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GEMEENTERAAD D.D. 15 DECEMBER 2015 
 

 
 

 
Aanwezig:         28 raadsleden 

Luc Martens: burgemeester 
Bart Wenes: voorzitter gemeenteraad 

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

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

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

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

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

 
Verontschuldigd: mevr. Siska Rommel, dhr. Maxim Deweerdt en dhr. Filip Deforche, 

raadsleden. 
 

Afwezig bij de aanvang van de zitting:  
Dhr. Marc Vanwalleghem, schepen. 

Mevr. Yana Debusschere, mevr. Mieke Van Hootegem, mevr. Lien Vuylsteke, dhr. Brecht 
Vermeulen en dhr. Stefaan Van Coillie, raadsleden. 

 
Afwezig: - 

 
Mededelingen: 

 
- Er werden 4 vragen om uitleg ingediend. 

- De retributielijsten voor 2016 werden, in gevolge de gemeenteraadsbeslissing van  
18 november 2013, ter inzage gelegd van de gemeenteraadsleden in het inzagelokaal vanaf 

08.12.2014 t/m 15.12.2015. 
- Er wordt gevraagd om het attest van de onkosten van gemeenteraadsleden te bezorgen tegen 

eind dit jaar. 
 

MET OPEN DEUREN: 
 

 
  



15.12.2015 240 
 

 
AGENDAPUNT nr. 1 

 
Vraag om uitleg d.d. 10.12.2015 van dhr. Cyriel Ameye, raadslid Vlaams Belang, betreffende 

gratis bussen tijdens de eindejaarsweekends. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
  

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

NEEMT AKTE: 
van de vraag van dhr. Cyriel Ameye, raadslid Vlaams Belang, ingediend bij schrijven van 

10.12.2015 waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen 
over gratis bussen tijdens de eindejaarsweekends; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van dhr. Cyriel Ameye, raadslid Vlaams Belang en met vragen over 
de opgevoerde frequentie, de bereikbaarheid van Beitem met de bus, de communicatie, de 

kostprijs voor de stad kortom een verduidelijking van het proefproject; 
 

Met het antwoord van schepen Griet Coppé dat hieromtrent reeds communicatie werd gevoerd 
via een persbericht, website, sociale media,..; dat zondagavond dhr. Francis Reynaert pochte 

over de inzet van bussen tijdens het eindejaar; dat deze vraag ook zal helpen om het gratis 
openbaar busvervoer onder de aandacht te brengen voor de volgende weekends; dat het 

voorbije weekend een topweekend was, ook voor De Lijn; dat het gratis openbaar vervoer 
tijdens de shoppingsweekends (12 en 13.12, 19 en 20.12, 26 en 27.12 en 03.01 en 

04.01) zowel op zaterdag als op zondag geldt; dat op zondag de frequentie van de stadslijnen 
werd aangepast van een uur frequentie naar een halfuur frequentie; dat de lijn Roeselare-

Beitem-Menen en Roeselare-Moorslede-Menen (lijn 54 en 55) niet werd aangepast doordat op 
zaterdag en zondag door de combinatie van deze lijnen reeds een uur frequentie van toepassing 

is; dat het gratis openbaar vervoer tijdens deze weekends werd ingevoerd op vraag van De Lijn; 
dat de Stad uiteraard wenste in te gaan op het aanbod want alles moest op alles gezet worden 

om het comfort tijdens deze weekends te verhogen; dat de kostprijs zal gedragen worden door 
De Lijn en de Stad en wordt geraamd op 5.600 euro excl. btw per weekend; dat deze kostprijs 

wordt verhoogd met de kostprijs voor het effectief gebruik ervan; dat de Stad achteraf een 
factuur krijgt met de facturatie van het aantal ritten en het aantal gebruikers; dat het 

proefproject frequentieverhoging tijdens deze vier weekends ten laste vallen van De Lijn en de 
Stad, voor elk de helft; dat dit betekent dat er twee weekends ten laste zijn van de Stad en 

twee weekends ten laste van De Lijn; dat de kostprijs voor de Stad 4.516 euro excl. btw per 
weekend bedraagt; dat dit een proefproject is van De Lijn in een centrumstad; dat de Stad 

uiteraard blij is met dit aanbod en hoopt dat dit een succes zal zijn; dat de Stad zeker bereid is 
om verder in te gaan op meer frequenties; 

 
En met repliek van het betrokken raadslid dat er inderdaad een uur frequentie is maar dit ter 

hoogte van de steenbakkerij en niet het centrum van Beveren; dat ook na 18.30u de bus moet 
kunnen genomen worden en dat er te weinig marge is; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 15 december 2015. 

 

Mevr. Yana Debusschere en dhr. Stefaan Van Coillie, raadsleden, vervoegen de zitting. 

Dhr. Marc Vanwalleghem, schepen, vervoegt de zitting. 
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Vraag om uitleg d.d. 10.12.2015 van mevr. Annelies Carron, raadslid Open Vld, betreffende 

de belasting op brandstofpompen. 
 

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 

10.12.2015 waarbij zij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen 
over de belasting op brandstofpompen; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van mevr. Annelies Carron, raadslid Open Vld en met vraag  
waarom de aanpassing van het belastingreglement op brandstofpompen niet werd 

geagendeerd op de agenda van de gemeenteraad voor aanpassing zoals meegedeeld eind 
2014; 

 
Met het antwoord van schepen Henk Kindt dat de Stad toen inderdaad de intentie had om een 

beter reglement op te maken; dat in 2015 inderdaad werd geopteerd om het reglement niet 
meer aan te passen; dat echter bleek dat het reglement solide werkt en dat voor de aanslagen 

in 2014 geen enkel bezwaar werd ingediend en dat ook alle betalingen correct gebeurden; dat 
dit ook het geval was voor de aanslagen in 2015; dat een aanpassing ook een risico inhoudt op 

juridische vlak omdat dit weer in de richting zou gaan van een differentiatie en dat dan ook, 
omwille van dit risico, werd geopteerd om het huidig reglement niet meer aan te passen; 

 
En met repliek van het betrokken raadslid dat het wel spijtig is dat een aanpassing toen werd 

beloofd; 
 

En met antwoord van de betrokken schepen dat dit ook onaangenaam is voor het college van 
burgemeester en schepenen maar dat het dossier ook juridisch correct moet onderbouwd zijn; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

Aldus gedaan in openbare zitting van 15 december 2015. 
 

 

Dhr. Brecht Vermeulen, raadslid N-VA, vervoegt de zitting. 

 

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

stand van zaken m.b.t. de werken aan de Brugsesteenweg voor een vlottere doorgang. 
 

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 
over de stand van zaken m.b.t. de werken aan de Brugsesteenweg voor een vlottere doorgang 

naar het stadscentrum; 
 

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

stand van zaken omtrent de heraanleg van de Brugsesteenweg en eveneens met vraag 
wanneer deze werken gepland zullen worden; 
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Met het antwoord van schepen Griet Coppé dat deze vraag reeds meermaals een item tot 
discussie is geweest maar dat het toch wenselijk is om de puntjes op de i te zetten; dat deze 

weg aanvankelijk een provincieweg is; dat deze weg echter werd overgedragen naar het 
Vlaamse Gewest; dat indertijd een studie werd opgemaakt door de Provincie en dat deze 

aanbestedingsklaar was; dat door de overdracht naar het Vlaamse Gewest nu alles in een 
stand still is terechtgekomen; dat door de inkrimping van de budgetten voor investeringen het 

wenselijk is om een nieuwe studie op te maken; dat AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) 
recent een studieopdracht heeft uitgeschreven voor het maken van een studie vanaf de ovonde 

tot de rotonde Koning Leopold III-laan; dat ook een proefopstelling zal gebeuren, niet op de weg, 
maar wel virtueel; dat de startnota reeds werd goedgekeurd en dat AWV volop bezig is met de 

studie; dat de stad in deze ook toeschouwer is en dient te wachten op de resultaten; dat de 
timing moeilijk te bepalen is, maar de stad hoopt volgend jaar uitsluitsel te krijgen; dat het 

hoogstwaarschijnlijk niet voor deze legislatuur zal zijn; 
 

En met repliek van het betrokken raadslid dat de handelaars in het centrum hier geen 
boodschap aan hebben en dat reeds het voorstel werd gedaan om tijdelijke ingrijpen te doen; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

Aldus gedaan in openbare zitting van 15 december 2015. 
 

 

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

betreffende het nieuwe personeelsplan en de personeelsformatie. 

 
 

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 het nieuw personeelsplan en de personeelsformatie; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van dhr. Immanuel De Reuse, raadslid Vlaams Belang en met vraag 
of men op de hoogte is van de verschillen in verloning voor het uitvoeren van dezelfde taken en 

de spanningen die dit met zich meebrengt en eveneens met vraag hoe dit kan opgelost worden; 
 

Met het antwoord van schepen Henk Kindt dat het bestuur zich bewust is van dergelijke 
situaties en de spanningen die dit met zich meebrengt; dat de cruciale vraag in deze is wie van 

de twee correct verloond wordt; dat dit geen rechtstreeks gevolg is van de nieuwe 
organisatiestructuur die zo goed als ingevuld is; dat er ook reeds verschillende infosessies 

werden georganiseerd, ook in DIPOD; dat aan de organisatiestructuur ook een 
personeelsbehoefteplan gekoppeld is; dat in de nieuwe organisatiestructuur en met het 

personeelsbehoeftenplan vanaf 1 januari aan de slag kan gegaan worden; dat een tweede 
oefening werd opgestart nl. de functieweging; dat deze echter nog niet afgerond is; dat het 

kader van de nieuwe structuur duidelijkheid dient te schaffen over het loongebouw nl. welke 
functie moet aan welke loonschaal gekoppeld worden; dat er eerst een theoretische oefening 

werd gemaakt volgens de methodiek aangereikt door ACCOR; dat per functiefamilie een 
workshop met medewerkers, leidinggevenden en vakorganisaties werd georganiseerd; dat op 

basis van de resultaten van de workshops wordt bepaald wat de correcte verloning is; dat de 
verloning voor 90% correct is en dat momenteel een screening per dienst met de 

leidinggevenden zal gebeuren om te kijken wat de zogenaamde amaliën zijn; dat dit ook gebeurt 
in samenwerking met de medewerkers; dat er dus kan geconcludeerd worden dat er nog 
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spanningen zijn; dat DIPOD een moeilijke periode achter de rug heeft en dat aan de 

medewerkers nog een perspectief zal aangeboden worden; 
 

En met repliek van het betrokken raadslid of dit geen aanleiding kan geven tot demotivatie van 
personeelsleden; dat ook technisch personeel van het OCMW wordt ingezet op de site; dat 

daar ook een verschil in verloning is; dat hopelijk alles vlug van de baan is; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 154 december 2015. 
 

 

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.  
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 - 8 onthoudingen (Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, 

Justine Pillaert, Daniel Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, Filiep Manhaeve, Trees 

Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert) 

 
Enig artikel: Het meerjarenplan 2016-2019 en het budget 2016 van Audio worden 

goedgekeurd. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 15 december 2015. 
 

 
Mevr. Mieke Van Hootegem, raadslid N-VA, vervoegt de zitting. 
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AGENDAPUNT nr. 2 

 
Indirecte belasting op de afgifte van administratieve stukken, op het afleveren van 

bouwdossiers, documenten en inlichtingen inzake stedenbouw 
 

DE GEMEENTERAAD : 
 

Gelet op artikel 42, 43 en 186 van het gemeentedecreet ; 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen (B.S.4 juli 2008); en latere 
wijzigingen 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 01.07.2014, houdende heffing van een indirecte 
belasting op de afgifte van administratieve stukken, op het afleveren van bouwdossiers, 

documenten en inlichtingen inzake stedenbouw voor een periode ingaand op 02.07.2014 en 
eindigend op 31.12.2019; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT, Met algemene stemmen - 14 neen (Annelies Carron, Francis Reynaert, 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, Lieve Lombaert) 
 

Artikel 1 
Voor een periode ingaand op 01.01.2016 en eindigend op 31.12.2019 wordt, een indirecte 

belasting geheven, op het afleveren van uittreksels, getuigschriften, afschriften, attesten, 
vergunningen en/of andere stukken, volgens de hierna vermelde voorwaarden. 

Deze belasting valt ten laste van de personen of instellingen aan wie, door de gemeente op 
verzoek of ambtshalve, deze bovenstaande stukken worden uitgereikt. 

 

Artikel 2 

Afgifte van administratieve stukken 
 

a) elektronische identiteitskaart, alsook voor alle duplicaten & vernieuwingen: 

 Gewone procedure: 

Aanmaakkost aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met € 5,00 

belasting 

 Dringende procedure: 

Aanmaakkost aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met € 5,00 
belasting 

 Heel dringende procedure: 

Aanmaakkost aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met € 5,00 

belasting 

 
b) van elektronische identiteitskaart, alsook voor elk duplicaat, voor kinderen -12 jaar: Kids ID 

 Gewone procedure: 

Aanmaakkost aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met € 0,00 

belasting 

 Dringende procedure: 

Aanmaakkost aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met € 2,00 
belasting 
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 Heel dringende procedure: 

Aanmaakkost aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met € 2,00 

belasting 
 

c) Identiteitsbewijzen (geldig voor 2 jaar), alsook voor elk duplicaat, voor kinderen-vreemdeling 
-12 jaar: 

€ 1,25 
 

d) Identiteitsstukken voor kinderen,- 12 jaar, Belg of vreemdeling: 

 € 0,00 bij een eerste inschrijving en 

 € 0,50 bij vernieuwing na verlies of beschadiging 
 

e) Verblijfsvergunningen voor vreemdelingen: 
 

-  Elektronische A-kaart (bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister – tijdelijk 
verblijf),   

 
-  Elektronische B-kaart (bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister – onbeperkt 

verblijf)l, de elektronische C-kaart (identiteitskaart voor vreemdeling), de elektronische D-
kaart (langdurig ingezetene), de elektronische E-kaart (verklaring van inschrijving), de 

elektronische E+-kaart (document ter staving van duurzaam verblijf), de elektronische F-
kaart (verblijfskaart voor een familielid van een E.U.-onderdaan), de elektronische F+-kaart 

(duurzame verblijfskaart voor een familielid van een E.U.—onderdaan: 
 

- Elektronische H-kaart (arbeidskaart én verblijfskaart voor hoogopgeleide derdelanders) 
 

 Gewone procedure: 

Aanmaakkost aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met € 5,00 
belasting 

 Dringende procedure: 

Aanmaakkost aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met € 5,00 

belasting 

 Heel dringende procedure: 

Aanmaakkost aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met € 5,00 

belasting 
 

- Attesten van immatriculatie model A en B, alsook voor alle duplicaten en vernieuwingen: 

Aanmaakkost aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met € 4,20 belasting 

 
- Verblijfsbewijzen voor vreemdelingen  

 

 bijlage 3: aankomstverklaring, en bijlage 35: bijzonder verblijfsdocument: € 2,50 

 Op alle overige bijlagen wordt geen belasting geheven. 
 

f) Arbeidskaarten (voor werknemers) :  

€ 2,50 ongeacht de geldigheidsduur van de kaart. 

 
g) Reispassen : 

 Gewone procedure: 

Aanmaakkost aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met € 14,00 
belasting 

 Spoedprocedure: 
Aanmaakkost en consulair recht aangerekend door de hogere overheid vermeerderd 

met  

€ 20,00 belasting 
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h) Reispassen voor personen -18 jaar :  

Aanmaakkost aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met € 0,00 belasting  

 
i) Rijbewijs in bankkaartmodel, alsook voor alle duplicaten & vernieuwingen:  

Aanmaakkost aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met € 5,00 belasting 
 

j) Internationaal rijbewijs, alsook voor alle duplicaten & vernieuwingen:  

Aanmaakkost aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met € 5,00 belasting 

 

k) Trouwboekje : € 25,00 (inbegrepen de belasting op het erin voorkomend 

huwelijksgetuigschrift)   
 

l) Voor onvoorziene oproepen waarbij personeel buiten de gewone openingsuren voor het 

publiek dient opgeroepen te worden: € 75,00, ter compensatie van de gemaakte 

personeelskosten. 
 

m) - een affiche “Beteugeling van de Dronkenschap”, Besluitwet van 14 november 1939 : € 

5,00/stuk 

- een affiche “Regels inzake het sluitingsuur in horeca uitbatingen”, uittreksel uit het 

Stedelijk  

  Politiereglement : € 5,00/stuk 

 
Van de belasting onder artikel 2 zijn vrijgesteld : 

- de stukken welke krachtens een wet, een decreet, een K.B. of andere overheidsverordening 
kosteloos door het gemeentebestuur dienen te worden afgegeven; 

- de stukken, welke aan behoeftige personen worden afgegeven: de behoeftigheid wordt 
vastgesteld door elk overtuigend bewijsstuk; 

- de machtiging met betrekking tot activiteiten, die als dusdanig reeds voorwerp zijn van de 
heffing van een belasting of retributie ten behoeve van de gemeente; 

- de geldigverklaring van aanvraagformulieren voor sociale abonnementen van de N.M.B.S. en 
de Lijn; 

- de stukken afgeleverd in het kader van tewerkstelling; 
 

Artikel 3 
Afleveren van bouwdossiers, documenten en inlichtingen inzake stedenbouw 

1. Dossierkost stedenbouwkundige vergunningen/melding: 
a) Stedenbouwkundige aanvragen zonder openbaar onderzoek : € 65 

b) Stedenbouwkundige aanvragen met openbaar onderzoek : € 120  
c) Digitale aanvragen zonder openbaar onderzoek: € 55 

d) Digitale bouwaanvragen met openbaar onderzoek: € 110  
e) Stedenbouwkundige aanvragen van projecten met meer dan 1 woongelegenheid per 

aanvraag: 
   € 25 per bijkomende woongelegenheid bovenop de dossierkost van a, b, c of d. 

f) Afleveren van een attest van aanplakking: € 5 
g) Afleveren melding: € 25 

h) Afleveren van een digitale melding: € 20 
 

2. Dossierkost verkavelingsvergunning: 
a) Verkavelingsaanvraag zonder openbaar onderzoek : € 75 

b) Verkavelingsaanvraag met openbaar onderzoek : € 120  
f) Afleveren van een attest van aanplakking: € 5 

g) Verkavelingsaanvragen met meer dan 1 nieuwe woongelegenheid per aanvraag:  
   € 25 per bijkomende woongelegenheid bovenop de dossierkost van a of b. 

 
3. Dossierkost afleveren stedenbouwkundig attest: € 25 
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4. Andere: de kosten gemaakt voor producten of diensten door de administratie: de werkelijke 

kostprijs van het product of dienst (bv. verwerking van documenten in het kader van 
openbaarheid van bestuur, planafdrukken,…) 

 

Artikel 4 

De belastingen worden contant ingevorderd tegen afgifte van een kwitantie.  

Als de contantbelasting niet kan worden geïnd, wordt de belasting een kohierbelasting. Ze 
wordt dit door opname in een kohier en krijgt vanaf dan alle kenmerken van een 

kohierbelasting. 
 

Artikel 5 
De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen 

volgens de modaliteiten van het decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen. 
 

Artikel 6 
De gemeenteraadsbeslissing van 01.07.2014 voor een periode ingaand op 02.07.2014 en 

eindigend op 31.12.2019, houdende heffing van een indirecte belasting op de afgifte van 
administratieve stukken, op het afleveren van bouwdossiers, documenten en inlichtingen inzake 

stedenbouw wordt hierbij opgeheven met ingang van 01.01.2016. 

 

Artikel 7 
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

 
Aldus gedaan in openbare vergadering van 15 december 2015 

 
 

Mevr. Lien Vuylsteke, raadslid N-VA, vervoegt de zitting. 

 

 

AGENDAPUNT nr. 3 
 

Indirecte belasting op de afgifte van administratieve stukken, op het afleveren van 
bouwdossiers, documenten en inlichtingen inzake stedenbouw 

 
DE GEMEENTERAAD : 

 
Gelet op artikel 42, 43 en 186 van het gemeentedecreet ; 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen (B.S.4 juli 2008); en latere 

wijzigingen 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 01.07.2014, houdende heffing van een indirecte 

belasting op de afgifte van administratieve stukken, op het afleveren van bouwdossiers, 
documenten en inlichtingen inzake stedenbouw voor een periode ingaand op 02.07.2014 en 

eindigend op 31.12.2019; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT, Met algemene stemmen - 14 neen (Annelies Carron, Francis Reynaert, 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, Lieve Lombaert) 
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Artikel 1 

Voor een periode ingaand op 01.01.2016 en eindigend op 31.12.2019 wordt, een indirecte 

belasting geheven, op het afleveren van uittreksels, getuigschriften, afschriften, attesten, 
vergunningen en/of andere stukken, volgens de hierna vermelde voorwaarden. 

Deze belasting valt ten laste van de personen of instellingen aan wie, door de gemeente op 
verzoek of ambtshalve, deze bovenstaande stukken worden uitgereikt. 

 

Artikel 2 

Afgifte van administratieve stukken 
 

l) elektronische identiteitskaart, alsook voor alle duplicaten & vernieuwingen: 

 Gewone procedure: 

Aanmaakkost aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met € 5,00 
belasting 

 Dringende procedure: 

Aanmaakkost aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met € 5,00 

belasting 

 Heel dringende procedure: 

Aanmaakkost aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met € 5,00 

belasting 
 

m) van elektronische identiteitskaart, alsook voor elk duplicaat, voor kinderen -12 jaar: Kids ID 

 Gewone procedure: 

Aanmaakkost aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met € 0,00 
belasting 

 Dringende procedure: 

Aanmaakkost aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met € 2,00 
belasting 

 Heel dringende procedure: 

Aanmaakkost aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met € 2,00 

belasting 
 

n) Identiteitsbewijzen (geldig voor 2 jaar), alsook voor elk duplicaat, voor kinderen-vreemdeling 
-12 jaar: 

€ 1,25 
 

o) Identiteitsstukken voor kinderen,- 12 jaar, Belg of vreemdeling: 

 € 0,00 bij een eerste inschrijving en 

 € 0,50 bij vernieuwing na verlies of beschadiging 

 
p) Verblijfsvergunningen voor vreemdelingen: 

 
-  Elektronische A-kaart (bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister – tijdelijk 

verblijf),   
 

-  Elektronische B-kaart (bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister – onbeperkt 
verblijf)l, de elektronische C-kaart (identiteitskaart voor vreemdeling), de elektronische D-

kaart (langdurig ingezetene), de elektronische E-kaart (verklaring van inschrijving), de 
elektronische E+-kaart (document ter staving van duurzaam verblijf), de elektronische F-

kaart (verblijfskaart voor een familielid van een E.U.-onderdaan), de elektronische F+-kaart 
(duurzame verblijfskaart voor een familielid van een E.U.—onderdaan: 
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- Elektronische H-kaart (arbeidskaart én verblijfskaart voor hoogopgeleide derdelanders) 
 

 Gewone procedure: 

Aanmaakkost aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met € 5,00 
belasting 

 Dringende procedure: 

Aanmaakkost aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met € 5,00 

belasting 

 Heel dringende procedure: 

Aanmaakkost aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met € 5,00 

belasting 
 

- Attesten van immatriculatie model A en B, alsook voor alle duplicaten en vernieuwingen: 

Aanmaakkost aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met € 4,20 belasting 

 
- Verblijfsbewijzen voor vreemdelingen  

 

 bijlage 3: aankomstverklaring, en bijlage 35: bijzonder verblijfsdocument: € 2,50 

 Op alle overige bijlagen wordt geen belasting geheven. 
 

q) Arbeidskaarten (voor werknemers) :  

€ 2,50 ongeacht de geldigheidsduur van de kaart. 

 
r) Reispassen : 

 Gewone procedure: 

Aanmaakkost aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met € 14,00 
belasting 

 Spoedprocedure: 
Aanmaakkost en consulair recht aangerekend door de hogere overheid vermeerderd 

met  

€ 20,00 belasting 

 
s) Reispassen voor personen -18 jaar :  

Aanmaakkost aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met € 0,00 belasting  
 

t) Rijbewijs in bankkaartmodel, alsook voor alle duplicaten & vernieuwingen:  

Aanmaakkost aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met € 5,00 belasting 

 

u) Internationaal rijbewijs, alsook voor alle duplicaten & vernieuwingen:  

Aanmaakkost aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met € 5,00 belasting 

 

v) Trouwboekje : € 25,00 (inbegrepen de belasting op het erin voorkomend 

huwelijksgetuigschrift)   
 

n) Voor onvoorziene oproepen waarbij personeel buiten de gewone openingsuren voor het 

publiek dient opgeroepen te worden: € 75,00, ter compensatie van de gemaakte 

personeelskosten. 
 

o) - een affiche “Beteugeling van de Dronkenschap”, Besluitwet van 14 november 1939 : € 

5,00/stuk 

- een affiche “Regels inzake het sluitingsuur in horeca uitbatingen”, uittreksel uit het 
Stedelijk  

  Politiereglement : € 5,00/stuk 
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Van de belasting onder artikel 2 zijn vrijgesteld : 
- de stukken welke krachtens een wet, een decreet, een K.B. of andere overheidsverordening 

kosteloos door het gemeentebestuur dienen te worden afgegeven; 
- de stukken, welke aan behoeftige personen worden afgegeven: de behoeftigheid wordt 

vastgesteld door elk overtuigend bewijsstuk; 
- de machtiging met betrekking tot activiteiten, die als dusdanig reeds voorwerp zijn van de 

heffing van een belasting of retributie ten behoeve van de gemeente; 
- de geldigverklaring van aanvraagformulieren voor sociale abonnementen van de N.M.B.S. en 

de Lijn; 
- de stukken afgeleverd in het kader van tewerkstelling; 

 

Artikel 3 

Afleveren van bouwdossiers, documenten en inlichtingen inzake stedenbouw 

1. Dossierkost stedenbouwkundige vergunningen/melding: 
a) Stedenbouwkundige aanvragen zonder openbaar onderzoek : € 65 

b) Stedenbouwkundige aanvragen met openbaar onderzoek : € 120  
c) Digitale aanvragen zonder openbaar onderzoek: € 55 

d) Digitale bouwaanvragen met openbaar onderzoek: € 110  
e) Stedenbouwkundige aanvragen van projecten met meer dan 1 woongelegenheid per 

aanvraag: 
   € 25 per bijkomende woongelegenheid bovenop de dossierkost van a, b, c of d. 

f) Afleveren van een attest van aanplakking: € 5 
g) Afleveren melding: € 25 

h) Afleveren van een digitale melding: € 20 
 

2. Dossierkost verkavelingsvergunning: 
a) Verkavelingsaanvraag zonder openbaar onderzoek : € 75 

b) Verkavelingsaanvraag met openbaar onderzoek : € 120  
f) Afleveren van een attest van aanplakking: € 5 

g) Verkavelingsaanvragen met meer dan 1 nieuwe woongelegenheid per aanvraag:  
   € 25 per bijkomende woongelegenheid bovenop de dossierkost van a of b. 

 
3. Dossierkost afleveren stedenbouwkundig attest: € 25 

 
4. Andere: de kosten gemaakt voor producten of diensten door de administratie: de werkelijke 

kostprijs van het product of dienst (bv. verwerking van documenten in het kader van 
openbaarheid van bestuur, planafdrukken,…) 

 

Artikel 4 

De belastingen worden contant ingevorderd tegen afgifte van een kwitantie.  
Als de contantbelasting niet kan worden geïnd, wordt de belasting een kohierbelasting. Ze 

wordt dit door opname in een kohier en krijgt vanaf dan alle kenmerken van een 
kohierbelasting. 

 

Artikel 5 

De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen 
volgens de modaliteiten van het decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen. 

 

Artikel 6 

De gemeenteraadsbeslissing van 01.07.2014 voor een periode ingaand op 02.07.2014 en 
eindigend op 31.12.2019, houdende heffing van een indirecte belasting op de afgifte van 

administratieve stukken, op het afleveren van bouwdossiers, documenten en inlichtingen inzake 
stedenbouw wordt hierbij opgeheven met ingang van 01.01.2016. 
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Artikel 7 

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 15 december 2015 
 

 
 

AGENDAPUNT nr. 4 
 

Verhaalbelasting op de aanleg van voetpaden en opritten. 
 
DE GEMEENTERAAD : 

Gelet op art. 42, 43 en 186 van het gemeentedecreet ; 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, Belgisch Staatsblad 4 juli 2008 ; 
en latere wijzigingen; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17.12.2013, houdende heffing van een 
verhaalbelasting op de aanleg van voetpaden en opritten voor de aanslagjaren 2014 tot en met 
2019 ; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT, met algemene stemmen - 14 neen (Annelies Carron, Francis Reynaert, 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, Lieve Lombaert) 
 
Artikel 1 
Er wordt voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019, toepasselijk op de verrichtingen of 
werken die gedurende de jaren 2014 tot en met 2018 beëindigd worden, een 
gemeentebelasting geheven op aanleg van voetpaden en opritten, verricht door de zorg van het 
gemeentebestuur, ten laste van de aanpalende eigenaars. 
Het gemeentelijk aandeel in de aanleg van voetpaden en opritten, uitgevoerd door de zorg van 
andere besturen, wordt eveneens ten laste gelegd van de aanpalende eigenaars.  Hierop kan 
uitzondering worden gemaakt in de gevallen voorzien door artikel 11. 
De belasting wordt slechts geheven voor zover nooit een gelijkaardige verhaalbelasting of een 
retributie werd toegepast, voor wat betreft de stroken waarop deze werken werden uitgevoerd. 
 
Artikel 2 
Zodra bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen de voltooiing van de 
werken is bepaald, wordt de aangewende uitgave verhaald door middel van een 
gemeentebelasting, ingevoerd overeenkomstig de bepalingen van de hiernavolgende artikelen, 
ongeacht de toelagen die door de openbare besturen toegekend worden voor soortgelijke 
werken. 
 
Artikel 3 
1. Deze belasting treft alle eigendommen, ongeacht of ze bebouwd of onbebouwd zijn, 

afgesloten of niet afgesloten 
2. De invordering van de belasting wordt uitgesteld in de volgende gevallen : 

A. Onbebouwde en onafgesloten eigendommen, gelegen langs de wegen waarlangs uit 
urbanistisch oogpunt niet mag gebouwd worden of waarop geen uitweg mag genomen 
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worden. 
De belasting wordt eisbaar voor het volledig bedrag, zodra het bouwverbod of het verbod 
van uitweg nemen wordt opgeheven. 

B. Onbebouwde of onafgesloten eigendommen, waarop het in het geheel niet toegelaten of 
niet mogelijk is te bouwen. 
De belasting wordt eisbaar voor het volledig bedrag : 
a) zodra er een gebouw of afsluiting wordt opgericht. 
b) zodra zij met een ander perceel verenigd zijn of worden zodat de mogelijkheid ontstaat 
te bouwen. 

C. Onbebouwde en onafgesloten eigendommen of gedeelten van eigendommen die niet 
gelegen zijn in een zone die in het gewestplan of A.P.A. wordt betiteld als woongebied, 
industriegebied of dienstverleningsgebied. 
De belasting wordt eisbaar voor het volle bedrag : 
a) zodra het gewestplan of A.P.A. wordt gewijzigd, waardoor de eigendommen worden 
ingedeeld in een zone als voren vermeld. 
b) zodra voor een dergelijk terrein, hetzij een bouwvergunning wordt verleend, hetzij een 
verkavelingsplan of een bijzonder plan van aanleg wordt goedgekeurd. 

D. Ongebouwde en onafgesloten gronden, eigendom of mede-eigendom van een 
beroepsland- of -tuinbouwer, die deze grond zelf gebruikt voor de uitbating van zijn bedrijf. 
Voor de toepassing hiervan wordt grond met een serre als ongebouwde grond aanzien.  
De belasting wordt eisbaar voor het volle bedrag zodra voor de grond een verkavelings- of 
bouwvergunning wordt afgeleverd. 

 
In de hierboven vermelde gevallen A, B, C en D is de belasting verschuldigd overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 9, met dien verstande dat de eerste jaarlijkse belasting verschuldigd is 
door hem die eigenaar is op 1 januari volgende op de voltrekking van het feit waardoor de 
belasting eisbaar wordt. 
 
Indien de voltrekking van het feit waardoor de belasting eisbaar wordt niet is gebeurd binnen 
een periode van 30 jaar te rekenen vanaf het aanslagjaar volgend op de einddatum van de 
werken, wordt het goed definitief vrijgesteld. 
 
Artikel 4 
De terugvorderbare uitgave is de kostprijs van de aanleg van een voetpad en oprit. 
Deze kostprijs omvat volgende posten uit het specifiek gegunde aanbestedingsdossier op de 
aanleg van voetpaden en opritten: 

- Uitbraak 
- Aanleg fundering 
- Plaatsen betonklinkers 

Deze kosten worden vermeerderd met 8% voor de kosten van het ontwerp, de leiding en het 
toezicht bij de uitvoering.  
 
De belasting voor een voetpad kan slechts berekend worden op een breedte van maximum 2 
meter. Toegangen en opritten tot de eigendommen worden volledig aangerekend. 
 
Overgangsbepaling: 
Het tarief blijft ongewijzigd behouden op 25 euro/m² voor de werken die: 

- reeds opgestart werden in het aanslagjaar 2013  
- waarvoor het tarief van 25 euro/m² reeds werd gecommuniceerd aan de burger. 

 
Artikel 5 
Wanneer een eigendom paalt aan twee of meer straten, is de belasting slechts verschuldigd 
voor de perceelbreedte palend aan één straat: 

a) indien de werken gelijktijdig worden uitgevoerd: is de belasting verschuldigd voor de 
straat met de kortste zijde. 

b) indien de werken niet gelijktijdig worden uitgevoerd: is de belasting verschuldigd voor de 
straat waar eerst de werken worden uitgevoerd. 
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Artikel 6 
Wanneer de rechte of stompe hoek, gevormd door twee wegen, afgesneden of afgerond is, 
wordt de belasting voor elk der wegen berekend tot aan het snijpunt der fictieve rechte lijnen 
die men bekomt door het doortrekken van de gevellijnen. 
Bij scherpe hoeken wordt de berekening gedaan op de lengte van een fictieve rechte hoek, 
gevormd door de lijnen die vertrekken vanaf de punten waar de ronding of afsnijding begint. 
 
Artikel 7 
De eerste jaarlijkse belasting is verschuldigd op 1 januari volgend op de voltooiing der werken, 
vastgesteld bij een besluit van het college van burgemeester en schepenen; 
de jaarlijkse belastingen slaande op de volgende aanslagjaren zijn verschuldigd door hem die op 
1 januari van het aanslagjaar eigenaar is. 
 
Artikel 8 
De belasting slaat op de eigendom en is verschuldigd door de eigenaar. 
 
In geval van mede-eigendom, is ieder mede-eigenaar belastingplichtig voor zijn wettelijk deel, 

terwijl iedere mede-eigenaar hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling van de belasting. 
 

Ingeval er een recht van opstal, een recht  van erfpacht of een recht van vruchtgebruik 
bestaat, is de belasting verschuldigd door de opstalhouder, de erfpachter of de 

vruchtgebruiker, terwijl de eigenaar hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling van de belasting. 

Wanneer de eigendom bestaat uit een gebouw met meerdere appartementen, waarop de 
verschillende eigenaars een uitsluitend recht hebben, dan wordt de belasting die betrekking 
heeft op het gebouw, verdeeld onder hen, in verhouding van het kadastraal inkomen 
vastgesteld voor ieder afzonderlijk gedeelte, ongeacht de verbintenissen die mochten bestaan 
tussen deze verschillende eigenaars. 
Voor de eigendommen in onverdeeldheid, zijn alle eigenaars hoofdelijk de globale belasting of de 
jaarlijkse belastingen verschuldigd. 
Ingeval van overgang van onroerende zakelijke rechten, wordt de nieuwe houder 
belastingplichtige vanaf 1 januari volgend op de datum van de akte die hem het recht toekent. 
 
Artikel 9 
Iedere belastingplichtige mag zich kwijten van zijn belastingschuld : 
1. door middel van jaarlijkse schijven gelijk aan één/twintigste (1/20°) van het totaal 

verschuldigde bedrag, telkens vermeerderd met de intrest berekend op het nog 
verschuldigde bedrag. 
De intrestvoet van toepassing is het gemiddelde van de dagelijkse IRS ASK rentevoeten op 
20 jaar gedurende het 2° semester van het jaar voorafgaand aan het aanslagjaar. 
 

2. hetzij, na één of meer jaarlijkse schijven betaald te hebben, door het bedrag van het 
kapitaalsaldo te betalen. 
Dit dient schriftelijk te worden aangevraagd, voor 1 januari van het aanslagjaar, waarvoor hij 
de betaling van de jaarlijkse schijven zou willen staken. 

3. door ineens het bedrag van zijn aandeel te betalen. 
hiertoe dient hij op het schrijven van het stadsbestuur, waarin hem het beëindigen van de 
werken en het verschuldigd aandeel wordt bekendgemaakt, binnen de erop vermelde 
termijn, te antwoorden. 

 
Artikel 10 
De in 3. van vorig artikel voorziene kwijtingsmogelijkheid zal een verplichting worden wanneer 
het aandeel de som van € 2.500 niet overschrijdt. 
Bij verandering van eigenaar geldt dezelfde verplichting indien, na 1 januari volgend op de 
eigendomsoverdracht, het kapitaalsaldo de € 2.500 niet overschrijdt. 
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Artikel 11 
Onderhavige belasting is niet van toepassing in de gevallen waarin een overeenkomst tot stand 
komt tussen de gemeente en particulieren inzake rechtstreekse uitvoering of financiering der 
kosten van uitrustingswerken door deze laatsten.  In deze gevallen zullen de volledige onkosten 
door de overeenkomst aan betrokkene ten laste gelegd, onmiddellijk en rechtstreeks door hem 
betaald worden. 
 
Artikel 12 
Worden van de onderhavige belasting ontslagen : 
a) de gebouwen dienende voor de openbare diensten, 
b) de lokalen uitsluitend dienstig voor leergangen van alle aard, ondersteund door de openbare 

besturen. 
Bovenstaande vrijstellingen omvatten evenwel niet de gedeelten van de genoemde goederen, 
door de bedienaars van de eredienst of het onderwijzend personeel, voor persoonlijk gebruik 
bewoond. 
 
Artikel 13 
De gemeente verbindt er zich toe aan de belastingplichtigen, die de belasting in kapitaal 
mochten hebben gekweten, de bedragen terug te betalen die ooit zouden moeten beschouwd 
worden als ten onrechte betaald ten gevolge van de opheffing of niet-hernieuwing van de 
verordening of ten gevolge van de verlaging van de belastingvoeten.  In dit laatste geval mag de 
terugbetaling slechts gebeuren in verhouding tot de vermindering van de belastingvoeten, 
waarvan de belastingplichtigen die jaarlijks ingekohierd worden, zullen genieten. 
 
Artikel 14 
In geval van opheffing van de verordening of wanneer een gunstiger belastingregime wordt 
aangenomen voor het verstrijken van de terugbetalingstermijn zal de gemeente aan de 
belastingplichtigen die hun belastingaandeel ineens hebben betaald, de terugbetaling doen van 
het eisbaar geworden kapitaal van de belastingschuld. 
 
Artikel 15 
De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier, dat vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 16 
De belasting moet betaald worden binnen 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 
 
Artikel 17 
De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen 
volgens de modaliteiten van het decreet van 30 mei 2008; en latere wijzigingen. 
 
Artikel 18 
De gemeenteraadsbeslissing d.d. 17.12.2013 houdende de verhaalbelasting op de aanleg van 
voetpaden en opritten wordt hierbij opgeheven met ingang van 01.01.2016. 
 
Artikel 19 
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 
Aldus gedaan in openbare vergadering van 15 december 2015 
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Amendement van mevr. Lieve Lombaert, raadslid N-VA, aangaande punt 5 “retributie op 

het gebruik van de recyclageparken. 

 

DE GEMEENTERAAD: 
 

Ter zitting wordt door mevr. Lieve Lombaert, raadslid N-VA, een amendement ingediend 
aangaande het punt 5 “retributie op het gebruik van de recyclageparken”; 

 
Volgende aanpassing wordt voorgesteld: 

 
Volgende afvalstoffen zijn betalend, maar met een vrijstelling (oranje groep) 

 

Aarde 40,00 euro/1.000 kg 

…  

…  

Harde plastics/PVC 155,00 euro/1.000 kg 

Plastic gemengd 155,00 euro/1.000 kg 

Houtafval 70,00 euro/1.000 kg 

…  

 

Gaat over tot de stemming over het amendement: 
Stemmen ja: 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 

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. 

Onthouden zich: Annelies Carron, Francis Reynaert, Cyriel Ameye en Immanuel De Reuse. 
 

BESLUIT: 
 

Enig artikel: Het amendement wordt niet aangenomen. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 15 december 2015. 
 

 
 

AGENDAPUNT nr. 5 
 

Retributie op het gebruik van de recyclageparken 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

Gelet op artikel 42, 43 en 186 van het gemeentedecreet; 
 

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen, en latere wijzigingen; 

 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het 

Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer (VLAREA); 
 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 januari 2008 tot vaststelling van het 
Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke afvalstoffen en van 28 januari 
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2000 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan Gescheiden Inzameling Bedrijfsafval van Kleine 

Ondernemingen; 
 

Gelet op het Milieubeleidsplan van Mirom 2014 – 2019; 
 

Gelet op het huishoudelijk reglement recyclageparken van 10 oktober 2014 heden; 
 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 10 oktober 2014 betreffende de retributie op het 
gebruik van de recyclageparken; 

 
Overwegende dat de recyclageparken opengesteld worden voor zowel huishoudelijke afvalstoffen 

als voor met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen; 
 

Overwegende dat de door of op vraag van de stad ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen en 
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen in opdracht van de stad gerecycleerd, nuttig toegepast of 

verwijderd worden; 
 

Overwegende dat de kosten voor inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en 
verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen zwaar 

doorwegen op de gemeentelijke financiën; 
 

Overwegende dat de kosten voor inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en 
verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen verhaald worden 

op de aanbieders via een gedifferentieerd retributiereglement; 
 

Overwegende dat de invoering van een gedifferentieerde retributie de stad toelaat het principe 
“de vervuiler betaalt” toe te passen, waarbij prioriteit verleend wordt aan afvalvoorkoming, 

slechts in tweede instantie aan hergebruik en tenslotte recyclage van huishoudelijke afvalstoffen 
en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen wordt gestimuleerd; 

 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

BESLUIT, met algemene stemmen - 12 neen (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, Lieve Lombaert) 

- 2 onthoudingen (Annelies Carron en Francis Reynaert) 

 
Artikel 1 

Voor een periode ingaand op 01.01.2016 en eindigend op 31.12.2016 wordt een retributie 
geheven op het gebruik van de recyclageparken. 

 
De retributie is verschuldigd door de aanbieder van de afvalstoffen. 

 
Artikel 2  Toegang tot het recyclagepark  

Toegang via e-ID of badge, volgens de voorwaarden zoals bepaald in het huishoudelijk reglement 
recyclageparken. 

De badge kost 5 euro. 
 

Artikel 3 Bedrag van de retributie 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen afvalstoffen die steeds gratis zijn, betalende 

afvalstoffen met vrijstelling en betalende afvalstoffen zonder vrijstelling.   
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Artikel 3.1 

Volgende afvalstoffen zijn steeds gratis (groene groep): 
 

AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten)  

Elektrische kabels 

Frituurolie  (niet toegelaten voor KMO’s) 

Hol glas (glazen bokalen, flessen) 

KGA (batterijen, motorolie, gevaarlijke producten,…)  (niet toegelaten voor KMO’s) 

Metalen 

Papier en karton 

PMD (verplicht in PMD zak) 

Textiel 

TL-lampen  (niet toegelaten voor KMO’s) 

 
Artikel 3.2 

Volgende afvalstoffen zijn betalend, maar met vrijstelling (oranje groep) : 
 

Aarde 40,00 euro/1.000 kg 

Asbestcement 155,00 euro/1.000 kg 

Bloempotjes in plastic (KMO’s) 

(verplicht in zak 300 L)  

2.30 euro/zak 
(= kostprijs van de zak) 

Bloempotjes in plastic  

(Overige aanvoerders) 
175,00 euro/1.000 kg  

Folies in plastic (KMO’s) 
(verplicht in zak 300 L)  

2.30 euro/zak 
(= kostprijs van de zak) 

Folies in plastic  
(Overige aanvoerders) 

175,00 euro/1.000 kg  

Gipsafval 135,00 euro/1.000 kg 

Harde plastics/PVC 155,00 euro/1.000 kg 

Plastic gemengd 155,00 euro/1.000 kg 

Houtafval 70,00 euro/1.000 kg 

Landbouwfolie niet recycleerbaar 250,00 euro/1.000 kg 

Landbouwfolie recycleerbaar 150,00 euro/1.000 kg 

Niet recycleerbaar afval (geen aarde) 45,00 euro/1.000 kg 

Piepschuim (KMO’s) 
(verplicht in zak 1.500 L)  

1,00 euro/zak 
(= kostprijs van de zak) 

Piepschuim  
(Overige aanvoerders) 

25,00 euro/1.000 kg 

Steenpuin 25,00 euro/1.000 kg 

Tuinafval  50,00 euro/1.000 kg 

Vlak glas 45,00 euro/1.000 kg 

  
Artikel 3.3 

Volgende afvalstoffen zijn betalend zonder vrijstelling (rode groep): 
 

Brandbaar grofvuil (KMO’s) 225,00 euro/1.000 kg 

Brandbaar grofvuil 
(Overige aanvoerders) 

145,00 euro/1.000 kg 

 
Artikel 4  Vrijstelling oranje groep 

Er geldt een vrijstelling, voor de aanvoer van afvalstoffen uit de oranje groep (artikel 3.2) van 
1.000 kg/jaar voor volgende categorieën: 

 Reglementair ingeschreven inwoners uit Roeselare.  
 Reglementair ingeschreven vreemdelingen uit Roeselare. 
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 Derden die aanvoeren voor een producent die inwoner is in Roeselare (vrijstelling in 

functie van saldo van producent).   
 Nabestaanden overledenen uit de gemeente Roeselare tot 90 dagen na datum van het 

overlijden.  
 Verenigingen aangesloten bij een erkende raad die over een eigen vast lokaal (hetzij in 

eigendom, hetzij in huur) beschikken, in Roeselare.  
  

De vrijstelling geldt per gezin. De leden van het gezin zijn de natuurlijke personen die een zelfde 
referentiepersoon hebben in het bevolkingsregister. 

De vrijstelling geldt per vereniging. De leden van de vereniging zijn de natuurlijke personen die 
jaarlijks worden doorgegeven aan het college van burgemeester en schepenen.  

 
Eens de vrijstelling is opgebruikt kan er nog eens 1.000 kg/jaar aangebracht worden tegen 

een basistarief van 25 euro/1.000 kg.  
Eens deze vrijstelling is opgebruikt dienen de aangevoerde afvalstoffen betaald te worden aan 

het tarief, zoals vastgelegd in artikel 3.2. 
 

Artikel 4.1 
De vrijstelling geldt voor het lopende kalenderjaar en kan niet worden overgedragen naar het 

volgende jaar.  
 

Artikel 4.2 
Bij wijziging van de gezinssamenstelling blijft de vrijstelling toegewezen aan de 

referentiepersoon. Nieuwe referentiepersonen krijgen een vrijstelling pro rata het resterende 
jaar (naar boven afgerond op twaalfden). 

 
Artikel 5   Algemene vrijstelling 

Er geldt een algemene vrijstelling van betaling voor: 
- De diensten van de stad Roeselare, met uitzondering van de stedelijke basisscholen, 

STAP en SASK 
- Het O.C.M.W. van de stad Roeselare, met uitzondering van het zorgbedrijf.  

- De politiezone RIHO 
- De brandweerzone Midwest 

 
Artikel 6   Weging  
Bij elke weegcyclus wordt een minimum nettogewicht van 5 kg. in rekening gebracht.  

 
De afvalstoffen worden gewogen op een geijkte weegbrug volgens de Belgische wettelijke 

bepalingen, waarvan het weegresultaat niet kan worden betwist.  
De weegbrug heeft een nauwkeurigheid van 5 kg voor het weegbereik tot 15.000 kg en 10 kg 

voor het weegbereik van 15.000 kg tot 30.000 kg. 
 

Artikel 7   Betaling  
Het bedrag wordt ter plaatse betaald aan de betaalzuil.  

 
Voor KMO’s kan voorzien worden in maandelijkse facturatie onder de voorwaarden, zoals 

bepaald in het huishoudelijk reglement recyclageparken. 
 

Artikel 8 
Bij niet-betaling van de retributie zal deze de invorderingsprocedure volgen en wordt het 

afleveren van afvalstoffen ontzegd aan de aanbieder ervan. 
 

Artikel 9 
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 
Aldus gedaan in openbare vergadering van 15 december 2015. 
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AGENDAPUNT nr. 6 

 

Retributiereglement op het parkeren van voertuigen 

 
Gelet op artikel 42, 43 en 186 van het gemeentedecreet ; 

 
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 

politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en inzonder artikel 27. 
 

Gelet op de nieuwe verkeerswet van 20 juli 2005; 
 

Gelet op het decreet van 9 juli 2010 houdende de invordering van parkeerheffingen door 
parkeerbedrijven.  

 
Gelet op het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor personen 

met een handicap, gewijzigd bij ministerieel besluit van 3 maart 2003, 26 september 2005 en 
24 augustus 2006. 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 15.12.2014 houdende heffing van een retributie op 

het parkeren van voertuigen, voor een periode ingaand op 01.01.2015 en eindigend op 
31.12.2019 ; 

 
Overwegende dat de stad een aantal wijzigingen wil doorvoeren in het parkeerplan en dit plan 

een onderdeel vormt van het duurzaam mobiliteitsbeleid dat de stad wenst te volgen. Volgende 
uitgangspunten staan hierbij voorop : 

- Het garanderen van de bereikbaarheid 
- Een vlottere rotatie bij het parkeren op straat 

- Het streven naar een betere leefbaarheid 
- Meer veiligheid en comfort voor de ‘zachte weggebruiker’ (fietser en voetganger) 

- Meer comfort voor het gebruik van een vlot openbaar vervoer 
- Het bieden van vlotte parkeermogelijkheden voor wie werkt in de stad, de stad 

bezoekt,… 
 

Gelet op het collegebesluit van 23 november 2009 waarbij het beheer inzake het parkeren op de 
openbare weg werd gegund aan de NV PARKEREN ROESELARE.; 

 
Gelet op het feit dat wanneer een voertuig binnen de afgebakende zonale 

parkeerreglementering staat geparkeerd, hetzij in “betalende zone”, hetzij in “blauwe zone”, het 
onderworpen is aan de bepalingen opgenomen in dit retributiereglement inzake parkeren, 

waardoor de parkeerwachters van het parkeerbedrijf NV PARKEREN ROESELARE een 
parkeerbiljet kunnen uitschrijven indien het voertuig in overtreding is met de bepaling uit dit 

retributiereglement,  
 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente ; 
 

Besluit; met algemene stemmen - 12 neen (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, Lieve Lombaert) 

- 2 onthoudingen (Annelies Carron en Francis Reynaert) 

 
Artikel 1 

Voor een periode ingaand op 01.01.2016 en eindigend op 31.12.2019 wordt een retributie 
geheven op het parkeren van voertuigen. 
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Artikel 2 Het parkeren van voertuigen in betalende zone 

 
§ 1. Op de plaatsen met parkeerautomaten, zoals bedoeld in artikel 27.3.1 van het koninklijk 

besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, is de parkeertijd beperkt en is een 

retributie verschuldigd volgens één van de hierna aangegeven gebruiksmodaliteiten van 
deze toestellen 

 
§ 2. De retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat. 

Indien de houder van de nummerplaat een autoverhuurbedrijf of een leasingmaatschappij 
betreft, zal de persoon (fysieke of rechtspersoon), die door deze bedrijven als hun 

contactpersoon wordt opgegeven, solidair aansprakelijk zijn voor de betaling van de 
retributie. 

 
§ 3. De beperkte parkeertijd is van toepassing van 9.00 u tot 12.30 u en van 13u30 tot 

18.00 u met uitzondering van zon- en wettelijke feestdagen en 11 juli. 
 

§ 4. De retributie wordt vastgesteld als volgt : 
 

- ofwel : 15 minuten gratis (= kortparkeren).Voor de 15 minuten gratis dient de 
bestuurder een parkeerticket te nemen uit de parkeerautomaat.  

 
- ofwel :1,30 euro voor het eerste uur 

         1,70 euro voor het tweede uur 
         met een maximum parkeerduur van 2 u 

         te betalen op het ogenblik van het parkeren 
         door het nemen van een ticket uit de parkeerautomaat en dit 

         volgens de betaalmogelijkheden vermeld op de parkeerautomaten. 
 

Het minimumtarief bedraagt 0,70 euro voor 30 minuten parkeertijd. Deze parkeertijd 
kan telkens verlengd worden met 0,10 euro tot 1,30 euro voor het eerste uur. Het 

tweede uur kan betaald worden in schijven van 0,10 euro tot 1,70 euro. 
 

Door de parkeerautomaten wordt geen wisselgeld teruggegeven. 
 

In het kernwinkelgebied geldt een maximum parkeerduur van 1 uur. Het 
kernwinkelgebied bestaat uit volgende straten : 

 
a. Noordstraat  

       even huisnummers t.e.m.34, oneven huisnummers t.e.m. 49 
b. Ooststraat 

        inclusief de kortparkeerzone ter hoogte van het station 
c. Zuidstraat 

        even huisnummers t.e.m.14, oneven huisnummers t.e.m. 21 
d. Manestraat 

e. Wallenstraat 
f. Henri Horriestraat 

        even huisnummers t.e.m. 42, oneven huisnummers t.e.m.33  
g. Jan Mahieustraat  

        even huisnummers t.e.m. 38, oneven huisnummers t.e.m.37 
h. Delaerestraat  

        even huisnummers t.e.m. 12, oneven huisnummers t.e.m.25 
 

Indien bepaalde parkeerplaatsen in betalende zone aangeduid worden als 
‘kortparkeerplaatsen’ geldt voor deze parkeerplaatsen een maximum parkeerduur van 

30 minuten. 
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- ofwel wordt gebruik gemaakt van een persoonlijke elektronische parkeermeter (door 

het debiteren van een bedrag dat overeenkomt met de effectief gebruikte parkeertijd). 
Een persoonlijke elektronische parkeermeter kan worden aangekocht bij het 

parkeerbedrijf. De aankoopprijs voor dit toestel bedraagt 31,00 euro. 
Het toestel moet opgeladen worden met een tegoed aan parkeergeld :  

  * ofwel via een laadstation dat ter beschikking staat in de parkeershop 
  * ofwel via het internet  

Voor elke oplaadbeurt wordt een bedrag aangerekend van 3,23 euro ongeacht de 
grootte van het opgeladen bedrag aan parkeergeld. 

 
-  ofwel door het geven van een betaalopdracht via SMS of APP volgens de modaliteiten 

vermeld op de parkeerautomaten. 
Eventueel is een voorafgaande registratie nodig. 

 
§ 5. Het ticket moet door de bestuurder zichtbaar achter de voorruit van het voertuig worden 

aangebracht , of als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig. 
 

§ 6. De bestuurder van een motorvoertuig die geen geldig parkeerticket noch een geldige 
parkeerkaart of een voldoende gedebiteerde elektronische parkeermeter zichtbaar achter 

de voorruit van zijn voertuig plaatst, wordt steeds geacht te kiezen voor het halve 
dagtarief hetzij in de voormiddag hetzij in de namiddag. Hiertoe wordt een parkeerbiljet 

afgeleverd door de parkeerwachter met vermelding van het tarief van 20,00 euro/ halve 
dag. Deze retributie wordt betaald in overeenstemming met de richtlijnen vermeld op het 

parkeerbiljet. 
 

Een aangekocht parkeerticket kan niet in mindering worden gebracht van een 
uitgeschreven retributie. 

 
§ 7. De bestuurders van elektrische motorvoertuigen zijn vrijgesteld van de retributie tijdens 

het opladen, op voorwaarde dat ze geparkeerd staan op de parkeerplaatsen die 
voorbehouden zijn daarvoor. 

 
§ 8. Motorrijders zijn vrijgesteld van de retributie op voorwaarde dat ze geparkeerd staan op  

       de speciaal daartoe ingerichte plaatsen.  
 

Artikel 3 Parkeren in een blauwe zone 
 

§ 1. De retributie parkeren in een blauwe zone beoogt het parkeren van een motorvoertuig op 
plaatsen waar dat parkeren toegelaten is en waar een blauwe zone-reglementering van 

toepassing is (cfr KB 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg).  

De retributie wordt als volgt vastgesteld: 
1. Gratis voor de maximale duur die aangegeven wordt door de parkeerschijf tenzij 

een andere maximale duur toegelaten is door de verkeersborden ; 
2. Een forfaitair bedrag van 30,00 euro/dag voor elke periode die langer is dan 

deze die gratis is. 
 

§ 2. In een blauwe zone moet de parkeerschijf worden geplaatst op werkdagen, doorlopend 
van 9u00 tot 18u00 voor een periode van maximum 2 u tenzij anders bepaald door de 

verkeersborden. 
De retributie is niet verschuldigd op zon- en wettelijke feestdagen en op 11 juli. 

 
§ 3. De door de bestuurder gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar 

aanbrengen van een parkeerschijf die overeenkomt met het model bepaald door het 
ministerie van verkeer. Een parkeerschijf moet bovendien zodanig worden geplaatst dat 

het uur van instellen van de schijf duidelijk kan afgelezen worden, hetgeen de mogelijkheid 
biedt tot het afleiden van het uiterste tijdstip waarop men de parkeerplaats dient te 
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verlaten. De bestuurder moet de pijl van de parkeerschijf op het streepje plaatsen dat 

volgt op het tijdstip van aankomst. 
 

§ 4. In overeenstemming met art 27.1.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975, 
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van 

de openbare weg, moet het voertuig de parkeerplaats verlaten uiterlijk bij het verstrijken 
van de toegestane parkeertijd.  

 
§ 5. Deze reglementering is niet van toepassing op de bewoners die de door het 

parkeerbedrijf uitgereikte officiële gemeentelijke parkeerkaart voor een bepaalde blauwe 
zone, conform artikel 4, zichtbaar aanbrengen achter de voorruit van het voertuig (of als 

er geen voorruit is op het voorste gedeelte van het voertuig). 
 

Artikel 4 Gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners (zone betalend parkeren en blauwe zone) 
 

§ 1. Aan de bewoners, die voldoen aan de bepalingen en onder de voorwaarden van het 
ministerieel besluit van 9 januari 2007, kan een gemeentelijke parkeerkaart worden 

afgeleverd. 
De retributie voor de gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners in de zone betalend 

parkeren wordt vastgesteld als volgt : 
- eerste kaart :  gratis 

- tweede kaart :  50,00 euro voor de periode van 6 maanden 
100,00 euro voor de periode van 1 jaar 

De retributie voor de gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners in de blauwe zone 
wordt vastgesteld als volgt : 

- eerste kaart : gratis 
- tweede kaart : 50,00 euro voor de periode van 6 maanden 

   100,00 euro voor de periode van 1 jaar 
 

De retributie is verschuldigd bij het afleveren van de gemeentelijke parkeerkaart, de 
periode van 6 maanden of 1 jaar gaat in op datum van de aflevering van de 

gemeentelijke parkeerkaart. De retributie is ondeelbaar en verschuldigd voor de gehele 
vergunde periode. Geheel of gedeeltelijke terugbetaling is niet mogelijk. 

 
§ 2. Voorwaarden tot het bekomen van een gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners: 

- natuurlijk persoon zijn 
en 

- gedomicilieerd zijn in de gemeentelijke parkeerkaartzone waarvoor men een 
gemeentelijke parkeerkaart wenst 

en  
- ofwel het motorvoertuig waarvoor de gemeentelijke parkeerkaart wordt aangevraagd 

is ingeschreven op eigen naam mits voorlegging van de identiteitskaart en het 
inschrijvingsbewijs van het motorvoertuig 

- ofwel het motorvoertuig is niet op eigen naam ingeschreven maar de houder van de 
gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners beschikt over : 

 een attest van de verzekeraar van het motorvoertuig waarin bevestigd wordt 

dat de aanvrager van de gemeentelijke parkeerkaart medebestuurder is; 

 een attest van de werkgever waarin vermeld is dat de aanvrager de 

gebruikelijke bestuurder is, indien het een bedrijfsvoertuig betreft ; 

 een kopie van het leasecontract, indien het een leasewagen van de werkgever 

is en een attest van de werkgever waarin vermeld wordt dat de aanvrager de 
gebruikelijke bestuurder is; 

 een kopie van het leasecontract en een kopie van publicatie van de statuten in 
het Belgisch Staatsblad waaruit blijkt dat de aanvrager één van hierna 
genoemde functies vervult, indien het motorvoertuig ter beschikking wordt 
gesteld door een bedrijf waarin de aanvrager eigenaar, zaakvoerder of 

bestuurder is : 
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 een attest van de garage of automobielvereniging waarin vermeld staat dat de 

aanvrager van de gemeentelijke parkeerkaart over het motorvoertuig kan 

beschikken, indien het een vervangwagen betreft. 
- en het voertuig moet op reglementaire wijze ingeschreven zijn overeenkomstig het    

  K.B. betreffende de inschrijving van voertuigen dd. 20/07/2001. 
 

§ 3. De gemeentelijke parkeerkaarten worden afgeleverd door het parkeerbedrijf. 
 

§ 4. Aan de eigenaar of huurder van een garage die door werken van of op verzoek van de 
overheid geen toegang kan nemen tot zijn garage wordt gratis een gemeentelijke 

parkeerkaart afgeleverd voor de duur van deze werken, mits de werken langer duren dan 
1 maand en na uitdrukkelijk besluit van het college van burgemeester en schepenen 

 
§ 5. De natuurlijke personen die over een tweede verblijf beschikken die in de gemeentelijke 

parkeerkaartzone ligt kunnen 1 parkeerkaart per woongelegenheid aankopen aan het 
tarief van 100,00 euro/jaar. 

 
Artikel 5 Gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers 

 
§ 1. Categorie 1 : 

Een zorgverstrekker of een organisatie voor zorgverstrekking die over een erkenning van 
het RIZIV beschikt kan een gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers verkrijgen. 

 
Er wordt 1 gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers per voertuig in dienst 

afgeleverd en dit tegen een vergoeding van 100,00 euro per kaart per jaar. 
 

De gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers voor categorie 1 moet steeds 
gebruikt worden in combinatie met de parkeerschijf en dit telkens voor een 

aaneensluitende periode van maximum 1 uur. 
 

De gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers wordt afgeleverd door het 
parkeerbedrijf en is geldig over het hele grondgebied van de stad Roeselare. 

 
§ 2  Categorie 2 : 

Organisaties voor zorgverstrekking die aangesloten zijn bij SEL (samenwerkingsinitiatieven 
eerstelijnsgezondheidszorg) en niet behoren tot categorie 1 kunnen een gemeentelijke 

parkeerkaart voor zorgverstrekkers verkrijgen. 
 

De gemeentelijke parkeerkaart voor deze zorgverstrekkers wordt afgeleverd tegen een 
vergoeding van 100,00 euro per kaart per jaar. 

 
De gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers voor categorie 2 kan maximum 3 

nummerplaten per kaart vermelden. 
 

De gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers voor categorie 2 moet steeds 
gebruikt worden in combinatie met de parkeerschijf en dit telkens voor een 

aaneensluitende periode van maximum 4 uur. 
 

De gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers wordt afgeleverd door het 
parkeerbedrijf en is geldig over het hele grondgebied van de stad Roeselare. 

 
Artikel 6 Gemeentelijke parkeerkaart voor huisartsenwachtpost 

 
 Aan de VZW Huisartsen Midden-West-Vlaanderen worden 2 gemeentelijke 

parkeerkaarten voor de huisartsenwachtpost, gelegen H. Spilleboutdreef 34 8800 
Roeselare, gratis ter beschikking gesteld. 

Deze gemeentelijke parkeerkaarten kunnen door de huisartsen van wacht gebruikt 
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worden tijdens de uitoefening van hun wachtdienst op de daartoe voorbehouden 

parkeerplaatsen ter hoogte van de huisartsenwachtpost. 
 

Artikel 7 Gemeentelijke parkeerkaart voor autodelen 
 

Voor voertuigen die gebruikt worden in het kader van een autodeelproject kan een 
gemeentelijke parkeerkaart voor autodelen aangevraagd worden. 

Met deze kaart kan geparkeerd worden in de volledige betalende en blauwe zone van 
Stad Roeselare. 

 
Er wordt 1 kaart per voertuig en per nummerplaat toegestaan. 

De gemeentelijke parkeerkaart voor autodelen is geldig voor een periode van 1 jaar. 
Bij wijziging van een voertuig en/of nummerplaat moet een nieuwe kaart aangevraagd 

worden. Ook bij uitbreiding van de vloot moet een nieuwe kaart aangevraagd worden.  
 

De gemeentelijke parkeerkaart moet duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het 
voertuig worden aangebracht, of als er geen voorruit is, op het voorste deel van het 

voertuig. 
 

Artikel 8 
 

De beperkingen van de parkeertijd gelden niet voor de voertuigen die gebruikt worden 
door personen met een handicap. 

Op voorwaarde dat de speciale kaart zoals bepaald in art 27.4.3 van het KB van 
01/12/1975 duidelijk zichtbaar is aangebracht op de binnenkant van de voorruit, of als 

er geen voorruit is op het voorste gedeelte van het voertuig, kan het voertuig kosteloos en 
zonder tijdsbeperking worden geparkeerd : 

1. in de blauwe zone 
2. in de zone betalend parkeren 

3. op de parkeerplaatsen voorbehouden aan personen met een handicap zoals 
beschreven in art 27 bis van het KB van 01/12/1975. 

 
Artikel 9 

 
Het parkeren van een motorvoertuig op een betalende parkeerplaats, gebeurt steeds op 

risico van de gebruiker, of diegene op wiens naam het voertuig is ingeschreven. 
Noch het Stadsbestuur, noch het parkeerbedrijf kunnen aansprakelijk worden gesteld 

voor om het even welk feit dat beschadiging of verlies van het geparkeerde voertuig tot 
gevolg zou hebben. 

 
Artikel 10 Werkwijze bij niet -betaling 

 
Aanmaningen en invorderingen met betrekking tot onbetaald gebleven retributies 

gebeuren overeenkomstig de wijze en tarieven voorzien in het invorderingsreglement van 
NV Parkeren, conform de tarieven vastgelegd in het overlegcomité. 

 
Artikel 11 

 
De aangestelden van het parkeerbedrijf zijn gemachtigd vaststellingen in het kader van dit 

retributiereglement uit te voeren, in het bijzonder de eventuele miskenning van de 
retributieverplichting vast te stellen. 
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Artikel 12 

 
De gemeenteraadsbeslissing dd. 15.12.2014 ingaand op 01.01.2015 en eindigend op 

31.12.2019, houdende heffing van een retributie op het parkeren van voertuigen, 
wordt hierbij opgeheven met ingang van 1 januari 2016. 

 
Artikel 13 

 
 Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden 

 
Aldus gedaan in openbare vergadering van 15 december 2015. 

 
 

 

AGENDAPUNT nr. 7 a) en b) 

 

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. budgetwijziging 2015/02 - vaststelling. 
Budgetwijziging 2014/02 - vaststelling. 
 
DE GEMEENTERAAD: 

Omdat de budgetwijziging 2015/2 niet zou passen binnen de vastgestelde aanpassing van 
meerjarenplan 2014-2019 (gemeenteraad 23.06.2015), werd het meerjarenplan 2014-
2019 aangepast; 

De budgetwijziging 2015/2 past binnen het aangepaste meerjarenplan 2014-2019.  Ten 
opzichte van budgetwijziging 2015/1 stijgt het resultaat op kasbasis 2015 in de 

budgetwijziging 2015/2 van 947.940 euro tot 3.948.181 euro.   
De autofinancieringsmarge 2015 stijgt van 1.588.710 euro in de budgetwijziging 2015/1 tot  

4.153.057 euro in de budgetwijziging 2015/2; 
 

Gelet op artikel 147 van het gemeentedecreet; 
Gelet op artikel 154 van het gemeentedecreet; 

 
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 

 

BESLUIT, met algemene stemmen - 12 neen (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, Lieve Lombaert) 

- 2 onthoudingen (Annelies Carron en Francis Reynaert) 

 
Artikel 1: De aanpassing aan het meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. de budgetwijziging 

2015/2, waarvan één exemplaar werd bezorgd, wordt zoals bij dit besluit gevoegd, 
vastgesteld. Er werd geen afzonderlijke stemming gevraagd over een specifiek onderdeel. 

 
Artikel 2: De budgetwijziging nr. 2015/2, waarvan één exemplaar werd bezorgd, wordt zoals 

bij dit besluit gevoegd, vastgesteld. Er werd geen afzonderlijke stemming gevraagd over een 
specifiek onderdeel. 

 
Artikel 3: De aanpassing aan het meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. de budgetwijziging 2015/2 
en de budgetwijziging 2015/2 worden overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur van 
West-Vlaanderen en de Vlaamse Regering. 

Aldus gedaan in openbare zitting van 15 december 2015. 

 
(zie bijlage 1) 
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AGENDAPUNT nr. 8a) en b) 

 
Aanpassing meerjarenplan 2014 - 2021 n.a.v. budget 2016 - vaststelling. 

Budget 2016 - vaststelling. 

 

DE GEMEENTERAAD: 

 
Voor het financieel boekjaar 2016 heeft de stad opnieuw haar meerjarenplan en budget 

opgemaakt volgens de BBC-wetgeving; 
 

BBC is samen te vatten in 3 vragen: 
 

 Wat wil stad Roeselare bereiken? 

 Wat gaat stad Roeselare daarvoor doen? 

 Welke ontvangsten en uitgaven zal dat met zich meebrengen?; 
 

De beleidsrapporten van de BBC passen in een beleidscyclus.  Het startpunt daarvan is het 
meerjarenplan 2014-2019, waarbinnen het budget 2021 moet kaderen; 

 
De stad is verplicht om een financiële planning in evenwicht in te dienen.  Dit financieel 

evenwicht wordt in de BBC getoetst aan de hand van twee normen: 
 

 Het toestandsevenwicht (resultaat op kasbasis): 
Het resultaat op kasbasis voor elk financieel boekjaar van het meerjarenplan moet 

groter zijn dan of gelijk aan nul zijn. 

 Het structureel evenwicht (autofinancieringsmarge): 

De autofinancieringsmarge van het laatste jaar van het financiële boekjaar van het 
meerjarenplan moet groter zijn dan of gelijk aan nul zijn. Dit wordt pas in het laatste 

jaar van het meerjarenplan geëvalueerd, opdat niet-recurrente verrichtingen tussentijds 
een vertekend beeld zouden kunnen geven; 

 
In de voorgelegde aanpassing van het meerjarenplan 2014-2021 voldoet de stad aan beide 

evenwichtscriteria.  Het resultaat op kasbasis is jaarlijks in evenwicht (1.173.049 euro in 
2019 en 1.214.004 euro in 2021). De autofinancieringsmarge is zowel in 2019 als in 2021 

positief, en bedraagt respectievelijk 1.282.770 euro en 2.689.570 euro; 
 

Het voorgelegde budget 2016 heeft een positief resultaat op kasbasis van 876.486 euro en 
een negatieve autofinancieringsmarge van -1.450.174 euro; 

Gelet op artikel 147 van het gemeentedecreet; 
 

Gelet op artikel 148 van het gemeentedecreet; 
 

De zitting wordt geschorst om 22.20u 
De zitting wordt hernomen om 22.35u. 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 

 

BESLUIT, met algemene stemmen - 12 neen (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, Lieve Lombaert) 

- 2 onthoudingen (Annelies Carron en Francis Reynaert) 

Artikel 1: De aanpassing aan het meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. het budget 2016, waarvan 

één exemplaar werd bezorgd, wordt zoals bij dit besluit gevoegd, vastgesteld. Er werd geen 
afzonderlijke stemming gevraagd over een specifiek onderdeel. 
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Artikel 2: Het budget 2016, waarvan één exemplaar werd bezorgd, wordt zoals bij dit besluit 

gevoegd, vastgesteld. Er werd geen afzonderlijke stemming gevraagd over een specifiek 
onderdeel. 

Artikel 3: De aanpassing aan het meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. het budget 2016 en het 
budget 2016 worden overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur van West-Vlaanderen en 

de Vlaamse Regering. 

Aldus gedaan in openbare zitting van 15 december 2015. 

 
(zie bijlage 2) 

 
 

Einde van de zitting: 00.30u 
 

 
Geert Sintobin        Bart Wenes 

Stadssecretaris       Voorzitter gemeenteraad 
 

 
En goedgekeurd in openbare vergadering van 25 januari 2016. 

 
 

 
 

Geert Sintobin        Bart Wenes 
Stadssecretaris       Voorzitter gemeenteraad 

 
 


