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GEMEENTERAAD D.D. 14 DECEMBER 2015 
 

 
 

Aanwezig:         32 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: Siska Rommel en Maxim Deweerdt, raadsleden. 

Afwezig bij de aanvang van de zitting: dhr. Marc Vanwalleghem, schepen en mevr. Yana 
Debusschere en dhr. Bart De Meulenaer, raadsleden. 

Afwezig: - 

Mededelingen: 

 
Er werden 12 vragen om uitleg ingediend en 1 toegevoegd punt. 

 
 

MET OPEN DEUREN: 
 

 
 

AGENDAPUNT nr. 1 
 

Notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 23 november 2015 - goedkeuring. 

DE GEMEENTERAAD: 

In toepassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad worden de notulen van de 
vergadering van de gemeenteraad van 23 november 2015 ter goedkeuring voorgelegd; 
 
BESLUIT, met algemene stemmen: 
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Enig artikel: de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 23 november 2015 worden 

goedgekeurd. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 14 december 2015. 
 

 
 

AGENDAPUNT nr. 2 

Vraag om uitleg d.d. 08.12.2015 van dhr. Filip Deforche, raadslid Vlaams Belang, betreffende 

islamitische radicalisering en lokale informatievergaring. 
 

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 

08.12.2015 waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over 
islamitische radicalisering en lokale informatievergaring; 

 
AANHOORT: 

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

“Hoe volgt de lokale overheid radicalisering in Roeselare op? Heeft men voelsprieten in de 
verschillende buurten? Werd de JIB op lokale basis al opgestart? Op welke regelmatige basis 

stuurt men informatie door naar de JIB? Wanneer werd de laatste informatie doorgestuurd? 
Welke informatie werd of wordt verstuurd? Kunnen gemeenteraadsleden hier inzage in krijgen?”; 

 
Met het antwoord van burgemeester Luc Martens dat deze problematiek van nabij wordt 

opgevolgd in die mate dat we zicht kunnen hebben op alle gegevens; dat de burgemeesters, werd 
ook bevestigd in de pers door collega Termont, ook geen zicht hebben op alles; dat hij meent te 

weten dat men weet wat men moet weten en dat dit heel geruststellend is; dat het verhaal van de 
Tsjetsjeen niet volledig klopt; dat betrokkene hier inderdaad woont en een verleden in dat opzicht 

heeft maar dat betrokken persoon intussen gehuwd en gestabiliseerd is; dat hij wel nog in het oog 
wordt gehouden maar dat dit geen onrust hoeft op te wekken; dat de periode waarin hij naar Syrië 

zou vertrokken zijn, hij geen inwoner was van Roeselare; dat de politie wel aandacht besteedt naar 
die groepen toe, vooral die leeftijdsgroepen; dat radicalisering vooral te maken heeft met leeftijd 

en vraag naar identiteit; dat samengewerkt wordt met de scholen en verschillende verenigingen 
om zo een goed beeld te kunnen vormen; dat een tijdige detectie belangrijk is en dat daarna wordt 

overgegaan naar preventie en ontrading en eventueel een harder optreden in de mate dat dit kan; 
dat deelgenomen wordt aan Local Task Force Radicalisering (OCAD, staatsveiligheid, lokale en 

federale politie); dat regelmatig samengekomen wordt (3 à 4 maal per jaar); in 2016 zelfs 8 
maal; dat dit behoorlijk frequent is voor dergelijke vergaderingen buiten crisissituaties; dat dus 

vastgesteld werd dat dit beter werkt dan de JIB; dat zo voldoende info wordt bezorgd en dat de 
volgende vergadering halfweg december doorgaat; dat de raadsleden hierin geen inzage kunnen 

krijgen;  
 

En met repliek van het betrokken raadslid dat extra middelen worden voorzien om radicalisering 
tegen te gaan in bepaalde centrumsteden zoals Kortrijk, Menen en Oostende en met vraag 

waarom de Stad Roeselare geen middelen krijgt; 
 

En met antwoord van burgemeester Luc Martens dat de inschatting van de problematiek in die 
steden groter is dan in Roeselare en gelukkig maar; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 14 december 2015. 
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Dhr. Marc Vanwalleghem, schepen, vervoegt de zitting. 

Dhr. Bart De Meulenaer, raadslid, vervoegt de zitting. 

 
 

Vraag om uitleg d.d. 09.12.2015 van dhr. Gerdi Casier, raadslid sp.a, betreffende groene 
hybridebussen van De Lijn. 

 
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 09.12.2015 waarbij 
hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over de groene 

hybridebussen van De Lijn; 
 

AANHOORT: 
de toelichting daaromtrent van dhr. Gerdi Gasier, raadslid sp.a, en met vraag of de Stad ook 

onderhandelingen kan aangaan met De Lijn inzake duurzaamheid of zijn die nu al lopende en 
eveneens met vraag of de Stad Roeselare ook zelf in de heel nabije toekomst wenst voor 

hybridebussen te gaan: 
 

Met het antwoord van schepen Griet Coppé dat de contacten met de Lijn heel goed zijn en dat er 
eveneens regelmatig contacten zijn; dat De Lijn in Roeselare de ritten voor de stadslijnen en voor 

de regionale buslijnen heeft uitbesteed aan externe partners die in opdracht van De Lijn 
rondrijden; dat blijkbaar na de klimaatconferentie ieder burger is wakker geschoten; dat de Stad 

bij De Lijn zal blijven aandringen want de Stad is immers ook vragende partij om met 
milieuvriendelijke bussen te rijden in de stad; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

Aldus gedaan in openbare zitting van 14 december 2015. 
 

 
Vraag om uitleg d.d. 10.12.2015 van dhr. Brecht Vermeulen, raadslid N-VA, betreffende het 

nieuw stadskantoor. 
 

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 10.12.2015 

waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over het nieuw 
stadskantoor; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van dhr. Brecht Vermeulen, raadslid N-VA en met volgende vragen: 
“-Is het nog altijd de bedoeling dat er op de gronden van de NMBS en andere eigenaars, tussen de 

Beversesteenweg, de Belgacomsite en de spoorweg, torengebouwen voor kantoorruimte, 
woonruimte of andere functies zouden komen? 

- Hoe concreet is dat onderzoek naar een nieuw stadskantoor? Gaat het louter over een 
inventarisatie van de behoeften om tot een concrete projectdefinitie en een budgetraming te 
komen? Of gaat het verder? 
- Welke gesprekken werden al gevoerd om het stadskantoor eventueel in de stationsbuurt te 

lokaliseren?”; 
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Met het antwoord van schepen Nathalie Muylle dat net het RUP Stationswijk werd aangepast; dat 
nu enkel een bouwvergunning werd afgeleverd voor het gebouw voor het station; dat voor het 

bouwen van nieuwe kantoren aan de achterkant van het station nog geen bouwaanvraag werd 
ingediend; dat er zelfs ook geen gesprekken lopende zijn met de NMBS in het kader van het 

stadskantoor; dat om de locatie te kunnen bepalen eerst dient nagegaan te worden wat de Stad 
wilt; dat daarom intern werd beslist dat er eerst dient nagegaan te worden wat de behoeften van 

de Stad zijn; dat die oefening bezig is; dat dit niet gebeurt met eigen diensten omwille van de 
expertise en dat de Stad de kans had om in te stappen in een pilootproject van Eandis met 

Arch&Teco en Infra.Care die het gans Roeselaars patrimonium zal screenen; dat van elk 
patrimonium van de Stad dient nagegaan te worden wat op korte termijn of op lange termijn dient 

te gebeuren, welke investeringen dienen er nog te gebeuren, is het opportuun om het gebouw te 
behouden; dat o.a. een nieuw stadskantoor een opportuniteit is om dit te onderzoeken; dat het 

rapport klaar is, maar nog dient besproken te worden in het college van burgemeester en 
schepenen; dat de eindstudie wel in rekening werd gebracht bij de opmaak van de begroting; dat 

uit die studie blijkt dat het huidig gebouw niet praktisch en functioneel is; dat het oude gebouw 
(protocollair gedeelte) zal behouden worden (Unesco-werelderfgoed); dat het huidig gebouw dus 

qua functionaliteit niet in orde is; dat de verhouding voor renovatie van het huidig gebouw en de 
aankoop van een nieuw gebouw zich verhouden tot 9 miljoen en 6 miljoen; dat dit een eerste ruwe 

oefening is die gemaakt werd; dat dit een aanduiding is; dat de beslissing nog niet genomen werd; 
dat een nieuwe locatie budgettair dus beter is dan het behoud van het huidig gebouw; dat op het 

budget kredieten werden voorzien om de Stad te begeleiden rekening houdend met de 
organisatiestructuur, het dienstverleningsconcept, welke ruimte hebben we hiervoor nodig,…; dat 

het station wel een aantrekkelijke buurt is maar dat de beslissing nog niet genomen werd; 
 

En met repliek van het betrokken raadslid dat de eigenaar niet akkoord zal zijn als er geen 
ontwikkeling is omdat hier een stand-still is; dat de keuze inderdaad moet verantwoord zijn; dat het 

financieel-plaatje zeker in het oog zal gehouden worden; dat er nog geen beslissing werd genomen 
over de concrete plaats maar dat er wel reeds een aantal ballonnetjes werden opgelaten om het 

kantoor hier te verlaten; dat dit ook het geval was m.b.t. de locatie van de politie aan de 
Botermarkt; dat in de fractievergadering werd besproken om de gemeenteraad te laten doorgaan 

in de conferentiezaal; dat reeds hierover een artikel verscheen in de krant terwijl er nog geen 
concrete beslissing hierover werd genomen en dat er enige voorzichtigheid is vanwege hun fractie; 

 
En met repliek van de burgemeester Luc Martens dat dit een beslissing was van de voorzitter; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

Aldus gedaan in openbare zitting van 14 december 2015. 
 

 

Mevr. Yana Debusschere, raadslid, vervoegt de zitting. 

 
 

Vraag om uitleg d.d. 09.12.2015 van mevr. Justine Pillaert, raadslid N-VA, betreffende het 

schaakbord op de Grote Markt. 

 

DE GEMEENTERAAD: 
  

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

NEEMT AKTE: 
van de vraag van mevr. Justine Pillaert, raadslid N-VA, ingediend bij schrijven van 09.12.2015 

waarbij zij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over het schaakbord 
op de Grote Markt; 
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AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van mevr. Justine Pillaert, raadslid N-VA en met volgende vragen: 
- Wordt dit schaakbord vaak gebruikt en hoe wordt dit gecommuniceerd? 

- Welk doelpubliek wilt de Stad met het schaakbord aanspreken en waar kan men de 
schaakstukken halen?; 

 
Met het antwoord van schepen José Debels dat de terraszone voor de horecazaken inderdaad 

werd verruimd maar dat aan de zijde van het stadhuis, waar er geen horecazaken zijn, foutief 
werd geparkeerd; dat het idee werd gelanceerd om daar een groot schaakbord te plaatsen; dat 

de Torrewachters werden aangesproken om een aantal initiaties schaken te organiseren en ook 
met vraag om zelf nu en dan een zetje te doen; dat de schaakstukken onlangs geleverd werden en 

dat deze in het voorjaar zullen geplaatst worden; dat er beslist werd om de schaakstukken op het 
bord te laten staan, dus zonder deze te moeten ophalen en terug te brengen zodat iedereen, als 

die er zin in heeft, kan schaken; dat deze voor de wekelijkse markt en andere evenementen zullen 
weggenomen worden en gestapeld worden op de parking achter het vrijetijdspunt; 

 
En met repliek van het betrokken raadslid dat het laten staan van de pionnen op het schaakbord 

geen zo’n goed idee is en met vraag om deze eventueel onder te brengen in een nabij gelegen café 
zodat iedereen op gelijk welk moment deze stukken kunnen ophalen; dat het een goed idee is dat 

de Torrewachters werden aangesproken en met opmerking dat er heel veel kijklustigen zullen zijn 
(terrasjes) en met vraag of dit voor sommigen geen belemmering zal zijn (sociale gène) en met 

voorstel om wat groen rond te plaatsen; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 14 december 2015. 
 

 
Vraag om uitleg d.d. 09.12.2015 van mevr. Annelies Carron, raadslid Open Vld, betreffende 

voorstellen rond groenbeheer met zin voor burgerinitiatief: online snoeikalender en zelfgeplaatste 
bladkorven. 

 
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 
09.12.2015 waarbij zij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over 

het groenbeheer met zin voor burgerinitiatief, online snoeikalender en zelfgeplaatste bladkorven; 
 

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

vragen: 
“- Is er een officiële planning binnen de groendienst wanneer welke wijken of straten onder 

handen genomen worden? Kunnen burgers hierin zelf voorstellen doen als dit hen urgent 
lijkt? Kan er een online snoeikalender opgemaakt worden waarop iedere burger kan zien 

wanneer binnen zijn omgeving groenonderhoud zal gedaan worden en tevens melding van 
noodzaak kan doen? 

- Kunnen de bewoners zelf een korf uitzetten in hun buurt, als ze dit aangewezen vinden, 
deze kunnen aangeven bij de groendienst en melden wanneer ze vol is zodat deze kunnen 

meegenomen worden bij het ledigen?”; 
 

En met het antwoord van schepen Filiep Bouckenooghe dat het antwoord bestaat uit twee 
delen nl. de concrete aanpak van het groenbeheer en de bladkorven; dat er inderdaad door 
sommige burgers hierover vragen worden gesteld; dat dit altijd een beetje subjectief is; dat 
er nood is aan een algemeen kader, een aantal principes en krachtlijnen; dat dit ook werd 

opgemaakt voor het rooien van bomen, het veegplan, het bomenbeheersplan; dat het 
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belangrijk is om te weten wat het kader is en op basis van deze krachtlijnen kan de 

vraag/zaak ingeschat worden en beantwoord worden; dat dit soms wel afwijkt en dat er 
soms moet toegegeven worden dat de vraag wel kadert binnen de principes; dat de 

bekendmaking van het groenbeheer op de website wel iets beter kan; dat dit niet zo 
eenvoudig is; dat er voor het groenonderhoud een onderscheid dient gemaakt te worden 

tussen het onderhoud uitgevoerd door sociale tewerkstelling en de uitvoering ervan in eigen 
beheer; dat het onderhoud door de stad zelf relatief eenvoudig is omdat een frequentie van 

zes à zeven weken wordt gehanteerd; dat het onderhoud door sociale tewerkstelling iets 
moeilijker is omdat dit gebeurt op basis van een beeldkwaliteit; dat dit betekent dat bv. het 

gras niet hoger mag zijn dan 1 cm; dat dit moeilijker kan omgezet worden in weken; dat 
echter wel de principes kunnen bekendgemaakt worden op de site; 

dat wat de bladkorven betreft er ook een plan van aanpak bestaat; dat er een onderscheid 
dient gemaakt te worden; dat hier enkel bladeren op het openbaar domein worden 

verzameld; dat het bladval op privaat domein kan geregeld worden via het ophaalsysteem 
van MIROM; dat op basis van een aantal criteria opgenomen in het plan (centrale plaats, vrij 

gebruik door iedereen, ingaan op individuele vragen als het van algemeen belang is, een 
gevoelige plaats voor sluikstorten van groen,..) de vraag van de burger wordt beantwoord; 

dat indien nodig wel wordt bijgestuurd; 
 

En met repliek van het betrokken raadslid dat ze blij is dat dit wel kan; dat er inderdaad nood 
is aan een aantal criteria maar dat dit duidelijker op de website kan aangegeven worden 

zodat de burger zelf een antwoord op zijn/haar vraag kan vinden en ook waar de burger 
met zijn vraag terecht kan; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

Aldus gedaan in openbare zitting van 14 december 2015.  
 

 
Vraag om uitleg d.d. 10.12.2015 van dhr. Francis Reynaert, raadslid Open Vld, betreffende het 

plaatsen van een nieuwe vangrail in de Beurtkaai. 
 

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 

10.12.2015 waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen het 
plaatsen van een nieuwe vangrail in de Beurtkaai; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van dhr. Francis Reynaert, raadslid Open Vld en met vraag wanneer de 
Stad een nieuwe vangrail zal plaatsen immers de verwrongen en erbarmelijke staat van de 

weggenomen vangrail getuigde van de noodzaak ervan; 
 

En met antwoord van schepen Griet Coppé dat het college van burgemeester en schepenen in 
2014 besliste om de vangrails te vervangen door afbakeningsborden; dat dit beter geacht werd 

omdat ook tegen de nieuwe vangrails zou gereden worden waardoor deze opnieuw zouden moeten 
vervangen worden; dat dit ook aanleiding kan geven tot zwaardere verwondingen; dat de grote 

snelheid vaak het probleem is; dat vastgesteld wordt dat dit niet gebeurt op de spitsuren; 
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En met repliek van het betrokken raadslid dat deze zware letsels waarschijnlijk enkel voorkomen bij 

motorrijders; dat hij echter nog geen bord opmerkte en ook geen reflectoren; dat bescherming 
hier wel noodzakelijk is; 

  
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

Aldus gedaan in openbare zitting van 14 december 2015. 
 

Vraag om uitleg d.d. 10.12.2015 van dhr. Geert Huyghe, raadslid CD&V, betreffende de stand 
van zaken aangaande het plan “Zonder is gezonder”. 

 
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 10.12.2015 
waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over de stand van 

zaken aangaande het plan “Zonder is gezonder”; 
 

AANHOORT: 
de toelichting daaromtrent van dhr. Geert Huyghe, raadslid CD&V en met vraag naar de stand van 

zaken van de uitvoering van dit plan en eveneens met vraag of dit plan reeds geëvalueerd werd; 
 

Met het antwoord hierop van schepen Filiep Bouckenooghe dat pesticidenvrij beheer van het 
openbaar domein een verplichting is sedert 2015; dat de Stad al jaren bezig is om dit te kunnen 

halen; dat dit echter een andere aanpak van het onderhoud van het openbaar domein vereist; dat 
sowieso nooit het zelfde resultaat kan behaald worden; dat volgende vijf zaken hierin belangrijk zijn: 

- aanpak verhardingen 
- aanpak groenzones 

- pesticidentoets 
- sensibilisering 

- uitwisselen van ervaring met andere steden en gemeenten;  
- aanpak verhardingen: het plan “Netheid van het openbaar domein” werd verder bewerkt; het 

eerste luik was het veegplan en het tweede luik het onkruid op verhardingen; dat momenteel een 
inventaris wordt opgemaakt van de bestaande verhardingen met daaraan de koppeling van het 

gewenst beeld;  
- aanpak groenzones: intensief en duur groenonderhoud wordt vervangen door omvorming van 

zones intensief onderhoud in extensief beheer bv. bloemenweides, bloemenakkers,..; dat via het 
bermbeheerplan de bermen 2 maar per jaar worden gemaaid; 

- pesticidentoets: de aanleg van onnodige openbare verharding wordt voorkomen door het geven 
van advies op verkavelingen en bouwdossiers; 

- sensibilisering: via het bebloemingscomité wordt ingezet op sensibiliseringsacties om ook het 
pesticidenvrij verhaal te vertalen naar private gronden; 

- uitwissel van ervaring: de Stad is hier pionier; dat een paar weken geleden een delegatie van 
Nederland aanwezig was om te kijken hoe de Stad hiermee omgaat;  

dat er inderdaad af en toe een plaats is waar het minder is maar er moet telkens gezocht worden 
naar een goede methode; dat door het pesticidenvrij onderhoud er dus op een hele andere manier 

moet omgegaan worden met het onderhoud; 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 14 december 2015. 
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Vraag om uitleg d.d. 10.12.2015 van mevr. Yana Debusschere, raadslid Groen, betreffende 

het inzetten van lokfietsen in de strijd tegen fietsdiefstallen. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
  

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

NEEMT AKTE: 
van de vraag van mevr. Yana Debusschere, raadslid Groen, ingediend bij schrijven van 

10.12.2015 waarbij zij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over 
het inzetten van lokfietsen in de strijd tegen fietsdiefstallen; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van Yana Debusschere, raadslid Groen en met vraag of er ook 
lokfietsen in Roeselare zullen ingezet worden in de strijd tegen fietsdiefstallen; 

 
En met het antwoord van burgemeester Luc Martens dat het gebruik van lokfietsen heel actueel 

is; dat het ook heel verlokkelijk lijkt om lokfietsen te gebruiken, maar dat dit niet zomaar kan; dat 
het gebruik dient te gebeuren volgens een bepaald kader; dat deze beslissing niet enkel kan 

genomen worden door de burgemeester of de zonechef; dat hiervoor ook de toelating nodig is van 
de procureur; dat de wetgeving op dit vlak onduidelijk is; dat het advies van de politiezone gunstig 

is maar de procureur dient dit nog op papier te bevestigen immers er dient nagegaan te worden 
hoe de uitspraak zal gebeuren bij onduidelijkheid; 

 
En met repliek van het betrokken raadslid dat de lokfietsen meestal gewone fietsen zijn en met 

begrip dat er ook wettelijke duidelijkheid dient te zijn; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 14 december 2015. 
 

 

Vraag om uitleg d.d. 10.12.2015 van mevr. Leen Sercu, raadslid Groen, betreffende het 

sluiten van deuren van winkels in het kader van het milieu. 

 
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 10.12.2015 
waarbij zij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over het sluiten van 

deuren van winkels; 
 

AANHOORT: 
de toelichting daaromtrent van mevr. Leen Sercu, raadslid Groen en met volgende vragen: 

“- Kunnen wij als lokale overheid hier een hand reiken naar de handelaars door een voorstel te 
doen? 

Er wordt voorgesteld om samen met de handelaars een charter op te maken met het 
engagement de deur van de winkel dicht te houden. De handelaar die het charter ondertekent 

krijgt een sticker met daarop een nieuw logo “Roeselare is open voor jou” in plaats van “Roeselare 
is ‘r voor jou”; 

 
En met het antwoord van schepen Kris Declercq dat ook duurzaamheid in het centrum belangrijk 

is; dat duurzaamheid ook werd opgenomen in het kernplan bv. kerstverlichting; dat de Stad 
Roeselare in deze richting aangevend is, immers andere steden kijken richting Stad Roeselare om 

te zien hoe dit hier aangepakt wordt; dat een verbod om de deuren te laten openstaan juridisch en 
economisch niet haalbaar is; dat dit zal meegenomen worden naar het overleg met de vzw 
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Centrum Roeselare; 

 
En met repliek van het betrokken raadslid dat er inderdaad reeds winkels zijn die daaraan mee 

werken; dat in de Stad Brugge een energieplan werd opgemaakt om de CO2 te verminderen en 
dat het plaatsen van een warmtegordijn zou verboden moeten worden; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 14 december 2015. 

 
 

Vraag om uitleg d.d. 10.12.2015 van mevr. Ria Vanzieleghem, raadslid CD&V, betreffende de 

stand van zaken aangaande de opvang van vluchtelingen. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

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

 
NEEMT AKTE: 

van de vraag van mevr. Ria Vanzieleghem, raadslid CD&V, ingediend bij schrijven van 10.12.2015 
waarbij zij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over de stand van 

zaken aangaande de opvang van vluchtelingen; 
 

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

“- Hoe is de stand van zaken aangaande de opvang van vluchtelingen? 
- Is men voorbereid indien we via het goedgekeurd spreidingsplan nog meer vluchtelingen 

toegewezen krijgen? 
- Heeft men zicht op ondersteunende maatregelen vanuit de Vlaamse overheid om de erkende 

vluchtelingen te kunnen integreren op verschillende vlakken. Ik denk aan tewerkstelling, 
huisvesting, onderwijs, lessen Nederlands.”; 

 
En met het antwoord van schepen Filiep Bouckenooghe dat de raad voor maatschappelijk welzijn 

op 07.10.2015 de uitbreiding van het LOI tot 166 plaatsen goedkeurde; dat tot op vandaag reed 
een uitbreiding tot 147 plaatsen werd gerealiseerd; dat de Stad een hulpactie opzette rond drie 

domeinen: materiële hulp, begeleiding en wonen; 
- materiële hulp: burgers kunnen kledij, beddengoed en speelgoed brengen naar de Sint-

Amandskerk; deze goederen worden daar gesorteerd door vrijwilligers; deze vrijwilligers staan ook 
in voor de verdeling onder de bewoners van het LOI; 

- begeleiding: het project asielbuddy’s werd opgestart; vrijwilligers begeleiden asielzoekers bij hun 
aankomst; dat er momenteel een 5-tal asielbuddy’s zijn; dat het de bedoeling is dat zij de mensen 

wegwijs maken in Roeselare; 
- wonen: vraag tot verhuren van geschikte woningen en panden; 

dat indien nog meer vluchtelingen worden toegekend, samen met Fedasil dient bekeken te worden 
welke modaliteiten noodzakelijk zijn om deze bijkomende opvang te creëren; dat bij activering van 

het spreidingsplan werd beloofd dat er voldoende tijd zou worden gegeven aan de lokale besturen 
om de extra opvang te realiseren; 

Dat volgende middelen vanuit de Vlaamse Overheid worden gegeven: 
- voor volwassenenonderwijs NT2: vanaf 01.01.2016 

- voor inburgeringstrajecten: extra capaciteit 
- voor CAW’s: woonbegeleiding; 

dat door de Provincie een Task Force Vluchtelingen werd opgericht; 
 

En met het antwoord van schepen Geert Depondt dat het regelgevend kader nog dient 
goedgekeurd te worden; dat de gemeenten worden uitgenodigd om plaatsen te creëren zoals 
vastgesteld; dat de gemeenten een sanctie krijgen indien ze het plan niet uitvoeren; dat de criteria 
al gekend zijn: aantal inwoners, fiscale draagkracht en de reeds geleverde inspanningen voor de 

opvang; dat de stad niet moet uitbreiden daar ze reeds geanticipeerd heeft; dat de 
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referentiedatum wel belangrijk is; dat de capaciteit enkel kan vergroot worden in de mate dat er 

voldoende woningen zijn; dat woonunits waarschijnlijk niet nodig zullen zijn voor zover de capaciteit 
op 166 plaatsen kan behouden worden; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 14 december 2015. 

 
 

Vraag om uitleg d.d. 10.12.2015 van dhr. Frederik Nuytten, raadslid sp.a, betreffende de 

personenwagens in kader van sponsordeals tijdens de kerstperiode. 

 

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 10.12.2015 

waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over 
personenwagens in het kader van sponsordeals tijdens de kerstperiode; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van dhr. Frederik Nuytten, raadslid sp.a en met vraag of de wagens 
niet vervangen kunnen worden door meer duurzame modellen zoals hybride of elektrische wagens; 

 
En met het antwoord van schepen Kris Declercq dat door Platinum Partnerships van o.a. 

merkendealers bepaalde evenementen kunnen georganiseerd worden; dat de merkendealers 
hiervoor toestemming moeten vragen aan de invoerder of het merk zelf en dus afhankelijk zijn van 

het commercieel beleid van het merk waarbij bepaalde modellen in bepaalde periodes moeten 
gelanceerd of gepromoot worden; dat in het verleden reeds hybride en/of elektrische wagens in 

de kijker werden geplaatst omdat ze op dat moment ofwel nieuw waren ofwel commercieel 
moesten gepromoot worden; dat deze vraag zal overgemaakt worden aan de centrummanager; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 14 december 2015. 

 
 

Vraag om uitleg d.d. 10.12.2015 van dhr. Immanuel De Reuse, raadslid Vlaams Belang, 

betreffende de overlast aan het station. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

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

 
NEEMT AKTE: 

van de vraag van dhr. Immanuel De Reuse, raadslid Vlaams Belang, ingediend bij schrijven van 
10.12.2015 waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over 

de overlast aan het station; 
 

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

vragen: 
- Hoe wordt deze overlast aangepakt? 

- Welke actieplannen worden er ontwikkeld en wat is de rol van de wijkagenten en de 
gemeenschapswachten om dit probleem aan te pakken; 
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En met het antwoord van burgemeester Luc Martens dat deze overlast ook de zorg van de stad 
is; dat in het verleden ook werd geluisterd en dat dit toen aanleiding heeft gegeven tot acties; dat 

een aantal maanden geleden aan actie ondernomen werd m.b.t. de aanbieding van goederen, 
onderzoek van woningen; dat op het plein zelf men geconfronteerd wordt met mensen die een 

alcoholprobleem hebben en vooral ook sociale problemen; dat een verbod werd vervaardigd om 
drank te benutten op het plein; dat dit verbod reeds meerdere malen werd verlengd zodat er 

gemakkelijker kan opgetreden worden; dat het vooral gaat over die groep mensen met sociale 
problemen en dat deze nog talrijker voorkomen dat men denkt; dat deze mensen leven op de rand 

van de samenleving; dat voor hen gesprekken en begeleiding belangrijk zijn; dat louter repressieve 
maatregelen hier niet helpen; dat zij moeten geraakt worden in wat zij belangrijk vinden; dat reeds 

pogingen ondernomen werden bv. straathoekwerker, vestiging van diensten van Pittem op de Onze-
Lieve-Vrouwemarkt; dat ook de politie heel sterk aanwezig is, vooral op het einde van de schooltijd; 

dat dus louter repressief optreden tot niets leidt gezien het sociaal profiel van die mensen; 
 

En met repliek van het betrokken raadslid dat die mensen vermoedelijk niet verantwoordelijk zijn 
voor het vandalisme; dat op het stationsplein wel alcoholverbod mogelijk is en in het stadspark 

blijkbaar niet; dat het voorstel van hun fractie toen geen goed idee bleek te zijn en dat enkele 
maanden later de stad wel dit wapen ter hand neemt voor de problemen aan het Stationsplein en 

met vraag wat het verschil is tussen de problemen in het stadspark en aan het Station; dat daar 
ook drugdealers actief zijn en met vraag om ook daar op in te zetten; 

 
En met het antwoord van burgemeester Luc Martens dat de toestand in het park niet hetzelfde is 

als de toestand aan het station; dat het uitvaardigen van verbod om alcohol te benutten een zwaar 
wapen is; dat de drank in deze buurt ook voor het grijpen ligt (goedkoop en grotere blikken); dat 

drugs daar inderdaad ook een probleem is; dat de stad daar voortdurend mee bezig is maar dat 
eerst dient geobserveerd te worden om bij een ratia voldoende buit te hebben; dat bij de vorige 

ratio een hoeveelheid werd gevonden dat nauwelijks groter was dan die voor eigen gebruik; dat de 
politie probeert zicht te krijgen op wat zich daar afspeelt; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 14 december 2015. 

 
 
 
AGENDAPUNT nr. 3 
 
Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Ter Walle’ - voorlopige vaststelling. 
 
DE GEMEENTERAAD: 
 
Het BPA Schiervelde werd bij MB van 26.03.1993 goedgekeurd; 

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 27.01.2014 om dit BPA 
gedeeltelijk te herzien met de opmaak van het RUP Ter Walle; 

De VZW De Regenboog gaat akkoord om in hun woonzorgcentrum “De Regenboog” twee 
appartementen ter beschikking te stellen aan de VZW OK (Ontspanning na Kanker) voor het 
installeren van een vergaderruimte, massageruimte en een fitnesszaal. Omwille van de centrale 
ligging in het centrum, de aanwezigheid van een brasserie op de gelijkvloerse verdieping en de 
vlotte bereikbaarheid door de nabijheid van een bushalte en een parking werd voor deze locatie 
gekozen. Het vestigen van dergelijke activiteiten betekent ook voor “De Regenboog” een voordeel 
omdat de bewoners ook van deze accommodatie kunnen gebruik maken; 

Bij dit akkoord ziet de VZW OK af van de plannen om deze activiteiten te voorzien in het 
voormalige schoolgebouw bij de zaal “Ter Walle en de Eglantier” langs de Infanteriestraat in de wijk 
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Schiervelde. De mogelijkheid tot erfpacht die de VZW OK had op dit schooltje wordt door de VZW 
de Regenboog opgenomen om er satelliet assistentiewoningen op te richten (ter compensatie); 

De VZW de Regenboog stelde de vraag of het juridisch mogelijk is om op de site van de 
voormalige school een achttal satelliet assistentiewoningen te bouwen met een bouwhoogte van 3 
bouwlagen. Deze woningen zullen een onderdeel vormen van het woonzorgcentrum “De 
Regenboog”; 

Volgens de bestemmingszone ‘zone 7 gemeenschapsvoorzieningen – dienstencentrum’ van het 
huidige BPA Schiervelde (d.d. 26 maart 1993) kan geen stedenbouwkundige vergunning voor 
assistentiewoningen worden verleend; 

Dit omdat: 

 dergelijke zone specifiek voor diensten en niet voor wonen is bedoeld. 

 de bouwhoogte beperkt is tot maximum 2 bouwlagen. Een derde bouwlaag is niet 

toegelaten.   
De vraag van de VZW de Regenboog kan enkel gerealiseerd worden indien de zone van het BPA 
wordt herzien via een Gemeentelijk RUP; 

Een gedeeltelijke herziening van het BPA ter realisatie van deze assistentiewoningen door middel 
van een gemeentelijk RUP is conform de visie van het GRS; 

Het GRS (zie p. 168 – aangepast aanbod voor senioren) laat de uitbouw van woonzorgzones in het 
stedelijk weefsel toe zodat de stad aantrekkelijk wordt voor senioren en voor andere andere 
bevolkingsgroepen die een goed uitgerust voorzieningenaanbod/beschutte woonomgeving nodig 
hebben; 

De site behoort tot de selectie van de woonzorgzones in het GRS waaronder omgeving verzonken 
kasteel, omgeving Schiervelde, omgeving H. Hartziekenhuis en omgeving St. Henricus; 

Het voorontwerp dat ter goedkeuring voorligt bestaat uit: 

 Zone voor “gemeenschapsvoorzieningen” 

De zone herziet de zone 7 ‘gemeenschapsvoorzieningen – diensten’ van het huidige BPA 
Schiervelde. De bouw van assistentiewoningen wordt ondergeschikt mogelijk gemaakt tot 
max. 1/3 van de totale zone. Een derde bouwlaag is mogelijk in afstemming op de 
bestaande (woon)omgeving (toepassing gabarietregel t.o.v. contour RUP). Een architectuur 
in harmonie met het aangrenzende park wordt nagestreefd.  

 Zone voor openbaar groen en overdrukzone ontsluiting 
De zone neemt de bestemming van de zone 12 “openbaar groen” over van het huidige 
BPA Schiervelde. Het behoud van dit openbaar groen wordt bestendigd. Het behoud van 
de bestaande ontsluiting richting Schierveldestraat wordt met een overdruk verzekerd; 
 

Het ontwerp RUP “Ter Walle” is opgemaakt overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening en bestaat uit een toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften, een kaartenbundel 
(grafisch plan en plan bestaande toestand); 

Het RUP “Ter Walle” kwam in aanmerking voor een onderzoek tot milieueffectenrapportage; 

Volgens het decreet van 27 april 2007 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het 
besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectenrapportage 
over plannen en programma’s werd een screeningsnota opgemaakt en met een verzoek tot 
raadpleging aan de dienst MER voorgelegd; 

In de brief van 11 mei 2015 besliste de dienst Milieueffectrapportagebeheer van het 
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie dat het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) “Ter Walle” 
geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-
MER niet nodig is; 
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Het voorontwerp werd voor advies voorgelegd aan de GECORO op 12.10.2015 en aan de 
bevoegde instanties overgemaakt; 

Naar aanleiding van de uitgebrachte adviezen en de bespreking ervan op de plenaire vergadering 
op 21.10.2015 werd het RUP “Ter Walle” aangepast; 

Overeenkomstig art 2.2.14 §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening stelt de gemeenteraad 
het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig vast; 

BESLUIT, met algemene stemmen: 

Enig artikel: Het RUP “Ter Walle” wordt voorlopig vastgesteld. 
 
Aldus gedaan in openbare zitting van 14 december 2015. 
 
 

AGENDAPUNT nr. 4 

 

Wijziging huishoudelijk reglement GECORO - goedkeuring. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
In toepassing van art. 1.3.3§8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening stelde de GECORO het 

huishoudelijk reglement op in zitting van 22.10.2013. Dit reglement werd door de gemeenteraad 
goedgekeurd op 16.12.2013; 

De vraag werd gesteld om de documenten van de GECORO digitaal ter beschikking te stellen aan 
alle gemeenteraadsleden en niet enkel aan de leden van de GECORO en de 

fractievertegenwoordigers; 
 

Hiervoor is een wijziging van het huishoudelijk reglement van de GECORO nodig; 
 

In zitting van college van burgemeester en schepenen van 28.09.2015 werd de agendering van 
de wijziging aan het huishoudelijk reglement van de GECORO op de vergadering van de GECORO 

goedgekeurd; 
 

Het huishoudelijk reglement van de GECORO vermeldt inzake wijziging het volgende: 

 “Art 10.1 De GECORO kan dit huishoudelijk reglement slechts wijzigen wanneer het 

voorstel daartoe op de agenda staat”. 

 “Art 10.2 Een wijziging van dit huishoudelijk reglement gebeurt bij éénparigheid en wordt 
ter goedkeuring overgemaakt aan de gemeenteraad”; 

 
Bijgevolg werd de wijziging van het huishoudelijk reglement van de GECORO geagendeerd op de 

vergadering van 12.10.2015; 
 

In toepassing van art. 10.2 van het huishoudelijk reglement dient een wijziging van dit reglement 
bij éénparigheid van stemmen goedgekeurd te worden en overgemaakt te worden aan de 

gemeenteraad voor goedkeuring; 
 

BESLUIT, met algemene stemmen: 
 

Enig artikel: De Raad beslist om de wijziging aan het huishoudelijk reglement van de GECORO te 
verdagen naar de zitting van de gemeenteraad in januari 2016. 
 
Aldus gedaan in openbare zitting van 14 december 2015. 
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AGENDAPUNT nr. 5 

Aankoop van grond voor uitbreiding van het hoofdvoetbalveld van KSV De Ruiter, 

Ieperseaardeweg 58 - goedkeuring. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

De Stad werd eigenaar van het hoofdveld, Ieperseaardeweg 58, door aankoop op 30 maart 2010 

van de heer en mevrouw Maurits Buyse-Agnes Lefere. 

In zijn brief van 27 mei 2014 vraagt KSV De Ruiter of de Stad bereid is om grond aan te kopen 

voor verlenging van het terrein. De gelegenheid biedt zich aan omdat de nieuwe eigenaar van de 

aanpalende hoeve, de heer Luc Raes, bereid is om een 250 à 300 m² te verkopen. Het veld zou 

dan de juiste opmetingen hebben van 100 m op 60 m. 

Vervolgens werd door de sportdienst het veld opgemeten: 

Lengte: 99,29 meter 

Breedte: 59,64 meter 

Deze afmeting komt overeen met de opmetingen die de voetbalbond zelf maakte. 

Rekening houdende met de tolerantie-regel van 1 meter op de afmetingen van voetbalvelden, is er 

nu geen reden dat het terrein zou afgekeurd worden. 

Enkel indien de club in 1ste of 2de nationale afdeling zou spelen vormt er zich een probleem want 

dan valt de tolerantie-regel weg en geldt vanaf 1 juli 2015 ook de regel dat een veld minstens 64 

m breed moet zijn vanaf 2de nationale (voor 3de nationale en bevordering wordt een minimum 

breedte van 60 m getolereerd) 

Na overleg met de voetbalclub en de eigenaar van de aanpalende hoeve werd ook duidelijk dat de 

3 meter vrije zone rond het voetbalveld niet gerespecteerd wordt. 

 

Om de uitbreiding te realiseren werd door de Afdeling Vastgoedtransacties een ontwerp akte van 

aankoop van onroerend goed opgemaakt, waarbij de heer Luc Raes en zijn echtgenote mevrouw 

Brigitte Vandeweghe, samen wonende te 8840 Staden, Galgestraat 2, volgend goed tegen de 

prijs van 3.000,00 EUR verkopen aan de Stad Roeselare: 

Stad Roeselare – 3de afdeling 

2 a 40 ca grond, gelegen De Ruiter, te nemen uit een perceel, gekadastreerd volgens recent 

uittreksel uit de kadastrale legger, sectie C, nummer 463/A, voorheen deel van de nummers 

462/B en 463. 

Dit goed staat afgebeeld als lot nummer A op het opmetingsplan met referentie 2009/225b, 

opgemaakt op 4 september 2014 door landmeter Bram Eyckmans te Rumbeke. 

Deze aankoop geschiedt voor openbaar nut en in het bijzonder voor de uitbreiding van het 

voetbalveld, Ieperseaardeweg 58. 

Het schattingsverslag werd door de Afdeling Vastgoedtransacties opgemaakt onder 

dossiernummer 00585/Stad Roeselare op 17 september 2015 en goedgekeurd op 21 

september 2015. 

Voor de aankoop is er voldoende krediet op het budget 2015 
ENV/P07-0001/074000122000000. 
 
In de gemeenteraadszitting van 23 november 2015 werd dit punt verdaagd naar een volgende 
zitting omwille van de onduidelijkheid omtrent de aan te kopen grond. De eigenaar (landbouwer) wil 
enkel de volledige strook verkopen omdat hij anders met nahoeken blijft zitten in zijn perceel 
landbouwland die moeilijk te bewerken zijn.  

Gelet op de uittreksels uit de kadastrale legger en plan; 
 

Gelet op artikel 43 en titel VIII Bestuurlijk Toezicht van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
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Gehoord het college van burgemeester en schepenen in zijn verslag; 
 

BESLUIT, met algemene stemmen - 10 onthoudingen (Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, 
Mieke Van Hootegem, Justine Pillaert, Daniel Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, 

Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert) 
 

Art.1.- De aankoop en het ontwerp van akte worden goedgekeurd. 
  

Art.2.- De hypotheekbewaarder wordt ontslagen van de verplichting ambtshalve inschrijving te 
nemen bij de overschrijving van de akte. 

 
Art.3.- In toepassing van het 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 14 december 2015 

 
 

 

AGENDAPUNT nr. 6 

 

Vestiging van erfdienstbaarheid van overgang, Kuipersstraat, als vluchtweg voor 

voetbalstadion ‘Schiervelde’ – goedkeuring van het ontwerp van akte. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
De cvba De Mandel verkoopt een aantal eigendommen. Eén van deze eigendommen is een perceel 

grond, gelegen in de Kuipersstraat, kadastraal gekend onder Roeselare 4de afdeling sectie D het 
nummer 782/F8. Dit perceel is afgebeeld op het meetplan met nr. 36504-10119 opgemaakt op 

10 mei 2015 door Landmeter-Expert Rob Van Lancker. Op dit meetplan is een uitweg in klinkers 
aangelegd. 

Deze uitweg dient als vluchtweg, voor het geval het voetbalstadion Schiervelde, eigendom van de 
Stad en gelegen op het perceel kadastraal gekend Roeselare 4de afdeling sectie D het nummer 

781/H, zo vlug mogelijk ontruimd moet worden. Aangezien dit de meeste optimale vluchtweg – 
rechtdoor– vormt, is een verlegging niet vanzelfsprekend, vooral omdat daarvoor een akkoord 

nodig is met KSV Roeselare, de brandweer, de voetbalbond en de veiligheidscommissie. Daarom 
is het beter om de vluchtweg te bestendigen, vooral nu de verkoop van het perceel van cvba De 

Mandel ingepland is, en om deze notarieel via een akte van vestiging van erfdienstbaarheid te laten 
vastleggen. 

Door notaris Kathleen Van den Eynde, belast met de openbare verkoop van het perceel van cvba 
De Mandel, werd hiervoor een ontwerp van akte van vestiging van erfdienstbaarheid van overgang 

ten kosteloze titel opgemaakt. 

De kosten van de akte zijn ten laste van de Stad als verkrijger van de erfdienstbaarheid. 

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 akte van vestiging van erfdienstbaarheid van overgang wordt 
goedgekeurd. 
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Art.2.- De hypotheekbewaarder wordt ontslagen van de verplichting ambtshalve inschrijving te 

nemen bij de overschrijving van de akte. 
 

Art.3.- In toepassing van het 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 14 december4 december 2015 
 

 
 
AGENDAPUNT nr. 7 

Weg- en rioleringswerken in het bedrijventerrein “Krommebeek” - goedkeuring ontwerp en 
tracé van straten. 
 
DE GEMEENTERAAD: 
 
De ontwerper, Stael Construction & Engineering Services nv, heeft in opdracht van de WVI een 
ontwerp opgemaakt voor de uitvoering van weg- en rioleringswerken in het “Bedrijventerrein 
Krommebeek” te Roeselare. Het project situeert zich tussen de Beversesteenweg, de Ventweg-
Zuid, de Heirweg en de Vloedstraat; 

De werken omvatten: 
-het rooien van bestaande bomen en beplantingen,  
-de aanleg van nieuwe wegverhardingen en riolering ter ontsluiting van de percelen,  
-de aanleg van buffering van hemelwater met vertraagde afvoer,  
-de aanleg van komberging van de bestaande waterloop WL.7.23.5 ‘Krommebeek’,  
-de sloop van gebouwen,  
-het bouwrijp maken van het terrein,  
-de omkadering van de bedrijvenzone met een ecologische buffer t.o.v. de omgeving; 
 
De ontsluiting van het bedrijventerrein gebeurt via de Beversesteenweg. Deze aansluiting wordt 
herwerkt met voldoende in- en uitrijbreedte. Voor het verkeer komende van Beveren-centrum 
wordt een aparte afslagstrook voorzien; 
 
De Vloedstraat zal ook worden aangesloten op het bedrijventerrein maar de doorgang zal 
verboden worden voor zwaar verkeer; 
 
Ten Westen van het bedrijventerrein wordt een dubbelrichtingsfietspad aangelegd die de Heirweg 
met de Ventweg-Zuid en de Krommebeekstraat zal verbinden. Verder wordt er ook een 
mountainbike parcours aangelegd; 
 
Voor de afwatering van het bedrijventerrein wordt er een gescheiden rioleringsstelsel voorzien. De 
lozing van het afvalwater zal voor het gedeelte bedrijventerrein in het Zuiden en in het Oosten 
gebeuren in een afvalwatercollector van Aquafin t.h.v. het kruispunt met de Vloedstraat en de 
Henri Jonckeerestraat. Het afval van het Noorden en het Westen wordt aangesloten op de 
afvalwaterleiding in de Heirweg; 

Het hemelwater van het bedrijventerrein wordt eerst gebufferd en dan vertraagd afgevoerd naar 
de aangrenzende Krommebeek; 

De wegenis in het bedrijventerrein wordt uitgevoerd in een ongewapende cementbetonverharding, 
geschikt voor zwaar verkeer; 

De wegbreedte voor de indelingswegenis van het terrein is 7,00m inclusief de uitgeslepen 
weggoten van telkens 50cm. Enkel t.h.v. de ontsluiting naar de Beversesteenweg wordt de rijweg 
plaatselijk breder gemaakt zodoende het in- en uitrijden op een veilige en praktisch manier te 
kunnen laten verlopen.  
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Naast de rijweg in de bedrijvenzone worden de nutsleidingen aangebracht onder de groene 
zijbermen van variabele breedtes; 

Het fietspad dat de Heirweg verbindt met de Ventweg-Zuid en de Krommebeekstraat wordt 
aangelegd in een ongewapende betonverharding van 16cm dik; 

De exacte lotindeling zal afhankelijk zijn van de vraag van de kopers; 

De aanlegkosten worden geraamd op € 5.938.582,90 incl. btw en zijn volledig ten laste van de 
bouwheer; 

De totale uitvoeringstermijn bedraagt 225 werkdagen; 

 
Gelet op art.43 § 2 – 11° van het gemeentedecreet en titel VIII van het gemeentedecreet van 06 

juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht en externe audit; 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 
 
BESLUIT, met algemene stemmen - 10 onthoudingen (Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, 
Mieke Van Hootegem, Justine Pillaert, Daniel Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, Lien 
Vuylsteke, Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert) 
 
Enig artikel: het ontwerp en tracé van straten voor het uitvoeren van weg- en rioleringswerken in 
het bedrijventerrein Krommebeek worden goedgekeurd. 
 
Aldus gedaan in openbare zitting van 14 december 2015. 
 
 
 
AGENDAPUNT nr. 8 

Riolerings-en wegeniswerken in de Izegemsestraat en omgeving 
Dossier nr. WEG/322-2015 
Goedkeuring ontwerp en keuze wijze van gunnen en voorwaarden ervan 

DE GEMEENTERAAD 

De ontwerper, studiebureau Demey, maakte in opdracht van de Stad een bestek op voor het 
uitvoeren van riolerings- en wegeniswerken in de Izegemsestraat en omgeving. 
 
In de Izegemsestraat wordt tussen het vak Zeger Maelfaitstraat tot aan de brug met de E403 
(grens met Izegem) en in de Roterijstraaat een volledig nieuw gescheiden rioleringsstelsel 
voorzien. In de Oudstrijderslaan en in de Regenbeekkouter wordt een nieuwe DWA-leiding voorzien 
en de bestaande riolering wordt als RWA behouden. 

De RWA-riolering is conform de nieuwe code van goede praktijk gemodelleerd en bestaat uit 
ongewapende betonbuizen, gewapende betonbuizen en gewapende kokers. De RWA-riolering 
wordt in het oosten aangesloten op de Babilliebeek, en in het westen op de omgelegde Regenbeek 
in de Zeger Maelfaitstraat. Het hoogste punt van de RWA-riolering is gesitueerd ter hoogte van 
het kruispunt met de Oudstrijderslaan. Hier is een vermazing voorzien tussen beide stelsels. 

De nieuwe DWA-riolering wordt voorzien in grésbuizen. De DWA-riolering in de Izegemsestraat 
vanaf de Zeger Maelfaitstraat tot aan de Roterijstraat wordt via de Roterijstraat op de bestaande 
riolering aangesloten. De overige DWA-leidingen worden aangesloten op de collector in de 
Regenbeekstraat. 

In de Izegemsestraat wordt een volledig nieuwe rijweg in asfaltverharding voorzien op een breedte 
van 5,50m. Aan weerszijden van de rijweg zorgt de ter plaatse vervaardigde watergreppel voor de 
afwatering van het oppervlaktewater. Deze wordt geflankeerd door een ter plaatse vervaardigde 
trottoirband. Hiernaast ligt aan beide zijden een fietspad van rode cementbeton van 1,75m breed. 
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Over de volledige lengte wordt aan beide zijden een voetpad in grijze vierkante betonstraatstenen 
aangelegd. 

In de Roterijstraat wordt een nieuwe rijweg in asfalt voorzien op een breedte van 5m (profiel 
conform Repelstraat). Deze wordt geflankeerd door een ter plaatse vervaardigde trottoirband-
watergreppel. Langs de oneven kant wordt een voetpad voorzien in grijze vierkante 
betonstraatstenen. Aan de even kant wordt gazon voorzien met plaatselijk een voetpad ter hoogte 
van de inritten. 

In de Oudstrijderslaan wordt de rijweg in asfalt hersteld. Enkel ter hoogte van nummers 2-6, waar 
de riolering opgebroken wordt, worden de zijbermen heraangelegd volgens de bestaande 
toestand. In de Regenbeekstraat en Regenbeekkouter wordt de rijweg vernieuwd in asfalt. In de 
Regenbeekkouter worden de opritten aangelegd in grijze rechthoekige betonstraatstenen. 
Tussenin wordt gazon voorzien. 

Onder de brug van de E403 wordt de aansluiting gemaakt op de bestaande wegenis. De 
fietsoversteek wordt verplaatst richting Roeselare. Er wordt beplanting voorzien aan de kant van 
Roeselare en gazon aan de kant van Izegem. 

De kostprijs van de werken worden geraamd op 2.031.934,70 EUR of 2.233.654,86 incl. btw. 

De werken worden gegund d.m.v. een open aanbesteding. 
Het openbaar karakter van de aanbesteding laat toe dat meerdere dienstverleners zich kunnen 

kandidaat stellen voor deze overheidsopdracht om te gunnen aan de laagste regelmatige 
inschrijver. 

De totale uitvoeringstermijn voor het geheel van de werken wordt vastgelegd op 220 werkdagen. 
De werken worden gefaseerd: 

- Fase 1: Riolerings- en wegeniswerken in de Izegemsestraat,  
Vak: Zeger Maelfaitstraat (incl. kruispunt) – Roterijstraat (excl. kruispunt) 

Riolerings- en wegeniswerken in de Regenbeekstraat en –kouter 
  60 werkdagen 
 

 aparte bindende deeltermijn voor het kruispunt met de Zeger Maelfaitstraat van 10 
werkdagen 

- Fase 2: Riolerings- en wegeniswerken in de Izegemsestraat,  

Vak: brug E403 (incl. aansluiting op Babilliebeek) – Oudstrijderslaan (incl. kruispunt) 
  75 werkdagen 

 aparte bindende deeltermijn voor het kruispunt met de Oudstrijderslaan van 10 
werkdagen 

- Fase 3: Riolerings- en wegeniswerken in de Izegemsestraat, 
Vak: Oudstrijderslaan (excl. kruispunt) – Roterijstraat (incl. kruispunt) 

  45 werkdagen 

- Fase 4: Riolerings- en wegeniswerken in de Oudstrijderslaan 

-  45 werkdagen 
 

- Fase 5: Riolerings- en wegeniswerken in de Roterijstraat 
-  25 werkdagen 

 
De opdrachtnemer mag slechts aan de volgende fase starten als de vorige fase volledig is 
afgewerkt, met uitzondering van het aanbrengen van de bitumineuze toplaag van de rijweg. Op 
vraag van de nutsbedrijven bestaat de mogelijkheid dat deze fasering wordt aangepast ten gevolge 
van werken aan nutsleidingen. De opdrachtnemer kan hiervoor geen schadevergoeding eisen. 
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Volgende wetgeving is van toepassing: 

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, 
en latere wijzigingen. 

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

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

De wet van 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/322-2015 en de raming voor de opdracht “Riolerings-en 
wegeniswerken in de Izegemsestraat en omgeving”, opgesteld door studiebureau Demey 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 € 2.031.934,70 excl. btw of 
€ 2.233.654,86 incl. 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 14 december 2015 

 
 
AGENDAPUNT nr. 9 

Deelname in het raamcontract Technische Ondersteuning door ICT-Profielen ten behoeve van de 
Vlaamse overheid en lokale/provinciale besturen van de Vlaamse Overheid. 
Dossier nr. CAD/076-2015 
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

DE GEMEENTERAAD 

De Vlaamse Gemeenschap schreef op 9 april 2013 via beperkte offerteaanvraag een 
raamcontract uit voor de technische ondersteuning door ICT-profielen ten behoeve van de 
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Vlaamse Overheid en de lokale/provinciale besturen.  

Na het doorlopen van de gunningsprocedure gunde de Vlaamse Regering op 14 februari 2014 de 
raamovereenkomst aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde USG Public-Sourcing 
(Frankrijklei 101 te 2000 Antwerpen, BTW-nummer BE 0823392022). 

In deze raamovereenkomst voorziet de Vlaamse Overheid de mogelijkheid om lokale besturen ook 
te laten intekenen. Het betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener, waarbij de 
Vlaamse Gemeenschap optreedt als opdrachtencentrale in de zin van artikelen 2,4° en 15 van de 
wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006.  

Dit betekent dat het Stadsbestuur kan afnemen van deze raamovereenkomst via de 
opdrachtencentrale en bijgevolg vrijgesteld is van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te 
organiseren. De deelname in het raamcontract betekent echter niet dat het Stadsbestuur 
verplicht wordt tot afname van diensten. 

Via deze raamovereenkomst kan het Stadsbestuur ICT-profielen inschakelen voor de uitvoering van 
concrete projecten en ICT-opdrachten. Het gaat hierbij om ICT-medewerkers met gespecialiseerde 
expertise (projectleiders, softwareontwikkelaars, technici, …). Het Stadsbestuur krijgt zo een 
keuze uit een kwalitatief en breed aanbod van ICT-profielen, aan marktconforme prijzen. De ICT-
dienstverlener doet voor elke individuele opdracht een ruime marktbevraging bij zowel 
eenmansbedrijven als grotere firma’s en zorgt voor een vlotte afhandeling van de opdracht. 

Het grote voordeel voor het Stadsbestuur is dat we op een zeer vlotte manier voor specifieke ICT 
gerelateerde projecten beroep kunnen doen op een brede waaier aan specialisten tegen zeer 
marktconforme prijzen en dit conform de wetgeving overheidsopdrachten. 

Het Stadsbestuur kan voor diverse projecten een opdracht uitschrijven op het online platform van 
de Vlaamse Overheid waarna de verschillende kandidaten een concurrentieel aanbod kunnen doen. 
We hebben de vrijheid om het beste voorstel te kiezen uit de verschillende aanbiedingen, evenwel 
zonder verplichting van afname of exclusiviteit. 

De dienstverlening die in deze raamovereenkomst wordt aangeboden, is veel ruimer dan het 
raamcontract Kortrijk waaraan het Stadsbestuur reeds deelneemt. Het raamcontract Kortrijk is 
veeleer gefundeerd op het aanbieden van producten dan op het aanbod aan diensten.  

Gezien het opzetten van een nieuw dienstverleningsconcept en de bijhorende verregaande 
digitalisatie van de dienstverlening, zowel intern als extern gericht, verwachten we dat de komende 
jaren heel wat concrete projecten vorm zullen krijgen waarvoor we externe expertise en 
ondersteuning zullen nodig hebben. Deze expertise en ondersteuning kan via deze 
raamovereenkomst vlot binnengehaald worden. 

Indien de gemeenteraad beslist om in te stappen in deze raamovereenkomst zal het college van 
burgemeester en schepenen de opdracht uitvoeren. Deze taak wordt aan het college van 
burgemeester en schepenen toegekend via het gemeentedecreet. 

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, § 
1, 1° a (limiet van € 85.000,00 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 105. 

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. 

Gehoord het schepencollege in zijn verslag; 

BESLUIT: met algemene stemmen 

Artikel 1 
Het Stadsbestuur doet beroep op de opdrachtencentrale van de Vlaamse Gemeenschap voor 
afname van Technische Ondersteuning aangeboden via de raamovereenkomst “Technische 
Ondersteuning door ICT-profielen ten behoeve van de Vlaamse Overheid en lokale/provinciale 
besturen” (Bestek nr. e-IB-2013-0085). 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. 

Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering en de afroeping van 
deelopdrachten in het kader van deze raamovereenkomst. 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 14 december 2015. 

 
 
Dhr. José Debels en dhr. Henk Kindt, schepenen verlaten de zitting. 
Mevr. Lien Vuylsteke, raadslid, verlaat de zitting. 
 
 
Amendement van mevr. Mieke Van Hootegem, raadslid N-VA, aangaande agendapunt nr. 10 

“vernieuwing overeenkomst voor de organisatie van arbeidsmatige activiteiten met het consortium 
Arbeidszorg, periode 2016-2019”. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
Ter zitting wordt door mevr. Mieke Van Hootegem een amendement ingediend aangaande het 

punt 10 “vernieuwing overeenkomst voor de organisatie van arbeidsmatige activiteiten met het 
consortium Arbeidszorg, periode 2016-2019”; 

 
Er wordt voorgesteld om de zin onder doelpubliek “de dienstverlening wordt aangeboden aan 

personen die in Roeselare wonen (domicilie in Roeselare) of werken (uitvoering van activiteiten in 
Roeselare)” 

 
te vervangen door: 

“De dienstverlening wordt aangeboden om de socio-economische integratie te verbeteren”. 
 

Stemming over het amendement: 
Stemmen ja: Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, Mieke Van Hootegem, Justine Pillaert, Daniel 
Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert. 
Stemmen neen: Luc Martens, Bart Wenes, Michèle Hostekint, Filiep Bouckenooghe, Griet Coppé, 

Nathalie Muylle, Kris Declercq, Marc Vanwalleghem, Frans Dochy, Dirk Lievens, Geert Huyghe, 
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Ria Vanzieleghem, Tania Feys, Gerdi Casier, Frederik Nuytten, Leen Sercu, Yana Debusschere en 

Stefaan Van Coillie . 
Onthouden zich: Annelies Carron, Francis Reynaert, Filip Deforche, Cyriel Ameye en Immanuel De 

Reuse. 
 

BESLUIT: 
 

Enig artikel: Het amendement wordt niet aangenomen. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 14 december 2015. 
 
 
 
AGENDAPUNT nr. 10 
 
Vernieuwing overeenkomst voor de organisatie van arbeidsmatige activiteiten met het 
consortium Arbeidszorg, periode 2016-2019  - goedkeuring. 
 
DE GEMEENTERAAD: 
 
In 2014 werd een tijdelijk addendum opgemaakt voor de verlenging van de convenant die in 2008 
werd afgesloten met het consortium Arbeidszorg, in afwachting op de uitvoering van de Vlaamse 
regelgeving inzake de organisatie van arbeidszorg (werk-zorgdecreet van 25 april 2014 - 
gemeenteraad 22.09.2015); 

Eind 2015 loopt de verlenging af. Er is nog steeds weinig duidelijkheid over de Vlaamse erkenning 

en de (verdere) financiering van arbeidszorg. Er wordt voorgesteld om de 

samenwerkingsovereenkomst te vernieuwen voor de komende 4 jaar om de huidige niet-

gesubsidieerde plaatsen arbeidszorg in Roeselare of voor inwoners van Roeselare verder te 

garanderen; 

De lokale ondersteuning voor arbeidszorg in Roeselare voor inwoners van Roeselare is voorzien in 

het meerjarenplan. Hiervoor worden middelen van het stedenfonds aangewend. De begeleiding 

van arbeidszorg werd geraamd op een investering van 50 000 euro voor 5 000 uren 

arbeidsmatige activiteiten (10-20 deelnemers). Er is een subsidie voorzien voor minimum 20 000 

uren arbeidsmatige activiteiten. Deze extra capaciteit komt tegemoet aan:  

- de stijgende behoefte aan arbeidszorg:  
o Jaarlijks worden er door het consortium gemiddeld 29 500 uren arbeidsmatige 

activiteiten extra gepresteerd met 133 medewerkers, bovenop de gefinancierde 
plaatsen van hogere overheden (sinds 2003).  

o Signalen van trajectbegeleiders bij het OCMW en het GTB naar arbeidszorgvloeren 
voor cliënten met profiel arbeidszorg.  

o Wachtlijsten bij de huidige initiatieven (15 tot 46 personen).  
- het activeren van talenten en verhogen van levenskwaliteit bij inwoners  

o de activiteiten sluiten aan bij interesses en mogelijkheden van mensen die niet 
(meer) in staat worden geacht om arbeid te verrichten. Dit heeft effect op 

zelfwaarde, dagstructuur, sociale contacten, …  
- een betaalbaar aanbod van goederen en diensten in Roeselare   

o aanbod van semi-industrieel werk, catering, hulp binnen dienstverlening van sociale 
economie organisaties (fietsatelier, groenonderhoud, zwerfvuil, verpakking, …); 

 
De nieuwe modaliteiten van de subsidie worden bepaald in een samenwerkingsovereenkomst met 

het consortium arbeidszorg, rekening houdende met de toekomstige Vlaamse regelgeving en 

mogelijke wijzigingen in het werkveld; 

In toepassing van de Europese staatsteunregels wordt voorgesteld om de dienstverlening de 

komende 4 jaar als een ‘dienst voor algemeen economisch belang’ aan te merken, omwille van het 

ontoereikende aanbod van arbeidsmatige activiteiten met kwalitatieve zorgbegeleiding op de markt.  
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De voorwaarden van de EU commissie, conform het DAEB besluit van 20 december 2011, 

werden bijgevolg opgenomen in de overeenkomst; 

Hiervoor werden de nodige kredieten voorzien in het meerjarenplan van de stad, zowel in de 
uitgaven als in de ontvangsten; 
 
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: De overeenkomst voor de organisatie van arbeidsmatige activiteiten met het 
consortium Arbeidszorg voor de periode 2016-2019, zoals in bijlage gevoegd, wordt 
goedgekeurd. 
 
Aldus gedaan in openbare zitting van 14 december 2015. 
 
 
Dhr. José Debels en dhr. Henk Kindt, schepenen vervoegen de zitting. 
Mevr. Lien Vuylsteke, raadslid, vervoegt de zitting. 
 
 
AGENDAPUNT nr. 11a) 

 
Projectvereniging Woondienst Regio Roeselare. Statuten - goedkeuring. 

 
DE GEMEENTERAAD; 

 
Gelet op artikel 43 van het Gemeentedecreet; 

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

 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 houdende subsidiëring van 

projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid; 
 

Gelet op het feit dat de gemeente Ardooie besliste om niet verder te participeren in de 
projectvereniging Woondienst Regio Roeselare, waardoor bij uitstap door één van de deelnemers 

een eenvoudige verlenging van de projectvereniging niet mogelijk is; 
 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad in zitting van 18 mei 2015 houdende de goedkeuring 
van het subsidiedossier 2016-2018 van de projectverenging “Woondienst Regio Roeselare”, 

waarbij het inhoudelijke en financiële kader werd vastgelegd; 
 

Gelet op beslissing van Minister Homans van 01 september 2015 om de Woondienst Regio 
Roeselare in de periode 2016-2018 opnieuw met Vlaamse middelen te subsidiëren voor een 

maximaal bedrag van € 325.725,39; 
 

Gelet dat er in het begeleidend schrijven bij de beslissing tot Vlaamse subsidiëring gevraagd werd 
om duidelijkheid te scheppen over de samenwerkingsvorm tussen de verschillende partners vanaf 

01.01.2016; 
 

Overwegende dat in het dagelijks bestuur door alle leden de samenwerkingsvorm 
“intergemeentelijke projectvereniging” als meest geschikt bevonden werd voor de werking van 

Woondienst Regio Roeselare; 
 

Overwegende dat de statuten ter bespreking werden voorgelegd aan het dagelijks bestuur van 
Woondienst Regio Roeselare op 21 oktober 2015 en de gemaakte voorstellen tot aanpassing 

werden opgenomen; 



14.12.2015 224 
____________________________________________________________________________ 

 

 

Overwegende de goede samenwerking tussen de partners en positieve evaluaties van Wonen 
Vlaanderen voor de Woondienst Regio Roeselare in de periode 2010-2015; 

 
BESLUIT, met algemene stemmen: 

 
Artikel 1: De statuten betreffende de heroprichting vanaf 01 januari 2016 van de 

Projectvereniging Woondienst Regio Roeselare worden goedgekeurd. 
 

Artikel 2: Belast het college van burgemeester en schepenen, vertegenwoordigd door de 
burgemeester en stadssecretaris met het ondertekenen van de in artikel 1 vermelde statuten. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 14 december 2015. 

 
 

 
AGENDAPUNT NR. 11b) 
 

Projectvereniging Woondienst Regio Roeselare. 
Aanduiden van twee stemgerechtigde vertegenwoordigers en één vertegenwoordiger met 

raadgevende stem voor de raad van bestuur. 
 

DE GEMEENTERAAD; 
 

Gelet op artikel 35 en 43 van het gemeentedecreet; 
 

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

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

 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad in zitting van heden houdende de goedkeuring van de 

statuten van de projectverenging “Woondienst Regio Roeselare”; 
 

Gelet op de bepalingen in de statuten waarbij vertegenwoordigers uit de gemeenteraad of het 
college van burgemeester en schepenen aangeduid moeten worden voor de raad van bestuur van 

de projectverenging; 
 

GAAT OVER: 
 

tot de geheime stemming, waaraan vijfendertig leden deelnemen, voor het aanduiden van twee 
stemgerechtigde leden voor de raad van bestuur van de projectvereniging “Woondienst Regio 

Roeselare”: 
 

De opening van de briefjes geeft de volgende uitslag: 
 

Dhr. Geert Depondt bekomt tweeëntwintig ja-stemmen. 
Er zijn drie neen-stemmen en tien onthoudingen. 

Dhr. Filiep Bouckenooghe bekomt tweeëntwintig ja-stemmen. 
Er zijn drie neen-stemmen en tien onthoudingen. 

 
GAAT OVER: 

 
Tot de geheime stemming, waaraan vijfendertig leden deelnemen, voor het aanduiden van een lid 

met raadgevende stem voor de projectvereniging “Woondienst Regio Roeselare”: 
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De opening van de briefjes geeft de volgende uitslag: 
 

Mevr. Annelies Carron bekomt drieëntwintig ja-stemmen. 
Er zijn één neen-stem en elf onthoudingen. 

 
BESLUIT, algemeen: 

 
Artikel 1: Als stemgerechtigde leden worden volgende personen aangeduid om deel uit te maken 

van de raad van bestuur van de Projectvereniging Woondienst Regio Roeselare: 
- dhr. Filiep Bouckenooghe, Piljoenstraat 61, 8800 Roeselare 

- dhr. Geert Depondt, Sterrebosdreef 36, 8800 Roeselare. 
 

Artikel 2: Als raadgevend lid wordt volgende persoon aangeduid om deel uit te maken van de raad 
van bestuur van de Projectvereniging Woondienst Regio Roeselare: 

- mevr. Annelies Carron, Boterstraat 49A, 8800 Roeselare 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 14 december 2015  
 

 
 

AGENDAPUNT nr. 12 
 

Politiereglement en administratieve verordening: 

- Wijzigingen aan het gemeenschappelijk gedeelte. 

- Wijzigingen aan het specifiek gedeelte. 

- Wijzigingen aan de administratieve verordening betreffende nachtwinkels en private bureaus 

voor telecommunicatie. 

Vaststelling. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

De gemeenteraad keurde het herwerkte politiereglement goed op 16 december 2013, met 
eerste jaarlijkse actualisatie op 15 december 2014; 

 
De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties ging op 1 januari 

2014 van kracht. De wettelijke basis voor de administratieve sanctionering van overtredingen van 
het politiereglement is dus niet langer art 119bis van de Nieuwe Gemeentewet maar wel de wet 

van 24 juni 2013. De “nieuwe GAS Wet” is opgevat als kaderwet waarbinnen de lokale besturen 
hun administratief sanctioneringsbeleid vorm kunnen geven; 

 
Gezien de bijsturing van het politiereglement naar aanleiding van de wet van 24 juni 2013 

opgelegd werd, werd deze opportuniteit ineens aangegrepen om de politiereglementen van de 
gemeenten binnen de PZ RIHO: 

 nader op elkaar af te stemmen en te komen tot een, zowel inhoudelijk als tekstueel, 

identiek gemeenschappelijk gedeelte. 

 te actualiseren. 

 technisch te verfijnen; 
 

Gezien het politiereglement een dynamisch instrument is, wordt een jaarlijkse actualisatie 
doorgevoerd; 

 
Daarnaast moet ook de administratieve verordening betreffende nachtwinkels en private bureaus 

voor telecommunicatie gewijzigd worden. De wijziging heeft betrekking op de wettelijke basis voor 
de administratieve sanctionering van overtredingen; 
 
Gelet op art. 42 en art. 43 van het gemeentedecreet; 
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Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 

 

BESLUIT, met algemene stemmen - 15 onthoudingen (Annelies Carron, Francis Reynaert, Filip 

Deforche, Cyriel Ameye, Immanuel De Reuse, Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, Mieke 

Van Hootegem, Justine Pillaert, Daniel Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, 

Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn en Lieve Lombaert) 

 
Artikel 1: De wijzigingen aan het politiereglement (gemeenschappelijk- en specifiek gedeelte) en 

aan de administratieve verordening betreffende nachtwinkels en private bureaus worden 
vastgesteld. De gecoördineerde tekst werd in bijlage gevoegd. 

 
Artikel 2: Dit besluit wordt bekendgemaakt bij middel van een omzendbrief conform art. 42 en 

186 van het gemeentedecreet. 
 

Artikel 3: Afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar de heer Provinciegouverneur voor 
mededeling aan de Bestendige Deputatie van de Provincieraad en voor melding in het 

Bestuursmemoriaal. 
Tevens wordt afschrift gestuurd naar de Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg, naar de 

Politierechtbank te Kortrijk en naar de zonechef van de lokale politie RIHO te Roeselare. 
 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 14 december 2015. 
 

(zie bijlage) 
 

 
 

AGENDAPUNT nr. 13 

 

Interlokale Vereniging Associatie Midwest – traject “samen sterke besturen maken” - 

goedkeuring  

 

DE GEMEENTERAAD: 
 

Overwegende dat in de voorbije jaren een structurele ondersteuning uitgebouwd werd door een 
actieve werking van het Midwestoverleg door de aanwerving van een voltijds coördinator; 

 
Overwegende dat de samenwerking in de regio Roeselare-Tielt sinds de oprichting van de 

Interlokale Vereniging Associatie Midwest op 28 februari 2012, tussen de besturen sterk is 
toegenomen; 

 
Overwegende dat het Midwestoverleg de voorbije jaren aanzetten gegeven heeft voor het 

versterken van de bestuurskracht van de gemeenten; dat hierbij gefocust werd op – zij het nog 
beperkt – het verhogen van de capaciteit voor de lokale besturen door enerzijds de aanwerving van 

intergemeentelijk personeel en anderzijds het delen en uitvoeren van expertise; 
 

Overwegende de nood aan een structuur met rechtspersoonlijkheid in de regio die optreedt als 
juridische werkgever voor intergemeentelijk personeel; een structuur waar maximaal bestaande 

samenwerkingsverbanden kunnen inkantelen; een structuur waar de provincie, de VZW Midwest 
Invest (en eventueel het RESOC) op basis van een protocol kunnen toetreden; een structuur die de 

basis kan vormen voor een WVI dat zich als het ware heruit vindt en zich hierbij van onderuit 
heropbouwt; 

 
Overwegende de lopende gesprekken om te komen tot een sterkere samenwerking met de 

gebiedsgerichte werking van de provincie; 
 
Overwegende het reorganisatieproces dat de West-Vlaamse Intercommunale doorloopt waardoor 
zij  haar werking meer regionaal zal oriënteren in functie van ondersteuning van de besturen; 
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Overwegende de gevoerde gesprekken tijdens diverse bijeenkomsten van het Midwestoverleg en 

het secretarisoverleg; 
 

Overwegende het divers overleg met de provincie en de vertegenwoordigers van WVI; 
 

Overwegende de drie regionale infosessies die op diverse locaties in de regio werden 
georganiseerd om de schepenen, OCMW- en gemeenteraadsleden, secretarissen, financieel 

beheerders en stafmedewerkers, te informeren over het afgelegde traject en de ambities voor de 
regionale samenwerking in de toekomst; 

 
Overwegende de beschikbare beleidsdocumenten van de hogere overheid waaruit blijkt dat de druk 

op de besturen nog meer zal toenemen; 
 

Overwegende dat de statuten van de algemene overeenkomst Interlokale Vereniging Associatie 
Midwest, werden goedgekeurd in de gemeenteraad dd. 19 december 2011; 

 
Gelet op de nota ‘samen sterke besturen maken’ in bijlage toegevoegd; 

 
Gelet op het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn; 
 

Gelet op het decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001; 
 

Gelet op het gemeentedecreet,; 
 

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

Reuse) - 10 onthoudingen (Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, Mieke Van Hootegem, 

Justine Pillaert, Daniel Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, Filiep Manhaeve, 

Trees Verduyn-Coffyn en Lieve Lombaert) 

 

Artikel 1: Er wordt goedkeuring gehecht aan het voorgestelde traject om de intergemeentelijke 
samenwerking in de regio Midden-West-Vlaanderen te structureren en te versterken in functie van 

de deelnemende besturen. Het bestuur engageert zich om actief de verdere werking mee vorm te 
geven en keurt de nota “samen sterke besturen maken”, zoals in bijlage gevoegd, goed. 

 
Artikel 2: Deze beslissing wordt overgemaakt aan de Interlokale Vereniging Associatie Midwest, 

Peter Benoitstraat 13, 8800 Roeselare. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 14 december 2015. 
 

 
 

AGENDAPUNT nr. 14 

 

Audio: 

Meerjarenplan 2016-2019 en het budget 2016 van de vereniging Audio - Goedkeuring 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
De stad alsook het OCMW van Roeselare zijn lid van de vereniging Audio. Deze vereniging voert in 

opdracht interne audits uit; 
 

Conform artikel 148 en artikel 150 van het OCMW-decreet legt Audio het meerjarenplan 2016-
2019 en budget 2016 voor aan de gemeenteraad van al zijn leden; 

 
De gemeenteraad dient de beslissing te nemen binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat op 

de dag nadat de stad/gemeente de beslissing van de raad van beheer ontving.  
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Als binnen die termijn geen beslissing is bezorgd, wordt de gemeenteraad geacht aan het 

meerjarenplan of de aanpassingen ervan zijn goedkeuring te hebben verleend; 
 

Op 6 november 2015 bezorgde Audio via e-mail volgende stukken aan de stad: 
1. Uittreksel uit het verslag van de raad van beheer van Audio; 

2. Het meerjarenplan 2016-2019 van Audio; 
3. Het budget 2016 van Audio; 

 
Er zijn geen directe financiële gevolgen voor de stad;  

 
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 

 
BESLUIT, met algemene stemmen 

 
Enig artikel: De goedkeuring van het meerjarenplan 2016-2019 en het budget 2016 van Audio 

vzw wordt verdaagd naar de zitting van de gemeenteraad op 15.12.2015. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 14 december 2015. 
 

 
 

AGENDAPUNT nr. 15 
 
Thesauriekader en financiële rapportage van de financieel beheerder - kennisname. 
 
DE GEMEENTERAAD: 
 
Artikel 165 van het gemeentedecreet stipuleert: “De financieel beheerder rapporteert in volle 
onafhankelijkheid minstens éénmaal per jaar aan de gemeenteraad en het college van 
burgemeester en schepenen. Dat rapport omvat minstens een overzicht van de 
thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, alsook de evolutie van de 
budgetten. De financieel beheerder stelt tegelijkertijd een afschrift aan de gemeentesecretaris en 
de externe auditcommissie ter beschikking.”; 

Artikel 166 van het gemeentedecreet stipuleert: “De financieel beheerder rapporteert in volle 
onafhankelijkheid minstens éénmaal per jaar aan de gemeenteraad over de uitvoering van zijn taak 

van voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen 
verbintenissen. Hij stelt tegelijkertijd een afschrift van dat rapport ter beschikking aan het college 

van burgemeester en schepenen, de gemeentesecretaris en de externe auditcommissie.”; 
 

De voorliggende rapportage betreft de rapportage t.e.m. het derde kwartaal 2015; 
 

Samen met deze rapportage wordt een beleggings- en financieringskader (thesauriekader) 
voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Dit kader schetst de krijtlijnen binnen dewelke wordt gefinancierd en belegd. 
Heel wat van de in de rapportage gebruikte terminologie wordt toegelicht in het desbetreffende 

kader; 
 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 
 

NEEMT AKTE: 
 

Enig artikel: van het thesauriekader en de rapportage van de financieel beheerder t.e.m. het derde 
kwartaal 2015, zoals in bijlage gevoegd. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 14 december 2015. 
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AGENDAPUNT nr. 16 

Aangaan van leningen ter financiering van het Stadsbestuur Roeselare 
Dossier nr. ADM/078-2015 
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

DE GEMEENTERAAD 

In het kader van de opdracht “Aangaan van leningen ter financiering van het Stadsbestuur 
Roeselare” werd een bestek met nr. ADM/078-2015 opgesteld door de dienst financiën. 

Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 
* Perceel 1: leningen op 20 jaar, raming: € 18.500.000,00; 
* Perceel 2: leningen op 30 jaar, raming: € 1.500.000,00. 

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 20.000.000,00. 

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

Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. 

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. 

In het bestek is voorzien dat de opdracht na afloop tot 3 jaar na de sluiting van de basisopdracht 
herhaald kan worden. Deze herhaling gebeurt via een onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking en dit conform de bepalingen in artikel 26 §1 2°b van de wet op 
overheidsopdrachten van 15 juni 2006. 

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. 
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Gehoord het schepencollege in zijn verslag; 

BESLUIT: Met algemene stemmen - 5 onthoudingen (Annelies Carron, Francis Reynaert, Filip 
Deforche, Cyriel Ameye en Immanuel De Reuse) 

Artikel 1 
Het bestek met nr. ADM/078-2015 en de raming voor de opdracht “Aangaan van leningen ter 

financiering van het bestuur ”, opgesteld door de dienst financiën 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 van het bedrag dat via deze opdracht geleend zal worden, bedraagt 

€20.000.000,00. 

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

Artikel 3 
De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden. 

Artikel 4 
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees 
niveau. 
 
Aldus gedaan in openbare vergadering van 14 december 2015. 

 

 
AGENDAPUNT nr. 17 
 
Beheersovereenkomst tussen Stad, OCMW en Zorgbedrijf - goedkeuring. 
 
DE GEMEENTERAAD: 
 
Het OCMW is sinds 1 januari 2015 opgesplitst in het Zorgbedrijf enerzijds en het Kern-OCMW 
anderzijds, wat een grondige impact heeft; 
 
De beheersovereenkomst regelt de verhouding tussen de stichtende deelgenoten (OCMW en Stad 
Roeselare) en de opgerichte OCMW-vereniging van publiek recht, Zorgbedrijf Roeselare. Dit 
beleidsdocument regelt de wederzijdse rechten en plichten, opdrachten, beheerscontrole en 
financiële afspraken en dit met ingang van 1 januari 2016; 
 
Het OCMW en het Zorgbedrijf keurden deze overeenkomst goed op 2 december 2015: 
 
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 
 
BESLUIT, met algemene stemmen - 10 onthoudingen (Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, 
Mieke Van Hootegem, Justine Pillaert, Daniel Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, Lien 
Vuylsteke, Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert) 

Enig artikel: De beheersovereenkomst tussen Stad, OCMW en Zorgbedrijf, waarvan één 

exemplaar in bijlage gevoegd, wordt goedgekeurd. 

 

Aldus gedaan in openbare zitting van 14 december 2015. 
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AGENDAPUNT nr. 18a) 
 
OCMW (kern-OCMW): Herziening van het meerjarenplan 2014-2019 - goedkeuring. 
 
DE GEMEENTERAAD: 
 
Het meerjarenplan (MJP) 2014-2019 en het budget 2014 werden goedgekeurd in de raad voor 
maatschappelijk welzijn van 4 december 2013 en in de gemeenteraad van 16 december 2013. 
De herziening van het MJP 2014-2019 en het budget 2015 werden goedgekeurd in de raad voor 
maatschappelijk welzijn van 10 december 2014 en in de gemeenteraad van 15 december 2014; 

Het OCMW is sinds 1 januari 2015 opgesplitst in het Zorgbedrijf enerzijds en het Kern-OCMW 
anderzijds, wat een grondige impact heeft op het meerjarenplan en het budget van het OCMW 
(Kern-OCMW). Een herziening van het meerjarenplan dringt zich bijgevolg ook dit jaar op; 

Ook de intense samenwerking/synergie tussen de Stad en het Kern-OCMW (o.m. Welzijnshuis) 
zorgt ervoor dat het huidige meerjarenplan en ook de herziening ervan een andere finaliteit krijgen; 

Het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW Roeselare bepaalt o.m. de stadstoelage aan het 
OCMW. Met de oprichting van het Zorgbedrijf dient de geconsolideerde stadstoelage vanaf 1 
januari 2016 te worden opgesplitst in 2 stukken: Kern-OCMW Roeselare en Zorgbedrijf 
Roeselare. De financiële modaliteiten worden geformaliseerd in de beheersovereenkomst tussen 
de Stad, het Kern-OCMW en het Zorgbedrijf; 

Door het OCMW werd met het e-mailbericht d.d. 02.11.2015 aan het college van burgemeester 
en schepenen gevraagd om, in toepassing van art. 270 van het OCMW-decreet, advies te 
verlenen over het ontwerp van de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en het ontwerp-
budget 2016; 

Om de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW te kunnen goedkeuren dient 
nagegaan te worden of de som van de stadstoelage aan het kern-OCMW en aan het Zorgbedrijf 
niet hoger is dan de bedragen die voorzien werden in het goedgekeurd meerjarenplan 2014-2019 
van het OCMW (voor de splitsing in kern-OCMW en Zorgbedrijf); 
 
Meerjarenplan 2016-2021 van het Zorgbedrijf en meerjarenplan 2014-2019 van het Kern-
OCMW: 
 
Toelage  

 2016 2017 2018 2019 

Kern-OCMW 6.468.826 6.837.489 7.252.423 7.847.553 

Zorgbedrijf 8.059.075 7.909.075 7.759.075 7.609.075 

Totaal (*) 14.527.901 14.746.564 15.011.498 15.456.628 

 

(*) Totaal: dit is het totale bedrage van de stadstoelage aan het kern-OCMW en het Zorgbedrijf. 
Deze bedragen stemmen overeen met de bedragen opgenomen in het goedgekeurd 
meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW (voor splitsing) en dus ook met de bedragen 
opgenomen in het meerjarenplan van de Stad. 
 
In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 23 november 2015 werd dan ook 
gunstig advies verleend; 
 
De herziening van het meerjarenplan werd vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn 
op 2 december 2015 en sluit op volgende cijfers: 

Toelage: 
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 2016 2017 2018 2019 

Kern-OCMW 6.468.826 6.837.489 7.252.423 7.847.553 

 
In toepassing van art. 148 van het OCMW-decreet dient de gemeenteraad de herziening van het 
meerjarenplan goed te keuren; 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 
 
BESLUIT, met algemene stemmen - 2 onthoudingen (Annelies Carron en Francis Reynaert) - 
13 neen (Filip Deforche, Cyriel Ameye, Immanuel De Reuse, Frederik Declercq, Brecht 
Vermeulen, Mieke Van Hootegem, Justine Pillaert, Daniel Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, 
Lien Vuylsteke, Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn en Lieve Lombaert) 
 
Artikel 1: De herziening van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW wordt goedgekeurd op 
volgende cijfers. 
 
Toelage: 
 

 2016 2017 2018 2019 

Kern-OCMW 6.468.826 6.837.489 7.252.423 7.847.553 

 
Artikel 2: Een afschrift wordt bezorgd aan het OCMW, Gasthuisstraat 10, 8800 Roeselare en 
aan de gouverneur. 
 
Aldus gedaan in openbare vergadering van 14 december 2015. 
 
 
 
AGENDAPUNT nr. 18b) 
 
OCMW-kern. Budget 2016 - aktename. 
 
DE GEMEENTERAAD: 
 
Door het OCMW werd met het e-mailbericht d.d. 02.11.2015 aan het college van burgemeester 
en schepenen gevraagd om, in toepassing van art. 270 van het OCMW-decreet, advies te 
verlenen over het ontwerp van de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en het ontwerp-
budget 2016; 

In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 23 november 2015 werd gunstig 
advies verleend over het ontwerp-budget 2016 gezien het kadert binnen het ontwerp-herziende 
meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW; 
 
De herziening van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW werd door de gemeenteraad in 
zitting van heden vastgesteld op volgende cijfers: 
 
Toelage: 

 2016 2017 2018 2019 

Kern-
OCMW 

6.468.826 6.837.489 7.252.423 7.847.553 

 
Het budget 2016 van het OCMW werd voorgelegd aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 
2 december 2015 en sluit als volgt: 
 
 



14.12.2015 233 
____________________________________________________________________________ 

 

 

Exploitatiebudget: 
Uitgaven: - 21.040.930 EUR 
Ontvangsten: 21.857.699 EUR 
 816.769 EUR 
 
Investeringsbudget: 
Uitgaven: 6.195.631 EUR 
Ontvangsten: 411.761 EUR 
 -5.783.870 EUR 
 
 

 

Andere: 
Uitgaven: 644.554 EUR 
Ontvangsten 6.000.000 EUR 
 5.355.446 EUR 
 
Budgettair resultaat boekjaar: 388.345 EUR 
 

Gemeentelijke toelage OCMW 2016: 6.468.826 EUR; 

In toepassing van artikel 150 van het OCMW-decreet moet de gemeenteraad enkel kennis nemen 
van het budget wanneer deze binnen de grenzen blijft van de gemeentelijke bijdrage die 
opgenomen is in het meerjarenplan; 
 
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 

NEEMT AKTE: 
 
Artikel1: van het budget voor het dienstjaar 2016; 
 
Artikel 2: Onderhavige beslissing zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan de heer 
Voorzitter van het OCMW van en te Roeselare en aan de provinciegouverneur. 
 
Aldus gedaan in openbare vergadering van 14 december 2015. 
 
 

AGENDAPUNT nr. 19a) 
 
Zorgbedrijf. Meerjarenplan 2016-2021 - goedkeuring. 
 
DE GEMEENTERAAD: 
 
Het meerjarenplan (MJP) 2014-2019 van het OCMW en het budget 2014 van het OCMW 
werden goedgekeurd in de raad voor maatschappelijk welzijn van 4 december 2013 en in de 
gemeenteraad van 16 december 2013. 
De herziening van het MJP 2014-2019 van het OCMW en het budget 2015 van het OCMW 
werden goedgekeurd in de raad voor maatschappelijk welzijn van 10 december 2014 en in de 
gemeenteraad van 15 december 2014; 

Het OCMW is sinds 1 januari 2015 opgesplitst in het Zorgbedrijf enerzijds en het Kern-OCMW 
anderzijds, wat een grondige impact heeft op het meerjarenplan en het budget van het kern-
OCMW en het Zorgbedrijf; 

Het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW Roeselare stelt o.m. de stadstoelage aan het 
OCMW vast. Met de oprichting van het Zorgbedrijf dient de geconsolideerde stadstoelage vanaf 1 
januari 2016 te worden opgesplitst in 2 stukken: Kern-OCMW Roeselare en Zorgbedrijf 
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Roeselare. In de beheersovereenkomst worden o.a. de financiële modaliteiten geformaliseerd 
tussen de Stad, het Kern-OCMW en het Zorgbedrijf; 

In de algemene vergadering van het Zorgbedrijf van 2 december 2015 en in de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn van 2 december 2015 werd het meerjarenplan 2016-2021 van het 
Zorgbedrijf vastgesteld als volgt: 
 
Toelage: 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Zorgbedrijf 8.059.075 7.909.075 7.759.075 7.609.075 7.459.075 7.309.075 

 

Om het meerjarenplan 2016-2021 van het Zorgbedrijf te kunnen goedkeuren dient nagegaan te 
worden of de som van de stadstoelage aan het kern-OCMW en aan het Zorgbedrijf niet hoger is 
dan de bedragen die voorzien werden in het goedgekeurd meerjarenplan 2014-2019 van het 
OCMW (voor de splitsing in kern-OCMW en Zorgbedrijf). Hiervoor wordt ook verwezen naar de 
afspraken opgenomen in de beheersovereenkomst tussen de Stad, het kern-OCMW en het 
Zorgbedrijf. Daarin werd o.a. ook opgenomen dat de toelage aan het Zorgbedrijf in 2016 
8.059.075 euro bedraagt en dat deze toelage jaarlijks met 150.000 euro vermindert: 
 
Meerjarenplan 2016-2021 van het Zorgbedrijf en meerjarenplan 2014-2019 van het Kern-
OCMW: 
 
Toelage  

 2016 2017 2018 2019 

Kern-OCMW 6.468.826 6.837.489 7.252.423 7.847.553 

Zorgbedrijf 8.059.075 7.909.075 7.759.075 7.609.075 

Totaal (*) 14.527.901 14.746.564 15.011.498 15.456.628 

 

(*) Totaal: dit is het totale bedrage van de stadstoelage aan het kern-OCMW en het Zorgbedrijf. 
Deze bedragen stemmen overeen met de bedragen opgenomen in het goedgekeurd 
meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW (voor splitsing) en dus ook met de bedragen 
opgenomen in het meerjarenplan van de Stad; 
 
Artikel 228 van het OCMW-decreet bepaalt dat de OCMW-verenigingen van publiek recht 
onderworpen zijn aan dezelfde controle en hetzelfde toezicht als het OCMW zelf; 
 
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 
 
BESLUIT, met algemene stemmen - vijf onthoudingen (Filip Deforche, Cyriel Ameye en 
Immanuel De Reuse, Annelies Carron en Francis Reynaert) - tien neen (Frederik Declercq, 
Brecht Vermeulen, Mieke Van Hootegem, Justine Pillaert, Daniel Vanden Berghe, Bart De 
Meulenaer, Lien Vuylsteke, Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert) 

Artikel 1: Het meerjarenplan 2016-2021 van het Zorgbedrijf wordt goedgekeurd op volgende 
cijfers: 
 
Toelage: 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Zorgbedrijf 8.059.075 7.909.075 7.759.075 7.609.075 7.459.075 7.309.075 
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Artikel 2: Een afschrift wordt bezorgd aan het Zorgbedrijf, Gasthuisstraat 10, 8800 Roeselare en 
aan de gouverneur. 
 
Aldus gedaan in openbare vergadering van 14 december 2015. 
 

 
 

AGENDAPUNT nr. 19b) 
 
Zorgbedrijf. Budget 2016 - kennisname. 
 
DE GEMEENTERAAD: 
 
In de algemene vergadering van het Zorgbedrijf van 2 december 2015 en in de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn van 2 december 2015 werd het budget 2016 van het Zorgbedrijf 
vastgesteld als volgt: 
 
budget 2016 
 
Exploitatiebudget: 
Uitgaven: - 41.172.893 EUR 
Ontvangsten: 43.028.721 EUR 
 1.855.828 EUR 
 
Investeringsbudget: 
Uitgaven: 3.752.666 EUR 
Ontvangsten: 1.151.735 EUR 
 -2.600.931 EUR 
 
Andere: 
Uitgaven: 1.657.954 EUR 
Ontvangsten             EUR 
 -1.657.954 EUR 
 
Budgettair resultaat boekjaar: -2.403.057 EUR 
 
 
Gemeentelijke toelage Zorgbedrijf 2016: 8.059.075 EUR; 
 
Het budget 2016 kadert binnen het in zitting van heden goedgekeurd meerjarenplan 2016-2021 
van het Zorgbedrijf; 
 
Artikel 228 van het OCMW-decreet bepaalt dat de OCMW-verenigingen van publiek recht 
onderworpen zijn aan dezelfde controle en hetzelfde toezicht als het OCMW zelf; 
 
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 

NEEMT AKTE: 
 
Artikel 1: van het budget voor het dienstjaar 2016. 
 

Artikel 2: Onderhavige beslissing zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan de heer 
Voorzitter van het OCMW van en te Roeselare en aan de provinciegouverneur. 
 
Aldus gedaan in openbare vergadering van 14 december 2015. 
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Toegevoegd punt: 

Aanleg van een schaatsweide. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

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

  
NEEMT AKTE: 

van het toegevoegd punt, ingediend door mevr. Trees Coffyn, raadslid N-VA, bij e-mail d.d. 09 
december 2015 betreffende de aanleg van een schaatsweide; 

 
AANHOORT: 

de toelichting van mevr. Trees Coffyn, raadslid N-VA, met volgende motivering: 
 
“De schaatsers verheugen zich er op dat er tijdens de eindejaarsperiode terug een schaatspiste is 
op de Grote Markt. 
Doch niets evenaart te schaatsen op een natuurlijke ijsvijver of bevroren waterloop waar 
schaatsers naar believen hun rondjes kunnen rijden in de vrije natuur. 

Het duurt wel een hele tijd vooraleer een vijver of waterloop dichtgevroren is en dan nog niet 
zonder gevaar. 

Een prima alternatief hiervoor is een schaatsweide. 

Voor de aanleg van een schaatsweide volstaat een stuk afgevlakte grond of weide met een geringe 
diepte van ±15cm, die is dan ook vlug gevuld met ons hemelwater of kan bijgevuld worden. 

Gezien de geringe diepte is de schaatsweide bij enkele dagen vorst dichtgevroren, bij een dikte van 
ongeveer 8cm kan er reeds veilig geschaatst worden. Bij dieper water moet het ijs een stuk dikker 
zijn. 

Op de oever van de schaatsweide volstaan een randje gras en eventueel een zitbank om 
gemakkelijk de schaatsen aan te binden.  

In Kortemark werden 2 waterbekkens gegraven die gebruikt kunnen worden als schaatsweide, in 
Ruiselede werd onlangs effectief een schaatsweide aangelegd.  

We vragen de raad het volgende goed te keuren: 

 
De mogelijkheid om een schaatsweide aan te leggen op grondgebied Roeselare te onderzoeken.” 

 
Met het antwoord van schepen Filiep Bouckenooghe dat het een leuk idee is; dat er echter een 

overweging dient gemaakt te worden tussen de kosten (energie, investering) en wat brengt het 
ons op of m.a.w. wat geven we aan de burger in de plaats; dat de Stad momenteel niet beschikt 

over een dergelijke weide; dat het technisch wel mogelijk is maar daar hangt wel een prijskaartje 
aan vast: kosten exploitatie, schaatsverhuur, Rode Kruispost, parking, bankjes voorzien,…; dat 

dus logistiek wel het één en ander moet gedaan worden; dat fundamenteel voor een dikte van 8 
cm 7 op één volgende dagen een gemiddelde temperatuur van -5 graden moet zijn; dat bekeken 

over de laatste 5 jaar slechs éénmaal nl. in 2013 7 dagen na één zo koud was; dat in Roeselare 
ook schaatsplezier kan beleefd worden tijdens de kerstperiode; dat rekening houdend met het 

voorgaande dan ook voorgesteld wordt om niet in te gaan op het voorstel; 
 

En met repliek van het betrokken raadslid dat er geen energie nodig is omdat alles op een 
natuurlijke wijze gebeurt; dat er ook geen toezicht nodig is en met voorstel om dit in te richten op 

het bedrijventerrein in Beveren; 
 

Gaat over tot de stemming: 
Stemmen ja: Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, Mieke Van Hootegem, Justine Pillaert, Daniel 

Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, Lieve 
Lombaert, Annelies Carron, Francis Reynaert, Filip Deforche, Cyriel Ameye en Immanuel De 
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Reuse. 

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

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

 
BESLUIT: 

 
Enig artikel: Het toegevoegd punt wordt niet goedgekeurd. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 14 december 2015. 

 
 


