.11.2011 en laatst gewijzigd door de gemeenteraad in zitting van 

23.04.2012; 
 

Deze subsidie ondersteunt scholen voor de organisatie van schoolopvang.  Dit om een ant-
woord te bieden aan de vraag naar een divers aanbod van kinderopvang van schoolgaande kin-

deren; 
 

De wijzigingen aan het bestaande reglement zijn beperkt.  De principes om de subsidie te ver-
delen werden behouden.  De wijzigingen hebben enkel betrekking op de bewijslast voor de aan-

vragers en de duidelijkere formulering van een aantal zaken binnen de erkenningsvoorwaarden. 
Tevens de werd de titel van het reglement gewijzigd in ‘subsidiereglement voor schoolopvang in 

het basisonderwijs’.  De evaluatie en bijsturing van het bestaande reglement gebeurde in over-
leg met het Onderwijs Overleg Basisonderwijs Roeselare (= OOR BaO); 

 
In het budget 2015 werd op de budgetsleutel 64931005/094505/DEP02-4/ een bedrag 

van 20 000 euro voorzien; 

 

Gelet op art. 43 van het gemeentedecreet; 

 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 

 

BESLUIT, met algemene stemmen: 

 
Enig artikel: De wijzigingen aan het subsidiereglement ter ondersteuning van schoolgebonden 

opvang in het basisonderwijs Roeselare worden goedgekeurd zoals in bijlage.  
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 23 maart 2015. 

 

zie bijlage 16 

 

 

 

AGENDAPUNT nr. 11e) 

 

Wijzigingen aan het subsidiereglement Roeselaarse Noord-Zuidorganisaties en mensenrech-

tenbewegingen. Vaststelling. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

In het kader van de optimalisering van de subsidiereglementen werd beslist om het ‘Subsidiere-
glement Roeselaarse Noord-Zuidorganisaties & mensenrechtenbewegingen’, goedgekeurd door 

de gemeenteraad op 15 september 2008, te herwerken; 
 

De grootste wijziging in dit reglement is de verdeling van de subsidie; 
 

Er zijn 5 categorieën. Deze worden bepaald op basis van het aantal activiteiten dat een vereni-
ging organiseert voor externen op het grondgebied van Roeselare en waaraan onkosten verbon-

den zijn.  
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Zo worden er 5 verschillende categorieën onderscheiden waaraan telkens een vast subsidiebe-
drag gekoppeld is. Aan de eerste categorie is een bedrag van maximaal 100 euro gekoppeld. 

Aan de laatste categorie is een bedrag van maximaal 500 euro gekoppeld. 
Een andere wijziging is dat de organisaties niet langer bewijsstukken moeten indienen. Wel zul-

len er jaarlijks steekproeven genomen worden bij de verenigingen die een aanvraag hebben in-
gediend. 

Tevens werd de titel van het reglement aangepast in subsidiereglement voor Noord-Zuidvereni-
gingen en mensenrechtenverenigingen; 

 
In het budget 2015 werd op de budgetsleutel 64931002/016000/dep02-4/04-02-05-01 

een krediet van 14.750 euro voorzien; 
 

Gelet op art. 43 van het gemeentedecreet; 
 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 
 

BESLUIT, met algemene stemmen: 
 

Enig artikel: De wijzigingen aan het subsidiereglement Roeselaarse Noord-Zuidorganisaties en 
mensenrechtenbewegingen worden vastgesteld zoals in bijlage. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 23 maart 2015. 

 
zie bijlage 17 

 

 

 

AGENDAPUNT nr. 11f) 

 

Wijzigingen aan het reglement betreffende het verlenen van gemeentelijke toelagen inzake 

ontwikkelingssamenwerking voor projecten in de landen van het zuiden – vaststelling. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
In het kader van de optimalisering van de subsidiereglementen werd beslist om het ‘Reglement 

betreffende het verlenen van gemeentelijke toelagen inzake ontwikkelingssamenwerking voor 
projecten in de landen van het Zuiden’, goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 september 

2008, te herwerken; 
 

Gezien dit reglement gekoppeld is aan het ‘Provinciaal reglement voor financiële tussenkomst 
voor initiatieven in het Zuiden’, werd het ontwerp-reglement ook besproken met de coördinator 

van de Noord-Zuiddienst van de provincie West-Vlaanderen; 
 

De belangrijkste wijziging in dit subsidiereglement is het feit dat de aanvrager wordt uitgenodigd 
om het initiatief te komen toelichten in de Roeselaarse Noord-Zuidraad als return voor de subsi-

die waardoor de betrokkenheid met de Roeselaarse Noord-Zuidraad verhoogt. Tevens werd de 
titel van dit reglement aangepast nl. “subsidiereglement voor initiatieven in het Zuiden”; 

 
In het budget 2015 werd op de budgetsleutel 64931002/016000/dep02-4/04-02-05-01 

een krediet van 14.750 euro voorzien; 
 

Gelet op art. 43 van het gemeentedecreet; 
 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 
 

BESLUIT, met algemene stemmen: 
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Enig artikel: De wijzigingen aan het reglement betreffende het verlenen van gemeentelijke toela-
gen inzake ontwikkelingssamenwerking voor projecten in de landen van het zuiden worden vast-

gesteld zoals in bijlage. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 23 maart 2015. 
 

zie bijlage 18 

 

 
Dhr. Filiep Manhaeve en dhr. Filip Deforche, raadsleden, verlaten de zitting. 

 
 

AGENDAPUNT nr. 12 
 

Kapitaalverhoging FIGGA. Goedkeuring. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk samenwerkingsver-
band FIGGA; 

 
Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen in te tekenen op een kapitaalverhoging van 

FIGGA voor een totaalbedrag van € 19.477.650,00 per aangetekend schrijven van 
04.02.2015;  

 
Gelet op het aandeelhouderschap van FIGGA in EGPF; 

 
Gelet op de opdracht aan FIGGA tot het verwerven van bijkomende aandelen in Publi-T door bui-

tengewone algemene vergadering 22 december 2010; 
 

Gelet op de opdracht aan FIGGA tot het verwerven van bijkomende aandelen in Publigas door 
buitengewone algemene vergadering 21 december 2011; 

 
Gelet op de opdracht aan FIGGA tot het verwerven van aandelen in de projecten van STORM 

door buitengewone algemene vergadering 21 december 2011; 
 

Gelet op het aangetekend schrijven van FIGGA van 23 januari 2013 met de vraag tot opdracht 
aan FIGGA tot het verwerven van bijkomende aandelen in Publi-T; 

 
Overwegende dat de Raad van Bestuur van FIGGA op 10 december 2014 heeft besloten over 

te gaan tot een kapitaalverhoging ter dekking van de reeds in opdracht van de gemeenten ver-
worven financieel vaste activa; 

 
Overwegende dat de kapitaalverhoging wordt georganiseerd om de solvabiliteit van FIGGA te 

verbeteren; 
 

Overwegende dat de kapitaalverhoging wordt georganiseerd om de namens de gemeenten aan-
gehouden financieel vaste activa ook in de gemeentelijke boekhouding te kunnen opvolgen; 

 
Overwegende dat de kapitaalverhoging geen impact heeft op het budget en de rekening van de 

gemeente aangezien deze gefinancierd kan worden met middelen bij FIGGA; 
 

Gelet op het gemeentedecreet; 
 

BESLUIT, met algemene stemmen 
 

Artikel 1: de gemeente beslist in te tekenen op 63.152 aandelen FIGGA aan een nominale 
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waarde per aandeel van € 25,00  voor een totale waarde van € 1.578.800 en deze te volstor-
ten met de middelen beschikbaar bij FIGGA; 

 
Artikel 2: Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de 

hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan:  
- Figga, p/a  INTERMIXT Ravensteingalerij 4 b 2 , 1000 Brussel. 

- de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 23 maart 2015. 
 

 
Einde van de zitting: 22.30u 

 
 

Geert Sintobin                 Bart Wenes 
Stadssecretaris                Voorzitter gemeenteraad 

 
En goedgekeurd in openbare vergadering van 20 april 2015. 

 
 

 
 

Geert Sintobin                 Bart Wenes 
Stadssecretaris                Voorzitter gemeenteraad 

 
 

 


