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GEMEENTERAAD D.D. 18 MEI 2015 
 

 
Aanvang van de zitting: 19.00u 

 
Aanwezig:         37 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: - 

 
Afwezig: -  

 
Afwezig bij de aanvang van de zitting: - 

 
 
MET OPEN DEUREN: 

 
Mededelingen: 

 
Afvoeren van een punt van de agenda. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
Door de voorzitter van de gemeenteraad, dhr. Bart Wenes, wordt meegedeeld dat het 
agendapunt nr. 5 “Buurtweg nummer 41 op de Atlas der Buurtwegen van Rumbeke, nu de straat 
genaamd ‘Oude Heirweg’ - principiële goedkeuring van het voorstel voor afschaffing van een deel 
van deze buurtweg” wordt afgevoerd van de agenda; 
 
Mevr. Schepen Griet Coppé deelt mee dat er eerst nog bijkomende info noodzakelijk is om dit punt 
te kunnen bespreken en goed te keuren in de gemeenteraad; 
 
Gelet op artikel 42, 43 en 181 van het gemeentedecreet; 
 
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 
 
BESLUIT, met algemene stemmen: 
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Enig artikel: Het agendapunt nr. 5 “Buurtweg nummer 41 op de Atlas der Buurtwegen van 
Rumbeke, nu de straat genaamd ‘Oude Heirweg’ - principiële goedkeuring van het voorstel voor 
afschaffing van een deel van deze buurtweg” wordt afgevoerd van de agenda. 
 
Aldus gedaan in openbare zitting van 18 mei 2015. 
 

 
- Op vraag van de fractie N-VA worden alle a-punten behandeld als b-punten. 

 
 

B-punten: 
 

 
AGENDAPUNT nr. 1 
 
Notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 20 april 2015 - goedkeuring. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

In toepassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad worden de notulen van de 
vergadering van de gemeenteraad van 20 april 2015 ter goedkeuring voorgelegd; 

 
BESLUIT, met algemene stemmen: 

 
Enig artikel: de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 20 april 2015 worden 

goedgekeurd. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 18 mei 2015. 
 

 
AGENDAPUNT nr. 2 
 

 
Vraag om uitleg d.d. 09.05.2013 van dhr. Filip Deforche, raadslid Vlaams Belang, betreffende de 

aankoop van de fototentoonstelling. 
 

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 

09.05.2015 waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over 
de eventuele aankoop van de fototentoonstelling; 

 
AANHOORT: 

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

“- Zal het stadsbestuur overgaan tot de aankoop van de foto’s van deze fototentoonstelling? 
- Welke prijs zal zij hiervoor betalen? 

- Met welk doel koopt zij deze foto’s aan? 
- Worden deze permanent tentoongesteld of belanden deze foto’s in een archief?”; 

 
Met het antwoord hierop van schepen Kris Declercq dat de opening en de druk bezochte 
tentoonstelling zorgde voor heel veel positieve energie; dat de betrokkenheid tussen de 
gefotografeerde mensen en de mensen die de tentoonstelling bezochte goed tot zijn recht kwam, 

het was een perfecte symbiose tussen de fotograaf, Stefaan Beel en de bezoeker; dat het ook een 
doodszonde zou zijn om het argument van besparingen te laten door werken voor cultuur, ook al 
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zijn de portefeuilles krap; dat cultuur immers bij uitstek zorgt voor de verbinding van mensen; dat 

in deze ook geen betaling gebeurde van erelonen of auteursrechten; dat de stad enkel de 
productiekosten nl. 1.450 (29euro x 50) op zich nam; dat noch Stefaan Beel, noch iemand 

anders een ereloon hebben gevraagd ; dat het zeker niet de bedoeling is dat deze foto’s in het 
archief belanden; dat reeds interesse werd getoond door De Spil; dat ook andere organisaties 

zoals ARhus en het CVO interesse hebben; dat dus enkel de technische uitvoering ten laste van de 
stad werd gelegd en dat deze foto’s dus eigenlijk een geschenk zijn aan de stad; 

 
En met repliek van het betrokken raadslid dat hij deze vraag ook zou stellen indien het foto’s 

zouden zijn van niet-vreemdelingen; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 18 mei 2015. 

 

 

Vraag om uitleg d.d. 11.05.2015 van mevr. Lieve Lombaert, raadslid N-VA, betreffende 

“Word jeugdgemeente van Vlaanderen”. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

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

 
NEEMT AKTE: 

van de vraag van mevr. Lieve Lombaert, raadslid N-VA, ingediend bij schrijven van 11.05.2015, 
waarbij zij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over Roeselare als 

jeugdgemeente of jeugdstad; 
 

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

- “Heeft u weet van deze tweejaarlijkse prijs? 
- Gaat de stad voorgedragen worden? 

- Hoever staat het met de aanvraag van het label om een kindvriendelijke stad te zijn?”; 
 

Met het antwoord van schepen Michèle Hostekint dat deze vraag eigenlijk dient gesteld te worden 
in de jeugdraad; dat de jeugdraad op de hoogte is van deze prijs; dat het niet de stad, maar de 

jeugdraad is die de aanvraag moet doen; dat de stad hierin niet tussenkomt uit respect voor de 
onafhankelijkheid van de jeugdraad; dat de jeugdraad in alle vrijheid en onafhankelijkheid beslist; 

dat de jeugdraad volgende zondag samenkomt; dat indien men een prijs krijgt, deze voor de 
jeugdraad is en dat zij dan ook zelf het project kiezen om dit geld in te zetten; dat de prijs voor 

kindvriendelijke stad een tweejaarlijkse prijs is en dat de aanvraag pas dient ingediend te worden in 
juni 2016; dat deze vraag dus voorbarig is; 

 
En met repliek van het betrokken raadslid dat de stad een suggestie kan doen aan de jeugdraad; 

 
En met antwoord van schepen Michèle Hostekint dat de jeugdraad reeds op de hoogt is want de 

diensten hebben dit reeds doorgespeeld en dat het bovendien ook niet de eerste keer is dat deze 
wedstrijd wordt georganiseerd; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

 

Aldus gedaan in openbare zitting van 18 mei 2015. 
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Vraag om uitleg d.d. 13.05.2015 van dhr. Gerdi Casier, raadslid sp.a betreffende de ontsluiting 

van AZ Delta, “de poort naar Roeselare”. 
 

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 13.05.2015 waarbij 

hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over de ontsluiting van AZ 
Delta; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van dhr. Gerdi Casier, raadslid sp.a en met vraag hoe deze doorbraak 
naar het oorspronkelijk dossier is gekomen; 

 
En met antwoord van schepen Griet Coppé dat de doorbraak in het dossier is gekomen door 

blijvend aan te dringen; dat in kader van het parlementair werk een vraag om uitleg en een 
schriftelijke vraag werden gesteld; dat als het afging van Minister Weyts het niet zou gelukt zijn; 

dat de tussenkomst van minister-president, Geert Bourgeois, in deze heel belangrijk was; dat het 
akkoord van de minister om de ontsluiting te laten gebeuren cf. oorspronkelijke versie heel 

belangrijk is; dat nu nog een samenwerkingsovereenkomst moet opgesteld worden voor het 
vastleggen van de afspraken ; dat volgens het mobiliteitsdecreet bij alle mobiliteitswerken ook 

rekening gehouden moet gehouden worden met de particulieren; dat de gesprekken hieromtrent 
aan de gang zijn; 

 
En met repliek van het raadslid naar het tijdspad; 

 
En met antwoord van schepen Griet Coppé dat AWV de aanbesteding doet; dat hopelijk dit jaar 

nog de aanbesteding wordt uitgeschreven zodat volgend jaar de opdracht kan toegewezen worden 
en de werken kunnen gestart worden; dat het goed zou zijn dat de werken af zijn bij de opening 

van het ziekenhuis in het najaar van 2018; dat het voor de streek heel belangrijk is dat het 
oorspronkelijk dossier terug opgerakeld werd; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 18 mei 2015. 

 
 

Vraag om uitleg d.d. 13.05.2015 van dhr. Stefaan Van Coillie, raadslid CD&V, betreffende het 
reglement festivalsubsidies. 

 
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 13.05.2015 
waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over het reglement 

festivalsubsidies; 
 

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

- Wat is het resultaat van dit nieuwe beleidsinstrument om van deze stad een bruisende stad te 
maken? 
- Wat brengt de festival zomer concreet in Roeselare?; 
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En met antwoord van schepen Kris Declercq dat de cultuurdienst vorige week de inzendingen 
afrondde; dat er meer dan 10 activiteiten deze zomer zullen plaats vinden en betoelaagd worden; 

dat naast de vaste waarden, zoals Sjamprock en het festival aan de kop van de vaart (RSL Jazz), 
ook heel wat nieuwe initiatieven zullen aanwezig zijn zoals Tubesjotters in Oekene, 

Gardeboefeesten, Kamjong RSL in een nieuwe editie;  dat er ook activiteiten om de twee jaar 
worden georganiseerd door vzw Vedula; dat reeds het Mabeefestival werd georganiseerd en dat 

er nog festivals worden georganiseerd zoals ReoRock en Rock Kringfestival; dat een heel groot 
aanbod vervat is in de activiteiten; dat de respons heel groot was; dat het Noordhof niet bij het 

aanbod aanwezig is omwille van herbronning en het vervroegen van de batjes; dat voor 11 juli ook 
een mooie activiteit wordt georganiseerd; dat er ook iets voor de senioren wordt geoganiseerd, 

piano 1-2-3; Trax, 21 juli-viering, …; dat daarnaast ook nog fietsevenementen en 
jeugdevenementen worden georganiseerd en dat er bijgevolg geen reden is om ver buiten de 

stadsgrenzen te gaan; 
 

En met dank van het betrokken raadslid, alsook dank voor de spreiding van de verschillende 
activiteiten over de verschillende deelgemeenten in Roeselare; 

 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

Aldus gedaan in openbare zitting van 18 mei 2015. 

 
Vraag om uitleg d.d. 13.05.2015 van dhr. Dirk Lievens, raadslid CD&V, betreffende de groeiende 

stad cf. stadsmonitor. 
 

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 13.05.2015 waarbij 

hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over de groeiende stad cf. 
stadsmonitor; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van dhr. Dirk Lievens, raadslid CD&V, en met volgende vragen: 
- Op welke domeinen heeft de stad sterk gescoord? 

- Wat zijn voor het bestuur de strategische werk- en luisterpunten?”; 
 

Met het antwoord van burgemeester Luc Martens dat dit document kan gedownload worden van 
het internet; dat een veelheid van aspecten worden gebenchmarkt ten aanzien van andere steden, 

waarbij dingen ook in een historisch perspectief worden geplaatst wel wetende dat er keer per 
keer een dynamiek zit in de stadsmonitor; dat de stad binnenkort samenzit met de mensen die het 

studiewerk hebben gedaan; dat intussen de stad een eigen lezing heeft gedaan; dat Roeselare en 
Antwerpen de steden zijn die het snelst groeien; dat in Roeselare dat verspreid is over alle 

leeftijdscategorieën terwijl de meeste steden een specifieke groep aantrekken; dat de stad een 
heel sterk groeiende stad is, ook op vlak van economie, betaalbaar wonen (woningen, 

appartementen), zorg, onderwijs; dat mensen dan ook kiezen voor een dergelijke stad; dat er ook 
wel uitdagingen zijn waarvan werk moet gemaakt worden; dat deze studie reeds dateert van 2 jaar 

geleden en dat in die periode reeds heel wat veranderd is op vlak van groen, mobiliteit, openbaar 
vervoer en veiligheidsgevoelens; dat de bevolking in Roeselare eerder wantrouwig is; dat in 

samenwerking met de studiedienst van de Vlaamse Regering nog bijkomend cijfermateriaal wordt 
verzameld; dat dit zal voorgelegd worden aan een gemeenteraadscommissie om de cijfers door te 

praten en om eventueel de strategische planning bij te sturen; dat kan geconcludeerd worden dat 
de stad meer en meer een sterkere positie inneemt; 
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En met repliek van het betrokken raadslid dat wonen, werken en zorg steeds een aandachtspunt 

was van de stad en dat reeds een mooie weg werd afgelegd; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 18 mei 2015.  

 
 

Vraag om uitleg d.d. 13.05.2015 van mevr. Yana Debusschere, raadslid Groen, betreffende 
samen inburgeren. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

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

 
NEEMT AKTE: 

van de vraag van mevr. Yana Debusschere, raadslid Groen, ingediend bij schrijven van 
13.05.2015 waarbij zij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over 

samen inburgeren; 
 

AANHOORT: 
de toelichting daaromtrent van mevr. Yana Debusschere, raadslid Groen en met vraag of het 

model van Samen Inburgeren ook in Roeselare kan bekeken worden?; 
 

En met antwoord van schepen Filiep Bouckenooghe dat het project “Samen Inburgeren” reeds 
enkele jaren geleden geïntroduceerd werd door deSom vzw; dat dit project de steun kreeg van de 

integratiedienst van de stad; dat het principe van Buddy veel geloofwaardiger is, bv woonbuddy 
maar dat dit zeker kan meegenomen worden; dat de inburgercoaches toen mensen begeleidden 

met een zogenaamd sociaal perspectief; dat echter bleek dat er zeer weinig vraag was van de 
inburgeraars zelf, zowel naar het sociaal perspectief als naar de 1 op 1 begeleiding; dat er echter 

wel voldoende vrijwilligers waren; dat een half jaar geleden deSom besliste om dit project in West-
Vlaanderen stop te zetten; dat aangezien deSom voor een stuk ingekapseld werd in het Vlaams 

Agentschap Integratie en Inburgering het nu afwachten is wat er met dit project zal gebeuren; dat 
momenteel de inkanteling van de verschillende integratiecentra volop bezig is en alle energie 

opeist; dat dit zeker zal meegenomen worden als mogelijkheid maar dat er moet over gewaakt 
worden dat niet dezelfde fout wordt gemaakt; 

 
En met repliek van het betrokken raadslid dat het heel belangrijk is om in dialoog te gaan en dat 

een samenwerking met geïntegreerde partners in deze ook belangrijk is; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 18 mei 2015. 

Vraag om uitleg d.d. 13.05.2015  van dhr. Cyriel Ameye, raadslid Vlaams Belang, betreffende 
kandidatuur opname van vluchtende Syriërs in Roeselare. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

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

 
NEEMT AKTE: 

van de vraag van dhr. Cyriel Ameye, raadslid Vlaams Belang, ingediend bij schrijven van 
13.05.2015 waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over 

de kandidatuur voor opname van vluchtende Syriërs in Roeselare; 
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AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van dhr. Cyriel Ameye, raadslid Vlaams Belang en met volgende 
vragen: 

“- Wat is de stand van zaken? 
- Hoeveel Syriërs wil men in deze stad opnemen? 

- Wat zal de uiteindelijke kostprijs zijn voor Roeselare? 
- Waar zullen deze mensen worden ondergebracht en vooral waarom heeft Roeselare geopteerd 

om bijkomende asielzoekers op te nemen en een andere West-Vlaamse centrumstad als Oostende 
niet?”; 

 
Met het antwoord hierop van schepen Geert Depondt dat de OCMW’s werden bevraagd om 

binnen het lokaal opvanginitiatief vluchtende Syriërs te hervestigen; dat België sinds 2013 
meewerkt aan het programma, ontwikkelt in samenwerking met de Verenigde Naties en instaat 

voor de hervestiging van vluchtelingen; dat er jaarlijks 100 vluchtelingen zijn; dat in 2015 de 
huidige federale regering besliste om dit aantal op te trekken tot 300 vluchtelingen gezien de 

grote problematiek van de Syrische vluchtelingen; dat hervestiging het overplaatsen van 
vluchtelingen die eerst in een andere land te gast waren betekent; dat deze vluchtelingen in 

Roeselare worden aanvaard en een verblijfsrecht krijgen in kader van het programma; dat de 
Verenigde Naties en het 1ste land van aankomst de selecties van de gezinnen doen die onmogelijk 

kunnen teruggaan naar hun land; dat in een eerste fase ze worden hervestigd voor maximum 2 
maanden in een opvangcentrum om de administratieve formaliteiten in orde te brengen 

(verblijfsstatuut) en voor toewijzing naar een lokaal opvanginitiatief; dat ze in de 2de fase worden 
opgevangen in een lokaal opvanginitiatief van het OCMW en financiële steun krijgen onder de vorm 

van een leefloon; dat in die 2de fase deze mensen intensief worden begeleid gericht op integratie; 
dat het aantal LOI plaatsen geschorst worden voor de periode van de opvang tot integratie in de 

maatschappij; dat het OCMW hiervoor een verhoogde tussenkomst krijgt in de werkingskosten en 
100% subsidie voor het uitgekeerde loon; dat het OCMW zich reeds kandidaat stelde om een 5-

tal gezinnen op te vangen onder voorbehoud van goedkeuring door het comité en de raad; dat het 
budgettair neutraal is; dat dit uiteraard niet het eerste motief was om vijf gezinnen op te vangen 

maar dat ook het humanitair aspect belangrijk is; dat het OCMW in deze ook haar deel wil doen 
als centrumstad; dat heel wat vrijwilligers hieraan willen meewerken; dat een intensieve 

begeleiding op vlak van taal en gebruiken noodzakelijk is zodat een maatschappelijk draagvlak 
hiervoor gecreëerd wordt; 

 
En met repliek van het betrokken raadslid dat er dus vijf woningen zullen ter beschikking gesteld 

worden verspreid over het ganse grondgebied van de stad; 
 

En met antwoord van de schepen dat dit nog verder moet uitgewerkt worden; dat hiervoor geen 
nieuwe woningen ter beschikking zullen gesteld worden, maar dat hiervoor gebruik zal gemaakt 

worden van geschorste plaatsen; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

Aldus gedaan in openbare zitting van 18 mei 2015. 

 
 

Vraag om uitleg d.d.14.05.2015 van dhr. Filiep Manhaeve, raadslid N-VA, betreffende de 
annulatie van retributies in de Brugsesteeenweg. 

 
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 14.05.2015 
waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over de annulatie 

van retributies in de Brugsesteenweg; 
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AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van dhr. Filiep Manhaeve, raadslid N-VA en met vraag waarom de 
retributies niet op het beloofde moment geannuleerd werden en van wie kwam de beslissing om 

dit niet te doen; 
 

Met het antwoord hierop van schepen Griet Coppé dat op de vraag van een journaliste van het 
Nieuwsblad betreffende de ongeldige retributies in de Brugsesteenweg werd geantwoord dat 

indien blijkt dat deze retributies ongeldig zouden zijn, deze zullen geannuleerd worden; dat bij nader 
onderzoek bleek dat in het M.B. betreffende de plaatsingsvoorwaarden van verkeersborden en 

parkeerautomaten en parkeermeters werd opgenomen dat de parkeerautomaten worden 
gelijkgesteld met parkeerborden; dat dit betekent dat indien er geen parkeerborden staan, maar 

wel automaten, de automaten toch van toepassing zijn;  
dat bijgevolg de retributies wel op een correcte manier werden uitgeschreven; dat er slechts 1 

klacht werd ingediend en dat het parkeerbedrijf de annulatie doorvoerde; dat er toen terechte en 
onterechte retributies werden uitgeschreven; dat dit beoordeeld werd door technici; dat overigens 

de andere retributies reeds betaald werden;  
 

En met repliek van het betrokken raadslid dat de plaatsingsvoorwaarden niet correct zijn; dat 
volgens het MB er geen parkeerbord moet geplaatst worden wanneer er 1 parkeermeter is voor 

1 parkeerplaats; dat dit niet van toepassing is op een parkeermeter voor meerdere 
parkeerplaatsen;  

 
En met antwoord van schepen Griet Coppé dat deze vraag ook schriftelijk gesteld werd en dat nog 

tot eind van volgende week een antwoord kan bezorgd worden; dat de vraag heel technisch is en 
dat het parkeerbedrijf en de diensten dit zullen bekijken; dat het antwoord nog zal bezorgd worden; 

 
En met repliek van het betrokken raadslid dat de plaatsingswijze dient bekeken te worden en dat 

hij alles zal doen om de mensen die onterecht een retributie kregen te helpen; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 18 mei 2015. 
 

 
Vraag om uitleg d.d. 14.05.2015 van mevr. Annelies Carron, raadslid Open Vld, betreffende het 

diftarsysteem op het recyclagepark. 
 

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 

14.05.2015 waarbij zij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over 
de invoering van het diftarsysteem op het recyclagepark; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van mevr. Annelies Carron, raadslid Open Vld, en met volgende vragen: 
“- in het kader van de klantvriendelijkheid en een optimale dienstverlening zou men zich wat flexibel 

mogen opstellen bij het lossen van afval een kwartier voor sluitingstijd; 
- wanneer zal de evaluatie gebeuren?; 

 
En met antwoord van schepen Nathalie Muylle dat reeds een eerste evaluatie gebeurde; dat in de 

vraag heel terecht de problematiek wordt geschetst; dat de proefperiode nog lopende is en dat 
men bovendien ook geconfronteerd werd met de kerstperiode; dat vanaf 1 januari het 
diftarsysteem werd ingevoerd; dat de pieken niet uitzonderlijk zijn; dat vastgesteld werd dat vanaf 
1 januari het aantal bezoekers enorm gedaald is; dat ook blijkt dat de kalmste dag de dinsdag is 

en dat men hoopt dat de bezoeken meer gespreid worden en dat dan ook gevraagd wordt in het 



18.05.2015 196 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
mate van het mogelijke om de zaterdag te mijden; dat dit verder zal geëvalueerd worden; dat 

eveneens werd vastgesteld dat slechts 60% van de bevolking reeds naar de recyclageparken 
geweest is; dat dit betekent dat 20% à 30% nog nooit gekomen is en dat er nog blijvend moet 

geïnvesteerd worden in het geven van informatie; dat het verlenen van informatie nog een sterke 
opdracht is in 2015; dat momenteel 80% van de aangebrachte fractie gratis is en 20% betalend; 

dat nu meer groen wordt aangeleverd en dus drukker wordt op zaterdag en verlengde feestdagen; 
dat hierop reeds pro-actief gereageerd werd door het college van burgemeester en schepenen 

door een extra weegbrug te integreren in het park; dat dus drie weegbruggen het park 
toegankelijker zou moeten maken zodat een vlottere doorstroming mogelijk wordt; dat dit 57.000 

euro kost; dat dit reeds aanbesteed is en tegen volle zomerperiode operationeel is; dat op lange 
termijn een lus achter de luifel zal gemaakt worden om de mobiliteit te verbeteren; dat hiervoor 

een subsidiedossier wordt opgemaakt en dat dit dus meer tijd vraagt; dat de parken sluiten om 
15.45u omdat vroeger de sluiting uit de hand liep; dat als er niemand is, de deuren niet gesloten 

worden; dat het inderdaad niet kan dat de bezoekers het park moeten verlaten zonder dat alle 
fractie gelost is; dat hieromtrent nog zal overlegd worden met de parkwachters en met voorstel 

om nog beter te communiceren omtrent het sluitingsuur;  

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 18 mei 2015. 

 
 

Dhr. Geert Huyghe en mevr. Siska Rommel, raadsleden, verlaten de zitting 
 

 

AGENDAPUNT nr. 3 

 

Rekening 2014 van diverse kerkfabrieken en de Protestantse kerk. Advies. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
De rekeningen voor het dj. 2014 van de verschillende kerkfabrieken en de Protestantse kerk sluit 

als volgt : 
 

In exploitatie : 
 

 
 
  

exploitatie exploitatieresultaat overschot/tekort exploitatieresultaat ontvangen exploitatietoelage overschot

eigen boekjaar vorig boekjaar JR2014 volgens budget 2014

Sint Michiel -112.819,12 € 8.053,20 € -104.765,92 € 121.554,04 € 16.788,12 €

Sint Amand -31.835,65 € 15.134,75 € -16.700,90 € 32.870,31 € 16.169,41 €

Onze Lieve Vrouw -44.797,55 € -9.300,85 € -54.098,40 € 77.235,85 € 23.137,45 €

H Hart -121.497,20 € 67,09 € -121.430,11 € 121.430,11 € 0,00 €

Sint Jozef -40.757,88 € 35.919,25 € -4.838,63 € 28.080,05 € 23.241,42 €

H Godelieve -83.468,92 € 29.533,20 € -53.935,72 € 63.207,51 € 9.271,79 €

H Kruisverheffing -31.326,21 € 832,93 € -30.493,28 € 29.953,46 € -539,82 €

Sint Petrus en Paulus -19.778,29 € 3.461,53 € -16.316,76 € 29.120,56 € 12.803,80 €

Sint Henricus -64.301,81 € 36.506,22 € -27.795,59 € 57.783,52 € 29.987,93 €

Sint Godelieve Beitem -27.788,40 € 9.456,00 € -18.332,40 € 32.645,52 € 14.313,12 €

Sint Martinus -4.960,50 € 12.111,16 € 7.150,66 € 5.616,34 € 12.767,00 €

OLV Ardooie (*) 0,00 € 0,00 €

  (*) deze jaarrekening w ordt voorgelegd aan de GR in Ardooie

Protestantse Kerk -16.100,46 € 14.920,34 € -1.180,12 € 16.824,47 € 15.644,35 €

totaal -442.737,17 € 616.321,74 € 173.584,57 €
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In investeringen : 

 

 
 
Er zijn geen fundamentele opmerkingen. 

Kerkfabriek Sint-Michiel : 

Bij de herbelegging van geldmiddelen uit het privaat patrimonium van de kerkfabriek is een klein 
investeringsoverschot ontstaan (28,26 euro). Dit moet door de kerkfabriek in 2015 weggewerkt 

worden. 
Verder geen bemerkingen 

 
Kerkfabriek Sint-Amand : 

Geen bemerkingen 
Het investeringsoverschot (303,62 euro) vloeit voort uit een opbrengst van de 

patrimoniumrekening. 
 

Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw : 
Geen bemerkingen 

Het investeringsverschil in 2014 (-19.642,55 euro) ontstaat door de jaaroverschrijdende 
investeringen. De werken aan de toren worden door de stad gefinancierd, een aantal 

aankoopfacturen zijn per 31.12.2014 nog niet overgemaakt aan de stad waardoor er een 
investeringstekort ontstaat. De werken aan de pastorie worden door de kerkfabriek met eigen 

middelen betaald. Ook voor deze werken is per 31.12.2014 de financiering niet volledig rond. Pas 
bij het afronden van de werken en de ontvangst van de gewestelijke toelage voor de werken aan 

de toren zal het verschil volledig weggewerkt zijn. 
Op het document ‘staat van het vermogen’ wordt het resterend schuldsaldo van de leningen per 

31.12.2014 vermeld. Dit bedrag klopt niet en moet vóór de volgende jaarafsluit aangepast 
worden. 

 
Kerkfabriek Heilig Hart : 

Geen bemerkingen. 
 

Kerkfabriek Sint-Jozef : 
Geen bemerkingen. 

 
Kerkfabriek Heilige Godelieve : 

Geen bemerkingen. 
 

investeringen investerings- investerings- investeringsresultaat overschot/-tekort overschot/

ontvangsten uitgaven eigen boekjaar vorige boekjaren tekort

of overboeking

Sint Michiel 57.000,00 € 56.971,74 € 28,26 € 0,00 € 28,26 €

Sint Amand 303,62 € 0,00 € 303,62 € 0,00 € 303,62 €

Onze Lieve Vrouw 159.908,19 € 196.340,79 € -36.432,60 € 16.790,05 € -19.642,55 €

H Hart 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sint Jozef 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

H Godelieve 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

H Kruisverheffing 587.350,73 € 584.350,73 € 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 €

Sint Petrus en Paulus 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sint Henricus 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sint Godelieve Beitem 22.990,00 € 22.990,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sint Martinus 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

OLV Ardooie (*) 0,00 € 0,00 €

  (*) deze jaarrekening w ordt voorgelegd aan de GR in Ardooie 0,00 €

Protestantse Kerk 5.361,52 € 5.361,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

totaal 832.914,06 € 866.014,78 € -33.100,72 € 16.790,05 € -16.310,67 €
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Kerkfabriek Heilige Kruisverheffing : 

Budgetoverschrijdingen moeten zoveel mogelijk opgelost worden door het toepassen van interne 
kredietaanpassingen, indien dit niet mogelijk is moet een begrotingswijziging aangevraagd worden. 

De kerkfabriek dient hier in de toekomst rekening mee te houden. 
Bij het indienen van de jaarrekening  moeten steeds de ‘verplichte bijlagen bij de jaarrekening’ 

aangeleverd worden.  
 

Aan investeringszijde noteren we een overschot van 3.000,00 euro in de patrimoniummiddelen. 
(‘vervallen beleggingen’). Dit moet in de loop van 2015 worden weggewerkt. 

Verder geen bemerkingen. 
 

Kerkfabriek Sint-Petrus en Paulus : 
Geen bemerkingen. 

 
Kerkfabriek Sint-Henricus : 

Op het document ‘staat van het vermogen’ wordt het resterend schuldsaldo van de leningen per 
31.12.2014 vermeld. Dit bedrag klopt niet en moet vóór de afsluiting van het volgend boekjaar 

aangepast worden. 
Verder geen bemerkingen. 

 
Kerkfabriek Sint-Godelieve Beitem : 

Geen bemerkingen. 
 

Kerkfabriek Sint-Martinus Oekene : 
Geen bemerkingen. 

 
Protestantse kerk : 

Budgetoverschrijdingen moeten zoveel mogelijk opgelost worden door het doorvoeren van interne 
kredietaanpassingen, ook voor kleine overschrijdingen. De kerk dient hier in de toekomst rekening 

mee te houden. 
Het kleine historisch gegroeid verschil op de bankrekening ‘interesten’ dient in 2015 weggewerkt 

te worden. 
Verder geen bemerkingen. 

 
Gelet op art. 55 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 
van de erkende erediensten en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van de Vlaamse Minister van Bestuurszaken, Binnenlands 
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand; 
 
Gehoord het College van Burgemeester en Schepenen in zijn verslag; 
 
BESLUIT, met algemene stemmen: 
 

Art.1: De rekeningen van de hiernavermelde kerkfabrieken van de Stad Roeselare voor het 
dienstjaar 2014 worden gunstig geadviseerd : 
 
Sint-Michiel 
Sint-Amand 
Onze-Lieve-Vrouw 
Heilig Hart 
Sint-Jozef 
Heilige Godelieve 
Heilige Kruisverheffing 
Sint-Petrus en Paulus  
Sint-Henricus 
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Sint-Godelieve Beitem 
Sint-Martinus 
 
Art.2: De rekening is onderworpen aan de goedkeuring van de gouverneur van de provincie West-
Vlaanderen. 
 
Art. 3: Een exemplaar van deze beslissing wordt bezorgd aan: 

- de provinciegouverneur 
- het centraal kerkbestuur 

- de kerkfabrieken 
- de protestantse kerk 

- het erkend representatief orgaan (Bisdom Brugge, H. Geeststraat 4, 8000 Brugge - 
Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst, Brogniezstraat 44 

1070 BRUSSEL 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 18 mei 2015. 
 

 
Dhr. Geert Huyghe en mevr. Siska Rommel, vervoegen de zitting. 
 
 
AGENDAPUNT nr. 4 
 
Verkoop van de voormalige pastorie te Rumbeke, Oekensestraat 10 - goedkeuring van de 
verkoop en de ontwerpen van akte.. 
 
DE GEMEENTERAAD: 
 
In de beleidsnota ‘RSL2018 samen voor meer Roeselare’ is de verkoop van on- of onderbenutte 

delen van het stadspatrimonium onder krachtpunt ‘08/Een zuinig Roeselare’ opgenomen. Eén van 
de eigendommen die op de lijst van verkoopbare eigendommen geplaatst werd, is de pastorie van 

Rumbeke, Oekensestraat 10. 
 

Sedert enige jaren is de pastoor, die verantwoordelijk is voor de parochie Rumbeke, gehuisvest in 
de pastorie van Oekene in gevolge de invoering van federaties van parochies. Op 22 december 

2004 werd met de vzw Dominiek Savio een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor 
onbepaalde duur waarbij de vroegere pastorie van Rumbeke verhuurd wordt aan twee personen 

met een beperking. Deze voeren bij gelegenheid opdrachten uit voor de parochie Rumbeke. Op 
vraag van de stad om toestemming om de pastorie te verkopen werd door het bisdom 

geantwoord dat zij de pastorie vrijgeeft, ter beschikking stelt van de stad en zich niet verzet tegen 
een eventuele verkoop. 

 
In zitting van het College van Burgemeester en Schepenen van 29 september 2014 werd beslist 

om de twee tuingedeelten van de pastorie van Rumbeke, Oekensestraat 10, in der minne te 
verkopen indien er zich geen andere kandidaat-kopers aanmelden dan deze die reeds interesse 

betoonden: de heer en mevrouw Germain Vandevoorde-Rosa Depoorter, wonende te 8800 
Roeselare, Oekensestraat 8, en de heer en mevrouw André Sabot-Gerarda Vermander, wonende 

te 8800 Roeselare, Gebroeders van Raemdonckstraat 9. De Kerkfabriek Sint-Michiel, Westlaan 
169 te 8800 Roeselare, had reeds interesse betoond om de vroegere pastorie aan te kopen met 

behoud van de sociale functie die ze nu heeft, voorwaarde die door de Stad werd opgelegd. 
 

De verkoop van de tuingedeelten werd bij aanplakking bekendgemaakt van 10 oktober tot en met 
5 november 2014. Vervolgens werd de verkoop nog bijkomend op de website bekendgemaakt van 

21 november tot en met 28 november 2014. 
Aan de Kerkfabriek Sint-Michiel werd nogmaals gevraagd of zij geïnteresseerd was om de 
vroegere pastorie aan te kopen, mits in de akte een recht van terugkoop ingeschreven wordt 
indien de sociale functie na verkoop niet behouden wordt, en aan de prijs voor rechtstreekse 

verkoop, die bepaald werd door het Aankoopcomité in zijn schattingsverslag. 
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In zijn brief van 4 november 2014 antwoordt de Kerkfabriek Sint-Michiel aan de stad dat zij 

akkoord is voor aankoop aan deze voorwaarde en prijs. 
 

Tijdens de bekendmaking van de verkoop van de twee loten tuingrond zijn er, zowel bij aanplakking 
als op de website van de stad, behalve de kandidaturen van de reeds geïnteresseerde kopers de 

heer en mevrouw Germain Vandevoorde-Depoorter, voor bijkomende tuinzone en garage (lot D4 
op het metingsplan) en de heer en mevrouw André Sabot-Vermander, eigenaar van een pand op 

het Kerkplein, voor garages (lot D3 op het metingsplan) geen andere kandidaturen ingediend. 
Omdat er geen andere kandidaturen voor de tuingedeelten waren is een verkoop in der minne 

mogelijk. 
 

Volgens het schattingsverslag en aanvullend schattingsverslag van het Aankoopcomité zijn de 
prijzen voor een rechtstreekse verkoop de volgende: 

- Lot D1 op metingsplan: woning met tuin 889 m² - verkoop aan Kerkfabriek Sint-Michiel: 
300.000,00 EUR 

- Lot D3 op metingsplan: grond met tuin 159 m²: verkoop aan de heer en mevrouw André 
Sabot-Gerarda Vermander: 20.000,00 EUR 

- Lot D4 op metingsplan: grond met tuin 502 m²: verkoop aan de heer en mevrouw 
Germain Vandevoorde-Rosa Depoorter: 65.000,00 EUR. 

Het lot D2 op het metingsplan wordt niet verkocht en wordt opgenomen in het plein in de Pastoor 
Slossestraat. 

Op basis hiervan werd door het College van Burgemeester en Schepenen op 22 december 2014 
beslist dat: 

1) voor de verkoop in der minne van de pastorie aan de Kerkfabriek Sint-Michiel een recht van 
terugkoop in de akte ingeschreven wordt indien de sociale functie na verkoop niet 

behouden wordt. 
2) de pastorie en de tuingedeelten in der minne aan de drie kandidaat-kopers verkocht 

worden aan de prijzen voor rechtstreekse verkoop vermeld in het schattingsverslag van het 
Aankoopcomité. 

3) alle kosten verbonden met de verkoop ten laste zijn van de kopers. 
 

Alle kandidaat-kopers gaven aan een notaris de opdracht om de verkoop te authentiseren. 
De notarissen, in casu notariskantoor Thiery in opdracht van de heer en mevrouw André Sabot-

Gerarda Vermander en de heer en mevrouw Germain Vandevoorde-Rosa Depoorter, en notaris 
Ides Viaene in opdracht van de Kerkfabriek Sint-Michiel, bezorgden aan de stad de ontwerpen van 

akte. In het ontwerp van de akte van verkoop aan de Kerkfabriek Sint-Michiel werd de volgende 
clausule ingelast om de sociale functie bij verkoop te behouden: ‘Partijen zijn overeengekomen dat 

de verkochte eigendom gedurende een periode van 20 jaar te rekenen vanaf de ondertekening van 
deze akte, enkel en alleen zal mogen aangewend worden voor de huisvesting van kansarme en 

minder begoede personen (al dan niet mits betaling), zoals deze functie thans aanwezig is. Het is 
dus uitdrukkelijk de bedoeling van de verkoper om deze sociale doelstelling als uitdrukkelijke 

ontbindende voorwaarde op te nemen in deze verkoopsovereenkomst.’ 
 

De verkoop van de pastorie in zijn geheel is als desinvestering ingeschreven op het budget 2015 
budgetsleutel ENV08/P08-0001/005000/26000000 voor een bedrag van 390.000,00 EUR. 

 
Gelet op de uittreksels uit de kadastrale legger en plan; 
 

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  - 12 onthoudingen (Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, 
Mieke Van Hootegem, Justine Pillaert, Siska Rommel, Daniel Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, 
Lien Vuylsteke, Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt) 
 

Art.1.- De verkoop en de ontwerpen van akte worden goedgekeurd. 
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Art.2.- De heer hypotheekbewaarder wordt van de verplichting ontslagen ambtshalve inschrijving 

te nemen bij overschrijving van de akten verkoop. 
 

Art.3.- In toepassing van het nieuwe gemeentedecreet van 15 juli 2005 - artikel 252§1, wordt 
een beknopte omschrijving van deze raadsbeslissing aan de toeziende overheid 
toegezonden voor toepassing van het algemeen bestuurlijk toezicht. 

 
Aldus gedaan in openbare vergadering van 18 mei 2015 
 
 

 

5. Buurtweg nummer 41 op de Atlas der Buurtwegen van Rumbeke, nu de straat genaamd 

‘Oude Heirweg’ - principiële goedkeuring van het voorstel voor afschaffing van een deel van 

deze buurtweg. 

 

Afgevoerd. 

 
 

 

AGENDAPUNT nr. 6  

 
Riolerings- en wegeniswerken in de Wijnendalestraat. 

Dossier nr. WEG/321-2015 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

De GEMEENTERAAD:  

In de Wijnendalestraat wordt tussen het vak ter hoogte van het bedrijf Fraxinus en VDAB (inclusief 
kruispunt met Industrieweg) een volledig nieuw gescheiden rioleringstelsels voorzien, gezien de 

bestaande riolering na inspectie een hoge destructiegraad kreeg toebedeeld.  

Tevens wordt ook een volledig nieuwe rijweg in asfaltverharding voorzien op een breedte van 6m. 

Aan weerszijden van de rijweg zorgen ter plaatse vervaardigde trottoirband-watergreppels voor de 
afwatering van het oppervlaktewater. Naast de rijweg wordt aan beide zijden een vrijliggend 

fietspad in gekleurde rode cementbetonverharding aangelegd, telkens op een breedte van 1,75m. 
Tussen de rijweg en het fietspad wordt een groenstrook voorzien, die zowel voor een esthetische 

als een functionele afscherming tussen rijweg en fietspad zorgt, mede door het voorzien van 
hagen.  

Ter hoogte van de bebouwing, aan de zuidelijke zijde van de Wijnendalestraat, wordt een voetpad 
in grijze vierkante betonstraatstenen aangelegd. Waar nodig worden opritten voorzien in 

antracietkleurige betonstraatstenen. 

Ter hoogte van het bedrijf Fraxinus wordt aan weerszijden van de rijweg een busperron voorzien in 

grijze rechthoekige betonstraatstenen, met een borduur type bushalte die voor een opstand zorgt. 
Het kruispunt Wijnendalestraat – Industrieweg wordt zo ingericht dat het verkeer Wijnendalestraat 

– Industrieweg voorrang krijgt op het verkeer komende uit het oosten van de Wijnendalestraat. Op 
die manier wordt er een snelheidsremmend effect gecreëerd. Er wordt op deze locatie tevens een 

fietsoversteek voorzien, t.h.v. de verkeersgeleider die zoals de andere verkeersgeleiders op het 
kruispunt in ingeprente cementbetonverharding wordt aangelegd. 

De ontwerpopdracht voor de opdracht “Riolerings- en wegeniswerken in de Wijnendalestraat” 
werd gegund aan Studiebureau DEMEY bvba.  

De kostprijs voor deze opdracht wordt geraamd op € 623.631,00 excl. btw of € 679.055,98 
incl. btw.  
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Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van open aanbesteding. Via deze 

gunningswijze kunnen meerdere aannemers zich kandidaat stellen. Op die manier kan het 
stadsbestuur de opdracht gunnen aan de laagste regelmatige inschrijver. 

De totale uitvoeringstermijn wordt voor geheel van de werken vastgesteld op 100 werkdagen. De 
werken worden gefaseerd uitgevoerd:  

- Fase 1: kruispunt Wijnendalestraat – Industrieweg  
- Fase 2: vak Industrieweg – Fraxinus.  

De opdrachtnemer mag slechts de volgende fase starten als de vorige fase volledig is afgewerkt, 
met uitzondering van het aanbrengen van de bitumineuze toplaag van de rijweg. Op vraag van de 

nutsbedrijven bestaat de mogelijkheid dat deze fasering wordt aangepast ten gevolge van werken 
aan nutsleidingen. De opdrachtnemer kan hiervoor geen schadevergoeding eisen. 

Er is budget voorzien op volgende sleutels: 

 P02-0004/22400007/020000/DEP05-2/01-04-02-05 Wegen - in aanbouw - 

Wijnendalestraat - Actie: Heraanleg Wijnendalestraat 

 P02-0004/66400001/031000/DEP05-2/01-04-02-05 Afkoppelingssubsidies - 
Wijnendalestraat - Actie: Heraanleg Wijnendalestraat 

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. 

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 -  3 neen (Filip Deforche, Cyriel Ameye en Immanuel De Reuse) 
- 12 onthoudingen (Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, Mieke Van Hootegem, Justine Pillaert, 

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

Artikel 1. 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. 
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Artikel 2. 

Het bestek met nr. WEG/321-2015 en de raming voor de opdracht “Riolerings- en 
wegeniswerken in de Wijnendalestraat”, opgesteld door de ontwerper, Studiebureau DEMEY bvba, 

Beversesteenweg 314 te 8800 ROESELARE worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van 

de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming 
bedraagt € 623.631,00 excl. btw of € 679.055,98 incl. btw. 

Artikel 3. 
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 18 mei 2015. 

 

Dhr. Filiep Manhaeve, raadslid, verlaat de zitting. 

 
 

AGENDAPUNT nr.7 

Ondergronds brengen elektriciteitsnetten en moderniseren openbare verlichting in de 

Gladiolenstraat, Leliestraat, Rozenstraat, Seringenstraat en Violierstraat 
dossier nr. ov/0267-2015 

goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

De GEMEENTERAAD:  

In het kader van de opdracht “Ondergronds brengen elektriciteitsnetten en moderniseren 
openbare verlichting in de Gladiolenstraat, Leliestraat, Rozenstraat, Seringenstraat en 

Violierstraat” werd een technische beschrijving met nr. OV/0267-2015 opgesteld door de dienst 
wegen. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 106.332,57 excl. btw of € 116.087,50 incl. 
btw. 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 

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 26, § 

1, 1° f (de opdracht kan slechts door één bepaalde inschrijver worden uitgevoerd om redenen 
van: bescherming van exclusieve rechten). 

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

Artikel 1. 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking meer bepaald artikel 26, § 1, 1° f (de opdracht kan slechts door één bepaalde 
inschrijver worden uitgevoerd om redenen van: bescherming van exclusieve rechten). 

Artikel 2. 
De technische beschrijving met nr. OV/0267-2015 en de raming voor de opdracht “Ondergronds 

brengen elektriciteitsnetten en moderniseren openbare verlichting in de Gladiolenstraat, 
Leliestraat, Rozenstraat, Seringenstraat en Violierstraat”, opgesteld door de dienst wegen worden 

goedgekeurd. De raming bedraagt € 106.332,57 excl. btw of € 116.087,50 incl. btw. 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 18 mei 2015. 

 
 

Dhr. Filiep Manhaeve, raadslid, vervoegt de zitting. 
 

 

AGENDAPUNT nr. 8 

 
Roeselare - voormalige woning Debruycker, Veldstraat 146: restauratie gevels en 
buitenschrijnwerk. 

Dossier nr. GEB/restauratie 03 - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden 

De GEMEENTERAAD:  

De heer Priem Tom, Veldstraat 146, 8800 Roeselare heeft, in toepassing van het Besluit van de 
Vlaamse Regering van 14.12.2001, een aanvraag ingediend voor het bekomen van een premie 

voor de restauratie van de gevels en het buitenschrijnwerk van de voormalige woning Debruycker 
(Veldstraat 146 Roeselare). 

Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Ruimte en Erfgoed heeft met zijn brief d.d. 
10.03.2015 laten weten dat de minister besloten heeft dit dossier op de budgetprogrammatie 

2015 op te nemen. 

De werken werden geraamd op € 264.748,20 waarvan € 230.994,81 in aanmerking komen 

voor de berekening van de premie (exclusief BTW). Na aanbesteding blijven deze bedragen 
behouden in de berekening van de definitieve premie. 

De verdeling der kosten van de werken wordt voor de betrokken openbare besturen als volgt 
vastgesteld: 

- gedeelte Vlaamse Gemeenschap: 32,5 % van de aanvaarde kostenraming 
- gedeelte stad: 7,5 % van de aanvaarde kostenraming: 
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Voor het gedeelte voor de stad betekent dit: 

€230.994,81 x 1,06 (BTW) x 1.10 (A.K.) x 0,075 (Gemeente) = €20.200,50 

Het betreft een nieuwe uitgave die initieel niet voorzien werd in het budget 2015. De 

restauratiepremie zal opgenomen worden bij de uitgaven in de eerstvolgende budgetwijziging op 
P07-0005/66400000/072000/DEP05-1 (toegestane investeringssubsidies). 

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. 

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, § 3. 

Gehoord het schepencollege in zijn verslag; 

BESLUIT: met algemene stemmen 

Artikel 1. 

De bovenvermelde restauratiepremie voor het uitvoeren van restauratiewerken aan de gevels en 
het buitenschrijnwerk van de voormalige woning Debruycker, Veldstraat 146 te Roeselare wordt 

goedgekeurd. 

Artikel 2. 

Het nodige budget wordt bij voorzien in de eerstvolgende budgetwijziging 2015. 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 18 mei 2015. 

 
 

AGENDAPUNT nr. 9  

 
Afsluiten van een verzekering voor arbeidsongevallen en lichamelijke ongevallen  

Dossier nr. ADM/075-2015 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

De GEMEENTERAAD:  

Momenteel is het stadsbestuur voor arbeidsongevallen bij twee verzekeringsfirma’s (AXA en 
Ethias) verzekerd. Dit maakt het vaak complex. Daarom wordt voorgesteld om een nieuwe 
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overheidsopdracht op te starten zodat er één uniek aanspreekpunt is. Dit zal normaal gezien ook 

leiden naar scherpere en meer actuele prijzen voor de stad. Naast de 
arbeidsongevallenverzekering wordt ook de lichamelijke ongevallenverzekering vernieuwd. Beide 

worden aldus geïntegreerd bij één speler. 

Voor het afsluiten van een verzekering voor arbeidsongevallen en lichamelijke ongevallen werd een 

bestek opgesteld.  

De kostprijs wordt geraamd op € 785.123,96 excl. BTW of € 950.000,00 incl. 21% BTW.  

De raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking (€ 207.000,00 excl. BTW). 
Bijgevolg zal deze opdracht in het Europees Bulletin der Aanbestedingen en in het nationaal 

Bulletin der Aanbestedingen gepubliceerd worden. 

De opdracht zal worden afgesloten voor een initiële duur van 36 maanden. Een verlenging van de 

opdracht met een jaar is voorzien en kan twee maal gebeuren. 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van open offerteaanvraag. Het voordeel van 

deze gunningswijze is dat de offerte die kwalitatief de beste is, ook gekozen kan worden. Hiertoe 
spelen meer criteria dan enkel de prijs een rol. De rangschikking van de offertes gebeurt via een 

puntensysteem. De inschrijver met de offerte met de beste score, krijgt dan ook de opdracht 
toegewezen. 

Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de 
exact benodigde hoeveelheden. Het valt immers moeilijk te voorspellen hoeveel werknemers, … 

exact zullen tewerkgesteld zijn. 

In het kader van deze opdracht is voorzien dat het kern-OCMW (het gedeelte van het OCMW dat 

niet in het zorgbedrijf wordt opgenomen) ook kan toetreden tot deze verzekering (desgevallend na 
onderhandeling in het geval van een minder gunstige statistiek ) 

Het budget is voorzien op budgetsleutel 62300000 met als omschrijving 
“Arbeidsongevallenverzekering”.  

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 25. 

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. 
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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 - 12 onthoudingen (Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, 

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

Artikel 1. 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag. 

Artikel 2. 
Het bestek met nr. ADM/075-2015 en de raming voor de opdracht “Afsluiten van een 

verzekering voor arbeidsongevallen en lichamelijke ongevallen”, opgesteld door de Juridische dienst 
worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en 

zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen 
van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 785.123,96 excl. btw of 

€ 949.999,99 incl. 21 % btw. 

Artikel 3. 

De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden. 

Artikel 4. 

Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees 
niveau. 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 18 mei 2015. 

 

 

AGENDAPUNT nr. 10 

 

Tijdelijk politiereglement betreffende de opstelling van horeca- en leurhandelstanden n.a.v. de 

35ste autorally “TBR” op zondag 12 juli 2015. Vaststelling. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het K.B. van 16 

maart 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming van de instellingen gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988 op de artikelen 2 en 10, 

op artikel 12 gewijzigd bij het K.B. van 30 december 1982 en op artikel 29 gewijzigd bij de wet 
van 9 juni 1975; 

 
Gelet op het K.B. van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 

wegverkeer, inzonderheid op titel III gewijzigd bij het K.B. van 23 juni 1978, 25 november 1980, 
8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987 en 17 september 1988, 20 juli 1990, 1 februari 

1991 en 18 september 1991; 
 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de 

ministeriële besluiten van 8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 
1980, 11 april 1983, 1 juni 1984 en 17 september 1988, 20 juli 1990, 1 februari 1991, 11 

maart 1991 en 19 december 1991; 
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Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, inzonderheid op artikel 

119 hernummerd bij de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij het K.B. van 30 mei 1989; 
 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens; 

 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 januari 2009 betreffende de aanvullende 

reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens; 
 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 
 

Met het oog op een gemakkelijk en veilig verkeer naar aanleiding van de 35ste Rally T.B.R. is het 
noodzakelijk de opstelling van horeca- en leurhandelstanden op en langs de parcours te 

reglementeren; 
 

Gezien volgende maatregelen betrekking hebben op gemeentewegen; 
 

BESLUIT, met algemene stemmen: 
 

HOOFDSTUK I: REGLEMENT VAN HET VERKEER : 

 

Artikel 1  
Op zondag 12 juli 2015 is het verboden eet-en dranktenten of gelijkaardige verkoopkramen op te 

stellen of plaatsen in te richten langs de straten en wegen waar klassementsproeven worden 
gereden zonder de schriftelijke toelating van de Heer Burgemeester. 

 
Artikel 2 

Op zondag 12 juli 2015 mogen de voormelde eet-of dranktenten worden opgesteld, indien men in 
het bezit is van een vergunning, getekend door de Heer Burgemeester, enkel op de plaatsen 

aangeduid in samenspraak met de inrichters en de veiligheidsdiensten en vermeld in het 
veiligheidsboek. 

 

HOOFDSTUK Il: BESRAFFING EN BEKENDMAKING : 

 
 

Artikel 1 
Onverminderd de toepassingen van strengere straffen bepaald door de wettelijke reglementen of 

beschikkingen, zullen de inbreuken op deze bepalingen vervolgd en met politiestraffen gestraft 
worden. 

 
Artikel 2 

Worden opgeheven bij het invoege treden van dit reglement, de aanvullende 
gemeentereglementen of gedeelten ervan die in strijd zijn met huidig reglement. 

 
Artikel 3 

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Vlaamse Minister van Mobiliteit, Sociale 
Economie en Gelijke Kansen – Afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid – Departement 

Mobiliteit en Openbare Werken te 1000 Brussel. 
 

Tevens wordt van dit besluit dadelijk een afschrift gestuurd aan de politierechtbank West-
Vlaanderen, afdeling Kortrijk en de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling 

Kortrijk. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 18 mei 2015 
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AGENDAPUNT nr. 11 

 

Interlokale Vereniging Associatie Midwest - werkingsverslag 2014 - kennisname. 

 

DE GEMEENTERAAD: 

 

In de gemeenteraadszitting van 19.12.2011 werd de algemene overeenkomst Associatie 
Midwest goedgekeurd. 

 
Cf. artikel 16 van de overeenkomst moeten jaarlijks het jaarverslag en de rekening, in casu het 

werkingsverslag, opgemaakt worden en voorgelegd worden aan de gemeenteraad van de 
deelnemende lokale besturen; 

 
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag;  

 
NEEMT AKTE: 

 
Enig artikel: Er wordt kennis genomen van het werkingsverslag 2014 van de Interlokale Vereniging 

Associatie Midwest 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 18 mei 2015. 
 

 
 

AGENDAPUNT nr. 12 
 

vzw Het Portaal. Voorlegging tot goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering op 

22 juni 2015 en toekenning van het mandaat aan de vertegenwoordigers. 

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

goedgekeurd. 
 

Met het schrijven van vzw Het Portaal worden de vertegenwoordigers namens de stad uitgenodigd 
op de algemene vergadering op 22 juni 2015 met volgende agenda: 

1. Jaarrekening 2014 – goedkeuring  
2. Begroting 2015 – goedkeuring 

3. Voordracht van dhr. Jan Vincent Lefere als lid van de Algemene Vergadering en lid van de Raad 
van Bestuur – goedkeuring 

 
In de gemeenteraadszitting van 27 mei 2013 werden de vertegenwoordigers namens de stad 

voor de algemene vergadering aangeduid: 
dhr. Kris Declercq, dhr. Dirk Lievens, dhr. Luc Martens, mevr. Nathalie Muylle, mevr. Ria 

Vanzieleghem, dhr. Henk Kindt, dhr. Gerdi Casier, mevr. Leen Sercu, dhr. Immanuel De Reuse, 
mevr. Annelies Carron, mevr. Siska Rommel, mevr. Lien Vuylsteke, dhr. Maxim Deweerdt, mevr. 

Lieve Lombaert, dhr. Filiep Manhaeve en dhr. Bart De Meulenaer. 
 

Gelet op artikel 246 § 2 van het gemeentedecreet waarbij de vertegenwoordigers van de 
gemeente in de algemene vergadering moet handelen overeenkomstig de instructies van de 

gemeenteraad; 
 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 
 

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

De Reuse) 
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Artikel 1: goedkeuring wordt verleend aan de vermelde punten op de agenda, waarbij een 

beslissing moet genomen worden en die voorgelegd worden op de algemene vergadering van vzw 
Het Portaal op 22 juni 2015: 

1. Jaarrekening 2014 – goedkeuring  
2. Begroting 2015 – goedkeuring 

3. Voordracht van dhr. Jan Vincent Lefere als lid van de Algemene Vergadering en lid van de Raad 
van Bestuur – goedkeuring 

 
Artikel 2: De vertegenwoordigers worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de 

beslissingen genomen in dit raadsbesluit. 
 

Artikel 3: Een uittreksel van deze beslissing wordt bezorgd aan het vzw Het Portaal, De Munt 8, 
8800 Roeselare. 
 
Aldus gedaan in openbare zitting van 18 mei 2015. 
 
 

Open VLD vraagt de gesplitste stemming. 

 
 

AGENDAPUNT nr. 13 
 

MIROM ov.  

Goedkeuring van de agenda voor de algemene vergadering op 26 mei 2015 en toekenning van 
het mandaat aan deze vertegenwoordigers. 
 
DE GEMEENTERAAD: 
 
Gelet op het feit dat de Stad Roeselare aangesloten was bij cv IVRO; Vanaf 01 januari 2006 is cv 
IVRO gewijzigd in MIROM ov; 
 
Gelet op artikel 44,1ste en 3de alinea van het Vlaams Decreet van 06 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een intercommunale vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers dient te 
worden herhaald voor elke algemene vergadering; 
 
Gelet op het feit dat het decreet dd. 03 juli 2001, gepubliceerd werd in het B.S. dd. 31 oktober 
2001 en dat dit cfr. art. 79§1 van hetzelfde decreet in werking trad, tien dagen na deze 
publicatie in het B.S.; 
 
Gelet op het feit dat cfr. artikel 44, 3° lid aldus: 
- voor elke algemene vergadering de vertegenwoordigers van de Stad door de gemeenteraad 
moeten benoemd worden. 
- en dat ook hun mandaat daarbij moeten vastgesteld worden. 
 
In de omzendbrief BB 2013/5 van Vlaams Minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, 

Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt meegedeeld dat vanaf 1 mei 2013 niet meer voor 
iedere algemene vergadering afzonderlijk een vertegenwoordiger moet aangeduid worden. Deze 

vertegenwoordiger kan nu voor de volledige duur van de legislatuur aangeduid worden. De 
toepassing hiervan is echter afhankelijk van wat de statuten hieromtrent bepalen. Dit betekent dat 

in bepaalde gevallen eerst een statutenwijziging moet plaats vinden. De vaststelling van het 
mandaat moet wel nog steeds voor elke algemene vergadering; 

 
In de statuten van MIROM ov werd de bepaling opgenomen dat voor elke algemene vergadering de 
vertegenwoordigers moeten aangeduid worden door de gemeenteraad. Dit betekent dat een 
statutenwijziging noodzakelijk is vooraleer de vertegenwoordigers namens de stad kunnen 
aangeduid worden voor de ganse legislatuur. Deze statutenwijziging werd goedgekeurd door de 
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gemeenteraad op 21 oktober 2013 en in de buitengewone algemene vergadering van de MIROM 
ov op 19 november 2013. Deze werden goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 26 mei 
2014 en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 15 juli 2014. 
 
In de gemeenteraadszitting van 20 oktober 2014 werden dan ook dhr. Bart Wenes en dhr. 
Frederik Nuytten aangeduid als effectieve vertegenwoordigers en dhr. José Debels en mevr. Leen 
Sercu als plaatsvervangende vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen voor de 
resterende duur van de legislatuur. 
 
Met het aangetekend schrijven dd. 2 april 2015 van MIROM ov wordt gevraagd om de agenda 
goed te keuren en het mandaat toe te kennen aan de vertegenwoordigers voor de algemene 
vergadering op 26 mei 2015: 
1. Verslag van de Raad van Bestuur (art. 24 van de statuten). 
2. Verslag van de Commissaris. 
3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2014. 
4. Kwijting van de Bestuurders en de Commissaris. 
5. Benoeming van een bestuurder met raadgevende stem voor de stad Torhout. 
6. Mededeling wisseling bestuurders met raadgevende stem. 
7. Varia. 
 
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 
 
Gelet op artikel 35 en 42 van het gemeentedecreet; 
 
Gehoord het College van Burgemeester en Schepenen in zijn verslag; 
 
GAAT OVER: 
 
Artikel 1: tot de stemming over de agenda: 
 

BESLUIT, met algemene stemmen - 17 onthoudingen (Frederik Declercq, Brecht 
Vermeulen, Mieke Van Hootegem, Justine Pillaert, Siska Rommel, Daniel Vanden 
Berghe, Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, 
Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt, Annelies Carron, Francis Reynaert, Filip 
Deforche, Cyriel Ameye en Immanuel De Reuse)  
 
Zijn goedkeuring te verlenen aan de vermelde punten op de agenda, waarbij een 
beslissing moet genomen worden en die voorgelegd worden op de algemene 
vergadering van MIROM ov op 26 mei 2015: 
1. Verslag van de Raad van Bestuur (art. 24 van de statuten). 
2. Verslag van de Commissaris. 
3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2014. 
4. Kwijting van de Bestuurders en de Commissaris. 
5. Benoeming van een bestuurder met raadgevende stem voor de stad Torhout. 
6. Mededeling wisseling bestuurders met raadgevende stem. 
7. Varia. 
 

GAAT OVER: 
 
Artikel 2: tot de toekenning van het mandaat aan de vertegenwoordigers: 

 
BESLUIT, met algemene stemmen - 15 onthoudingen (Frederik Declercq, Brecht 
Vermeulen, Mieke Van Hootegem, Justine Pillaert, Siska Rommel, Daniel Vanden 
Berghe, Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, 
Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt, Filip Deforche, Cyriel Ameye en Immanuel De 
Reuse)  
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De aangeduide vertegenwoordigers worden opgedragen hun stemgedrag af te 
stemmen op de beslissing genomen in dit raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda 
geplaatste punten van de algemene vergadering van MIROM ov van 26 mei 2015, 
waarvoor een beslissing moet genomen worden, goed te keuren. 

 
Artikel3.- 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 de intercommunale MIROM 
Roeselare ov, Oostnieuwkerksesteenweg 121, 8800 Roeselare. 
 
Aldus gedaan in openbare zitting van 18 mei 2015. 
 
 
 
AGENDAPUNT nr. 14 
 
Psilon 

Goedkeuring van de agenda voor de algemene vergadering op 16 juni 2015 en toekenning van 

het mandaat aan deze vertegenwoordigers. 

 
DE GEMEENTERAAD: 
 
In de gemeenteraadszitting van 21.02.2005 werd beslist tot definitieve deelname aan de 
Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen ov; 
 
Gelet op artikel 44,1ste en 3de alinea van het Vlaams Decreet van 06.07.2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een intercommunale vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers dient te 
worden herhaald voor elke algemene vergadering; 
 
Gelet op het feit dat cfr. artikel 44, 3° lid aldus: 
- voor elke algemene vergadering de vertegenwoordigers van de Stad door de gemeenteraad 
moeten benoemd worden. 
- en dat ook hun mandaat daarbij moeten vastgesteld worden. 
 
In de omzendbrief BB 2013/5 van Vlaams Minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, 
Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt meegedeeld dat vanaf 1 mei 2013 niet meer voor 

iedere algemene vergadering afzonderlijk een vertegenwoordiger moet aangeduid worden. Deze 
vertegenwoordiger kan nu voor de volledige duur van de legislatuur aangeduid worden. De 

toepassing hiervan is echter afhankelijk van wat de statuten hieromtrent bepalen. Dit betekent dat 
in bepaalde gevallen eerst een statutenwijziging moet plaats vinden. De vaststelling van het 

mandaat moet wel nog steeds voor elke algemene vergadering; 
 
In de statuten van Psilon ov werd de bepaling opgenomen dat voor elke algemene vergadering de 

vertegenwoordigers moeten aangeduid worden door de gemeenteraad. Dit betekent dat een 
statutenwijziging noodzakelijk is vooraleer de vertegenwoordigers namens de stad kunnen 

aangeduid worden voor de ganse legislatuur. Deze statutenwijziging werd goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van heden. Deze statutenwijziging wordt in de algemene vergadering van 

Psilon ov goedgekeurd op 19 juni 2014 en moet nog gepubliceerd worden in het Belgisch 
Staatsblad vooraleer deze wijziging van kracht is; 

 
Gelet op de uitnodiging d.d. 31 maart 2015 met alle bijhorende stukken van de Intergemeentelijke 

Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen ov – Psilon tot de algemene 
vergadering op 16 juni 2015 met volgende agenda: 
1. Verslag over de activiteiten en rekeningen in 2014. 
1.1. Verslag van de raad van bestuur. 

1.2. Verslag van de commissaris. 
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2014. 
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3. Kwijting van bestuurders en commissaris. 

4. Vervanging van drie waarnemend bestuurders. 
 

In de gemeenteraadszitting van 24 november 2014 werden mevr. Ria Vanzieleghem, dhr. 
Frederik Nuytten en mevr. Leen Sercu aangeduid als vertegenwoordigers voor de algemene 

vergaderingen voor de resterende duur van de legislatuur. 
 

Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 
 
De stad Roeselare beschikt als houder van 2764 aandelen over 2764 stemmen in de algemene 
vergadering; 

 
Gelet op artikel 35 en 42 van het gemeentedecreet; 
GAAT OVER: 
 
Artikel 1: tot de stemming over de agenda: 
 

BESLUIT, met algemene stemmen - 17 onthoudingen (Frederik Declercq, Brecht 

Vermeulen, Mieke Van Hootegem, Justine Pillaert, Siska Rommel, Daniel Vanden 

Berghe, Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, 

Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt, Annelies Carron, Francis Reynaert, Filip Deforche, 

Cyriel Ameye en Immanuel De Reuse)  

 
Zijn goedkeuring te verlenen aan de vermelde punten op de agenda, waarbij een 
beslissing moet genomen worden en die voorgelegd worden op de algemene vergadering 
van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen 
ov – Psilon op 16 juni 2015. 
1. Verslag over de activiteiten en rekeningen in 2014. 
1.1. Verslag van de raad van bestuur. 
1.2. Verslag van de commissaris. 
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2014. 
3. Kwijting van bestuurders en commissaris. 
4. Vervanging van drie waarnemend bestuurders. 
 

Artikel 2: tot de toekenning van het mandaat aan de vertegenwoordigers namens de Stad voor de 
algemene vergaderingen op 16 juni 2015. 
 

BESLUIT, Met algemene stemmen - 15 onthoudingen (Frederik Declercq, Brecht 
Vermeulen, Mieke Van Hootegem, Justine Pillaert, Siska Rommel, Daniel Vanden 
Berghe, Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, 
Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt, Filip Deforche, Cyriel Ameye en Immanuel De 
Reuse)  
 
- Aan mevr. Leen Sercu, gemeenteraadslid, De Munt 37 bus 21, 8800 Roeselare, wordt 
het mandaat toegekend voor de algemene vergadering van Psilon op 16 juni 2015. 
- Aan dhr. Frederik Nuytten, gemeenteraadslid, Ardooisesteenweg 36, 8800 Roeselare, 
wordt het mandaat toegekend voor de algemene vergadering van Psilon op 16 juni 
2015. 
- Mevr. Ria Vanzieleghem, gemeenteraadslid, Pastoriestraat 16, 8800 Roeselare,  
wordt het mandaat toegekend voor de algemene vergadering van Psilon op 16 juni 
2015. 
 
 

Artikel 3: De aangeduide vertegenwoordigers worden opgedragen hun stemgedrag af te  
stemmen op de beslissing genomen in dit raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda 
geplaatste punten van de algemene vergadering van Psilon ov van 16 juni 2015, waarvoor een 
beslissing moet genomen worden, goed te keuren. 
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Artikel 4: 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 de Intergemeentelijke Vereniging 
voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen ov - Psilon, Ambassadeur Baertlaan 5, 8500 
Kortrijk. 
 
Aldus gedaan in openbare zitting van 18 mei 2015. 
 

 
 

AGENDAPUNT nr. 15 

 
WVI dv 
Goedkeuring van de agenda voor de algemene vergadering op 28 mei 2015 en toekenning van 
het mandaat aan de vertegenwoordigers. 
 
DE GEMEENTERAAD : 
 
Gelet op het feit dat de Stad Roeselare aangesloten is bij de Intercommunale WVI dv; 
 
Gelet op artikel 44,1ste en 3de alinea van het Vlaams Decreet van 06 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een intercommunale vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers dient te 
worden herhaald voor elke algemene vergadering; 
 
Gelet op het feit dat het decreet dd. 03 juli 2001, gepubliceerd werd in het B.S. dd. 31 oktober 
2001 en dat dit cfr. art. 79§1 van hetzelfde decreet in werking trad, tien dagen na deze 
publicatie in het B.S.; 
 
Gelet op het feit dat cfr. artikel 44, 3° lid aldus: 
- voor elke algemene vergadering de vertegenwoordigers van de Stad door de gemeenteraad 
moeten benoemd worden. 
- en dat ook hun mandaat daarbij moeten vastgesteld worden. 
 
In de omzendbrief BB 2013/5 van Vlaams Minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, 

Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt meegedeeld dat vanaf 1 mei 2013 niet meer voor 
iedere algemene vergadering afzonderlijk een vertegenwoordiger moet aangeduid worden. Deze 

vertegenwoordiger kan nu voor de volledige duur van de legislatuur aangeduid worden. De 
toepassing hiervan is echter afhankelijk van wat de statuten hieromtrent bepalen. Dit betekent dat 

in bepaalde gevallen eerst een statutenwijziging moet plaats vinden. De vaststelling van het 
mandaat moet wel nog steeds voor elke algemene vergadering; 

 
Deze statutenwijziging werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 21 oktober 2013 en in de 
buitengewone algemene vergadering van de WVI dv op 18 december 2013 en werd gepubliceerd 
in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 10 februari 2014 en goedgekeurd bij het M.B. van 
25 maart 2014; 
 
In de gemeenteraadszitting van 28 april 2014 werd dan ook dhr. Luc Martens aangeduid als 
effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van WVI dv voor de resterende duur 
van de legislatuur en dhr. Gerdi Casier als plaatsvervangend vertegenwoordiger. 
 
Met het schrijven d.d. 23 maart 2015 van WVI dv wordt de Stad uitgenodigd op de algemene 
vergadering op 28 mei 2015 met volgende agenda. 
1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2014. 
2. Verslag van de raad van bestuur. 
3. Verslag van de commissaris. 
4. Jaarrekeningen  2014. 
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5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris. 
6. Kennisneming ontslag van de heer Marc Debie in de raad van bestuur. 
7. Benoeming van twee leden aandelen A in de regionale comités: dhr. John Van Hollebeke (Tielt) 
en dhr. Patrick De Klerck (Blankenberge) 
8. Benoeming twee bestuurders aandelen A: dhr. Wouter Marchand (Lichtervelde), dhr. John Van 
Hollebeke (Tielt). 
9. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met raadgevende 
stem in de raad van bestuur en bepaling van de rangorde. 
10. Mededelingen. 
 
Gelet op art 42 van het gemeentedecreet; 
 
Gehoord het College van Burgemeester en Schepenen in zijn verslag; 
 
GAAT OVER : 
 
Artikel 1: tot de stemming over de agenda: 

 
BESLUIT, met algemene stemmen - 17 onthoudingen (Frederik Declercq, Brecht 
Vermeulen, Mieke Van Hootegem, Justine Pillaert, Siska Rommel, Daniel Vanden 
Berghe, Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, 
Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt, Annelies Carron, Francis Reynaert, Filip 
Deforche, Cyriel Ameye en Immanuel De Reuse)  
 
Zijn goedkeuring te verlenen aan de vermelde punten op de agenda, waarbij een 

beslissing moet genomen worden en die voorgelegd worden op de algemene 
vergadering van de WVI dv op 28 mei 2015: 

1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering van 17 december 
2014. 

2. Verslag van de raad van bestuur. 
3. Verslag van de commissaris. 
4. Jaarrekeningen  2014. 
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris. 
6. Kennisneming ontslag van de heer Marc Debie in de raad van bestuur. 
7. Benoeming van twee leden aandelen A in de regionale comités: dhr. John Van 
Hollebeke (Tielt) en dhr. Patrick De Klerck (Blankenberge) 
8. Benoeming twee bestuurders aandelen A: dhr. Wouter Marchand (Lichtervelde), 
dhr. John Van Hollebeke (Tielt). 
9. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met 
raadgevende stem in de raad van bestuur en bepaling van de rangorde. 
10.  Mededelingen. 
 

Artikel 2: tot de toekenning van het mandaat aan de vertegenwoordigers: 
 
BESLUIT, met algemene stemmen - 15 onthoudingen (Frederik Declercq, Brecht 
Vermeulen, Mieke Van Hootegem, Justine Pillaert, Siska Rommel, Daniel Vanden 
Berghe, Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, 
Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt, Filip Deforche, Cyriel Ameye en Immanuel De 
Reuse)  
 
Dhr. Luc Martens, effectief vertegenwoordiger en dhr. Gerdi Casier, plaatsvervangend 

vertegenwoordiger worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de 
beslissingen genomen in dit raadsbesluit. 

 
Artikel 3: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de 
genomen beslissing. 
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Artikel 4: Onderhavige beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de WVI dv, Baron 
Ruzettelaan 35, 8310 Brugge. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 18 mei 2015. 
 

 

 

Amendement ingediend door dhr. Brecht Vermeulen, raadslid N-VA, betreffende agendapunt 

16 “Toekennen van een financiële bijdrage n.a.v. de aardbeving in Nepal - goedkeuring.” 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
Ter zitting wordt door dhr. Brecht Vermeulen, fractieleider N-VA, een amendement ingediend 

aangaande het punt 16 “Toekennen van een financiële bijdrage n.a.v. de aardbeving in Nepal - 
goedkeuring”; 

 
Er wordt voorgesteld om de laatste zin: 

“Wij verzoeken de Raad n.a.v. de aardbeving in Nepal een financiële bijdrage van 5000 euro toe te 
kennen aan het Belgische Consortium 12-12”. 

 
Te vervangen door: 

“Op het terrein in Nepal waren ook het Rode Kruis en de Artsen Zonder Grenzen al snel ter 
plaatste om hulp te bieden aan de slachtoffers van de aardbeving. Deze NGO’s maken geen deel 

uit van het Consortium 12-12 
Wij verzoeken de Raad n.a.v. de aardbeving in Nepal een financiële bijdrage van 5000 euro toe te 

kennen die als volgt verdeeld wordt: 
- aan het Consortium 12-12: 3000 euro 

- aan Artsen Zonder Grenzen: 1000 euro 
- aan het Rode Kruis: 1000 euro.” 

 
Gaat over tot de stemming: 

stemmen ja: Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, Mieke Van Hootegem, Justine Pillaert, Siska 
Rommel, Daniel Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, Filiep Manhaeve, Trees 

Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt, Filip Deforche, Cyriel Ameye en Immanuel De 
Reuse 

stemmen neen: Luc Martens, Bart Wenes, Michèle Hostekint, Filiep Bouckenooghe, Griet Coppé, 
Henk Kindt, Nathalie Muylle, Kris Declercq, José Debels, Marc Vanwalleghem, Frans Dochy, Dirk 

Lievens, Geert Huyghe, Ria Vanzieleghem, Tania Feys, Gerdi Casier, Frederik Nuytten, Leen Sercu, 
Yana Debusschere en Stefaan Van Coillie raadsleden. 

onthouden zich: Annelies Carron en Francis Reynaert 
 

BESLUIT,  
 

Enig artikel: Het amendement wordt niet aangenomen. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 18 mei 2015. 
 

 
 

AGENDAPUNT nr. 16 

 

Toekennen van een financiële bijdrage aan n.a.v. de aardbeving in Nepal - goedkeuring. 

 
DE GEMEENTERAAD: 
 
Op 25 april werd Nepal getroffen door een zware aardbeving. Naar schatting 5 miljoen mensen 

zijn door de ramp getroffen. Meer dan 7000 doden zijn intussen al geteld. Er is een oproep 
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gekomen naar de internationale gemeenschap om Nepal te steunen. Er is nood aan tenten, 

medische hulp, … 
 

In het verleden gaf Stad Roeselare voor grote rampen telkens 5000 euro noodhulp. Ook voor de 
slachtoffers van Nepal wordt voorgesteld om 5000 euro noodhulp te geven aan het consortium 

12-12. Die 6 grote ngo’s die in dit consortium zitten hebben heel wat expertise op het terrein en 
hebben momenteel in Nepal al honderdduizend families bereikt in de zwaarst getroffen gebieden. 

Daarnaast werden ook vragen tot hulp gesteld door andere ngo’s (die niet onder het consortium 
12-12 vallen) maar er wordt voorgesteld daar niet op in te gaan.  

 
Het Consortium 12-12 bundelt al 30 jaar lang de krachten in crisistijd. 

Deze samenwerking biedt tal van voordelen: 
 

·         eenvoudig om onze noodhulpacties te steunen 
·         minimale kosten voor fondsenwerving 

·         transparante communicatie over waar het geld heen gaat 
 

Gelet op art 42 en 43 van het gemeentedecreet; 
 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 
 

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

De Reuse, Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, Mieke Van Hootegem, Justine Pillaert, Siska 

Rommel, Daniel Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, Filiep Manhaeve, Trees 

Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt) 
 

Enig artikel: Aan het Belgisch Consortium 12-12 wordt een financiële bijdrage van € 5.000 
toegekend n.a.v. de aardbeving in Nepal. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 18 mei 2015. 

 
 

 
AGENDAPUNT nr. 17 
 
Huur van een deel van de vroegere Paterskerk, Delaerestraat 33 - goedkeuring van het ontwerp 

van overeenkomst. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 
De geplande renovatie- en verbouwingwerken aan het WieMu, Nationaal Wielermuseum, 

Polenplein 15, starten na het bouwverlof in 2015. Hierdoor is een verhuis naar een andere 
locatie nodig tijdens de duur van de werken in casu voor de tijdelijke tentoonstelling met als 

werktitel ‘Koers is religie’ en voor het museaal depot.  
 

Hierbij werd in eerste instantie geopteerd voor de Sint-Amandskerk. Deze kerk is immers 
eigendom van de stad.  

 
Met het schrijven d.d. 21 maart 2014 van het Bisdom Brugge wordt meegedeeld dat de bisschop 

van Brugge beslist heeft om met ingang van 29 december 2014: 
- de parochie Sint-Amand te Roeselare op te heffen en te voegen bij de parochie Sint-Michiel 

- het kerkgebouw te onttrekken aan de eredienst en terug te brengen tot een profaan gebruik 
waarna het – na het volledig doorlopen van de burgerlijke procedure – opnieuw volledig ter 

beschikking komt van de eigenaar, Stad Roeselare, die gevraagd wordt te voorzien in een niet 
onwaardig gebruik van het gebouw. 
 
Omdat echter beroep tegen de afschaffing van de parochie en de ontwijding van de kerk werd 

ingediend bij de Apostolische Signatuur in Rome is de kerk tot op heden nog niet onttrokken aan 
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de eredienst. Over de timing van de behandeling van dit beroep is heel wat onduidelijkheid. Het 

beroep wordt eerst op ontvankelijkheid onderzocht, en indien het ontvankelijk wordt verklaard 
treedt de effectieve beroepsprocedure in werking. Door het uitblijven van enige progressie in deze 

procedure moest naar een alternatief voor de Sint-Amandskerk gezocht worden. 
 

In de zoektocht naar een alternatief werd gedacht aan de vroegere Kloosterkerk van de Paters 
Redemptoristen, Delaerestraat 33, die reeds onttrokken is aan de eredienst en eigendom is van 

vzw de Bremstruik, met zetel te 8800 Roeselare, Arme-Klarenstraat 36. 
Bij plaatsbezoek blijkt dat zowel de kerk, de inkom als de gang met aparte kamers ter beschikking 

van de Stad gesteld kunnen worden met in totaal ongeveer 850 m² nuttige ruimte. In de praktijk 
betekent dit dat de kerk kan benut worden als gecombineerd onthaal voor de dienst Toerisme en 

WieMu– er is een aparte box aanwezig -  en als expositieruimte voor de tijdelijke tentoonstelling 
‘Koers is religie’. De gang kan gebruikt worden als depotruimte voor een deel van de collectie. Dit 

zou de kost van de huur van een bijkomend depot alvast kunnen uitsparen indien beide ruimtes 
(gang en kerk) kunnen gehuurd worden en een deel van de huidige ruimtes van de dienst toerisme 

kan gebruikt worden als depotruimte voor de rest van de collectie. 
 

Met de eigenaar werden de onderhandelingen voor de huur opgestart, die resulteerden in een 
ontwerp van overeenkomst. 

In dit ontwerp werden onder meer de volgende bepalingen opgenomen: 

 De huur wordt toegestaan en aanvaard voor de periode vanaf 1 juni 2015 tot en met 31 

december 2017. Enkel in onderling overleg kan de overeenkomst in de loop van deze 

periode beëindigd worden. 
Indien op het einde van deze periode de renovatiewerken aan het WieMu, Polenplein 15 te 

8800 Roeselare, niet beëindigd zijn en zolang als een verhuis uit het gehuurde goed naar 
het gerenoveerde WieMu niet mogelijk is, wordt de huur telkens automatisch met 1 

maand verlengd. De huur eindigt dan telkens met het einde van de maand. 

 De verhuring wordt toegestaan en aanvaard tegen de maandelijkse basishuurprijs van 

1.250 EUR (= 15.000 EUR op jaarbasis). 

 Alle belastingen, taksen en bijdragen, van welke aard ook, ten voordele van Staat, Gewest, 

Provincie, Gemeente of van om het even welke andere overheid, met betrekking tot de 
gehuurde ruimten, hun bezettingen of de activiteit die er door de huurder wordt 

uitgeoefend, zijn uitsluitend ten laste van de huurder, hierbij tevens uitdrukkelijk inbegrepen 
de gebeurlijk verschuldigde onroerende voorheffing pro rata verdeeld volgens de volledig 

gehuurde oppervlakte. 

 De kosten van het verbruik van elektriciteit, water en verwarming zijn niet in de huurprijs 

inbegrepen en zijn eveneens ten laste van de huurder. 
Indien er onroerende voorheffing aangerekend wordt, omdat tijdens de verhuur de Paterskerk zijn 

vrijstelling van onroerend voorheffing verliest , mag er gerekend worden op een bedrag van 
jaarlijks onroerende voorheffing van ongeveer 10.200 EUR ten laste van de stad waarvan de stad 

ongeveer 80 % recupereert via de gemeentelijke opcentiemen. 
 

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 overeenkomst voor de huur van een deel van de vroegere Paterskerk wordt 
goedgekeurd. 

 
Art.2.- In toepassing van het nieuwe gemeentedecreet van 15 juli 2005 - artikel 252§1, wordt 

een beknopte omschrijving van deze raadsbeslissing aan de toeziende overheid 
toegezonden voor toepassing van het algemeen bestuurlijk toezicht. 

 
Aldus gedaan in openbare vergadering van 18 mei 2015 
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AGENDAPUNT nr.18 

Vernieuwen nutsvoorzieningen Centrum Roeselare. 
Dossier nr. WEG/323-2015 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

De GEMEENTERAAD:  

De bestaande kerstverlichting op openbaar domein is dringend aan vervanging toe. Bovendien is 

ook bijkomende kerstverlichting nodig voor het Stationsplein en het plein De Munt tegen de 
Kerstperiode 2015.  

 
Gezien de huidige toestand en beperkingen van de nutsvoorzieningen moeten daarvoor eerst de 

bestaande nutsvoorzieningen uitgebreid en vernieuwd worden.  
 

De bestaande eigen nutsvoorzieningen zijn sterk verouderd en geraken niet meer gekeurd. 
Vernieuwingswerken dringen zich op. Bedoeling is om de installatie uit te breiden zodat de volledige 

kerstverlichting op een eigen elektriciteitscircuit kan aangesloten worden. De jaarlijkse montage en 
demontage van de kerstverlichting zal op die manier vlotter en veiliger kunnen gebeuren. Bovendien 

zullen er, als er niet rechtstreeks op het openbaar elektriciteitswerk moet aangesloten worden, ook 
meer aanbieders van kerstverlichting een voorstel kunnen opmaken. 

Van de aanpassing van de nutsvoorzieningen voor de kerstverlichting zal tevens gebruik gemaakt 
worden om de noodzakelijke technische voorzieningen te plaatsen om Wi-Fi te kunnen voorzien en 

de technische randvoorwaarden te creëren die een vernieuwing en verbetering van de bestaande 
geluidsinstallatie toelaten.  

Er wordt voorzien om alle bekabeling grotendeels ondergronds aan te leggen. De gevels worden niet 
belast met bekabeling. Ondergrondse leidingen zijn duurzamer en vergen minder onderhoud. 

De vernieuwing van de kerstverlichting, aanpassing en uitbreiding van de nutsvoorzieningen, 
installatie Wi-Fi en de nieuwe geluidsinstallatie zijn omwille van technische aspecten onlosmakelijk 

met elkaar verbonden. 
De dienst overheidsopdrachten heeft in samenwerking met de diensten gebouwen, wegen en 

economie een bestek opgemaakt om bovenvermelde werken te kunnen uitvoeren. Omwille van de 
uiteenlopende technische specificiteit wordt de opdracht opgesplitst in 2 percelen die elk 

afzonderlijk kunnen worden gegund. 
 

Perceel 1 
Het eerste perceel bestaat erin om naast de selectieve opbraak van de verhardingen ook de 

fundering (zandcement en schraalbeton) en de grond op te breken ten einde een sleuf te bekomen 
met een breedte van 0,50 m en een minimale diepte van 0,50 m ten aanzien van het maaiveld. 

 
Perceel 2:  

Dit perceel bestaat uit 3 pijlers: 

 Deel 1: volledige installatie voor het leveren van elektriciteit voor kerstverlichting, 

kerstoverspanningen en accespoints voor WI-FI. Hierin zitten de stuurkasten, de 

(gevel)bekabeling en stopcontacten op de gevel vervat.  

 Deel 2: plaatsing van bekabeling voor het aansturen van 8 groepen luidsprekers in de 

centrumstraten. De luidsprekers worden gevoed door een centrale muziekinstallatie die in 
bibliotheek Arhus wordt geplaatst. De plaatsing van de muziekinstallatie en bijhorende 

luidsprekers zitten niet vervat in de aanbesteding. 

 Deel 3: afbreken van de bestaande installaties voor aansturing van kerstverlichting en 

luidsprekers geplaatst op de gevels. 

De werken zullen in 6 fases gebeuren. 

Na sluiting van de opdracht wordt in overleg tussen opdrachtgevend bestuur en aannemers de 
fasering besproken. Het opdrachtgevend bestuur beslist over de definitieve fasering. 

De elektriciteitswerken volgen de grondwerken op zodat op de juiste posities de kabels 
bovengronds kunnen gebracht worden. 
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Opmerking: het maken van de sleuven gebeurt door de aannemer grondwerken van perceel 1 van 

dit dossier. Het plaatsen van de bekabeling in de sleuven, incl. bevestiging, bescherming, 
signalisatie gebeurt door de aannemer elektriciteit van perceel 2 van dit dossier. 

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op €435.748,87 excl. btw of € 
527.256,13 incl. btw, waarvan:  

€ 185.000,00 excl. btw of € 223.850,00 incl. 21 % btw voor perceel 1 
€ 250.748,87 excl. btw of € 303.406,13 incl. 21 % btw voor perceel 2. 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelings-
procedure met bekendmaking. 

De VCO bvba Feys uit Poperinge heeft het ontwerp nagezien en de nodige documenten i.k.v. de 
veiligheidscoördinatie aan het bestek bijgevoegd.  

 
Het budget hiervoor wordt via budgetwijziging opgenomen op de budgetsleutel  

P03-0011/22100007/074001/DEP05-1. 
 

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 26, § 

2, 1° d (limiet van € 600.000,00 excl. btw niet overschreden). 

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, meer bepaald artikel 2 §1 3°. 

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 

Artikel 1. 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelings-

procedure met bekendmaking. 

Artikel 2. 

Het bestek met nr. WEG/323-2015 en de raming voor de opdracht “Vernieuwen 
nutsvoorzieningen centrum Roeselare”, opgesteld door Stad Roeselare worden goedgekeurd. De 

lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen 
en diensten. De raming bedraagt € 435.748,87 excl. btw of € 527.256,13 incl. 21 % btw. 
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Artikel 3. 

Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

 

Aldus gedaan in openbare zitting van 18 mei 2015. 
 

 
 

AGENDAPUNT nr.19 

Aanleg DWA riolering in de Hooistraat. 
Dossier nr. WEG/282-2012 

Goedkeuring verrekening 2. 

De GEMEENTERAAD:  

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 17 september 2012 
goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Aanleg DWA-riolering in de Hooistraat” aan DELOOF 

Robert nv uit MEULEBEKE tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 117.644,50 exclusief 
btw. 

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek. 
 

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 21 oktober 2013 
goedkeuring aan verrekening 1 voor een bedrag in meer van € 4.273,50 exclusief btw. 

Tijdens de uitvoering van de werken blijkt dat het niet nodig is om dit meerwerk volledig uit te 
voeren. Er zal slechts 100 m persleiding aangelegd woren in plaats van 110 m persleiding. 

De kostprijs zal dus € 3.885,00 exclusief btw bedragen. 

Tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is om volgende meerwerken uit te 

voeren, nl.: 

 De meerwerken d.d. 26/02/2013, 06/03/2013, 26/03/2013, 08/04/2013, 

10/04/2013, 12/04/2013, 22/04/2013, 07/05/2013 en 13/09/2013 zijn 
meerwerken die zich opgedrongen hebben door de combinatie van de wijziging van de 

inplanting van de rijweg naar aanleiding van de problemen betreffende de onteigeningen, 
de uitbreiding van het dossier waarbij er 2 nieuwe riolen dienden aangelegd te worden 

i.p.v. 1 nieuwe riool en van de vaststelling van de correcte ligging van de RWA-riolering 
waarop diende aangesloten te worden. 

 De meerwerken d.d. 27/05/2013, 28/05/2013 en 11/09/2013 zijn het gevolg van 
het vaststellen van de bedenkelijke staat van de te behouden riolering en dit na het maken 

van een camera inspectie van de te behouden bestaande riolering. 

 De meerwerken d.d. 02/09/2013 zijn het gevolg van de vaststelling dat de Belgacom 

kabel zeer ondiep lag op de plaats waar de weggoot diende geplaatst te worden waardoor 
de koffering van de weggoot gedeeltelijk manueel diende uitgevoerd te worden i.p.v. 

machinaal. 

 De meerwerken d.d. 03/09/2013 zijn het gevolg van de ligging van de nutsleidingen 

t.o.v. de te maken aansluiting waarbij aannemer Deloof bijstand verleend heeft aan De 

Watergroep om de aanpassing onmiddellijk te kunnen uitvoeren. 

 De meerwerken d.d. 16/10/2013 zijn het gevolg van de bijkomende vraag om een 

wachtaansluiting te voorzien t.h.v. D5 en dit nadat D5 geplaatst werd om een eventueel 
toekomstige verkaveling van het perceel t.h.v. D5 te kunnen aansluiten op de riolering 

zonder de rijweg terug te moeten opbreken. 

 De meerwerken d.d. 05/12/2013 zijn het gevolg van het plaatselijke zwaar verkeer die 

diende toegelaten te worden zonder dat de werken volledig konden afgewerkt zijn. 

 Het fysisch scheiden van grond is een meerwerk dat ontstaat door het feit dat de zijstraat 

die diende heraangelegd te worden bovenop de voorziene dikte van rijweg en fundering ook 
dieper gefundeerd was met plaatselijk aangevoerd steenpuin. Ook de sleuf voor het 
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aanleggen van de bijkomende persleiding was grond die vermengd was met stenen en 

andere materialen. Deze grond diende door de aannemer dan ook gezeefd te worden om 
deze terug te kunnen gebruiken. 

 Het uitgraven en uitsorteren van schorren werd vastgesteld bij het opbreken van de rijweg 

van de Hooistraat zelf. Deze schorren dienden door de aannemer bijkomend opgebroken te 
worden. Vermits opbraak van dergelijke opbouw bij aanbesteding prijzen oplevert van +/- 

4.75€/m² à 5.50€/m² kan er een meerprijs goedgekeurd worden van € 2,00/m² 
bovenop de aanbestedingsprijs van € 3,10/m² 

 Gezien het dossier voor de aanleg van de riolering in de Hooistraat in verschillende fasen 
opgesteld werd (eerst volledige verrekening naar De Waele toe, dan gedeeltelijke 

verrekening naar De Waele toe en nieuwe aanbesteding voor de riolering in de Hooistraat 
zelf met afwerking t.e.m. minder hinder steenslag) werd de post voor het afnivelleren van 

de steenslagverharding in geen van beide dossiers voorzien. Dit afnivelleren kan aanzien 
worden als het verschil tussen de posten van de volledige aanleg van de fundering (dossier 

De Waele, post 37a1, steenslagfundering  30cm aan € 11.70/m²x1.11251 (herziening 
maand vordering)) en het plaatsen van de minder hinder steenslag (dossier Deloof, post 

31a1, steenslagfundering 25cm aan € 6.50/m² x 0.99595 (herziening maand 
vordering). Zodoende is een meerprijs van € 6.54/m² voor de resterende 5cm steenslag 

en het afnivelleren van deze steenslagverharding i.f.v. het plaatsen van de KWS-verharding 
aanvaardbaar. 

 Gezien in oorsprong enkel voorzien was om wachtaansluitingen te voorzien en niet om 
effectieve aansluitingen te realiseren op de huisaansluitingen. Dit is een wijziging die er 

gekomen is omdat de indienststelling van de pompput in de zijtak van de Hooistraat heel 
wat vroeger uitgevoerd werd dan oorspronkelijk voorzien zodat de effectieve aansluiting 

aangewezen was om geen opbraak meer te moeten voorzien in de zijstroken na definitieve 
aanleg van de deze zijstroken om de aansluitingen te kunnen uitvoeren. 

 De aanleg van de persleiding langs de Hooistraat is een gedeelte van de persleiding die 
diende voorzien te worden in het dossier “Aanleg DWA-drukriolering langs de 

Uyttenhovebeek”, waarbij beslist werd om dit stuk persleiding aan te leggen binnen dit 
dossier om na plaatsen van de nieuwe KWS-verharding geen sleuf meer te moeten graven 

juist naast de rijweg voor het plaatsen van deze persleiding. Dit is een meerwerk dat reeds 
goedgekeurd werd door het college van burgemeester en schepenen op 21 oktober 2013. 

 Een laatste meerwerk zijn extra aanpassingen die voorzien werden t.h.v. Hooistraat 1, dit 

i.f.v. de veiligheid van de weggebruikers voor het in en uitrijden van de Hooistraat vanuit of 
naar de Izegemseaardeweg en/of de Beverseaardeweg. Daarbij werd er o.a. voorzien om 

een betere afwatering van de waterpoel te voorzien, om de struiken en bomen langs de 
rijweg te rooien, om de inrit naar en de uitwijkstrook ter hoogte van Hooistraat 1 aan te 

passen. Naast de zaken die opgenomen werden in de posten van het bestek werden door 
de aannemer daarvoor ook de waterpoel leeggepompt voor de verbetering van de 

afwatering, nog extra grond en groenafval afgevoerd en ook nog 2 dagen extra werken 
uitgevoerd die niet kunnen opgenomen in de posten van het bestek. 

De ontwerper Studiebureau Demey en de dienst wegen hebben gunstig advies gegeven voor de 
uitvoering van deze meerwerken. 

De totale kostprijs bedraagt € 35.625,05 exclusief btw. 
Dit dossier valt volledig onder het stelsel ‘recupereerbare btw’. 

Het nodige budget is deels voorzien op de budgetsleutel P09-
0042/22800007/031000/DEP05-2. Het ontbrekende gedeelte wordt gecompenseerd met 

budget voorzien in de meerjarenbegroting op P02-0014/020000/22200007/DEP05-2 en 
P02-0005/020000/22400007/DEP05-2. 

 
Deze verrekening en de vorige reeds goedgekeurde verrekening overschrijden het bestelbedrag 

met 33,91%. 

Aangezien het oorspronkelijk bestelbedrag met meer dan 10% overschreden wordt moet de 

tweede verrekening worden voorgelegd aan de Gemeenteraad met vraag tot goedkeuring. 
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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 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 15. 

Het KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, 

leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 

Het KB van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer 
bepaald artikels 7 en 8. 

De algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 
september 1996, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 42. 

Gehoord het schepencollege in zijn verslag; 

BESLUIT: met algemene stemmen - 17 onthoudingen (Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, 

Mieke Van Hootegem, Justine Pillaert, Siska Rommel, Daniel Vanden Berghe, Bart De 

Meulenaer, Lien Vuylsteke, Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert, Maxim 

Deweerdt, Annelies Carron, Francis Reynaert, Filip Deforche, Cyriel Ameye en Immanuel De 

Reuse) 
 

Artikel 1. 
Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 2 van de opdracht “Aanleg DWA-riolering in de 

Hooistraat” voor het totaal bedrag in meer van € 35.625,05 exclusief btw 
(recupereerbare btw). 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 18 mei 2015. 
 

 
 

AGENDAPUNT nr. 20 
 

Plaatsen van bewakingscamera’s op de stedelijke begraafplaats op de Blekerijstraat   – 
Goedkeuring  

 
DE GEMEENTERAAD :  

 
Gelet op artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn 

uitvoeringsbesluiten;  
 

Gelet op de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;  
 
Gelet op de Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van 

bewakingscamera’s;  
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Gelet op het Koninklijk Besluit van 2 juli 2008 betreffende de aangiften van de plaatsing en het 

gebruik van bewakingscamera’s; 
 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt 
aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt;  

 
Gelet op de Ministeriële omzendbrief van 10 december 2009 betreffende de wet van 21 maart 

2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, zoals gewijzigd door de 
wet van 12 november 2009; 

 
Overwegende dat wanneer de aangifte een publiek toegankelijke besloten plaats betreft, ze een 

positief advies van deze raad moet bevatten;  
 

Overwegende dat de bewaking op de oude stedelijke Begraafplaats aan de Blekerijstraat gebeurde 
sinds 2007 door een beveiligingsfirma ter verhindering van diefstal, schade en andere malafide 

praktijken; 
Overwegende dat eind 2013 werd deze nachtpatrouille stopgezet en er samen met de stopzetting 

werd beslist om blijvend werk te maken van een veilige omgeving van de oude stedelijke 
begraafplaats aan de Blekerijstraat; 

 
Overwegende dat de actie “Installeren van camerabewaking op de begraafplaatsen” in het 

meerjarenplan werd opgenomen als onderdeel van het actieplan “Inzetten op integrale veiligheid en 
preventie”; 

 
Overwegende dat de camera’s een bijdrage kunnen leveren ter verhindering van diefstal, schade 

en andere malafide praktijken op de begraafplaats; 
 

Overwegende dat de camera’s bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer conform de wetgeving zullen worden aangegeven uiterlijk de dag vóór die waarop de 

bewakingscamera's in gebruik worden genomen; 
 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 

BESLUIT, met algemene stemmen: 

 
Enig artikel: De plaatsing van bewakingscamera’s op de stedelijke begraafplaats (Blekerijstraat) 

wordt goedgekeurd.   

Aldus gedaan in de openbare vergadering van 18 mei 2015 

 
 

AGENDAPUNT NR. 21 
 

Het lokaal toewijzingsreglement voor ouderen - goedkeuring. 
 

DE GEMEENTERAAD; 
 
SHM De Mandel bouwt momenteel 40 aanleunappartementen in de Knokuilstraat die naast het 
woonzorgcentrum “De Zilverberg” gelegen zijn.   

Dit Woonzorg- & Dienstencentrum van het Zorgbedrijf Roeselare kan een oplossing bieden aan de 
huurders van deze aanleunappartementen, die zelfstandig willen wonen maar beroep willen doen op 

het sociaal restaurant of het ruime aanbod van diensten van het ‘Woonzorg- & Dienstencentrum 
De Zilverberg’; 

 
Deze 40 nieuwe appartementen zijn uitermate geschikt voor ouderen. Alle  appartementen 
voldoen aan de normen “rolstoelaangepast” van de VMSW. 
Extra aanpassingen werden uitgevoerd aan 8 appartementen zodat deze nog beter uitgerust zijn 

voor rolwagengebruikers. 
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De aanpassingen vertalen zich onder andere in gelijkvloerse slaapkamer(s), aangepaste douche 

(inloopdouche), opstelruimte naast het toilet, diverse verhoogde stopcontacten (minstens 1 in elke 
ruimte), lage drempel tussen terras en woonkamer, rolstoeltoegankelijk (draaicirkel), aanwezigheid 

van lift in het gebouw, aansluiting bij het bestaande woonzorgcentrum; 
 

Om deze 40 aanleunappartementen bij voorrang te kunnen toewijzen aan ouderen wordt een lokaal 
toewijzingsreglement opgesteld.; 

 
In een eigen lokaal toewijzingsreglement voorziet de stad Roeselare een voorrangsregel voor de 40 

aanleunappartementen in de Knokuilstraat voor de volgende doelgroep: 

 een koppel waarvan minstens één gezinslid ten minste 65 jaar oud is  

of 

 een alleenstaande die ten minste 65 jaar oud is 
 

Voor 8 appartementen in Knokuilstraat die volledig aangepast zijn voor rolwagengebruikers wordt 
eerst voorrang verleend aan kandidaat-huurders ouder dan 65 jaar die tevens rolwagengebruiker 

zijn. 
Vervolgens wordt voorrang verleend aan kandidaat-huurders ouder dan 65 jaar. 

 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 12 mei 2014 en 4 

mei 2015; 
 

Gelet op artikel 43 van het Gemeentedecreet; 
 

Gelet op artikel 26-29 en 95 van het Kaderbesluit Sociale Huur; 
 

Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse Overheid W/2014/01; 
 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 
 

BESLUIT, met algemene stemmen: 
 

Enig art.: Het lokaal toewijzingsreglement voor ouderen, zoals in bijlage gevoegd, wordt 
goedgekeurd: 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 18 mei 2015. 

 
Zie bijlage 1 

 
 

AGENDAPUNT nr.22 
 

Het intergemeentelijk toewijzingsreglement met doelgroepenplan Proef-wonen Midden West-

Vlaanderen - goedkeuring aanvraagdossier en engagementsverklaring. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

Gelet op het afsprakenkader samenwerking Wonen-Welzijn van het Kabinet van Vlaams minister van 
Energie, Wonen, Steden en Sociale economie, Freya Van den Bossche en het Kabinet van Vlaams 

minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen van 4 juni 2010; 
 

Gelet op de open oproep in kader van het experimentenprogramma Wonen – Welzijn van het 
departement RWO en departement WVG van 18 oktober 2010, tot het indienen van experimentele 

projecten waarin de samenwerking tussen de sociale huisvesting en de welzijnssector centraal 
stond; 
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Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering tot de toekenning van een subsidie aan de 

geselecteerde projecten naar aanleiding van de open oproep ‘wonen-welzijn’ van 15 juli 2011 en 
bijhorende brief ter goedkeuring van de projectaanvraag Proef-wonen Midden West-Vlaanderen. 

 
Overwegende dat het drie jaar durende experiment Proef-wonen Midden West-Vlaanderen van 

start ging op 1 september 2011 en bij de tussentijdse evaluaties in februari 2013 en oktober 
2014 goede resultaten kon voorleggen; 

 
Overwegende dat het Agentschap Wonen-Vlaanderen, afdeling woonbeleid en het Departement 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin om die reden op zoek ging naar pistes in kader van 
continuering; 

 
Gelet op het ‘stappenplan nieuwe regelgevende kader proefwonen, implementatie nieuwe manier 

van werken voor het proefwonen’ van het Agentschap Wonen-Vlaanderen, afdeling woonbeleid en 
het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, met voorstel om - ter continuering van het 

Proef-wonen - via een  intergemeentelijke samenwerkingsverband een intergemeentelijk 
toewijzingsreglement met een doelgroepenplan voor ‘proefwonen’ op te stellen; 

 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het artikel 1, 3 en 7 van het besluit 

van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de geselecteerde projecten naar 
aanleiding van de experimentenoproep ‘wonen-welzijn’ dat ondermeer het project ‘Proef-wonen 

Midden West-Vlaanderen’ in kader van de uitvoering van dit stappenplan met 1 jaar verlengde 
(31.08.2014 tot 31.08.2015); 

 
Gelet op artikel 95, 3° van de Vlaamse Wooncode, dat bepaalt dat een toewijzingsreglement 

betreffende sociale huisvesting een lokale invulling kan geven aan de prioriteiten en 
toewijzingsregels die de Vlaamse regering vaststelt;  

 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het 

sociaal huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, die – cf. artikel 26 tot 
artikel 29 – bepaalt dat een gemeente of intergemeentelijk samenwerkingsverband een 

toewijzingsreglement kan opstellen, met inbegrip van de procedure die daartoe gevolgd moete 
worden; 

 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het 

sociaal huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, dat de mogelijkheid 
voorziet voor de gemeente of het intergemeentelijk samenwerkingsverband om – cf. artikel 28 - 

één of meerdere doelgroepen af te bakenen die specifieke problemen ondervinden om een 
aangepaste en betaalbare woning te vinden.  Ze kan die doelgroepen voorrang geven bij de 

toewijzing van sociale huurwoningen; 
 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 18 mei 2015 houdende de goedkeuring van de 
derde subsidieperiode van  “de Woondienst regio Roeselare” met meerjarenbudget; 

 
Overwegende dat de drie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden lokaal woonbeleid van de 

regio Midden West-Vlaanderen (IGS Roeselare, -Izegem en – Tielt) zowel tijdens de experimentele 
fase als in kader van de verdere continuering instaan voor de coördinatie m.b.t. het 

intergemeentelijk toewijzingsreglement Proef-wonen; 
 

Overwegende dat het ontwerpreglement Proef-wonen Midden West-Vlaanderen, dat door de 
Regionale Stuurgroep Proef-wonen1 werd ontwikkeld op basis van de ervaringen tijdens de 

experimentele fase, werd besproken op het lokaal woonoverleg van 31 maart 2015; 
 

Overwegende het positief advies van het lokaal woonoverleg m.b.t. de verdere uitwerking van het 
aanvraagdossier ‘Intergemeentelijk toewijzingsreglement met doelgroepenplan Proef-wonen regio 

                                           
1 De Regionale Stuurgroep Proef-wonen bestaat uit minstens één vertegenwoordiger per welzijnssector (jongerenwelzijn, VAPH, GGZ, OCMW, 
CAW) en één per woonactor (3 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden lokaal woonbeleid, de 3sociale verhuurkantoren en de 7 sociale 
huisvestingsmaatschappijen).  
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Midden West-Vlaanderen op.  Dit dossier is samengesteld uit volgende stukken: het 

intergemeentelijk toewijzingsreglement, de memorie van toelichting, het doelgroepenplan en 
diverse bijlagen, waaronder de door alle partners ondertekende engagementsverklaring. 

 
Overwegende dat de door de gemeente op te nemen engagementen terug te vinden zijn in de 

engagementsverklaring onder het luik ‘alle partners verbinden zich er toe om ...’.  
 

Overwegende dat dit aanvraagdossier werd voorgesteld op de toelichtingsvergadering van 22 april 
2015 voor regio Roeselare voor gemeente- en OCMW-raadsleden. 

 
Gelet op artikel 43 van het Gemeentedecreet; 

 
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 

 
BESLUIT, met algemene stemmen: 

 
Art. 1: Het intergemeentelijk toewijzingsreglement met doelgroepenplan Proef-wonen Midden 

West-Vlaanderen wordt goedgekeurd. 
 

Art. 2: De engagementsverklaring in kader van het intergemeentelijk toewijzingsreglement met 
doelgroepenplan Proef-wonen Midden West-Vlaanderen wordt goedgekeurd en ondertekend terug 

bezorgd aan de projectcoördinator. 
 

Art. 3: Het intergemeentelijk toewijzingsreglement met doelgroepenplan Proef-wonen Midden 
West-Vlaanderen wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaams minister voor Wonen. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 18 mei 2015. 

 
Zie bijlage 2 

 
 

AGENDAPUNT nr. 23 
 

Projectvereniging Woondienst Regio Roeselare 2016-2018: 

- goedkeuring van de verlenging van de projectvereniging binnen de contouren van de huidige 

statuten en de inhoudelijke en financiële afspraken uit het subsidiedossier 2016-2018. 

- goedkeuring van het verlengingsdossier. 
 

DE GEMEENTERAAD; 
 

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode; 
 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 21 september 2007 houdende de subsidiëring 
van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid; 

 
Gelet op de goedkeuring van financiële en inhoudelijke meerjarenplanning in de raad van bestuur 

van de projectvereniging Woondienst Regio Roeselare op 12-03-2014; 
 

Gelet op de besprekingen en de inhoudelijke uitwerking van het subsidiedossier  in het dagelijks 
bestuur  van de projectvereniging op 03/11/2014 en 09/03/2015 en de raad van bestuur van 

26/11/2015; 
 

Gelet op  de goedkeuring van het inhoudelijke luik van het verlengingsdossier in de raad van 
bestuur van de projectvereniging op 25/03/2015; 

 
Overwegende dat het verlengingsdossier bij de Vlaamse overheid met het oog op het bekomen van 

een verdere subsidiëring moet ingediend worden voor 30 juni 2015; 
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Overwegende dat de stad Roeselare binnen het projectdossier een personeelsinbreng doet 1,5 

VTE van bestaande medewerkers en met een begrote loonkost van  
 2016 : € 96.610,99 

 2017 : € 99.972,63 
2018 : € 105.190,12; 

 
Overwegende dat na een zesjarige periode en bij uitstap van een gemeente de projectvereniging 

Woondienst Regio Roeselare ophoudt te bestaan; 
 

Gelet op artikel 43 van het Gemeentedecreet; 
 

Gelet op het decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 

BESLUIT, met algemene stemmen: 
 

Art. 1 Het voorliggende subsidiedossier tot verlenging van de intergemeentelijke samenwerking 
wonen voor de periode 2016-2018 goed te keuren en dit te laten uitvoeren door de 

projectvereniging ”Woondienst Regio Roeselare”. 
 

Art. 2 Principieel akkoord te gaan voor het heroprichten van de projectvereniging Woondienst 
Regio Roeselare vanaf 01-01-2016 binnen de contouren van de huidige statuten en de inhoudelijk 

en financiële afspraken uit het subsidiedossier 2016-2018. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 18 mei 2015. 
 

 
 

AGENDAPUNT nr. 24 

 
Samenwerkingsovereenkomst stad Roeselare – Zorgbedrijf met betrekking tot het project 

autodelen - goedkeuring. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

Autopia kreeg de opdracht van Vlaanderen om in elke centrumstad een pilootproject rond 
autodelen op te zetten met focus op vervoersarmoede. Zij staan in voor alle publiciteitsmaterialen 

en doen beroep op onze netwerken om de juiste mensen rond de tafel te krijge; 
 

In kader van het project autodelen werkt de stad Roeselare samen met het Zorgbedrijf om de 
vervoersarmoede in Roeselare te bestrijden; 

 
Mobiliteit verhoogt de kans op werk en bervordert de zelfontwikkeling en –ontplooiing. Het 

pilootproject autodelen maakt deel uit van een totaal plan om de vervoersarmoede aan te pakken; 
 

Krottegem is als buurt een opportuniteit op meerdere domeinen: 

 Dienstencentrum Ten Elsberge  

 De bewoners van Krottegem hebben een sociale mix.  

 Op Krottegem is de openbare ruimte beperkt. Als het pilootproject er in slaagt om het 

aantal wagens op termijn te reduceren, komt er openbare ruimte vrij die een groene 
invulling kan krijgen; 

 
Een stadswagen wordt hiervoor ter beschikking gesteld. Dit autodeelproject wordt beheerd door 

het dienstencentrum Ten Elsberge, op basis van een samenwerkingsovereenkomst; 
 

Er dient dan ook een samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en het Zorgbedrijf opgemaakt 
te worden die het beheer van de wagen regelt: 

a. Gebruikers autodelen zijn buurtbewoners.  
Ze wonen binnen de vooraf bepaalde perimeter. 
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b. Sociaal tarief voor vrijetijdspassers  

Er wordt 50% korting toegekend aan vrijetijdspashouders voor het abonnement en 
huurprijs/ uur. (niet voor de effectieve kosten van benzine) 

c. De wagen blijft eigendom van de stad. 

 Onderhoud gebeurt door DIPOD 

 Verzekering blijft bij stad Roeselare 

 Er wordt een boordcomputer geïnstalleerd. De onkosten van deze boordcomputer 
(raming 1500€) wordt voorzien op de reguliere werking van het Sociaal Huis 

d. Dienstencentrum staat in voor beheer: reservatie, facturatie, schoonmaak, tankbeurten 
en het optimaliseren van de kennis over vervoersmogelijkheden bij de doelgroep. 

e. Looptijd project 2 jaar, met optie verlenging 
f. De auto wordt niet noodzakelijk vervangen bij eventuele hoge schade; 

 
Gelet op art. 42 en 43 van 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: De samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en het Zorgbedrijf m.b.t. het project 

autodelen wordt goedgekeurd cf. bijlage. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 18 mei 2015. 
 

Zie bijlage 3 
 

 

AGENDAPUNT nr. 25 

 

Addendum op DAEB samenwerkingsovereenkomst Eco-velo 2015-2019. Goedkeuring 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
Gelet op:  

- Besluit van de EU Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 
106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in 

de vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer 
van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen;  

- Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van 
subsidies;  

- Stedelijke DAEB samenwerkingsovereenkomst met Eco-velo dd. 3 december 2014, 
goedgekeurd op de gemeenteraad van 24 november 2014; 

 
Recente ontwikkelingen vragen een uitbreiding van de openbare dienstopdracht wenselijk voor:  

- Uitbreiding van uitleen studentenfietsen aan leerlingen van hogeschool Ic Dien, naar 
analogie van de afspraken met hogeschool Vives.  

o Sinds september 2014 heeft Ic Dien een samenwerkingsovereenkomst met Vives 
voor het optimaliseren van sociale voorzieningen voor studenten. Ic Dien is net 

zoals Vives bereid om een opleg te financieren in de uitleen van studentenfietsen. 
Het engagement van de stad tav. Eco-velo dient bijgevolg uitgebreid te worden naar 

alle hogeschoolstudenten in Roeselare.  
- Aanbod van gratis vervangfietsen voor slachtoffers van fietsdiefstal (van een gelabelde 

fiets)  
o Vanuit de optiek dat gelabelde fietsen vaak sneller teruggevonden en terugbezorgd 

kunnen worden.  
- Aanbod van deelfietsen voor kinderen  
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o Om te voorzien in de basismobiliteit voor elk kind. Er worden kansen gecreëerd 

zodat elk kind zich met de fiets kan verplaatsen; 
 

De uitbreiding van de wenselijke diensttaken van Eco-velo werd afgestemd met de betrokken 
stadsdiensten: mobiliteit, integrale veiligheid/politie, jeugddienst en sociaal huis; 

 
Alle voorwaarden en modaliteiten werden vastgelegd in een addendum op de bestaande 

samenwerkingsovereenkomst. Dit addendum beschrijft de uitbreiding van de diensten die Eco-velo 
in de stad vervult, conform alle voorwaarden van het DAEB besluit: 

2. Fietsverhuur aan voordeeltarief voor studenten (uitbreiding compensatie naar € 2 400 
euro vanaf 2016). 

4.  Gratis vervangfietsen na fietsdiefstal (jaarlijkse compensatie € 600 vanaf 2016) 
5. Fietsdelen voor kinderen (eenmalige compensatie € 1 000 euro in 2015, jaarlijkse 

compensatie van 95 euro vanaf 2016); 
 

Er werden voorwaarden aan de diensten gekoppeld inzake toegankelijkheid en betaalbaarheid voor 
de beoogde doelgroep. De compensatie werd berekend op basis van reële werkingskosten en het 

aantal uitgeleende fietsen; 
 

BESLUIT, met algemene stemmen - 17 onthoudingen (Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, 

Mieke Van Hootegem, Justine Pillaert, Siska Rommel, Daniel Vanden Berghe, Bart De 

Meulenaer, Lien Vuylsteke, Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert, Maxim 

Deweerdt, Annelies Carron, Francis Reynaert, Filip Deforche, Cyriel Ameye en Immanuel De 

Reuse) 

 
Artikel 1: Roeselare belast De Kringwinkel vzw – Eco-velo met diensten van algemeen economisch 

belang op haar grondgebied van 01 januari 2015 tot 31 december 2019 zoals omschreven in 
DAEB samenwerkingsovereenkomst van 3 december 2014 voor de periode 2015-2019 (GR 

beslissing 24 november 2014). Deze openbare diensten worden uitgebreid met de hieronder 
beschreven diensten:  

Punt 2. Fietsverhuur aan voordeeltarief voor studenten – uitbreiding doelgroep 
Punt 4. Gratis vervangfietsen na fietsdiefstal – nieuwe diensttaak 

Punt 5. Fietsdelen voor kinderen – nieuwe diensttaak 
 

Artikel 2. Roeselare kent geen uitsluitende of bijzondere rechten toe aan Eco-velo 
 

Artikel 3. De dienstverlening is niet overdraagbaar.  
 

Artikel 4. Roeselare voorziet een bijkomende financiering op basis van het geraamde aantal 
uitgeleende fietsen:  

- Voor punt 2: 5 euro per uitgeleende fiets, per maand 
- Voor punt 4: 10 euro per uitgeleende fiets, per maand 

- Voor punt 5: 9,5 per uitgeleende fiets, per jaar 
 

Artikel 5. De financiering van de dienstverlening gebeurt met toepassing van Besluit van de EU 
Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in de vorm van compensatie 
voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen 

economisch belang belaste ondernemingen. 
 

Artikel 6. Roeselare voert jaarlijks controles uit op de compensatieregeling. In het geval van een 
eventuele overcompensatie, vordert de gemeente het overschot terug.  

 
Artikel 7. De Kringwinkel vzw is verplicht een gescheiden boekhouding bij te houden.  
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Artikel 8. De voorwaarden en modaliteiten van de beschreven diensten worden vastgelegd in een 

addendum op de lopende DAEB samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Eco-velo van 3 
december 2014. De gemeenteraad keurt het ontwerp addendum 1 goed zoals in bijlage. 

 
Aldus gedaan in de openbare zitting van 18 mei 2015.  

 
Zie bijlage 4 

 
 

 
AGENDAPUNT nr.26a)  

 
Straatnamen: 

a) Wijzigen deel Regenbeekstraat in Regenbeekkouter - definitieve vaststelling. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
Voorgesteld wordt om een deel van de Regenbeekstraat te wijzigen in Regenbeekkouter. 

 
Door het definitief supprimeren van de NMBS-overweg, gelegen in de Regenbeekstraat, is een 

belangrijk deel van de Regenbeekstraat voor alle verkeer afgesloten. Deze situatie zorgt vaak voor 
hinder vooral door (vaak buitenlands) vrachtverkeer die voor de definitief gesloten overweg 

rechtsomkeer moet maken. 
De situatie is ook verwarrend voor pakjes- en koerierdiensten, en vooral voor de hulpdiensten. 

Het lijkt hier aangewezen om het gedeelte Regenbeekstraat tussen de Izegemstraat en de 
gesloten overweg, te herbenoemen in Regenbeekkouter en te laten samensmelten met de reeds 

bestaande woonwijk Regenbeekkouter. 
 

De dienst Bevolking wenst hierbij de nummering te vereenvoudigen om een consistente 
nummering te bekomen.  

Deze herbenoeming houdt in dat er 2 bestaande adressen moeten wijzigen.  
De bewoners van deze adressen werden hiervan verwittigd per aangetekend schrijven. 

 
De gemeenteraad, in openbare vergadering van 15 december 2014 keurde de wijziging van de 

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

1. Tijdens het openbaar onderzoek, dat liep van 14 januari 2015 tot en met 12 januari 2015 
werden er geen bezwaren en/of opmerkingen ingediend. 

2. De laatste stap in de procedure is de definitieve goedkeuring 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. 

 
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 

 
BESLUIT, met algemene stemmen: 

 
Art. 1 : De gemeenteraad gaat definitief akkoord om volgende straatnaam te wijzigen : 

 deel van Regenbeekstraat wordt Regenbeekkouter. 
 

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

 
Aldus gedaan in openbare vergadering van 18 mei 2015. 
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AGENDAPUNT nr.26b)  
 

Straatnamen: 

Wijzigen deel Schellebellestraat in Baasrodestraat – definitieve vaststelling. 

 

DE GEMEENTERAAD: 
 

Voorgesteld wordt om een deel van de Schellebellestraat te wijzigen in Baasrodestraat; 
 

De woningen, of percelen, gelegen in de Schellebellestraat met huisnr. 28 t.e.m. 43 zijn moeilijk 
bereikbaar. Voor pakjes- en koerierdiensten, alsook voor de hulpdiensten en GPS-operatoren, is 

deze situatie onduidelijk en verwarrend. 
Het is dus opportuun om dit straatgedeelte te herbenoemen en te integreren in de 

Baasrodestraat, en de huisnummering eveneens aan te passen. 
De dienst Bevolking wenst hierbij de nummering voor de Schellebellestraat te vereenvoudigen om 

een consistente nummering te bekomen. 
Deze gedeeltelijke herbenoeming van de straat houdt in dat er 11 bestaande adressen moeten 

wijzigen. De bewoners werden hiervan verwittigd per aangetekend schrijven; 
 

De gemeenteraad, in openbare vergadering van 15 december 2014 keurde de wijziging van de 
straatnaam principieel goed. Na deze voorlopige goedkeuring werd de procedure verder gezet; 

 
1. Tijdens het openbaar onderzoek, dat liep van 14 januari 2015 tot en met 12 februari 2015, 

werd er één telefonische opmerking gemaakt.  
Deze opmerking handelde over het feit dat de stad kiest om een straatnaam te wijzigen en de 

kosten dat dit voor de burger teweegbrengt. 
 

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

Door de dienst bevolking werd de mogelijkheid tot regeling van vrijstelling van betaling bij de 
aanvraag van een nieuw paspoort bij straatnaamwijziging” onderzocht. Er kan geen vrijstelling van 

kosten verleend worden omdat er geen kosten verbonden zijn aan de aanpassing van een 
identiteitskaart; 

 
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; 
 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 
 

BESLUIT, met algemene stemmen: 
 

Art. 1 : De gemeenteraad gaat definitief akkoord om volgende straatnaam te wijzigen : 
 deel van Schellebellestraat wordt Baasrodestraat. 

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

 28  april 1993. 
 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 18 mei 2015. 
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Dhr. Filip Manhaeve, raadslid, verlaat de zitting. 

 

 

AGENDAPUNT nr. 27a) 

 
Heropenstelling kapitaalverhoging – tweede ronde 2015 - GASELWEST. Goedkeuring. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
Gelet op het feit dat de stad voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas 

deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging “Intercommunale maatschappij voor gas en 
elektriciteit van het Westen”, afgekort tot GASELWEST; 

 
Gelet op het door de raad van bestuur in zitting van 3 april 2015 uitgewerkte dossier met 

documentatiestukken dat op 7 april 2015 aan de stad overgemaakt werd; 
 

Gelet op het feit dat de raad van bestuur van Gaselwest naar aanleiding van de exit van Electrabel 
nv eind vorig jaar op 5 september 2014 beslist heeft het aandelenbezit te optimaliseren in functie 

van de kapitaalkostvergoeding van het Eigen Vermogen (EV) gerelateerd aan de door de regulator 
als ideaal vooropgezette verhouding t.a.v. de geïnvesteerde kapitalen (GIK), onder meer door 

middel van een  
kapitaalverhoging met bijkomende cash-mogelijkheid; 

 
Gelet op het feit dat deze kapitaalverhoging, die beperkt was tot de activiteit elektriciteit, 

aangeboden werd aan de openbare deelnemers tijdens het laatste trimester van 2014 en 
afgesloten werd op  

9 januari 2015;  
 

Gelet op de vaststelling dat 31 van de 57 betrokken Gaselwest-gemeenten geheel of gedeeltelijk  
ingetekend hebben voor een gezamenlijk bedrag van 13,63 miljoen euro of 27,52% van het totaal  

aangeboden kapitaal (49,52 miljoen euro); 
 

Gelet op het feit dat in het kader van de verbetering van de eigen-vermogen-positie en de daaraan  
gekoppelde rating van de Vlaamse distributienetbeheerders met Eandis als werkmaatschappij, en 

mede op verzoek van een aantal gemeenten, de raad van bestuur van Gaselwest in zitting van 3 
april 2015  

beslist heeft om de inschrijfperiode van hogervermelde kapitaalverhoging opnieuw open te stellen; 
 

Gelet op de beslissing van vorig jaar dat de aandeelhouders die niet of gedeeltelijk aan de vorige  
kapitaalverhoging zouden deelnemen, hun preferentiële rechten voor latere kapitaalverhogingen 

zouden behouden en dat aldus deze aandeelhouders opnieuw uitgenodigd worden voor een tweede 
ronde;  

 
Gelet op het feit dat het vooropgestelde (tot op vandaag niet opgenomen) bedrag voor Gaselwest 

in de activiteit elektriciteit 35,89 miljoen euro bedraagt; 
 

Gelet op de nieuwe tariefmethodologie van de VREG waarin het toegelaten inkomen van de 
distributienetbeheerders voor het eigen vermogen bepaald wordt op basis van de gewogen 

gemiddelde kapitaalkost of WACC en deze voor de volgende reguleringsperiode (2015-2016) 
vastgelegd is op 5,7%; 

 
N.a.v. van de exit Electrabel nv nam de raad van bestuur een aantal beslissingen tot optimalisatie 

van het kapitaalbezit van de openbare deelnemers, waaronder het doorvoeren van een 
kapitaalverhoging, o.m. met bijkomende cashmogelijkheid. 

Deze kapitaalverhoging was beperkt tot de activiteit elektriciteit . 31 Gaselwest-gemeenten 
tekenden hierop geheel of gedeeltelijk in,nl voor 27,52% van het totaal aangeboden kapitaal. 
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Roeselare tekende hierop gedeeltelijk in, nl voor het bedrag dat 1.122.005 euro dat beschikbaar 

was bij Figga uit de verkoop van hun participatie in ECS en bekwam hierdoor 42.904 aandelen Ae. 
Op het gedeelte dat cash moest worden betaald door de stad (voor het bekomen van 38.394 

aandelen Ae), werd niet ingetekend. 
 

Wie op dit laatste niet inging, behield zijn preferentiële rechten op intekening bij latere 
kapitaalverhogingen. 

Op 3 april ll. besliste de raad van bestuur van Gaselwest om de inschrijfperiode van 
hogervermelde kapitaalverhoging opnieuw open te stellen. 

Zo worden deze aandeelhouders opnieuw uitgenodigd voor de tweede ronde. 
Het vooropgestelde, tot op vandaag niet opgenomen bedrag voor Gaselwest is 35,89 mio euro 

voor de activiteit elektriciteit.  
Voor Roeselare betekent dit concreet dat er maximaal nog kan ingetekend worden op 38.394 

aandelen Ae, dit voor een bedrag van 1.004.058,83 euro . 
Inschrijven voor een lager bedrag kan ook, op voorwaarde dat dit bedrag een veelvoud is van de 

waarde van 1 aandeel (nl 26,15153 euro/aandeel). 
 

De in de loop van 2015 volstortte aandelen zullen in 2015 pro-rata van het aantal volstortte 
dagen worden vergoed. 

 
Bij het opnieuw niet intekenen op deze heropengestelde kapitaalverhoging via cashbetaling, blijven 

de rechten tot onderschrijving verder preferentieel voorbehouden voor de vennoot voor een 
eventuele eerstvolgende kapitaalverhoging. 

 
Gelet op de komende uitdagingen die er zijn en de ambities die de stad heeft, wordt voorgesteld 

de gevolgde lijn verder te volgen en momenteel niet in te tekenen op de heropengestelde 
kapitaalverhoging die met cashmiddelen zou moeten worden betaald. 

 
Gelet op het gemeentedecreet; 

 
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 
BESLUIT, met algemene stemmen: 

 
Artikel 1: Niet in te tekenen op de heropengestelde kapitaalverhoging die met cashmiddelen moet  

worden betaald. 
 

Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van 
voormelde  

beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging  
Gaselwest, ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres (pdf)  

intercommunles@eandis.be (Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle). 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 18 mei 2015. 
 

 
 

AGENDAPUNT nr. 27b) 

 

Gaselwest: 

Voorlegging tot goedkeuring van de agenda voor de algemene vergadering op 26 juni 2015 en 
toekenning van het mandaat aan de vertegenwoordigers. 

 

DE GEMEENTERAAD: 
 
Gelet op het feit dat de stad voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas 

aangesloten is bij de intercommunale vereniging “Intercommunale maatschappij voor gas en 
elektriciteit van het Westen”, afgekort tot GASELWEST; 

mailto:intercommunles@eandis.be
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Gelet op het feit dat de stad per aangetekend schrijven van 14 april 2015 werd opgeroepen om 
deel te nemen aan de algemene vergadering van Gaselwest die op 26 juni 2015 plaats zal hebben 

in Waregem Expo, Zuiderlaan 20 te 8790 Waregem met als agenda: 
1. Verslagen van de raad van bestuur, van het college van commissarissen en van de 

commissaris over het boekjaar 2014. 
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 (balans, 

resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 

bestuurscomités, de leden van het college van commissarissen en de commissaris met betrekking 
tot het boekjaar 2014. 

4. Hernieuwing aanwijzing aardgasdistributienetbeheerder door VREG. 
5. Toepassing van artikel 33, 2de alinea van de statuten van Gaselwest in uitvoering van artikel 2 

§ 2 van het decreet van 25 april 2014 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord 
tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 

betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales. 
6. Statutaire benoemingen. 

7. Statutaire mededelingen; 
 

Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de stad werd overgemaakt; 

 
Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals 

gewijzigd op 18 januari 2013;  
 

Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agendapunten van 
de algemene vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger dient vast te stellen;  

 
In de gemeenteraadszitting van 18 februari 2013 werd dhr. José Debels aangeduid als effectief 

vertegenwoordiger en mevr. Tania Feys als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor het bijwonen 
van de algemene vergaderingen van Gaselwest. 

 
Gelet op het gemeentedecreet;  

 
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 
GAAT OVER: 

 
Artikel 1: tot de stemming over de agenda: 

 

BESLUIT, met algemene stemmen - 16 onthoudingen (Frederik Declercq, Brecht 

Vermeulen, Mieke Van Hootegem, Justine Pillaert, Siska Rommel, Daniel Vanden 

Berghe, Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert, 

Maxim Deweerdt, Annelies Carron, Francis Reynaert, Filip Deforche, Cyriel Ameye 

en Immanuel De Reuse)  

 

Zijn goedkeuring te verlenen aan de vermelde punten op de agenda, waarbij een 
beslissing moet genomen worden en die voorgelegd worden op de algemene 

vergadering van Gaselwest  op 26 juni 2015: 
1. Verslagen van de raad van bestuur, van het college van commissarissen en van de 

commissaris over het boekjaar 2014. 
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 (balans, 

resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 

bestuurscomités, de leden van het college van commissarissen en de commissaris met 
betrekking tot het boekjaar 2014. 

4. Hernieuwing aanwijzing aardgasdistributienetbeheerder door VREG. 
5. Toepassing van artikel 33, 2de alinea van de statuten van Gaselwest in uitvoering van 

artikel 2 § 2 van het decreet van 25 april 2014 houdende instemming met het 
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samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het 

Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende 
intercommunales. 

6. Statutaire benoemingen. 
7. Statutaire mededelingen; 

 
GAAT OVER: 

 
Artikel 2: tot de toekenning van het mandaat aan de vertegenwoordigers: 

 

BESLUIT, met algemene stemmen - 14 onthoudingen (Frederik Declercq, Brecht 

Vermeulen, Mieke Van Hootegem, Justine Pillaert, Siska Rommel, Daniel Vanden 

Berghe, Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert, 

Maxim Deweerdt, Filip Deforche, Cyriel Ameye en Immanuel De Reuse)  

 
De aangeduide vertegenwoordigers worden opgedragen hun stemgedrag af te 

stemmen op de beslissing genomen in dit raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda 
geplaatste punten van de algemene vergadering van Gaselwest van 26 juni 2015, 

waarvoor een beslissing moet genomen worden, goed te keuren. 
 

Artikel 3: 
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 

beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de intercommunale vereniging 
Gaselwest, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 18 mei 2015. 

 
 

 

AGENDAPUNT nr. 28a) 

 
Kapitaalverhoging Publi-T - kapitaalverhoging FIGGA. Goedkeuring. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
Gelet op het feit dat de stad aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging FIGGA; 

 
Gelet op het feit dat FIGGA op verzoek en voor rekening van de stad aandeelhouder is van  

Publi-T; 
 

Gelet op de aangetekende brief van 16 april 2015 van FIGGA; 
 

Overwegende de motiveringsnota van FIGGA met daarin vervat een positief advies om de  
kapitaalverhoging van Publi-T proportioneel te onderschrijven, rekening houdend met zowel het 

vooropgestelde rendement als het strategisch belang van de investering voor de 
bevoorradingszekerheid van ons land op het vlak van elektriciteit; 

 
Overwegende dat aan de algemene vergadering van FIGGA wordt voorgelegd om over te gaan tot 

een kapitaalverhoging ter dekking van de kapitaalverhoging Publi-T; 
 

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

 
Overwegende dat de kapitaalverhoging enkel volstort dient te worden met de op rekening courant 

beschikbare middelen; 
 

Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42; 
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Gelet op het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking; 

 
BESLUIT, met algemene stemmen 

 
Artikel 1: FIGGA te verzoeken om in te tekenen op de kapitaalsverhoging van Publi-T voor 28.190 

aandelen à € 444,83 voor een totaal bedrag van € 12.539.757,70. 
 

Artikel 2: FIGGA te verzoeken voor rekening van de stad Roeselare de kapitaalverhoging van  
Publi-T te onderschrijven voor een proportioneel toegewezen bedrag van € 995.350,00. 

 
Artikel 3 : de stad beslist  in te tekenen op 39.814 nieuwe aandelen FIGGA aan een nominale 

waarde per aandeel van € 25,00 voor een totale waarde van € 995.350,00 en deze te  
volstorten met de middelen beschikbaar bij beschikbaar op RC bij FIGGA voor een bedrag van 

€ 499.150,00. 
 

Artikel 4: het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het  

secretariaat van intergemeentelijk samenwerkingsverband FIGGA, p/a Intermixt,  
Ravensteingalerij 4 bus 2, t.a.v. de heer Lieven Ex. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 18 mei 2015. 

 
 

 
AGENDAPUNT nr. 28b) 
 

Figga cvba. Aanduiding van twee effectieve vertegenwoordigers en twee plaatsvervangende 

vertegenwoordigers voor de ganse legislatuur en toekenning van het mandaat aan deze 

vertegenwoordigers voor de algemene vergadering op 26 juni 2015. 
 
DE GEMEENTERAAD: 

 
Gelet op het feit dat de Stad Roeselare aangesloten is voor de energievoorziening bij de 

intercommunale Gaselwest cvba en aangesloten is bij de zuivere financieringsintercommunale 
Figga cvba; 

 
Gelet op het feit dat de stad werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 20 april 2015 om 

deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering van Figga op 26 juni 2015; 
 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 23 maart 2015 met betrekking tot de kapitaalverhoging 
van FIGGA voor een totaal bedrag van € 19.477.650,00 ter dekking van de reeds verworven 

financiële vaste activa; 
 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 mei 2015 met betrekking tot de kapitaalverhoging van 
FIGGA voor een totaal bedrag van € 12.539.757,70 (28.190 aandelen aan € 444,83) ter 

dekking van de verwerving van bijkomende aandelen Publi-T; 
 

Overwegende dat de jaarvergadering van FIGGA op 26 juni 2015 volgende agenda heeft: 
1. Verslag van de raad van bestuur van de algemene vergadering; 

2. Jaarrekening 2014. 
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering. 

4. Kapitaalverhoging FIGGA. 
5. Kapitaalverhoging FIGGA ter financiering van aandelen Publi-T en toetreding tot W4F. 

6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris. 
7. Statutaire benoemingen en mededelingen. 
 
Gelet op de documentatie die met de uitnodiging werd meegestuurd; 
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Gelet op de omzendbrief BB 2013/5 van Vlaams Minister van Bestuurszaken, Binnenlands 

Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand waarin meegedeeld wordt dat vanaf 1 mei 
2013 niet meer voor iedere algemene vergadering afzonderlijk een vertegenwoordiger moet 

aangeduid worden. Deze vertegenwoordiger kan nu voor de volledige duur van de legislatuur 
aangeduid worden. De toepassing hiervan is echter afhankelijk van wat de statuten hieromtrent 

bepalen. Dit betekent dat in bepaalde gevallen eerst een statutenwijziging moet plaats vinden. De 
vaststelling van het mandaat moet wel nog steeds voor elke algemene vergadering; 

 
Gelet op de statuten van Figga waarin de bepaling werd opgenomen dat voor elke algemene 

vergadering de vertegenwoordigers moeten aangeduid worden door de gemeenteraad. Dit 
betekent dat een statutenwijziging noodzakelijk is vooraleer de vertegenwoordigers namens de 

stad kunnen aangeduid worden voor de ganse legislatuur. Deze statutenwijziging werd 
goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 november 2014 en door de Vlaamse Regering; 

 
Gelet op art. 26, §2 van de statuten van Figga dat stelt dat het aantal leden dat elke vennoot kan 

afvaardigen om te zetelen in de algemene vergadering wordt bepaald op basis van de 
bevolkingscijfers en de kapitaalinbreng, nl. dat elke gemeente die meer dan 35.000 inwoners telt 

of een kapitaalinbreng van meer dan 10.000 euro heeft verricht, ten hoogste 1 bijkomende 
vertegenwoordiger/plaatsvervanger kan aanduiden. 

 
Gelet op het feit dat de gemeente méér dan 35.000 inwoners telt en bijgevolg het recht heeft 1 

bijkomende vertegenwoordiger/plaatsvervanger aan te duiden; 
 

Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 
 

Gelet op art. 35 en 42 van het Gemeentedecreet; 
 

Gehoord het College van Burgemeester en Schepenen in zijn verslag; 
 
GAAT OVER: 

 
Artikel 1: tot de stemming over de agenda: 

 

BESLUIT, Met algemene stemmen - 16 onthoudingen (Annelies Carron, Francis 

Reynaert, Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, Mieke Van Hootegem, Justine 

Pillaert, Siska Rommel, Daniel Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, 

Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt, Filip Deforche, Cyriel 

Ameye en Immanuel De Reuse) 

 

Zijn goedkeuring te verlenen aan de vermelde punten op de agenda, waarbij een 
beslissing moet genomen worden en die voorgelegd worden op de algemene 

vergadering van Figga op 26 juni 2015. 
 

 
Artikel 2: tot de geheime stemming waaraan zesendertig leden deelnemen voor het aanduiden van 

twee effectieve vertegenwoordigers voor het bijwonen van de algemene vergaderingen voor de 
resterende duur van de legislatuur: 

 
De opening van de briefjes geeft volgende uitslag 

Dhr. José Debels bekomt vierentwintig ja-stemmen. 
Er zijn geen neen-stemmen en twaalf onthoudingen. 

Mevr. Michèle Hostekint bekomt tweeëntwintig ja-stemmen. 
Er zijn drie neen-stemmen en elf onthoudingen. 

 
Artikel 3: tot de geheime stemming waaraan zesendertig leden deelnemen voor het aanduiden van 
twee plaatsvervangende vertegenwoordigers voor het bijwonen van de algemene vergaderingen 
voor de resterende duur van de legislatuur: 
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De opening van de briefjes geeft volgende uitslag: 
Dhr. Dirk Lievens bekomt vierentwintig ja-stemmen. 

Er zijn geen neen-stemmen en twaalf onthoudingen. 
Dhr. Frederik Nuytten bekomt tweeëntwintig ja-stemmen. 

Er zijn drie neen-stemmen en elf onthoudingen. 
 

BESLUIT: 
 

- Dhr. José Debels, schepen, wonende te Roeselare, Blinde Rodenbachstraat 138, de 
volstrekte meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen bekomen 

hebbende, wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de Stad Roeselare om 
deel te nemen aan de algemene vergaderingen van Figga voor de resterende duur van 

de legislatuur. 
- Mevr. Michèle Hostekint, schepen, wonende te Roeselare, Jules Lagaelaan 5, de 

volstrekte meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen bekomen 
hebbende, wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de Stad Roeselare om 

deel te nemen aan de algemene vergaderingen van Figga voor de resterende duur van 
de legislatuur. 

- De heer Dirk Lievens, gemeenteraadslid, wonende te Roeselare, Rumbeeksesteenweg 
469, de volstrekte meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen bekomen 

hebbende, wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de Stad 
Roeselare om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van Figga voor de 

resterende duur van de legislatuur. 
- Dhr. Frederik Nuytten, gemeenteraadslid, wonende te Roeselare, Adooisesteenweg 

36, de volstrekte meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen bekomen 
hebbende, wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de Stad 

Roeselare om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van Figga voor de 
resterende duur van de legislatuur. 

 
Artikel 4: De aangeduide vertegenwoordigers worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen 

op de beslissing genomen in onderhavig raadsbesluit, het raadsbesluit van 23 maart 2015 
betreffende de kapitaalverhoging van FIGGA voor een totaal bedrag van € 19.477.650,00 ter 

dekking van de reeds verworven financiële vaste activa en het raadsbesluit  
d.d. 18 mei 2015 betreffende de kapitaalverhoging van FIGGA voor een totaal bedrag van  

€ 12.539.757,70 ter dekking van de verwerving van bijkomende aandelen Publi-T en. 
 

Artikel 5: 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 de intercommunale Figga, 

p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 b 2, 1000 Brussel. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 18 mei 2015. 
 

 

Dhr. Fliep Manhaeve, raadslid, vervoegt de zitting. 

 

 
AGENDAPUNT nr. 29. 

 
Aanvullende groepsverzekering Stad Roeselare. 

Dossier nr. ALG/212-2015 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

De GEMEENTERAAD:  

In de gemeenteraad van 26 januari 2015 keurde de gemeenteraad de nieuwe 
organisatiestuctuuur goed, samen met de aangepaste personeelsformatie en de voorwaarden 

ervan. Hierin werd ondermeer bepaald dat het stadsbestuur voor deze personen een aanvullende 
groepsverzekering zou afsluiten. 
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Naar aanleiding van de beslissing die de gemeenteraad op 26 januari nam, werd gestart met de 

opmaak van een bestek voor het afsluiten van een aanvullende groepsverzekering. 

Het bestek voorziet de mogelijkheid om een aanvullende groepsverzekering af te sluiten voor alle 

bestaande en nog aan te werven contractuele personeelsleden vanaf A5-niveau en hoger (conform 
de beslissing CBS van 15/12/2014). Er werd voor geopteerd om hiervoor dezelfde voorwaarden 

te voorzien als deze die in het OCMW gangbaar zijn. 

De werkgeversbijdrage in het kader van de aanvullende groepsverzekering zal 6% van de 

jaarwedde bedragen. De RSZ-bijdrage verschuldigd op de patronale bijdrage voor leven en 
overlijden van 8,86% komt hier bovenop. Daarnaast zal de werknemer ook zelf 3,5% van de 

jaarwedde bijdragen als persoonlijke premie. 

Naast de aanvullende groepsverzekering in het kader van pensioen en eventueel overlijden wordt 

ook voorzien in een gewaarborgd inkomen en een premievrijstelling ingeval van 
arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte- of een privé-ongeval. Deze bijdragen zullen eveneens 

door de stad gedragen worden. 

Bij de raming van de opdracht is ervan uit gegaan dat er 1 personeelslid niveau A9b met 15 jaar 

anciënniteit, 1 personeelslid niveau A9b met 20 jaar anciënniteit, 1 personeelslid niveau A9b met 
24 jaar anciënniteit, 1 personeelslid niveau A5b met 14 jaar anciënniteit en 1 personeelslid niveau 

A5b met 24 jaar anciënniteit in dienst treden. De premievoeten die gehanteerd zijn, zijn deze van 
het huidige contract dat het OCMW heeft voor haar aanvullende groepsverzekering (de premievoet 

voor de premievrijstelling = 2,64% en de premievoet voor het gewaarborgd inkomen = 2,8%) Met 
die gegevens bedraagt de raming op jaarbasis dan € 36.109,96.  

Om het exacte globale bedrag te bepalen dat de stad zou moeten betalen in deze opdracht, 
zouden we exact moeten weten hoeveel anciënniteit ieder personeelslid kan inbrengen en hoelang 

hij/zij in dienst zal blijven. Aangezien beide criteria bij opmaak van het bestek niet gekend zijn, is 
het ook onmogelijk om het globale bedrag voor de raming te bepalen. Conform de ramingsregels 

in het kader van de overheidsopdrachten wordt voor het bepalen van de gunningsprocedure 
rekening gehouden met een raming op basis van het bedrag voor 48 maanden. Dat komt neer op 

€ 144.439,84.  

Ten gevolge het onzeker te bepalen globale bedrag en het feit dat de drempel van €207.000 

(excl. BTW) niet overschreden is, wordt er voorgesteld om de opdracht te gunnen bij middel van 
een onderhandelingsprocedure met bekendmaking.  

Deze procedure bestaat uit 2 fasen. In een 1ste fase wordt na publicatie van de opdracht een 
selectie gemaakt van kandidaten die aan de in de publicatie voorziene selectiecriteria voldoen. In 

een 2de fase wordt aan de geselecteerde kandidaten gevraagd om een offerte in te dienen op 
basis van het voorgestelde bestek. Deze procedure laat ook toe om na ontvangst van de offertes 

nog met de inschrijvers te onderhandelen, mits het gelijkheidsbeginsel gerespecteerd wordt. 

Het budget is voorzien op budgetsleutel 62229000/011909 met als omschrijving 

“Werkgeversbijdrage bovenwettelijke verzekering contractuelen”. 

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. 
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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 26, § 
2, 1° b (de aard van de werken/leveringen/diensten of de onzekere omstandigheden maken een 

vaststelling vooraf van een globale prijs niet mogelijk). 

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 - 12 onthoudingen (Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, 

Mieke Van Hootegem, Justine Pillaert, Siska Rommel, Daniel Vanden Berghe, Bart De 

Meulenaer, Lien Vuylsteke, Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert, Maxim 

Deweerdt) 

Artikel 1. 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure met 

bekendmaking. 

Artikel 2. 

De lastvoorwaarden zoals opgenomen in het bestek en de raming voor de opdracht “Aanvullende 
groepsverzekering stad Roeselare”, opgesteld door de dienst overheidsopdrachten in 

samenwerking met de dienst P&O worden goedgekeurd. De raming bedraagt €36.109,96 op 
jaarbasis (€144.439,84 op 48 maanden). 

Artikel 3. 
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 18 mei 2015. 
 

 
 

Toegevoegd punt: 
Lokaal Regenboogbeleid: 

 

DE GEMEENTERAAD: 

In toepassing van art. 22 van het Gemeentedecreet en art. 5 § 1 van het huishoudelijk reglement 
van de gemeenteraad; 

 
NEEMT AKTE: 

van het toegevoegd punt, ingediend door mevr. Mieke Van Hootegem, raadslid N-VA, bij e-mail d.d. 
13.05.2015, betreffende het lokaal Regenboogbeleid; 
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AANHOORT: 

de toelichting van mevr. Mieke Van Hootegem, raadslid N-VA, met volgende motivering: 
 

“Voor de N-VA is het al lang duidelijk dat holebi’s en transgenders dezelfde maatschappelijke 
rechten hebben als hetero’s. Helaas blijkt uit de dagelijkse praktijk en uit onderzoek dat deze 

mening niet door iedereen wordt gedeeld. Nogal wat holebi’s en transgenders krijgen te maken 
met uitsluiting of discriminatie. Daarnaast is het voor elke nieuwe generatie holebi’s en 

transgenders ook steeds weer zoeken naar het aanvaarden van zichzelf en het vinden van een 
plaats in de maatschappij. Het is de taak van een overheid die gelooft in diversiteit om een klimaat 

te creëren waarbinnen holebi’s en transgenders zich veilig en aanvaard weten en op die manier 
zonder aarzeling kunnen deelnemen aan het publieke leven.  

 
Ook Roeselare kan zijn steentje bijdragen door in het beleid gepaste aandacht te besteden aan 

holebi’s. Het lokale beleidsniveau kan op heel wat terreinen in het dagelijkse leven van holebi’s een 
verschil maken.  

Een belangrijke tool hiervoor is onze gloednieuwe website. Het ideale moment dus om bijkomende 
informatie te verstrekken voor deze doelgroep. Het dient gezegd te worden dat nu al heel wat 

informatie terug te vinden is bij de rubriek” meldpunt discriminatie” en de daarbij behorende links 
maar het zou nog zichtbaarder kunnen worden. 

 
Concreet voorstel van beslissing op de gemeenteraad van 18 mei 2015 

1. Het gratis telefoonnummer 0800 99 533 van de Holebifoon op te nemen in de gemeentelijke 
informatiekanalen zoals de gemeentelijke website  en het stadsmagazine RSL . 

2. Binnen het bestaande aanbod aan informatie aan burgers een afzonderlijke topic  te plaatsen 
op de gemeentelijke website waar de nodige aandacht besteed wordt  aan het holebi huwelijk, 

adoptierechten voor holebi’s, “ 
Met het antwoord van schepen Michèle Hostekint dat de 1ste vraag zal meegenomen worden en 

dat dus op de website van de stad het telefoonnummer van de Holebifoon zal opgenomen worden, 
alsook in het stadsmagazine RSL; dat het tweede voorstel echter niet positief zal beantwoord 

worden; dat er geen onderscheid mag gemaakt worden; dat iedereen op dezelfde manier dient 
behandeld te worden vandaar dat op de website altijd de term partner wordt gebruikt; dat dit veel 

neutraler is; dat de website een overheidssite is en dat een huwelijk een huwelijk is, een adoptie 
een adoptie en dat de overheid dezelfde procedure moet toepassen; dat er bovendien heel veel 

gespecialiseerde sites zijn zodat de stad zelf niet de basisinfo moet opnemen; 
 

Het Vlaams Belang wenst hun stemgedrag toe te lichten: 
1. Gaat akkoord met het eerste voorstel. 

2. Het Vlaams Belang heeft een fundamenteel probleem bij adoptie van kinderen door homo’s 
immers de rechten van het kind is belangrijk en wordt dit niet geschaad door het huwelijk van 

homo’s; 
 

Gaat over tot de stemming: 
1. Het gratis telefoonnummer 0800 99 533 van de Holebifoon opnemen in de gemeentelijke 

informatiekanalen zoals de gemeentelijke website  en het stadsmagazine RSL . 

Met algemene stemmen 

2. Binnen het bestaande aanbod aan informatie aan burgers een afzonderlijke topic  te plaatsen 

op de gemeentelijke website waar de nodige aandacht besteed wordt  aan het holebi huwelijk, 
adoptierechten voor holebi’s, “ 

Stemmen ja: Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, Mieke Van Hootegem, Justine Pillaert, 

Siska Rommel, Daniel Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, Filiep Manhaeve, 

Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt en Francis Reynaert. 

Stemmen neen: Filip Deforche, Cyriel Ameye, Immanuel De Reuse, Annelies Carron,  

Luc Martens, Bart Wenes, Michèle Hostekint, Filiep Bouckenooghe, Griet Coppé, Henk Kindt, 

Nathalie Muylle, Kris Declercq, José Debels, Marc Vanwalleghem, Frans Dochy, Dirk Lievens, 

Geert Huyghe, Ria Vanzieleghem, Tania Feys, Gerdi Casier, Frederik Nuytten, Leen Sercu, 

Yana Debusschere en Stefaan Van Coillie. 

Onthouden zich: - 
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BESLUIT: 

 
Artikel 1: 

Het gratis telefoonnummer 0800 99 533 van de Holebifoon wordt opgenomen in de 
gemeentelijke informatiekanalen zoals de gemeentelijke website  en het stadsmagazine RSL . 

 
Artikel 2.  

Binnen het bestaande aanbod aan informatie aan burgers wordt er geen afzonderlijke topic 
geplaatst op de gemeentelijke website waar de nodige aandacht besteed wordt aan het holebi 

huwelijk, adoptierechten voor holebi’s, “ 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 18 mei 2015. 
 

 
Dhr. Geert Depondt, schepen, verlaat de zitting. 

 
 

Toegevoegd punt: 
Inname openbaar domein 

 

DE GEMEENTERAAD: 

In toepassing van art. 22 van het Gemeentedecreet en art. 5 § 1 van het huishoudelijk reglement 
van de gemeenteraad; 

 
NEEMT AKTE: 

van het toegevoegd punt, ingediend door dhr. Bart De Meulenaer, raadslid N-VA, bij e-mail van 
13.05.2015, betreffende inname van het openbaar domein; 

 
AANHOORT: 

de toelichting van dhr. Bart De Meulenaer, raadslid N-VA, met volgende motivering: 
 

“Probleemstelling 

Onlangs werd ik op de hoogte gesteld van een problematiek die zich voordoet bij de regelgeving 

van inname openbaar domein. Ik had zelf zulke vergunning nodig, dat is allemaal prima verlopen, 
met dank aan de mensen van Dipod. 

Toch wees men er bij Dipod op, dat ik beter bij het plaatsen van de borden (48 uur voordat mijn 
vergunning actief wordt) beter een foto zou maken, om te kunnen bewijzen dat de plaats leeg is op 

het moment dat ik de borden zet. 

Ik stelde daarop de vraag, niet langer als burger, maar nu als gemeenteraadslid, of er dan een 

probleem kon zijn als ik dat niet deed.  Het antwoord van Dipod was, dat men al jaren een 
probleem heeft (dus niet sinds de nieuwe regelgeving inname openbaar domein) namelijk, dat 

indien iemand een vergunning heeft, hij deze eventueel niet kan hardmaken op het moment dat hij 
ze nodig heeft. De politie zou weigeren tussenbeide te komen. Dipod zit hiermee zeer verveeld, 

werpt echter geen steen naar de politie, beseffende dat die zich ook maar aan regels kunnen 
houden. 

 
Mijn eerste tussenkomst op de politieraad van april 2015 

Daarop stelde ik op de politieraad van april 2015 de vraag aan de voorzitter van de politieraad. De 
korpschef antwoordde dat de borden wel degelijk wettelijk zijn en gevolgd moeten worden, maar 

dat de politie praktisch nooit een tussenkomst doet, omdat men bij het plaatsen van de borden 
geen wettelijk bewijs heeft dat de parkeerplaats leeg is. Het nemen van een foto werd weggewuifd 

omdat dit geen bewijs kan zijn. (dat begrijp ik gedeeltelijk, hoewel je nu camera’s hebt die datum-
registratie hebben.) 
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Er ontstaat een eigenaardige situatie om drie redenen. 

1) De burger betaalt voor vergunning en daarmee hoopt hij dat hij geen kat in een zak koopt. 
2) Bovendien is de zorgzame burger zich bewust van de verkeerschaos die hij zou kunnen 

veroorzaken door geen plaats te voorzien voor de container en net dààrom moet de 
burger gesteund worden in zijn blijk van verantwoordelijk burgerschap. 

3) Een parkeerverbod is een parkeerverbod, en daarom is het dus op te volgen.  Elke andere 
uitleg holt het principe van een parkeerverbod (zij het ongewild) uit. 

De politie laat weten dat in feite elke inname openbaar domein door een ambtenaar zou moeten 
worden vastgesteld. Ik neem aan dat dat om evidente redenen van efficiëntie, mankracht en 

loonlast, simpelweg niet mogelijk is. 

Daarom wil onze fractie een constructief voorstel doen, om deze situatie merkelijk te verbeteren, 

om daarbij zowel de politie als ook de stadsdienst in hun opdrachten te steunen. 

Wij stellen voor dat in de regelgeving inname openbaar domein wordt opgenomen dat de burger 

bij het plaatsen van zijn borden, vaststelt of de plaats al dan niet leeg is, en meldt aan Dipod wat 

de situatie is.  

1° Indien deze NIET leeg is, moet Dipod vragen om een  gemachtigd ambtenaar de vaststelling te 

laten doen. Die vaststelling leidt op dat moment niet tot een boete, gezien de burger zijn borden 
zet,  nadàt de auto kwam parkeren.  Bovendien meldt Dipod dit aan de politie, die de eigenaar van 

de auto kunnen contacteren. De bestuurder kan in princiepe gevraagd worden de auto te 
verplaatsen. Misschien moeten we daarom de procedure verlengen, en afstappen van de 48-uur- 

regel. 

2° In het geval dat de burger op het moment van de plaatsing vaststelt dat er géén auto is 

geparkeerd, laat hij dit ook weten aan Dipod. Dipod kan op dat moment zélf beslissen of er een 
gemachtigd ambtenaar wordt gestuurd om dit vast te stellen. In ieder geval heeft de burger nu 

zijn plicht gedaan, en is er geen reden meer om de vergunning wél te verkopen, maar niet hard te 
maken. Er wordt aan de burger gevraagd een foto van de situatie mee te sturen en op basis van 

de kwaliteit van het geleverde bewijsmateriaal, kan Dipod beslissen al of niet een ambtenaar ter 
vaststelling te sturen. Op dat moment voorziet het huidige reglement ook reeds dat de stad in 

samenspraak met de vergunde, een andere plek zoekt in functie van het algemeen belang. 

Deze regeling leidt er toe dat men met zekerheid kan zeggen dat  op het moment van de actieve 
periode van de vergunning dat 

a) Die auto er kwam nà de plaatsing van de borden (en dus is de bestuurder in fout, omdat 
hij een wettelijk bord negeert –volgens de korpschef zijn die borden wettelijk van kracht-zie 

politieraad). Er is nu geen beletsel voor de politie om op te treden. 
b) Die auto er kwam vóór de plaatsing van de borden , en dan hangt het er van af of de 

bestuurder al of niet op hoogte was van de borden, en of de auto defect (defecte auto mag 
maar 24 uur blijven staan) is of niet. De politie heeft de kans de bestuurder te contacteren 

en vast te stellen of die al dan niet in staat is de auto te verplaatsen. 
c) De burger zich heeft gehouden aan de 48-uur regeling 

Indien de burger op het moment van de plaatsing géén melding doet van de situatie, dan neemt hij 
het gevaar van de niet-zekerheid van zijn vergunning op zijn rekening, en blijft de situatie van 

vandaag verder bestaan, maar dat staat vermeld op de vergunning. De vergunning is dus niet 
ongeldig, maar niet krachtiger als de regeling die vandaag geldt. 

Op deze manier kan een vergunning afdoende afdwingbaar worden, worden de stadsdiensten niet 
overstressed met vaststellingen, wordt de politie slechts ingeschakeld bij uitzonderlijke gevallen, en 

kan de auto eventueel afgesleept worden (wat met deze regeling hopelijk zoveel mogelijk vermeden 
zal kunnen worden).  

Wij vragen de raad goed te keuren dat de principes van deze regeling door de bevoegde 
stadsdiensten worden vertaald in juridisch sluitende tekst en in het politiereglement ‘inname 
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openbaar domein’ worden opgenomen.” 

 
En met het antwoord van schepen Griet Coppé dat dit werd besproken binnen de diensten; dat tot 

in 2014 om en bij de 5.500 aanvragen werden ingediend voor inname van het openbaar domein: 
- 3240 werken door nutsmaatschappijen 

- 564 grotere werken 
- 632 plaatsen van containers 

- 268 inname parkeerplaatsen 
- 156 plaatsen van stellingen 

- 600 verhuizingen 
- 27 parkeren ceremoniewagens 

- 30 diversen; 
dat bij het uitvoeren van de voorgestelde controle door ambtenaren extra mankracht nodig is; dat 

er dient na te gaan te worden of het probleem hiervoor voldoende groot is; dat dit knelpunt 
blijkbaar in DIPOD leeft, maar dat dit slechts betrekking heeft op 1% van het totaal aantal 

aanvragen; dat een overleg met nv Parkeren zal georganiseerd worden waarbij de Stad zal vragen 
of zij bereid zijn de innames openbaar domein te controleren; dat de burger hiervoor dan wel zal 

moeten betalen; dat er bijgevolg voorgesteld wordt om het resultaat van het overleg af te 
wachten; 

 
En met antwoord van burgemeester Luc Martens dat dit niet evident is om te organiseren en ook 

qua personeelsinzet; dat de controle ook op zaterdag dient te gebeuren; dat een foto juridisch kan 
betwist worden; dat er gezocht wordt naar een betere oplossing en vandaar dat er voorgesteld 

wordt om het overleg af te wachten; 

BESLUIT: 

 
Enig artikel: Er wordt geen stemming gevraagd over het punt. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 18 mei 2015. 

 
 


