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GEMEENTERAAD 21 SEPTEMBER 2015 
 

 
Aanwezig:         33 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: dhr. Dirk Lievens 

Afwezig bij de aanvang van de zitting: mevr. Tania Feys, dhr. Geert Huyghe 

Afwezig: dhr. Frederik Declercq 

 

 
MET OPEN DEUREN: 

 
 

Mededelingen: 
- Alle a-punten worden op vraag van de N-VA-fractie behandeld als b-punten. 

 
 

AGENDAPUNT nr. 9 
 

Vluchtelingenproblematiek - krachtlijnen actieplan Roeselare - goedkeuring. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

Omwille van het feit dat het voorstel niet tijdig was en dit punt niet behoort tot de bevoegdheid 
van de gemeenteraad wordt voorgesteld dit punt niet ter goedkeuring maar ter kennisname 

voor te leggen; 
 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 
 
BESLUIT, met algemene stemmen 
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Enig artikel: de krachtlijnen actieplan Roeselare in het kader van de vluchtelingenproblematiek 
wordt ter kennisname voorgelegd. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 21 september 2015. 

 
 

AGEND APUNT nr. 10 
 

Uitbreiding stedelijke begraafplaats Groenestraat - fase 2: aanleg groene parking - 

goedkeuring ontwerp, keuze wijze van gunnen en voorwaarden ervan. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

Door de voorzitter van de gemeenteraad, dhr. Bart Wenes, wordt meegedeeld dat het 
agendapunt nr. 10 “Uitbreiding stedelijke begraafplaats Groenestraat - fase 2: aanleg groene 
parking - goedkeuring ontwerp, keuze wijze van gunnen en voorwaarden ervan” wordt afgevoerd 
van de agenda; 
 
Omwille van de talrijke vragen gesteld in de commissie zal dit punt verder onderzocht worden. 
Daar dit punt niet dringend is, wordt het afgevoerd van de agenda; 
 
Gelet op artikel 42, 43 en 181 van het gemeentedecreet; 
 
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 
 
BESLUIT, met algemene stemmen: 
 
Enig artikel: Het agendapunt nr. 10 “Uitbreiding stedelijke begraafplaats Groenestraat - fase 2: 
aanleg groene parking -  goedkeuring ontwerp, keuze wijze van gunnen en voorwaarden ervan” 
wordt afgevoerd van de agenda. 
 
Aldus gedaan in openbare zitting van 21 september 2015. 
 
 

B-punten: 
 

AGENDAPUNT nr. 1 
 
Notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 23 juni 2015 - goedkeuring. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

In toepassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad worden de notulen van de 
vergadering van de gemeenteraad van 23 juni 2015 ter goedkeuring voorgelegd; 

 
BESLUIT, met algemene stemmen: 

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

goedgekeurd. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 21 september 2015. 
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Mevr. Tania Feys, raadslid, vervoegt de zitting. 

AGENDAPUNT nr. 2 
 

Vraag om uitleg d.d. 28.08.2015, ontvangen d.d. 02.09.2015 van dhr. Cyriel Ameye, 
raadslid Vlaams Belang, betreffende de kermis 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 
28.08.2015 waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen 

over de organisatie van de kermis in Roeselare; 
 

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

vragen: 
“- Op welke concrete eisen van de foorkramers zal ingegaan worden? Zal er eindelijk een 

fundamentele keuze voor de kermis gemaakt worden of zal de kermis een stille dood sterven? 
Gelooft het college met andere woorden in de toekomst van de kermis in Roeselare en neemt 

zij hiervoor de nodige maatregelen?”; 
 

Met het antwoord hierop van Schepen José Debels dat de foorreizigers inderdaad een aantal 
verzuchtingen hebben; dat dit telkens opnieuw een moeilijke evenwichtsoefening is; dat één van 

de verzuchtingen het tekort aan randanimatie is; dat zij vragende partij zijn en dat vorig jaar 
disney-channel werd georganiseerd; dat dit jaar summerspot op de Munt plaats vond; dat het 

bv. in de deelgemeente Beveren beter lukt om randanimatie te organiseren dan in het centrum; 
dat mede daardoor extra budget werd voorzien voor randanimatie o.a. voor de ballenworp; dat 

er een relatieve goede opkomst was, maar dat de regenvlaag wel een spelbreker was; dat 
momenteel een aantal verenigingen zich hebben aangeboden om iets te organiseren, maar dat 

dit uiteraard dient afgestemd te worden met de foorreizigers; dat dit jaar het laatste jaar was 
van de 5-jarige contractperiode; dat het contract nu beëindigd werd en dat dit het goede 

moment is voor een goede onderhandelaar om nu wat druk te zetten; dat ook de Stad niet in 
haar kaarten laat kijken en dat dus de besprekingen dienen afgewacht te worden; dat eind dit 

jaar het contract ter goedkeuring zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad; 
 

En met repliek van het betrokken raadslid dat hij blij is dat het standgeld zal bekeken worden; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 21 september 2015. 
 

Vraag om uitleg d.d. 16.09.2015 van dhr. Gerdi Casier, raadslid sp.a, betreffende de 
organisatie van rally’s in 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 16.09.2015 
waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over de 
organisatie van rally’s in Roeselare; 
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AANHOORT: 
de toelichting daaromtrent van dhr. Gerdi Casier, raadslid sp.a en met volgende vragen: 

- Kan er iets gedaan worden aan het feit dat sommige mensen, omdat ze toevallig tweemaal 
langs het parcours wonen, twee maal op korte tijdspanne hinder ondervinden; 

- Heeft de stad naast een veiligheidsplan hier ook een visie? Wat organiseert men? Wat niet?; 
 

Met het antwoord van Schepen José Debels dat het niet kan ontkend worden dat de rally veel 
hinder veroorzaakt en dat de rally de bewoners beperkt in hun doen en laten; dat ook vroeger 2 

rally’s werden georganiseerd in een korte tijdspanne; dat echter sedert een 2-tal jaar het aantal 
dagen werd ingekort; dat bepaalde ritten niet meer jaarlijks worden gereden; dat er ook werd 

uitgeweken naar andere gemeenten zoals Houthulst, Passendale, Moorslede; dat er 
overeengekomen werd dat de bewoners niet 2 keer mogen gevat worden door het rally-

gebeuren; dat er echter werd vastgesteld dat dit jaar de afspraak niet werd nagekomen; dat 
een evaluatievergadering zal georganiseerd worden en dat de organisatoren zullen herinnerd 

worden aan de vroegere intenties en actief verder zullen moeten blijven zoeken naar andere 
parcours; dat op het vlak van veiligheid heel wat veiligheidsmaatregelen genomen worden bv. de 

zones voor de toeschouwers worden beperkt gehouden met in achtname van een bepaalde 
afstand tot de rijweg; dat toestanden zoals in Spanje hier niet mogelijk zijn door de strenge 

wetten maar dat de toeschouwers zelf soms heel wat risico nemen; dat de 
evaluatievergadering plaats vindt op 23 september; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

Aldus gedaan in openbare zitting van 21 september 2015. 
 

Vraag om uitleg d.d. 16.09.2015 van dhr. Filip Deforche, raadslid Vlaams Belang, betreffende 
de taalproblematiek in en rond de dienst burgerlijke stand. 

 
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 
16.09.2015 waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen 

over de taalproblematiek in en rond de dienst burgerlijke stand; 
 

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

vragen: 
“- Hoe zit dat eigenlijk met het taalgebruik in het stadhuis? Is het niet zo dat het stadspersoneel 

de Nederlandse taal moet gebruiken in haar relaties met de burgers? En, als het zo verder 
gaat, zal men dan het stadspersoneel niet gaan verplichten om andere talen te gebruiken? 

Bestaat er dus zoiets als een taalcode voor het stadspersoneel?”; 
 

Met het antwoord hierop van Schepen Marc Vanwalleghem dat er inderdaad een accidentje 
gebeurde; dat in 2012 een brochure werd opgemaakt “Taalbeleid voor een toegankelijke 

communicatie”; dat dit werd opgesteld door de vzw De Som in samenwerking met de integratie 
dienst en na advies van de werkgroep waar de dienst burgerzaken deel van uit maakte; dat de 

gesprekken aan het loket steeds in het Nederlands beginnen en dat de gesprekken ook steeds 
in het Nederlands worden afgerond; dat na aanvoelen van de situatie kan overgestapt worden 

naar een andere taal; dat het gebruik van de vreemde taal enkel bedoeld is als 
overgangsmaatregel tot de anderstalige burger het basisniveau van het Nederlands onder de 

knie heeft; dat wanneer de medewerker vaststelt dat de noodzakelijke informatie niet kan 
meegegeven worden, er gevraagd wordt om iemand mee te brengen die wel de Nederlandse 

taal machtig is; dat bij het opmaken van een nationaliteitsdossier voor het verkrijgen van de 
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Belgische nationaliteit steeds Nederlands wordt gesproken, immers het spreken van de 
landstaal is één van de voorwaarden voor het verkrijgen van de Belgische nationaliteit; dat 

binnen de dienst burgerzaken heel wat medewerkers een basiskennis Frans en Engels hebben; 
dat ook een aantal medewerkers een basiskennis Duits hebben; dat wanneer nodig blijkt, deze 

collega’s kunnen aangesproken worden om bij te springen; 
 

En met repliek van het raadslid dat dus perfect Nederlands mag gesproken worden; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 21 september 2015. 

 

Dhr. Geert Huyghe, raadslid, vervoegt de zitting. 

 
 

Vraag om uitleg d.d. 17.09.2015 van dhr. Brecht Vermeulen, raadslid N-VA, betreffende  

aangepaste woongelegenheden voor senioren en een woonzorgzone in Beveren. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

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

 
NEEMT AKTE: 

van de vraag van dhr. Brecht Vermeulen, raadslid N-VA, ingediend bij schrijven van 
17.09.2015 waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen 

over aangepaste woongelegenheden voor senioren en een woonzorgzone in Beveren; 
 

AANHOORT: 
de toelichting daaromtrent van dhr. Brecht Vermeulen, raadslid N-VA en met volgende 

vragen: 
“- Wat is de evolutie geweest rond de creatie van een woonzorgzone in Beveren. Wordt 

er nog verder gewerkt rond dit thema? 
- Het stadsbestuur heeft de beslissing genomen om bouwgrond aan te kopen van De 

Mandel voor de aanleg van een derde voetbalveld voor Dosko Beveren. De Mandel 
beschikt nog steeds over een grote oppervlakte gronden aan de hoeve Stragier en aan de 

Wolfaardstraat/Pastoriestraat. Deelt u de visie dat een deel van die gronden een goede 
locatie zou zijn voor specifieke aangepaste woongelegenheden voor ouderen al dan niet in 

samenwerking met de private sector? Bent u van plan om daarover met De Mandel in 
overleg te gaan?”; 

 
En met het antwoord van Schepen Kris Declercq dat de creatie van een woonzorgzone 

opgenomen werd in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan; dat indertijd een studie 
werd opgemaakt door studiebureau “3 architecten”; dat deze studie bestond uit 2 polen: 

pool 1: culturele cluster en woonzorgzone (hoeve Stragier) en pool 2: sport- en 
jeugdactiviteiten; dat het masterplan 2011 werd voorgesteld en dat hieromtrent een 

participatie plaats vond in Beveren; dat het college van burgemeester en schepenen een 
aantal beslissingen genomen heeft gebaseerd op het vlekkenplan Beveren 2011; dat 

reeds een groot voetbalveld werd aangelegd; dat vorig jaar een overleg plaats vond met 
De Mandel; dat omwille van de budgettaire middelen en de decretale bepalingen nog niet 

gestart werd en dat de subsidies nu niet meer beschikbaar zijn; dat de Stad echter al het 
nodige gedaan heeft op planologisch vlak om alles mogelijk de maken, maar dat de Stad 

echter geen eigenaar is van de grond; dat vooral De Mandel en het Zorgbedrijf het forum 
zijn om hierover te beslissen en dat het uitstel dus een kwestie van centen, middelen, tijd 

en bevoegdheid is; 
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En met repliek van het betrokken raadslid dat het de bedoeling is om te temporaliseren; 

dat de hoeve nog in gebruik is en dat het tijd is om er opnieuw over na te denken; dat de 
Stad wel De Mandel kon overtuigen voor de voetbalvelden maar blijkbaar niet voor 

seniorenzorg; dat het ook niet louter de overheid moet zijn die dit dossier moet uitvoeren, 
een PPS-project is hier zeker op zijn plaats; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

Aldus gedaan in openbare zitting van 21 september 2015.  
 

 
Vraag om uitleg d.d. 16.09.2015 van mevr. Annelies Carron, raadslid Open Vld, betreffende 

het fietsfondsdossier voor een fietspad langs de Moorseelsesteenweg, verbinding tussen 
Ledegem en Roeselare. 

 
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 
16.09.2015 waarbij zij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen 

over het opstarten van een fietsfondsdossier voor een fietspad langs de Moorseelsesteenweg; 
 

AANHOORT: 
de toelichting daaromtrent van mevr. Annelies Carron, raadslid Open Vld en met vraag om 

verduidelijking in het fietsfondsdossier voor de aanleg van een fietspad langs de 
Moorseelsesteenweg, die een verbinding zou maken tussen Ledegem en Roeselare; 

 
Met het antwoord hierop van Schepen Griet Coppé dat het inderdaad correct is dat in de vorige 

legislatuur een fietsfondsdossier werd ingediend voor de Moorseelsesteenweg; dat er 
momenteel onderhandeld wordt om beroep te kunnen doen op het fietsfondsdossier voor de 

aanleg van een fietspad in de Leopold III-laan en langs de TRAX-site; dat het fietsfondsdossier 
heel goed is voor het budget van de Stad; dat wat betreft het dossier Moorseelsesteenweg er 

niet enkel een fietspad dient aangelegd te worden maar dat er ook heel wat onteigeningen 
moeten plaats vinden voor de herinrichting van de rijweg zelf; dat omwille van de financiële 

impact van dit dossier er geopteerd werd om dit dossier wat uit te stellen; dat bovendien enkel 
de fietsinfrastructuur wordt gesubsidieerd door het fietsfonds; dat in de volgende legislatuur 

het dossier opnieuw zal opgestart worden en dat dan de gesprekken met de aangelanden zullen 
gevoerd worden i.v.m. de onteigeningen; 

 
En met repliek van het raadslid dat dus om het even welke site kan gekozen worden; 

 
En met het antwoord van Schepen Griet Coppé dat dit inderdaad zo is maar dat er steeds moet 

onderhandeld worden; dat het dossier voor een fietspad aan de TRAX-site wel een eenvoudig 
dossier was; dat er ook nog andere projecten zijn zoals bv. de Kattenstraat; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

Aldus gedaan in openbare zitting van 21 september 2015. 
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Vraag om uitleg d.d. 17.09.2015 van mevr. Yana Debusschere, raadslid Groen, betreffende 
sport voor mensen met een beperking. 

 
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 
17.09.2015 waarbij zij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen 

over sport voor mensen met een beperking; 
 

AANHOORT: 
de toelichting daaromtrent van mevr. Yana Debusschere, raadslid Groen, en met volgende 

vragen: 
- Wordt de subsidie voor infrastructuur aangevraagd door de sportclubs die G-sport 

organiseren? 
- Is er voldoende aandacht voor de doelgroep of moet er vanuit de stad meer ondersteuning en 

info gegeven worden om sportclubs aan te moedigen samen te werken met personen met een 
beperking?; 

 
Met het antwoord van Schepen José Debels dat het uitgangspunt van het sportbeleid is 

iedereen aan het sporten en bewegen te krijgen met aandacht voor speciale groepen; dat er 
extra middelen ter beschikking worden gesteld voor de subsidiëring van infrastructuur; dat ook 

trainers kunnen gesubsidieerd worden bv. KSVRoeselare met G-voetbal; dat de 
subsidiedossiers moeten ingediend worden tegen eind oktober bij de sportdienst; dat er dan 

een beter zicht zal zijn op de inspanningen van de clubs op dit vlak; dat de provincie via een 
reglement subsidie toekent voor sportinfrastructuur en toegankelijkheid; dat de meeste clubs 

hier niet op ingaan; dat de sporthal Schiervelde in dit kader reeds goed scoorde; dat er tevens 
werd bevestigd dat deze sporthal één van de best toegankelijke is van de provincie West-

Vlaanderen en ver daar buiten; dat er opnieuw info zal gestuurd worden naar de clubs d.m.v. 
de nieuwsbrief en samenkomsten van de sportraad; dat de samenwerking tussen de 

verschillende clubs dient gestimuleerd te worden; dat het de bedoeling is dat er in de toekomst 
meer en beter toegankelijke clubs zijn;  

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

Aldus gedaan in openbare zitting van 21 september 2015.  
 

 
Vraag om uitleg d.d. 17.09.2015 van mevr. Leen Sercu, raadslid Groen, betreffende de 

bevindingen rond MUNT summerspot. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

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

NEEMT AKTE: 
van de vraag van mevr. Leen Sercu, raadslid Groen, ingediend bij schrijven van 17.09.2015 

waarbij zij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over de 
bevindingen rond MUNT summerspot; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van mevr. Leen Sercu, raadslid Groen en met volgende vragen: 
- Werd er, alhoewel MUNT summerspot nog loopt, al een eerste evaluatie gebeurd? 

- Zijn er daartoe bijkomende contacten gegroeid bij handelaars die het Muntplein als 
aantrekkelijk genoeg vinden om te investeren? 
- Zijn er vanuit het initiatief andere ideeën of voorstellen gekomen om het plein levendig te 
houden?; 
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En met antwoord van Schepen Kris Declercq dat het idee voor de organisatie van MUNT 

summerspot inderdaad een schot in de roos was; dat het initiatief om op het plein sterker te 
bewegen niet kwam vanuit het college van burgemeester en schepenen; dat eveneens niet 

verwacht werd dat dit zo’n succes zou hebben; dat het echter nog niet voorbij is en dat het 
afsluitmoment werd voorzien op 4 oktober met een eetfestijn met Roeselaarse 

restauranthouders; dat de evaluatie pas zal gebeuren over een paar weken; dat ook een 
winterspot zou kunnen georganiseerd worden; dat ook zal samengezeten worden met 

uitMUNTend voor de groenaanleg en de mobiliteit; dat ook reglementen noodzakelijk zijn; 
 

En met repliek van het betrokken raadslid dat zij hoopt dat de dynamiek verder gezet wordt; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 21 september 2015. 
 

 
Vraag om uitleg d.d. 17.09.2015 van dhr. Geert Huyghe, raadslid CD&V, betreffende 

fietsdiefstallen in en om het station. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
  

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

NEEMT AKTE: 
van de vraag van dhr. Geert Huyghe, raadslid CD&V, ingediend bij schrijven van 17.09.2015 

waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over de 
fietsdiefstallen in en om het station; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van dhr. Geert Huyghe, raadslid CD&V en met volgende vragen: 
“- Wat is sinds januari van dit jaar de evolutie in het aantal fietsdiefstallen? 

- Welke maatregelen en ingrepen zijn er gebeurd om de fietsdiefstallen terug te dringen en welk 
budget werd hiervoor ingezet? 

- Welke maatregelen zijn er nog in voorbereiding om de fietsdiefstallen te voorkomen?” 
 

En met het antwoord van Burgemeester Luc Martens dat dit een zeer gevoelig punt is; dat er 
een belangrijke daling in de eerste helft van het jaar werd vastgesteld in vergelijking met vorig 

jaar; dat in 2015 maandelijks gemiddeld 38 fietsdiefstallen werden geregistreerd in de ganse 
stad; dat in 2014 dit er nog 64 waren; dat er dus een positieve evolutie is; dat het aantal 

geregistreerde fietsdiefstallen aan het station werd teruggedrongen van maandelijks gemiddeld 
24 in 2014 naar gemiddeld 12 per maand in 2015; dat dit echter niet het geval is voor de 

zomermaanden juli en augustus; dat in deze maanden samen 41 diefstallen geregistreerd 
werden (vorige zomer 64); dat echter 17% van de aangegeven fietsdiefstallen ongesloten 

fietsen betreft; dat echter nogal wat fietsen als gestolen werden aangegeven terwijl ze 
verwijderd werden tijdens de opruimactie n.a.v. de werken aan het stationsgebouw; dat betere 

verlichting werd geïnstalleerd in de fietsenstalling onder het viaduct en dit door overleg met de 
NMBS; dat dit niet zo eenvoudig was want er mochten geen dragers bevestigd worden aan de 

spoorwegbrug; dat er een spanning is tussen fietsen die verloren gaan en fietsen die niet 
opgehaald worden; dat alle gevonden fietsen kunnen bekeken worden op DIPOD; dat ook 

samengewerkt wordt met Eco-Velo waarbij gedurende 2 maanden gratis gebruik kan gemaakt 
worden van de fietsen van Eco-Velo bij diefstal omdat de fiets binnen de 2 maanden opnieuw 

kan opduiken; dat het ook belangrijk is dat er goede fietssloten worden gebruikt, fietslabel en 
dat het aanbod van een afgesloten, beveiligde fietsstalling wordt onderzocht; 
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waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 21 september 2015. 

 
Vraag om uitleg d.d. 17.09.2015 van dhr. Frederik Nuytten, raadslid sp.a, betreffende city 

depot. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

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

NEEMT AKTE: 
van de vraag van dhr. Frederik Nuytten, raadslid sp.a, ingediend bij schrijven van 17.09.2015 

waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over city depot; 
 

AANHOORT: 
de toelichting daaromtrent van dhr. Frederik Nuytten en met vraag naar de stand van zaken 

inzake city depot; 
 

Met het antwoord van Schepen Kris Declercq dat het inderdaad belangrijk is dat het city depot 
als slimme distributie alle kansen krijgt; dat in de gemeenteraad van maart werd geantwoord 

dat er hieromtrent een overleg ingepland werd met verschillende organisaties; dat in mei een 
overleg plaats vond met de dienst mobiliteit, de dienst economie en de centrummanager; dat 

mogelijke pistes werden verkend en dat eveneens werd gepeild naar het enthousiasme van de 
handelaars; dat City Depot intussen niet meer bestaat en overgenomen werd door Bpost; dat 

city depot zich niet enkel richt op handelaars maar ook op winkelende mensen waarbij dat city 
depot een soort droppunt kan zijn voor de winkelaars; dat niet enkel Bpost deze dienst kan 

verlenen en dat er dus nog andere firma’s zijn die dit kunnen aanbieden; dat er wordt bekeken 
hoe de Stad dit kan ondersteunen; dat dit betekent dat de Stad het kader zal aanreiken maar 

zonder financiële middelen; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

Aldus gedaan in openbare zitting van 21 september 2015 

 
 

Vraag om uitleg d.d. 17.09.2015 van mevr. Mieke Van Hootegem, raadslid N-VA, 

betreffende de aanstelling en de rol van de centrummanager. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

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

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

17.09.2015 waarbij zij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen 
over de aanstelling en de rol van de centrummanager; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van mevr. Mieke Van Hootegem, raadslid N-VA en met volgende 
vragen: 

“- De leegstand van de winkelpanden is een groot probleem in Roeselare en dit dient serieus 
aangepakt te worden willen wij de stad nog attractief houden. Wat is hierin de taak van de 
centrummanager en wat is zijn plan van aanpak? 
- Naast ondersteuning van de handelaars en de horeca vooral in het centrum, de periferie en 
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de deelgemeenten zie ik geen enkel initiatief ter ondersteuning van KMO’s in Roeselare. 
Nochtans dragen deze ook bij tot de economie en bieden ze werkgelegenheid aan onze 

bruisende en bloeiende stad! Is er hier ook geen rol weggelegd voor de centrummanager en 
kan de stad hier niet in ondersteunen?”; 

 
En met antwoord van Schepen Kris Declercq dat hij voorstander is om het economisch beleid 

te bespreken en te debatteren in een commissie; dat de overheid in deze niet de enige partij is; 
dat de geleverde inspanningen geen kleine inspanningen zijn en reeds resultaten afwerpen; dat 

de overheidsopdracht voor de aanstelling van een centrummanager heel correct werd 
uitgevoerd en dat de centrummanager staat tussen de Stad en de ondernemers; dat dit ook 

aan bod zal komen bij het voorstellen van kernplan 18; dat het zijn voordelen en zijn nadelen 
heeft dat hij betrokken is bij het centrum; dat er een economisch beleid wordt gevoerd: 

anticipatie leegstand; future shopping, dag van de klant; dat er ook maatregelen worden 
genomen ter bevordering van nieuwe ondernemers, tijdelijke tentoonstellingen, contacten voor 

het verlagen van de huurprijs; dat met andere woorden de toekomst hoopvol lijkt; dat 
activiteiten zoals “Beveren Bruist” door de Stad gestimuleerd worden en dat dit gebeurt in 

samenwerking met de manager; dat kleine KMO’s niet werden opgenomen in het lastenboek; 
dat activiteiten door hen moeten georganiseerd worden; 

 
En met repliek van het betrokken raadslid dat één persoon onmogelijk 2 verschillende petten 

kan dragen; dat er toch veel leegstand is in het centrum; dat er inderdaad op korte termijn 
acties worden genomen; dat het parkeerbeleid in deze ook belangrijk is, alsook e-commerce; 

dat er ook een visie op lange termijn noodzakelijk is en dat blijkt dat KMO’s niet behoren tot zijn 
core business, maar de Stad kan ook hierin faciliteren en met voorstel om een adviescel op te 

richten en om deze problematiek eens aan bod te laten komen in een commissie; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

Aldus gedaan in openbare zitting van 21 september 2015.  

 
 

Vraag om uitleg d.d. 17.09.2015 van dhr. Stefaan Van Coillie, raadslid CD&V, betreffende 
cultuur, sport, muziek en evenementen als hefboom voor stadsontwikkeling en een positief 

gemeenschapsgevoel. 
 

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 

17.09.2015 waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen 
over cultuur, sport, muziek en evenementen als hefboom voor stadsontwikkeling en een positief 

gemeenschapsgevoel; 
 

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

vragen: 
“- Zal de Stad die lijn in de toekomst aanhouden, 

- Hoe kunnen cultuur, sport, muziek en evenementen verder een hefboom zijn voor 
stadsontwikkeling en een positief gemeenschapsgevoel?”; 

 
En met het antwoord van Schepen Kris Declercq dat er heel veel evenementen in de zomer 

werden georganiseerd met o.a. dank aan de sportdienst en de jeugddienst; dat het dus 
duidelijk is dat het beleid van ondersteuning werkt, denk maar aan de festivals, de opening van 
de TRAX-site, het succes van de Groote Stooringe met 15.000 bezoekers in het park; dat er 
verder zal ingezet worden op 4 assen: cocreatie, uitbouwen van een evenementenloket, werken 
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aan stadsontwikkelingscontracten met verenigingen en wijkcomités en muka (groene 
kunstroutes ontwikkelen zodat parken en pleinen een nieuw leven krijgen); 

 
En met repliek van het betrokken raadslid dat dit zeer ambitieus klinkt; dat hij hoopt op een 

identieke zomer volgend jaar; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 21 september 2015. 
 

 
Vraag om uitleg d.d. 17.09.2015 van dhr. Francis Reynaert, raadslid Open Vld, betreffende de 

groepsaankoop voor het isoleren van muren en daken van de woningen op het grondgebied. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

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

NEEMT AKTE: 
van de vraag van dhr. Francis Reynaert, raadslid Open Vld, ingediend bij schrijven van 

17.09.2015 waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen 
over de groepsaankoop voor het isoleren van muren en daken van de woningen op het 

grondgebied van de Stad Roeselare; 
 

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

uitleg en cijfers rond het mogelijke profijt dat de belastingbetaler van Roeselare zou kunnen 
winnen bij deze groepsaankoop; 

 
En met antwoord van Schepen Kris Declercq dat de aanstelling van een coördinator voor het 

groepsaanbod (niet groepsaankoop) gebeurde cf. de wet op de overheidsopdrachten; dat dit 
ook zo vermeld werd in de offerte dat werd ingediend; dat voor deze opdracht i-choosr bvba, 

Test Aankoop en Impact werden aangeschreven en dat de opdracht werd toegewezen aan 
Impact; dat deze groepsaankoop zeer belangrijk is voor de private huurwoningen in de Stad; dat 

met deze opdracht wordt gezocht naar een systeem die de kost beperkt en de effecten 
maximaliseert; dat ook veel vlugger aannemers worden gevonden; dat hiervoor geen subsidie 

wordt verleend, is omwille van het feit dat dit teveel op het budget zou wegen; dat de Stad dient 
te betalen cf.  

- het aantal dossiers: voorbereidingskosten 20.000 euro 
- prijs per dossier bij opstart: 15 euro 

- prijs per dossier na uitvoering isolatiewerken: 20 euro; 
dat de kostprijs per dossier voor de Stad daalt naarmate er meer isolatiewerken worden 

uitgevoerd; 
 

En met repliek van het betrokken raadslid dat er slechts één inschrijver was terwijl er drie 
leveranciers werden aangeschreven; dat deze offerte een verhoging van 22% betekent en dat 

er toch voorgesteld werd om te gunnen aan deze enige inschrijver; dat het vreemd is dat er 
slechts één inschrijver was nl. vzw Impact die nauw samenwerkt met Test Aankoop (website 

van Test Aankoop); dat Test Aankoop de actie lanceert op de website in samenwerking met 
Impact; dat dit zeer nadelig is voor de kleine zelfstandigen en met vraag om deze aanbesteding 

opnieuw open te stellen; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 21 september 2015. 
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AGENDAPUNT nr. 3 

 

Aanvraag tot opheffing van de parochie Sint-Jozef en de samenvoeging van deze parochie 

met de parochie Onze-Lieve-Vrouw met onttrekking van het kerkgebouw Sint-Jozef aan de 

eredienst - advies. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

De Bisschop deelde mee dat Hij met ingang van 1 januari 2016 de parochie Sint-Jozef 
canoniek opgeheven heeft. Deze wordt gevoegd bij de parochie Onze-Lieve-Vrouw. 

 
Met zijn schrijven aan de Vlaamse Regering wordt gevraagd om: 

- de parochie Sint-Jozef af te schaffen en te voegen bij de parochie Onze-Lieve-Vrouw. 
- het kerkgebouw Sint-Jozef te onttrekken aan de eredienst. 

Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur vraagt in zijn schrijven van 25 juni 2015  om dit 
voor advies voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 
Overeenkomstig artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 en 

latere wijzigingen moet de gemeenteraad hierover advies verlenen binnen een termijn van vier 
maanden vanaf datum van vraag om advies door de Vlaamse Regering. (niet binnen de vier 

maanden: gunstig); 
 

BESLUIT, met algemene stemmen 
 
Artikel 1: verleent gunstig advies over de aanvraag tot opheffing van de parochie Sint-Jozef en 
de samenvoeging van deze parochie met de parochie Onze-Lieve-Vrouw met onttrekking van het 
kerkgebouw aan de eredienst. 
 
Artikel 2: Een afschrift wordt bezorgd aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling 
West-Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 21 september 2015 

 
 

 
AGENDAPUNT nr. 4 
 

Huur van een loods en 10 parkeerplaatsen, Koning Albert I-laan 6, voor de 

Hulpverleningszone Midwest - goedkeuring van de overeenkomst. 

 
DE GEMEENTERAAD: 
 

Sinds 01 januari 2005 huurt de Stad een bureelgebouw, parking, parkeerplaatsen en deel van 
een clubhuis (gebruikt als loods voor de watertrein) die eigendom zijn van de scholengroep Sint-

Michiel vzw, met zetel te 8800 Roeselare, Kattenstraat 33. Deze onroerende goederen 
maakten deel uit van de vroegere Gaselwest-site Leenstraat-Koning Albert I-laan, die door de 

scholengroep Sint-Michiel vzw aangekocht werd in functie van de werking van de school VTI. Bij 
overeenkomst van 12 oktober 2005 verhuurde de Stad een aantal lokalen en de parking verder 

door aan de vzw Wobra. 
 

Wobra vzw heeft de huurovereenkomst met de Stad opgezegd met einddatum van 30 
september 2015. Zij trekken met alles weg uit Roeselare naar de vroegere legerkazerne, 

Diksmuidse Heirweg 6 te 8210 Zedelgem, eigendom van de provincie West-Vlaanderen. De 
samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad en de scholengroep Sint-Michiel vzw kan aldus op 
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dezelfde datum beëindigd worden. 
 

De Hulpverleningszone Midwest heeft echter voor de brandweerpost Roeselare nood aan extra 
parkeerplaatsen voor personeel en brandweerlieden-vrijwilligers bij interventies en ook wanneer 

er opleidingen doorgaan in de brandweerkazerne zelf op dinsdag- en donderdagavond. Dicht 
parkeren is moeilijk geworden en zeker bij urgenties riskeert men een boete. In de 

brandweerkazerne van Roeselare zelf kan men slechts enkele nieuwe parkeerplaatsen bij 
creëren na het wegnemen van het oefenhuisje. Bovendien heeft men de loods verder nodig om 

er de watertrein in onder te brengen. Deze watertrein, gebruikt bij industriële branden, is 3.20 
m hoog, zodat een alternatief voor de stalling ervan moeilijk te vinden is. In de prezoneraad van 

de Hulpverleningszone Midwest van 28 januari 2014 werd afgesproken om de gebouwen in 
beheer van de gemeenten te houden, waaronder ook de huur van gebouwen dient begrepen te 

worden. 
In overleg met de scholengroep Sint-Michiel vzw werd vervolgens een ontwerp van 

huurovereenkomst opgemaakt met de volgende bepalingen: 
- de samenwerkingsovereenkomst van 18 maart 2009 wordt in der minne beëindigd 

- voorwerp: magazijn en 10 parkeerplaatsen 
- prijs: 500 €/maand jaarlijks te indexeren 

- duur: 3/6/9 jaar vanaf 01 oktober 2015 
- opzegtermijn voor beide partijen: 6 maanden op het einde van elke periode van 3 jaar 

en op het einde van elke verlenging. 
 

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.-.Het ontwerp van huurovereenkomst 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 het Provinciaal Gouvernement 
toegezonden voor toepassing van het algemeen bestuurlijk toezicht. 

 
Aldus gedaan in openbare vergadering van 21 september 2015 
 
 

 
AGENDAPUNT nr. 5 

Herstellingen aan riolen en afwatering 
Dossier nr. WEG/326-2015 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

DE GEMEENTERAAD 

In het kader van de opdracht “Herstellingen aan riolen en afwatering” werd een bestek met nr. 
WEG/326-2015 opgesteld door de dienst wegen. 

Deze opdracht is als volgt opgedeeld: 
* Basisopdracht (Herstellingen aan riolen en afwatering), raming: € 298.525,00 incl. btw (0% 

btw); 
* Herstellingen aan riolen en afwatering 1ste verlenging  2017, raming: € 298.525,00 incl. 

btw (0% btw); 
* Herstellingen aan riolen en afwatering 2de verlenging 2018, raming: € 298.525,00 incl. 
btw (0% btw); 
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* Herstellingen aan riolen en afwatering 3 de verlenging 2019, raming: € 298.525,00 incl. 
btw (0% btw). 

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 1.194.100,00 incl. btw (0% btw). 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding. 

Het openbaar karakter van de aanbesteding laat toe dat meerdere aannemers zich kunnen 
kandidaat stellen voor deze overheidsopdracht om te gunnen aan de laagste regelmatige 

inschrijver. 

Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende begrotingswijziging. 

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 

Artikel 1 

Het bestek met nr. WEG/326-2015 en de raming voor de opdracht “Herstellingen aan riolen 
en afwatering”, opgesteld door de dienst wegen worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden 

worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en 

diensten. De raming bedraagt € 1.194.100,00 incl. btw (0% btw). 

Artikel 2 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. 

Artikel 3 

Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 21 september 2015. 
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AGENDAPUNT nr.6 

Aanstellen externe dienst voor preventie en bescherming op het werk 

Dossier nr. ALG/214-2015 

Goedkeuring keuze wijze van gunnen en lastvoorwaarden 

DE GEMEENTERAAD 

In zitting van 26 mei 2015 besliste het college van burgemeester en schepenen om het huidig 

contract voor de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk op te zeggen. 
Bijgevolg verloopt dit contract op 31 december 2015. Ook het OCMW en vzw Het Portaal 

zegden hun desbetreffend contract op. Beide organisaties beslisten om mee te stappen in de 
overheidsopdracht voor het aanstellen van een nieuwe externe dienst voor preventie en 

bescherming op het werk.  

Bijgevolg zal het Stadsbestuur optreden als opdrachtencentrale voor OCMW Roeselare en vzw 

het Portaal bij de gunning van de opdracht.  

Er wordt geopteerd voor de open offerteaanvraag als gunningswijze voor deze opdracht. 

Verschillende gunningscriteria worden bepaald op basis waarvan de opdracht uiteindelijk 
gegund wordt aan de inschrijver die de meeste punten behaalt over de verschillende 

gunningscriteria samen. Dit laat het Stadsbestuur toe om, naast de prijs, onder andere ook de 
kwaliteit van de dienstverlening te gaan meenemen in de beoordeling van de offertes.  

In het kader van deze opdracht werd een bestek opgemaakt door de dienst 
overheidsopdrachten in samenwerking met de dienst P&O en IDPBW. Dit bestek werd reeds 

door het OCMW Roeselare (09.09.2015) en vzw Het Portaal (11.09.2015) goedgekeurd. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op €292.892,56 excl. btw of €354.400,00 

incl. 21% btw. 

Op de budgetsleutel 62310000/011200 van het budget 2016 met als omschrijving 

“personeelsdienst en vorming”  werd het krediet voorzien. 

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, 
en meer bepaald artikels 2, 4° en 15 die de aanbestedende overheden vrijstelt van de 

verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op 
een aankoop- of opdrachtencentrale. 

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 college van burgemeester en schepenen in zijn verslag; 

BESLUIT: met algemene stemmen 

Artikel 1 
Het bestek met nr. ALG/214-2015 en de raming voor de opdracht “Aanstellen externe dienst 

voor preventie en bescherming op het werk”, opgesteld door de dienst overheidsopdrachten in 
samenwerking met de dienst personeel en organisatie en IDPBW 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 € 292.892,56 excl. btw of € 354.400,00 incl. 
21% btw. 

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

Artikel 3 
In toepassing van artikel 2, 4° van de wet van 15 juni 2006 betreffende de 

overheidsopdrachten, zal Stad Roeselare optreden als opdrachtencentrale in die zin dat ze 
overheidsopdrachten of raamovereenkomsten met betrekking tot werken, leveringen of 

diensten plaatst die bestemd zijn voor aanbestedende overheden, overheidsbedrijven of 
aanbestedende entiteiten, meer bepaald: OCMW Roeselare en vzw Het Portaal. 

Artikel 4 
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees 

niveau. 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 21 september 2015. 

 

AGENDAPUNT nr. 7 

 
Vereniging Audio. Toetreding van nieuwe leden. Goedkeuring. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
Gelet op de vraag vanwege de gemeente Houthalen-Helchteren om toe te treden tot de 

vereniging Audio, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 26 juni 2014;   
 

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

 
Gelet op de vraag vanwege het OCMW Houthalen-Helchteren om toe te treden tot de 

vereniging Audio, zoals blijkt uit de notulen van de OCMW-raad van 17 juli 2014;   
 

Gelet op de vraag vanwege het OCMW Harelbeke om toe te treden tot de vereniging Audio, 
zoals blijkt uit de notulen van de OCMW-raad van 19 februari 2015;   
 
Gelet op de groeistrategie goedgekeurd door de Algemene Vergadering Audio van 9 juni 2015; 
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Gelet op het verzoek van de vereniging Audio om de toetreding van de gemeente Houthalen-

Helchteren, stad Landen, OCMW Houthalen-Helchteren, OCMW Harelbeke formeel goed te 
keuren; 

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

vereist voor de toetreding van nieuwe deelgenoten; 
 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 
 

BESLUIT, met algemene stemmen: 
 

Artikel 1. keurt de toetreding van de gemeente Houthalen-Helchteren tot de vereniging Audio 
goed. 

 
Artikel 2. keurt de toetreding van de stad Landen tot de vereniging Audio goed. 

 
Artikel 3. keurt de toetreding van het OCMW Houthalen-Helchteren tot de vereniging Audio 

goed. 
 

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

Aldus gedaan in openbare zitting van 21 september 2015. 
 

 
 

AGENDAPUNT nr. 8 
 

Delegatie van handtekening stadssecretaris. Kennisname 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

In artikel 182 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 werd opgenomen dat de 
gemeentesecretaris de stukken en akten die betrekking hebben op de gemeenteraad mede 

ondertekent. 
 

Artikel 184 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 bepaalt dat de gemeentesecretaris zijn 
bevoegdheid tot ondertekening of medeondertekening kan opdragen aan één of meer 

personeelsleden van de gemeente. 
 

Er zijn heel wat authentieke akten die ondertekend moeten worden en voortvloeien uit besluiten 
van de gemeenteraad inzake patrimoniale transacties: aankopen, verkopen, erfpachten en 

vestigingen van opstalrechten en erfdienstbaarheden. 
 

Omwille van praktische redenen was het wenselijk om deze bevoegdheid te delegeren 
gedurende de duur van de huidige legislatuur. 

 
Op 14 juli 2015 nam de stadssecretaris het besluit om delegatie te verlenen aan de volgende 

personeelsleden van de Stad Roeselare om de authentieke akten die het gevolg zijn uit besluiten 
van de gemeenteraad inzake patrimoniale transacties alleen, in delegatie van de 

stadssecretaris, te ondertekenen: 
- de heer Tom Vanblaere, juridisch adviseur, wonende te 8800 Roeselare, Groenestraat 562 

- de heer Bart Vandeputte, juridisch adviseur, wonende te 8770 Ingelmunster, Handelstraat 8, 
- de heer Herman Demasure, administratief medewerker patrimonium, wonende te 8800 

Roeselare, Glazenierstraat 2, 
Deze delegatie wordt verleend aan elk apart van deze medewerkers van de stadsdiensten die 

de dossiers, waar de te ondertekenen akten of stukken betrekking op hebben, ook inhoudelijk 
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hebben voorbereid en nadien verder zullen opvolgen, en die op basis van hun dossierkennis 
beter geplaatst zijn om te verifiëren dat de ter ondertekening voorgelegde stukken ook in 

overeenstemming zijn met de eerder genomen formele beslissing. 
 

Deze delegatie geldt vanaf de datum van het besluit tot op het einde van de huidige legislatuur 
op 31 december 2018 en is te allen tijde herroepbaar. 

 
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; 

 
NEEMT AKTE: 

 
Art.1.- van het delegatiebesluit van de secretaris. 

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

beknopte omschrijving van deze aktename aan het Provinciaal Gouvernement 
toegezonden voor toepassing van het algemeen bestuurlijk toezicht. 

 
Aldus gedaan in openbare vergadering van 21 september 2015 

 
 

 
AGENDAPUNT nr. 9 

 
Vluchtelingenproblematiek - krachtlijnen actieplan Roeselare - aktename. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
De nota van het college van burgemeester en schepenen betreffende “Roeselare Helpt - 

Vluchtelingencrisis: krachtlijnen en principes van een Tweesporenbeleid” werd bij de bespreking 
van het agendapunt rondgedeeld aan alle gemeenteraadsleden  
 
Gelet op de toelichting van deze nota door de heer Wim Roef, directeur Mens; 
 

De zitting van de gemeenteraad werd gedurende 15 minuten geschorst om de politieke fracties 
de kans te geven deze nota nog intern te bespreken voorafgaand aan het debat; 

 
Gehoord het college van burgemeester en schepenen; 

 
NEEMT AKTE: 

 
Enig artikel: van de ter zitting gebrachte toelichting, in bijlage gevoegd van deze beslissing, en 

de tussenkomsten van de respectieveljke fractieleiders. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 21 september 2015. 
 

(zie bijlage 1) 
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AGENDAPUNT nr. 10 

 

Uitbreiding stedelijke begraafplaats Groenestraat - fase 2: aanleg groene parking - 

goedkeuring ontwerp, keuze wijze van gunnen en voorwaarden ervan. 
 

Afgevoerd 
 

 
 

AGENDAPUNT nr. 11 

 

Aanstellen ontwerper voor "Riolerings- en wegeniswerken in de Spanjestraat 

Dossier nr. ERE/072-90 

Goedkeuring van de bijakte voor uitbreiding ereloonopdracht en bijkomende prestaties 

 
DE GEMEENTERAAD 

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft de opdracht voor het aanstellen van een 
ontwerper voor de opdracht “riolerings- en wegeniswerken in de Spanjestraat” gegund aan 

studiebureau Demey bij middel van het studiecontract d.d. 16.05.1990.  

Het contract bestaat uit 1 bladzijde waarin wordt verwezen naar de omzendbrieven, 

verschenen in het B.M. van 12.09.1979, gewijzigd bij omzendbrief nr. 288, verschenen in het 
B.M. van 25.12.1985 en het verbeteringsbericht, verschenen onder nr. 7 van het M.B. van 

22.01.1986. 

In deze omzendbrieven staat o.a. vermeld dat de ontwerper aanspraak kan maken op een extra 

vergoeding voor bijkomende prestaties en ereloon op niet uitgevoerde werken. De vergoeding 
moet wel het voorwerp uitmaken van een tussen de beide partijen op te stellen bijakte. 

Om de subsidieaanvraag voor de rioleringswerken te kunnen indienen werd een 1ste 
voorontwerp opgemaakt in 2002. Om de principiële toekenning van de subidie te kunnen 

behouden diende een nieuw, aangepast voorontwerp te worden ingediend. 

Tijdens de opmaak van het aangepast voorontwerp werd vastgesteld dat volgende bijkomende 

prestaties nodig zijn: 

- uitbreiding van de opdracht met de aansluiting op de Jules Lagaelaan.  

 
Vroeger werd geopteerd om enkel de Spanjestraat op te breken en het nieuw gescheiden 

rioleringsstelsel aan te sluiten op het bestaand gemengd rioleringsstelsel in de Jules 
Lagaelaan, Vaartstraat, Gieterijstraat en Mandellaan. 

Er wordt nu gekozen om ook rioleringswerken uit te voeren in de Jules Lagaelaan. Recent 
werd een gescheiden stelsel aangelegd vanaf de Beversesteenweg tot aan het kruispunt Jules 

Lagaelaan – Onze-Lieve-Vrouwestraat. Dit gescheiden stelsel wordt nu doorgetrokken zodat 
een maximaal debiet regenwater van de Spanjestraat rechtstreeks kan aangesloten worden 

op de koker van de Sint-Amandsbeek en het verdund afvalwater kan aangesloten worden op 
de collector richting RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie). 

Het bijkomend tracé in de Jules Lagaelaan wordt ondergebracht in een apart hoofdstuk, maar 
wordt gezien de gewijzigde visie inzake afkoppeling in dit project mee opgenomen en als 

subsidieerbare werken voorgesteld. 

- bijkomende prestaties ingevolge nieuw concept en hermodellering 
Ingevolge de keuze van optimale afkoppeling (nieuwe norm vanaf 2008) en toepassing van de 
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code van goede praktijk (nieuw vanaf 2012) diende een volledig nieuwe hydraulische studie te 
worden uitgevoerd. 

- aanpassing ereloonschijf fase voorontwerp van 20 % naar 35 % voor het gedeelte 
rioleringswerken: 

Gezien een uitgebreid subsidie-voorontwerpdossier werd ingediend wordt de ereloonschijf voor 
het gedeelte rioleringswerken opgetrokken van 20 % naar 35 %. Dit heeft geen invloed op het 

totaal te betalen ereloon. 

- bodemonderzoek 

Indien een bodemonderzoek nodig is, stelt de ontwerper na prijsvraag een labo aan (conform 
de werkwijze zoals voorzien in de recente ereloonopdrachten). De ontwerper prefinanciert de 

labokosten en mag deze met 10 % administratiekosten door factureren aan de stad. 

Overeen te komen ereloon 

- bodemonderzoek: 10 % op de gefactureerde labokosten 
- bijkomend geraamd ereloon door uitbreiding dossier met Jules Lagaelaan 9.104,42 EUR 

- bijkomende prestaties ingevolge nieuw concept en hermodellering    2.500,00 EUR 
Totaal bijkomend ereloon en prestaties (exclusief btw): 11.604,42 EUR 

Totaal bijkomend ereloon en prestaties (inclusief btw): 14.041,35 EUR 
 

Samenvatting (inclusief BTW): 

Ereloon op basis 1ste ontwerp 90.048,10 EUR 

Totaal extra vergoedingen en prestaties  
(exclusief eventueel bodemonderzoek):   14.041,35 EUR (+ 15,59 %) 

Nieuw totaal ereloon: 104.089,45 EUR (+ 15,59 %) 
 

Het nodige budget is beschikbaar op P04-0020/22400007/020000/DEP05-2: wegen - in 
aanbouw - Erelonen studies en opmetingen. 

Volgende wetgeving is van toepassing: 

De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, 

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. 

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. 

Gehoord het schepencollege in zijn verslag; 

BESLUIT: met algemene stemmen 
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Artikel 1. 
Goedkeuring wordt verleend aan de uitbreiding van de opdracht “Aanstellen ontwerper voor 

riolerings- en wegeniswerken in de Spanjestraat”. De kostprijs voor de uitbreidng van het 
erelooncontract wordt geraamd op € 9.104,42 excl. btw of € 11.016,35 incl.btw. 

Artikel 2. 
Goedkeuring wordt verleend aan volgende bijkomende prestaties 

- bodemonderzoek: 10 % op de gefactureerde labokosten 
- bijkomende prestaties ingevolge nieuw concept en hermodellering: € 2.500,00 excl. 

btw of € 3.025,00 incl. btw. 

Artikel 3. 

Goedkeuring wordt verleend aan de aanpassing van de ereloonschijf fase voorontwerp van 20 
% naar 35 %, voor het gedeelte rioleringswerken 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 21 september 2015. 

 

 
AGENDAPUNT nr. 12 

 
Aanstellen ontwerper voor heraanleg Izegemsestraat vanaf Zeger Maelfaitstraat tot grens 

Izegem + realiseren van verbindingsweg langs de spoorweg door het doortrekken van de  
Zeger Maelfaitstraat 

Dossier nr. ERE/200-2014 
Goedkeuring meerwerk 1: studie afkoppelingswerken 

DE GEMEENTERAAD 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 22.07.2014 de gunningswijze 

en lastvoorwaarden van de opdracht “Aanstellen ontwerper voor heraanleg Izegemsestraat 
vanaf Zeger Maelfaitstraat tot grens Izegem + realiseren van verbindingsweg langs de 

spoorweg door het doortrekken van de Zeger Maelfaitstraat” goedgekeurd. 

De raming van de opdracht bedroeg € 74.380,17 excl. btw of € 90.000 incl. btw. Er werd 

gekozen voor een vereenvoudigde onderhandelingsprodedure met bekendmaking. Gezien de 
raming van de opdracht heeft het college van burgemeester en schepenen de beslissing 

genomen i.h.k.v. het dagelijks bestuur. 

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 07.11.2014 goedkeuring 

aan de gunning van de opdracht “Aanstellen ontwerper voor heraanleg Izegemsestraat vanaf 
Zeger Maelfaitstraat tot grens Izegem + realiseren van verbindingsweg langs de spoorweg door 

het doortrekken van de Zeger Maelfaitstraat” aan Studiebureau DEMEY bvba, uit Roeselare 
tegen een ereloonpercentage van 0% in meer op tarief KVIV, barema I, klasse 1 en tegen 

volgende uurloonprijzen voor bijkomende prestaties: (exclusief btw): ingenieur: € 60, 
landschapsarchitect:  

€ 55, landmeter: € 50, tekenaar: € 50, dactylo: € 40, zaakvoerder: € 75. Het ereloon op basis 
van tarief KVIV en de opgegeven korting wordt geraamd op € 85.541.21 incl. btw. 

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

Tijdens de opmaak van het voorontwerp is gebleken dat de in het ereloonbestek voorziene 
raming voor uitvoering van de werken, € 900.000 incl. btw excl. ereloon niet haalbaar is om 

volgende reden: 

Om de gewenste subsidies te kunnen verkrijgen verplicht de subsidiërende overheid om de 

opdracht uit te breiden met de aanpassing van de riolering in de zijstraten. Zonder deze 
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uitbreiding zal geen subsidie uitbetaald worden. Hiervan werd de dienst wegen pas in kennis 
gesteld na de aanstelling van de ontwerper. 

De werkelijke kost voor de werken wordt momenteel geraamd op ± 2.000.000 incl. btw. 

Door de verhoging van de kostprijs van de werken is ook het vastgelegde bedrag van € 90.000 

incl. btw voor het ereloon niet meer voldoende. De werkelijke kost voor het ereloon wordt 
momenteel geraamd op ± 140.332,90 incl. btw. 

Naast bovenvermelde uitbreiding wordt in het ereloondossier voorgesteld om volgende 
verrekening goed te keuren: Studie afkoppeling van hemelwater op privaat domein:  

Sinds een aantal jaren is de burger bij wegenis- en rioleringswerken op het openbaar domein 
ook verplicht om het hemelwater op privaat domein af te koppelen. Om de burger te begeleiden 

bij deze werken, heeft de Stad een afkoppelingsdeskundige aangesteld. De 
afkoppelingsdeskundige staat in voor het begeleiden van de burger bij de afkoppelingswerken op 

privaat domein. Hieronder vallen o.a. het opmaken van een plan van de bestaande 
rioleringstoestand, het opmaken van een plan van de nieuwe rioleringstoestand, het begeleiden 

van de burger bij de uitvoering van de werken en het behandelen van de premieaanvragen. 

Door de vele grote, lopende wegenis- en rioleringswerken (o.a. de heraanleg van de Westlaan – 

Noordlaan en Brugsesteenweg, de Koornstraat, de Hooistraat,…), is het aantal te bezoeken 
woningen voor één afkoppelingsdeskundige te groot geworden. 

Omdat de afkoppelingswerken op privaat domein ook uitgevoerd moeten worden tegen het 
einde van de wegenis- en rioleringswerken, wordt voorgesteld dat het aangestelde studiebureau 

(in dit dossier studiebureau Demey) zorgt voor het opmaken van het plan “bestaande toestand” 
en het plan “ontworpen toestand”. Onze eigen afkoppelingsdeskundige kan de burger in het 

dossier “Wegenis- en rioleringswerken in de Izegemsestraat (vak Zeger Maelfaitstraat – grens 
Izegem), Roterijstraat, Oudstrijderslaan (vak Joe Englishstraat – Izegemsestraat), 

Regenbeekstraat (vak Regenbeekkouter – Izegemsestraat) en Regenbeekkouter” dan bijstaan bij 
de effectieve uitvoering van de afkoppelingswerken op privaat domein. Op deze manier wordt hij 

in dit dossier deels ontlast van zijn taak, wat het voor hem haalbaar houdt de andere, lopende 
dossiers goed te kunnen behandelen. 

Er werd een offerte ontvangen van de ontwerper, studiebureau Demey, voor het totaal bedrag 
van € 12.940,00 excl. btw + € 2.717,40 btw = € 15.657,40 incl. btw. 

Met de uitbreiding van de opdracht en het meerwerk voor de afkoppeling wordt de maximum 
grens voor het goedkeuren van de gunningswijze door het college van burgemeester en 

schepenen i.h.k.v. het dagelijks bestuur overschreden. De kostprijs voor de uitbreiding en het 
meerwerk bedraagt ook meer dan 10% van de oorspronkelijke opdracht. Om die redenen 

worden de uitbreiding en het meerwerk aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. 

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. 
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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 € 207.000,00 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 college van burgemeester en schepenen in zijn verslag; 

BESLUIT: met algemene stemmen 

Artikel 1: 

Goedkeuring wordt verleend aan de uitbreiding van de opdracht “Aanstellen ontwerper voor 
heraanleg Izegemsestraat vanaf Zeger Maelfaitstraat tot grens Izegem + realiseren van 

verbindingsweg langs de spoorweg door het doortrekken van de Zeger Mailfaitstraat”, nodig 
voor het bekomen van de subsidie. 

De kostprijs voor de uitbreiding van het erelooncontract bedraagt  
€ 45.282,39 excl. btw + € 9.509,30 excl. btw = € 54.791,69 incl.btw. 

Artikel 2: 
Goedkeuring wordt verleend aan het meerwerk “studie afkoppeling van hemelwater op privaat 

domein” voor het bedrag van € 12.940 excl. btw + € 2.717,40 btw = € 15.657,40 incl.btw. 
 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 21 september 2015. 
 

 
 

AGENDAPUNT nr. 13 
 

Aanstelling ontwerper voor de aanpassing van de recyclageparken Roeselare en Rumbeke in 
het kader van DIFTAR 

Dossier nr. ERE/171-2011 
Goedkeuring verrekening 1 - aanpassingen aan Diftarinfrastructuur 

DE GEMEENTERAAD 

De gemeenteraad keurde in openbare vergadering van 28 juni 2011 de lastvoorwaarden en 

gunningswijze goed van de opdracht “Aanstelling ontwerper voor de aanpassing van de 
recyclageparken Roeselare en Rumbeke in het kader van DIFTAR” 

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 12 september 2011 
goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Aanstelling ontwerper voor de aanpassing van de 

recyclageparken Roeselare en Rumbeke in het kader van DIFTAR” aan MIROM Menen ov tegen 
het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 23.705,04 excl. btw of € 28.683,09 incl. 21 % 

btw. 

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek. 
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Tijdens de uitvoering van de opdracht zelf bleek dat het noodzakelijk was om volgende 
wijzigingen aan te brengen: 

Op 23 maart 2015 heeft MIROM in zitting van het college van burgemeester en schepenen de 
noodzakelijke aanpassingswerken op korte termijn voorgesteld om de druk op het recyclagepark 

Roeselare na invoer van diftar te verminderen. 

MIROM stelde voor om de aanwezige weegbrug van MIROM - die vroeger ingezet werd op het 

KMO–recyclagepark - op de huidige “gratisfractie” ingang te plaatsen. 

In deze oorspronkelijke offerte voor het verplaatsen van de weegbrug werd geen beveiliging 

voorzien voor de zijwanden van de weegbrug en is de kans reëel dat er een wagen schade 
oploopt door te haperen aan de metalen zijwanden, daardoor diende een meerwerk 

goedgekeurd te worden om deze profielbescherming te kunnen plaatsen. 

Het verplaatsen van de weegbrug zorgde er ook voor dat er een aanpassing diende te 

gebeuren aan de toestellen in functie van Diftar. 

In de offerte voor het aanpassen van de toestellen in functie van Diftar werd geen rekening 

gehouden met het feit dat de bijkomende weegbrug langer is dan 9m en er geen voertuigen 
langer dan 9m kunnen toegelaten worden. Dit wordt opgelost door het plaatsen van fotocellen. 

Eveneens diende de veiligheidscoördinator hiervoor aangesteld te worden door Mirom. 

N.a.v. de bovengenoemde werken dient het ereloon van de ontwerper ook aangepast worden. 

 
Totaal bijkomend ereloon 

Bijkomend geraamd ereloon op verplaatsen weegbrug  € 1.650,00 

Bijkomend geraamd ereloon meerwerk op plaatsen 
profielbescherming 

 € 28,75 

Bijkomend geraamd ereloon op aanpassen toestellen voor diftar  € 1.161,18 

Bijkomend geraamd ereloon meerwerk op plaatsen fotocellen  € 41,75 

Bijkomend geraamd ereloon veiligheidscoördinator  € 200,00 

Totaal bijkomend ereloon exclusief btw + € 3.081,68 

TOTAAL bijkomend ereloon inclusief btw = € 3.728,83 

   

Deze verrekening overschrijdt het bestelbedrag met 13,00%, waardoor het totale bestelbedrag 

na verrekeningen nu € 26.786,72 excl. btw of € 32.411,92 incl. 21 % btw bedraagt. 
De gemeenteraad dient de meerwerken op het ereloon goed te keuren. 

In het budget 2015 werd op de budgetsleutel P09-0043/22000207/030900/DEP05-2 
voldoende budget voorzien; 

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. 
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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 

17, § 2, 1° a (limiet van € 67.000,00 excl. btw niet overschreden). 

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, meer 
bepaald artikel 120. 

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 college van burgemeester en schepenen in zijn verslag; 

BESLUIT: met algemene stemmen 

Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 1 - aanpassingen Diftarinfrastructuur in de 

opdracht “Aanstelling ontwerper voor de aanpassing van de recyclageparken Roeselare en 
Rumbeke in het kader van DIFTAR” voor het totaal bedrag in meer van € 3.081,68 excl. btw of 

€ 3.728,83 incl. 21 % btw. 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 21 september 2015. 

 

 

 

AGENDAPUNT nr. 14 

 
Aanstellen van een ontwerper voor slopen woning huisbewaarder en bouwen nieuwbouw voor 

klaslokalen Gemeentelijke Basisschool Rumbeke 
Dossier nr. ERE/112-2008 

Goedkeuring bijakte voor verrekening 3 – ereloon voor bouw kinderdagvrblijf 

DE GEMEENTERAAD 

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 29 december 2008 
goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Aanstellen van een ontwerper voor slopen 

woning huisbewaarder en bouwen nieuwbouw voor klaslokalen Gemeentelijke Basisschool 
Rumbeke” aan BURO II bvba uit Roeselare tegen de voorwaarden vermeld in de offerte van deze 

inschrijver. 

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

nr. ERE/112-2008. 

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 08 november 2010 

goedkeuring aan verrekening 1 - kadasterplan - voor een bedrag in meer van € 90,50 inclusief 
btw. 

De gemeenteraad verleende in zitting van 27 mei 2013 goedkeuring aan verrekening 2 - 
uitbreiding opdracht met bouw kinderopvang, bijkomende studie EPB verslaggeving en 

haalbaarheidsstudie alternatieve energie -  voor een bedrag in meer van € 323.438,55 
exclusief btw of € 391.360,65 inclusief btw. 
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Op vraag van het Zorgbedrijf werd onderzocht in hoeverre er boven de vleugel van de 
kinderopvang, voorzien in nieuwbouw van de school, een extra verdieping kan worden geplaatst 

voor de realisatie van een kinderdagverblijf voor het Zorgbedrijf. In de oorspronkelijke plannen 
was reeds rekening gehouden met de eventuele uitbreiding met een extra verdieping waardoor 

funderingen en ruwbouw reeds in die zin zijn geconcipieerd.  

Het Zorgbedrijf motiveert zijn vraag als volgt:”Het bouwen van een kinderdagverblijf bij een 

buitenschools kinderopvanginitiatief past immers perfect in de strategie van Kindzorg van het 
Zorgbedrijf om te werken met buurtgerichte opvangpools waarbij zowel de initiatieven van 

buitenschoolse kinderopvang als de kinderdagverblijven in één locatie en werking geïntegreerd 
worden. Bij uitbreiding zou dit een project worden van een ‘brede school’ waarbij kinderen tot 

hun 12 jaar op dezelfde site naar een kinderdagverblijf kunnen gaan, onderwijs en 
buitenschoolse kinderopvang kunnen genieten. Dit zou ook een grote meerwaarde kunnen 

betekenen voor de Roeselaarse burger”. 

De ontwerper, Buro II bvba, heeft een raming opgemaakt voor het te vorderen ereloon 

overeenkomsig de ereloonpercentages welke zijn voorzien in het erelooncontract 
ERE/112-2008. 

Op basis van het geraamde bedrag van de uit te voeren bouwwerken wordt het ereloon voor 
deze verrekening 3 geraamd op € 36.153,11 exclusief btw of € 43.745,26 inclusief btw. 

De totale kostprijs van het oorspronkelijke ereloon samen met deze en vorige verrekeningen 
bedraagt € 497.776,54 exclusief btw of € 594.698,46 inclusief btw. 

Aangezien deze verrekening meer dan 10% van het oorspronkelijk gegunde ereloon bedraagt 
wordt deze aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd in de vorm van een bijakte. 

Het Zorgbedrijf Roeselare engageert zich om, na het beëindigen van de bouwwerken, de extra 
verdieping te kopen aan de Stad. De Stad zal hier geen kosten aan hebben. 

De voorziene uitgave is enkel een prefinanciering door de stad. De nodige kredieten zijn 
voorzien in het meerjarenplan op budgetsleutel P09-0036/22100007/080003/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 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 

16. 

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. 



 
 

 
21.09.2015 69 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in zijn verslag; 

BESLUIT: met algemene stemmen 

Artikel 1 

De bovenvermelde bijakte aan het erelooncontract voor extra vergoedingen en prestaties in het 
ereloondossier voor ‘slopen woning huisbewaarder en bouwen nieuwbouw voor klaslokalen 

Gemeentelijke Basisschool Rumbeke’ wordt goedgekeurd. 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 21 september 2015. 

 
 

 
AGENDAPUNT nr. 15 

PPS Zwembad Schiervelde Roeselare 
Dossier nr. 246/001-2015 

Goedkeuring van de keuze wijze van gunnen, selectiedraad en opstarten van de procedure 

DE GEMEENTERAAD 

Om het dossier ter realisatie van een nieuw stedelijk zwembad te begeleiden werd beslist tot de 
aanstelling van een adviseur . Bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen 

d.d. 1 juni 2015 werd deze opdracht toegewezen aan de firma Samenwerkingsverband Zwembad 
Schiervelde Roeselare met zetel St-Gerolflaan 50 te 9880 Aalter. 

Aan de hand van de startnota van 26 juni 2015 werd de opdracht aangevat. 

In een eerste initiatiefase werd van de trajectbegeleider het volgende verwacht: 

2.1. Initiatiefase (optimaal scenario) 

De trajectbegeleider zal uitspraken doen met betrekking tot volgende randvoorwaarden: 

- Maximaal DBFMO 
- Impact financiering 

- Risicoverdeling 
- Optimalisatie structurering 

En het volgende aanleveren: 
- Haalbaarheid project 

- Duidelijkheid en overtuiging i.v.m. uitgangspunten 
- Aangewezen PPS-scenario. 

Uit de opgemaakte haalbaarheidsstudie blijkt dat: een nieuw zwembad met een uitgebreid 
recreatief aanbod een potentie heeft om minstens 150.000 recreatieve zwemmers aan te 

trekken, hetgeen een gevoelige meeropbrengst zal leveren. Dit zal in de structureringsfase 
nauwkeuriger worden berekend.  

Parallel hiermee is het nuttig om de procedure reeds op gang te trekken. 

Het bestuur opteert hierbij voor de onderhandelingsprocedure met bekendmaking (Europese en 

Belgische publicatie) op basis van art 26 § 2, 1° b. In dit dossier is het immers niet mogelijk op 
voorhand een globale prijs vast te stellen. In huidige fase beschikt het bestuur enkel over de ernstige 

indicatie dat het project haalbaar is binnen de beschikbare financiële vork en bestaat er een 
consensus over het minimaal programma. Enkel tijdens het verdere traject kan blijken in hoeverre 

andere besturen wensen mee te stappen in het project en hoe de markt reageert op de 
gepubliceerde opdracht. Om tot een optimale oplossing te komen dringt een procedure met maximale 

bekendmaking en onderhandelingsmogelijkheid zich op. 
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Als eerste fase in deze procedure dient een kandidatuurstelling te worden gepubliceerd. 
Hiervoor heeft de trajectbegeleider een selectieleidraad opgemaakt. 

Aan de hand van de publicatie van dit document richt de Stad zich tot consortia die 
geïnteresseerd zijn om dit project te realiseren. Na een toetsing van deze consortia aan de 

vooropgestelde selectiecriteria zullen de weerhouden kandidaten in een tweede fase een 
lastenboek bekomen aan de hand waarvan ze dan een offerte kunnen indienen. 

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° 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 college van burgemeester en schepenen in zijn verslag; 

BESLUIT: met algemene stemmen 

Artikel 1. 

Goedkeuring wordt verleend aan de voorgestelde gunningswijze voor de opdracht “PPS 
zwembad Schiervelde Roeselare” zijnde een onderhandelingsprocedure met bekendmaking op 

basis van art. 26 § 2 1°b van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. De opdracht wordt Europees en 

nationaal gepubliceerd. 

Artikel 2. 

Goedkeuring wordt verleend aan de voorgestelde selectieleidraad. De eerste fase van de in 
artikel 1 vermelde gunningsproecdure mag worden opgestart. 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 21 september 2015. 
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AGENDAPUNT nr. 16 

 
Wijziging stedelijk reglement inzake septische putten op privaat domein - vaststelling. 

DE GEMEENTERAAD: 
 

Gelet op artikel 42 en artikel 186 van het gemeentedecreet; 

Gelet op de Europese Kaderrichtlijn Water, in Vlaanderen vertaald in het decreet betreffende 

het integraal waterbeleid van 18 juli 2003, waarin voor heel de Europese Unie een uniform 
waterbeleid wordt uitgestippeld; 

Gelet op de Vlarem II-wetgeving waarin een sluitende beleidsvisie inzake rioleringsbeleid werd 
uitgewerkt; 

Gelet op het Algemeen Waterverkoopreglement van 1 juli 2011 betreffende de regels rond de 
voorziening van leidingwater en de opvang, de afvoer en de zuivering van afvalwater; 

Gelet op het definitief goedgekeurde zoneringsplan van de Stad Roeselare waarin bepaald wordt 
hoe het afvalwater van alle woningen op het grondgebied van de stad gezuiverd zal worden; 

Overwegende dat de bescherming van het leefmilieu tot één van de prioritaire opdrachten van 
de stad behoort; 

Overwegende dat het ontwerp van de riolering zeer belangrijk is voor het later onderhoud van 
de riolen en het zelfreinigend vermogen ervan. 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 maart 2014 waarbij het stedelijk 
reglement inzake septische putten op privaat domein werd goedgekeurd; 

BESLUIT, met algemene stemmen 

Enig artikel: De wijzigingen aan het stedelijk reglement inzake septische putten op privaat 

domein worden als volgt goedgekeurd: 

Stedelijk reglement inzake septische putten op privaat domein 

Artikel 1 
Om aanslibbing in de riolen, wateroverlast en geurhinder te voorkomen, is bij nieuwbouw en 

grondige verbouwing een septische put verplicht. 

Artikel 2 

In het centraal gebied en het collectief geoptimaliseerd buitengebied mogen alleen de toiletten 
op de septische put aangesloten worden. De overloop van de septische put wordt op de DWA-

riool aangesloten. 

Artikel 3 

In het collectief te optimaliseren buitengebied dient al het huishoudelijk afvalwater op de 
septische put aangesloten te worden in afwachting van een aansluiting op de riolering. Bij 

aansluiting op de riolering, mogen enkel nog de toiletten op de septische put aangesloten 
worden. 

Artikel 4 
In het individueel te optimaliseren buitengebied kan een septische put geplaatst worden in 

combinatie met een individuele waterzuiveringsinstallatie. De septische put op zich is niet 
verplicht, maar ook niet voldoende als individuele waterzuiveringsinstallatie. 
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Artikel 5 
De septische put wordt op minstens 1 meter achter de rooilijn geplaatst.  

Artikel 6 
Indien blijkt dat het omwille van omstandigheden niet mogelijk is een septische put te plaatsen, 

kan de particulier een gemotiveerde aanvraag indienen bij de Stad Roeselare, departement 
DIPOD, dienst water. Samen met het advies van de dienst water zal een voorstel van beslissing 

aan het College van Burgemeester en Schepenen voorgelegd worden. De particulier zal via een 
schrijven in kennis gesteld worden van deze beslissing. 

Artikel 7 
Dit besluit treedt in werking vanaf 1 oktober 2015. 

Artikel 8 
Een afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving gezonden worden naar: 

 de Provinciegouverneur; 

 het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 21 september 2015. 
 

 
 

AGENDAPUNT nr. 17 

 

Compensatiereglement administratieve adreswijziging - vaststelling. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

Bij een administratieve adreswijziging n.a.v. een straatnaam-wijziging gaat het niet om een 
fysieke verhuis maar komen wel dezelfde administratieve handelingen kijken als bij een gewone 

adreswijziging. 

Het is dan ook van belang dat instanties zo spoedig mogelijk in kennis gesteld worden van de 

adreswijziging. 
Een aantal daarvan wordt automatisch ingelicht van deze wijziging zodra die officieel is : 

 Sociale zekerheidsinstellingen 

 Kinderbijslagfonds 

 Ziekenfonds 

 OCMW 

 Arbeidsongevallenverzekeraars 

 Kassen voor jaarlijkse vakantie 

 Fondsen voor bestaanszekerheid 

 Gewestelijke huisvestingsmaatschappijen 

 Kind en Gezin 

 VDAB en ACTIRIS 

 
Een aantal instanties moet door de burger zelf worden verwittigd: 

 VDAB en ACTIRIS (als u werkzoekende bent) 

 De werkgever 

 Uitbetalingskas voor werkloosheidsuitkeringen 

 Nutsbedrijven (elektriciteits-, gas- en waterleverancier) 

 Kabelmaatschappij, telefoonmaatschappij en/of internetprovider 

 Bank en verzekeringsmaatschappij(en) 

 Distributiemaatschappij(en) van dagbladen en tijdschriften 

 Verenigingen waarvan men lid is 

 Firma's waar men een klantenkaart bij heeft 
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De administratieve adreswijziging heeft op zijn beurt gevolgen voor bepaalde administratieve 

documenten die aangepast dienen te worden: 
 

1. natuurlijke personen 
 

- Registratie adreswijziging op de identiteitskaart (via elektronische chip). (dit is kosteloos) 
- Aanpassing inschrijvingsbewijs van het motorvoertuig (wagen, motor,…). Een adreswijziging 

kan éénmalig op het inschrijvingsbewijs van een motorvoertuig genoteerd worden. Wanneer 
er geen adreswijziging meer op het inschrijvingsbewijs genoteerd kan worden moet een nieuw 

inschrijvingsbewijs aangevraagd worden. Wanneer het een inschrijvingsbewijs betreft dat 
verbonden is aan een kentekenplaat van oud formaat, zal de DIV een nieuwe kentekenplaat 

van Europees formaat afleveren aan de betrokkene tezamen met het bijbehorend 
kentekenbewijs (via B-post en tegen €30,00) 

 
2. rechtspersonen 

 
- De administratieve adreswijziging kan zowel gevolgen hebben voor de maatschappelijke zetel 

als voor de uitbatingszetel.  
De wijziging van de maatschappelijke zetel dient gepubliceerd te worden in het Belgisch 

Staatsblad (via notaris of boekhouder). Dit is betalend. 
De wijziging van de uitbatingszetel dient aangepast te worden in de Kruispuntbank van 

Ondernemingen (KBO). Ook dit is betalend.   
- aanpassing adres op brieven, drukwerk,… 

- aanpassing adresgegevens op de website,… 
- aanpassing adresgegevens op camions, camionettes, wagens,…  

- aanpassing inschrijvingsbewijs van het motorvoertuig (wagen, motor, vrachtwagen,…).  
Een eerste adreswijziging is kosteloos, een tweede kost € 26 per motorvoertuig.  

-… 
 

Het is duidelijk dat een administratieve adreswijziging een aantal kosten met zich meebrengt en 
dat de burger/onderneming actief bepaalde instanties op de hoogte dient te brengen van de 

adreswijziging.  
 

Gezien de adreswijziging vreemd is aan handelingen van de natuurlijke persoon of 
rechtspersoon, maar gebeurt op initiatief van de Stad, is het aangewezen dat een deel van de  

kosten forfaitair terugbetaald worden op aanvraag van de burger of van het bedrijf.  
Aangezien de kosten voor een bedrijf gemiddeld heel wat hoger zijn dan de kosten voor een 

particulier (zie supra) wordt een compensatievoorstel voorgelegd.  
 

De gemeenteraad besliste in zitting van 23 juni 2015 om dit punt uit te stellen naar een 
volgende zitting ,mits het dan met terugwerkende kracht wordt goedgekeurd. 

N.a.v. de ingediende amendementen werd het reglement herwerkt. 
 

Gelet op art. 42 en 43 van het gemeentedecreet; 
 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 
 

BESLUIT, met algemene stemmen: 

 
Enig artikel: Het compensatiereglement administratieve adreswijziging werd vastgesteld zoals in 

bijlage. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 21 september 2015. 
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N.a.v. van de vraag van mevr. Annelies Carron, fractieleider Open Vld, aangaande de 

wijziging van louter het huisnr. wordt bevestigd dat dit ook onder de toepassing van het 

reglement valt. 

 
(zie bijlage 2) 

 
 

 

AGENDAPUNT nr. 18 

Toekennen straatnaam "Madeliefjesplein" aan nieuwe verkaveling – principiële vaststelling. 

 

DE GEMEENTERAAD: 

Voorgesteld wordt de straatnaam “Madeliefjesplein” toe te kennen aan de nieuwe verkaveling, 
gelegen Azalealaan. 

 
Kosimmo nv diende op 13 maart 2015 een aanvraag tot verkaveling in. Het college van 

burgemeester en schepenen heeft hiervoor een vergunning verleend in zitting van 13 juni 
2015. 

De verkavelingsvergunning betreft het verkavelen van 1 bebouwd deelkadasterperceel in 21 
kavels, het bouwen van 13 garages, het slopen van het gebouw, het voorzien van 

stedenbouwkundige voorschriften en de aanleg van openbare wegenis. Deze nieuwe wegenis 
sluit aan op de bestaande wegenis Azalealaan. 

De Culturele Deelraad Erfgoed stelt voor om deze doodlopende straat Mandeliefjesplein te 
noemen.  

Gezien de nieuwe wegenis een doodlopende straat is met een middenplantsoen, wordt voor een 
‘pleinnaam’ gekozen. Ten eerste past dit in het kader van de bloemenstraten in de buurt en ten 

tweede kan het een hulde zijn aan de gesneuvelde Belgische soldaten uit de Eerste 
Wereldoorlog. Zoals de papaverbloem of ‘poppy’ symbool was voor de Britse gesneuvelden en 

de korenbloem of ‘bleuet’ voor de Franse, was het madeliefje het symbool voor de Belgische 
gesneuvelde militairen. 

Verdere procedure na beslissing gemeenteraad (principiële vaststelling): 
- advies Koepel voor Roeselaars Cultuurbeleid 

- openbaar onderzoek (bekendmaking door aanplakking + proces-verbaal van afsluiting) 
- beslissing gemeenteraad voor definitieve vaststelling. 

 
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 toekenning van de straatnaam “Madeliefjesplein” aan de nieuwe verkaveling 
Azalealaan wordt principieel vastgesteld. 

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

april 1993. 
 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 21 september 2015. 
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AGENDAPUNT nr. 19 

Huis van het Kind Roeselare. 

- goedkeuring van de oprichting. 

- goedkeuring toetreding van de Stad. 

- goedkeuring van de statuten. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
Het decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning (29.11.2013) 

regelt de organisatie van Huizen van het Kind. 
Vanuit de Stad Roeselare werd een samenwerkingsverband Huis van het Kind Roeselare 

samengesteld met partners die een aanbod hebben binnen de pijlers preventieve 
gezinsondersteuning, ontmoeting en opvoedingsondersteuning;     

Eind 2014 werd het samenwerkingsverband Huis van het Kind Roeselare erkend en 
gesubsidieerd door Kind en Gezin voor onbepaalde duur;   

Het samenwerkingsverband koos voor de rechtsvorm ‘feitelijke vereniging’.   De oprichtende 
partners stelden een document op waarin doelstelling, uitgangspunten, engagementen, 

structuren, rollen,… neergeschreven zijn.  Dit document dient als de concrete basis voor de 
werking van het Huis van het Kind Roeselare (HvKR); 

Gelet op art. 42 en 43 van het gemeentedecreet; 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 

BESLUIT, met algemene stemmen: 

Artikel 1: keurt de oprichting van de Huis van het Kind Roeselare goed.  

Artikel 2: keurt de deelname van de Stad Roeselare in het Huis van het Kind Roeselare goed. 

Artikel 3: keurt het ontwerp van statuten van het Huis van het Kind Roeselare goed zoals in 

bijlage. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 21 september 2015. 
 

(zie bijlage 3) 

 

Toegevoegd punt: 
Ongedaan maken van de Knip in de Kanunnik Duboisstraat. 

 

DE GEMEENTERAAD: 

In toepassing van art. 22 van het Vlaams Gemeentedecreet en art. 5 § 1 van het huishoudelijk 
reglement van de gemeenteraad; 

 
NEEMT AKTE: 

van het toegevoegd punt, ingediend door mevr. Lieve Lombaert, raadslid N-VA, bij e-mail d.d. 
16.09.2015, betreffende het ongedaan maken van de knip in de Kanunnik Duboisstraat; 
 
  



 
 

 
21.09.2015 76 

__________________________________________________________________________________________ 
 

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

 
“De knip in de Kanunnik Duboisstraat is er gekomen op vraag van 20% van de bewoners van 

deze straat. Deze minderheid houdt echter geen rekening met de meerderheid van de 
bewoners van deze straat en ook niet met de bewoners van de omliggende straten.  

Er worden argumenten gebruikt om deze knip te verdedigen. Deze argumenten zijn stuk voor 
stuk te weerleggen.  

- De meting van het verkeer in deze straat geeft aan dat er tijdens de spitsuren niet meer 
stijging van het verkeer is dan in andere straten; 

- Hier wordt een gevolg aangepakt en niet de oorzaak. Bij de aanleg van de Westlaan is er 
geen uitweg voorzien aan de Groenestraat en daardoor is er wat sluipverkeer ontstaan;  

- De interventie diensten vinden deze knip geen goed idee; 
- De uitstoot van de wagens die moeten omrijden door de knip is sterk verhoogd; 

- Er wordt gesproken van een proefopstelling. Uit de vele tussenkomsten van DIPOD in 
verband met het plaatsen van paaltjes, het plaatsen van extra betonblokken, enz… kunnen 

we afleiden dat deze knip definitief zal zijn en geen tijdelijke opstelling is; 
 

"Voorstel ter stemming : 
Het stadsbestuur neemt de volgende maatregelen: 

- De knip in de Kanunnik Duboisstraat wordt ongedaan gemaakt. 
- Er wordt één richtingsverkeer ingevoerd in de Kanunnik Duboisstraat zodat enkel de 

rijrichting van de Groenestraat naar de Oostnieuwkerksesteenweg toegelaten is. 
- Een versmalling geplaatst wordt ter hoogte van de knip. 

- Deze maatregel zal na een jaar geëvalueerd worden” 
 

Met het antwoord van Schepen Griet Coppé dat het idee om de bewoners eens te laten ruilen 
van woning een aanrader is; dat dan nog meer mensen voorstander zullen zijn van de knip; dat 

het verkeer langs de Groenestraat steeds drukker wordt nl. ingang school in de Groenestraat; 
extra grond aangekocht door de veiling waardoor het verkeer van tractoren in de Groenestraat 

zal toenemen, nieuwe wijk; dat het spijtig is dat er in de wijk een welles/nietes spel ontstaat; 
dat de knip niet ongedaan zal gemaakt worden want er zijn ook heel wat positieve reacties; dat 

in de oorspronkelijk verkaveling dit een doodlopende straat was; dat er ook participatie van de 
bewoners was; dat in totaal 3 keer samen werd gekomen voor overleg; dat in de mobiliteit 

geen unanimiteit mogelijk is; dat het algemeen belang en leefbare woonbuurten primeren; 
 

En met repliek van het betrokken raadslid dat dit heel spijtig is; dat het verkeer immers niet 
veel hoger is dan in de andere straten en met vraag of de knip nu definitief is en of er nog 

evaluatie is; 
 

Gaat over tot de stemming: 
Stemmen ja: 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, Immanuel 

De Reuse en Cyriel Ameye. 
Stemmen neen: Luc Martens, Bart Wenes, Michèle Hostekint, Filiep Bouckenooghe, Griet 

Coppé, Henk Kindt, Nathalie Muylle, Kris Declercq, José Debels, Marc Vanwalleghem, Frans 
Dochy, Geert Huyghe, Ria Vanzieleghem, Tania Feys, Gerdi Casier, Frederik Nuytten, Leen 

Sercu, Yana Debusschere en Stefaan Van Coillie. 
Onthouden zich: -; 

 
BESLUIT: 

 
Enig artikel: Het toegevoegd punt wordt niet goedgekeurd. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 21 september 2015. 

 


