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GEMEENTERAAD D.D. 29 FEBRUARI 2016 

 
 

Aanwezig:         35 raadsleden 
Luc Martens: burgemeester 

Frans Dochy: wnd. 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, Bart Wenes, 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, Stefaan Van Coillie 

en Steven Dewitte, raadsleden. 
Geert Depondt, OCMW-voorzitter-schepen: met raadgevende stem. 

Bart Vandenbroucke, directeur ondersteuning, wnd. stadssecretaris 
 

 

Verontschuldigd: mevr. Trees Verduyn-Coffyn, raadslid. 

  dhr. Geert Sintobin, stadssecretaris. 
 

Afwezig: - 
 

Afwezig bij de aanvang van de zitting: dhr. Maxim Deweerdt, raadsleden 

 
 

MET OPEN DEUREN: 
 

 

Mededelingen: 

 
Cf. het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad dient als eerste punt de notulen van de 

vorige gemeenteraad goedgekeurd te worden en als tweede punt de vragen om uitleg 
behandeld te worden. Er wordt de toestemming van de Raad gevraagd om de verkiezing van de 

voorzitter van de gemeenteraad als eerste punt te behandelen. 
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OPEN DEUREN: 

 
 

AGENDAPUNT nr. 1 
 

Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

Met het schrijven d.d. 08 februari 2016 deelt dhr. Bart Wenes mee dat hij ontslag neemt uit 
zijn functie als voorzitter van de gemeenteraad; 

 
Artikel 8 van het Gemeentedecreet bepaalt dat op de installatievergadering de gemeenteraad 

onder de gemeenteraadsleden van Belgische nationaliteit een voorzitter verkiest; De voorzitter 
wordt verkozen op basis van een akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter, ondertekend 

door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen; Om 
ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht tevens ondertekend zijn door een meerderheid 

van personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen; 
 

Op 19 februari 2016 werd een akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter op naam van 
dhr. Dirk Lievens ingediend bij de stadssecretaris; 

 
Uit het onderzoek door de wnd. voorzitter van de gemeenteraad, dhr. Frans Dochy, blijkt dat 

deze akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter, dhr. Dirk Lievens, voor de gemeenteraad 
geen aanleiding geeft tot een opmerking en dat de voordracht derhalve ontvankelijk wordt 

verklaard zodat dhr. Dirk Lievens tot voorzitter van de gemeenteraad wordt aangesteld;  
 

BESLUIT: 
 

Enig artikel: Dhr. Dirk Lievens wordt verkozen verklaard en geïnstalleerd als voorzitter van de 
gemeenteraad voor een periode beginnend op 29 februari 2016 en om te eindigen op  

31 december 2018. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 29 februari 2016. 
 

 

Dhr. Dirk Lievens neemt het ambt van voorzitter op. 

 

 
AGENDAPUNT nr. 2 

 
Notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 25 januari 2016 - goedkeuring. 

DE GEMEENTERAAD: 

In toepassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad worden de notulen van de 
vergadering van de gemeenteraad van 25 januari 2016 ter goedkeuring voorgelegd; 
 
BESLUIT, met algemene stemmen: 

Enig artikel: de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 25 januari 2016 worden 
goedgekeurd. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 29 februari 2016. 
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Dhr. Maxim Deweerdt, raadslid, vervoegt de zitting. 

 

 
AGENDAPUNT nr. 3 

 
Vraag om uitleg d.d. 24.02.2016 van dhr. Bart De Meulenaer, raadslid N-VA, betreffende de 

plannen voor de herinrichting van het Pieter de Coninckplein. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
  

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

NEEMT AKTE: 
van de vraag van dhr. Bart De Meulenaer, raadslid N-VA, ingediend bij schrijven van 

24.02.2016 waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen 
over de plannen voor de herinrichting van het Pieter de Coninckplein; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van dhr. Bart De Meulenaer, raadslid N-VA en met volgende vragen: 
“- Op welke manier gaat u rekening houden met de besoignes van de handelaren die u werden 

overgemaakt op dit … overlegmoment? Weet u nu wel hoeveel parkeerplaatsen zullen blijven? 
Weet u nu wel waar de vele medewerkers van de bedrijven moeten blijven;” 

 
Met het antwoord van schepen Filiep Bouckenooghe dat in het kader van het groenplan de Stad 

de intentie had om het Pieter de Coninckplein te vergroenen; dat er een aantal bedenkingen 
waren van de handelaars; dat dan ook vrij snel een overleg werd georganiseerd op 18 februari 

met de handelaars en de bewoners aan het Pieter de Coninckplein; dat de status van het 
dossier zich nog voor het voorontwerp bevindt; dat er inderdaad terechte bedenkingen werden 

gemaakt die zullen meegenomen worden in de ontwikkeling van het plein; dat deze dan ook 
werden genoteerd; dat de vergroening van pleinen nodig is omdat de stad te kampen heeft met 

een verdichting van het centrum en daarom is het belangrijk dat open ruimte wordt gecreëerd; 
dat hier de zogenaamde groene long gecreëerd wordt van Trax tot aan de Koninklijke Passage; 

dat wat betreft het regenen blijkt dat het in Roeselare slechts 7% van de dagen regent; dat in 
het overleg duidelijk twee zaken naarboven kwamen nl. het kort parkeren en het iets langer 

parkeren; dat er naar twee aparte oplossingen moet gezocht worden; dat dit ook werd 
meegegeven aan het studiebureau; dat er ook reeds tellingen gebeurden qua bezettingsgraad 

van de parking; dat alles in kaart gebracht werd en bezorgd werd aan het studiebureau; 
 

En met repliek van het betrokken raadslid dat slechts 7% van de dagen per jaar regent 
waarschijnlijk onderschat wordt; dat vroeger een stad ontstond in een groene kern; dat het 

Pieter de Coninckplein net aan de rand van de kern ligt; dat de groene long van Trax naar de 
Grote Markt te groot is; dat de Munt ook grijs is; dat er daar vroeger bomen stonden maar dat 

die niet verzorgd werden; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 29 februari 2016. 
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Vraag om uitleg d.d. 24.02.2016 van dhr. Cyriel Ameye, raadslid Vlaams Belang, betreffende 

het kerkenplan. 
 

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 

24.02.2016 waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen 
over het uitblijven van het kerkenplan; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van dhr. Cyriel Ameye, raadslid Vlaams Belang en met vraag om een 
verduidelijking aangaande het kerkenplan; 

 
Met het antwoord van schepen Henk Kindt dat de Stad ook al een tijdje wacht op het 

kerkenplan; dat deze dient opgemaakt te worden door het Centraal Kerkbestuur; dat Minister 
Bourgeois in deze initiatief nam; dat er echter wel een officieus plan bestaat en dat er reeds 

beslissingen genomen werden omtrent de sluiting van drie kerken, nl. de kerk Sint-Amand, de 
kerk Sint-Jozef en de kerk Sint-Godelieve Beitem; dat er ook reeds stappen genomen werden 

voor de herbestemming; dat momenteel een dossier voor een studie van de Sint-Amandskerk 
en de Sint-Jozefskerk werd ingediend; dat een kerkenplan nodig is voor het bekomen van een 

subsidie bij het uitvoeren van investeringswerken; dat de Stad voor het herstel van de toren van 
de kerk te Oekene een subsidie van 30% kan krijgen; dat indien de stad niet beschikt over een 

kerkenplan de kans bestaat dat de Stad de subsidie misloopt; dat vorige week een vergadering 
werd belegd met het Centraal Kerkbestuur waarbij nogmaals werd aangedrongen op het belang 

van het kerkenplan; dat beloofd werd dat het kerkenplan begin maart zou bezorgd worden; dat 
er momenteel 3 kerken worden gesloten en dat het niet de bedoeling is om nog kerken te 

sluiten op middellange termijn; dat enkel de Sint-Amandskerk eigendom is van de stad; dat de 
Sint-Jozefskerk nu eigendom is van de kerkfabriek O.L.Vrouw en dat de Sint-Godelieve kerk 

eigendom zal worden van de kerkfabriek Sint-Henricus; dat de herstellingen in het kader van de 
veiligheid dienen uitgevoerd te worden; dat dergelijke zaken nauw worden opgevolgd door de 

dienst gebouwen en dat de Stad zeker niet de bedoeling heeft om de gebouwen te verloederen; 
 

En met repliek van het betrokken raadslid dat voor de herbestemming van de kerk het globaal 
plan dient bekeken te worden rekening houdend met de omgeving (school, jeugdbeweging,…) 

en dat een globaal visieplan dient opgemaakt te worden; 
 

En met antwoord van schepen Henk Kindt dat bij de herbestemming ook rekening wordt 
gehouden met de omgeving; dat er reeds ideeën zijn waarbij de ganse omgeving wordt 

meegenomen maar dat er nog dient gewacht te worden op de beslissing van Minister Homans; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

Aldus gedaan in openbare zitting van 29 februari 2016. 

 
 

Vraag om uitleg d.d. 24.02.2016 van mevr. Annelies Carron, raadslid Open Vld, betreffende 
de evaluatie van de subsidie bedrijventerreinmanagement. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
In toepassing van artikel 7 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad; 
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NEEMT AKTE: 

van de vraag van mevr. Annelies Carron, raadslid Open Vld, ingediend bij schrijven van 
24.02.2016 waarbij zij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen 

over de subsidie bedrijventerreinmanagement; 
 

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

vragen: 
“- Stand van zaken m.b.t. het samenwerkingsverband. Gaat dit enkel over de bedrijvengids die 

is opgemaakt? 
- Welke initiatieven en ondersteuningen voor de ondernemers werden nog niet concreet 

genomen? Is de uitstraling van de bedrijventerreinen verbeterd?;” 
 

En met antwoord van schepen Kris Declercq dat een paar jaar geleden werd gestart met het 
bedrijventerreinmanagement voor een betere afstemming met de verschillende bedrijven 

onderling en als aanspreekpunt voor de Stad; dat dit eerder gebeurde voor netwerkevent: 
avond-happening, organisatie evenementen in Beveren en Rumbeke; dat inhoudelijk en 

structureel organiseren door de Stad werd gefaciliteerd; dat een verkorte versie werd 
verkregen van het activiteitenrapport 2014-2015 door BTM; dat volgende acties aan bod 

kwamen: 
- workshop aardgasrijden in kader van de duurzaamheid 

- inplanting van de nieuwe bedrijventerreinen in Beveren 
- kaaivegen: dat door de inspanningen van de bedrijven zelf op regelmatige basis de kaai werd 

geveegd; dat na analyse en bespreking met het Stadsbestuur de problematiek volledig werd 
opengetrokken en de af te leggen straten werden uitgebreid; dat in de derde fase wordt 

bekeken om dit wekelijks te laten doen; dat het niet zo eenvoudig is om voldoende draagkracht 
te krijgen om dit over het volledig gebied uit te breiden; 

- Bizznet 2014 
- de uitwerking van de nieuwe bewegwijzering van de industriegebieden 

- de organisatie van verschillende roadshows in verschillende bedrijven waarin door de stad 
uitleg gegeven werd over de mobiliteitsdossiers, de economische dossiers,… 

- de deelname aan de contactbedrijvendagen in Kortrijk 
- bedrijvengids 

dat BTM goed leeft en goed werkt, maar dat daar ook vastgesteld wordt dat dit voor een groot 
deel vrijwilligerswerk is en dat wellicht meer projectmatig zal moeten gewerkt worden i.p.v. 

structureel en continu overleg; dat de lat wellicht te hoog lag maar dat er toch een mooi 
resultaat werd neergezet; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

Aldus gedaan in openbare zitting van 29 februari 2016 
 

 

Vraag om uitleg, ingediend op 25.02.2016, van mevr. Ria Vanzieleghem, raadslid CD&V, 

betreffende erosiebedrijdingsplan. 

 
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 
25.02.2016 waarbij zij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen 

over het erosiebestrijdingsplan in Roeselare; 
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AANHOORT: 

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

“- Heeft Roeselare ook een plan van aanpak in de strijd tegen erosie? 
- Heeft men een zicht op het aantal probleem gebieden? 

- Welke maatregelen heeft men reeds genomen om de erosieproblematiek in te dijken?” 
 

Met het antwoord van schepen Marc Vanwalleghem dat erosie zich vooral voordoet in gebieden 
met een heuvelachtig terreinprofiel (bv. Zwalmstreek); dat de lokale samenstelling van de 

bodem en de diverse bodemlagen in combinatie met hellingen waarop (overvloedige) regen valt, 
zorgen voor het uitspelen van de bovenste bodemlagen; dat dit vooral voorkomt in de Vlaamse 

Ardennen en de regio rond Tienen; dat de kleilagen de regen blijven weerstaan en dat de 
lossere bodemlagen wegspoelen; dat in de regio Roeselare er een minder uitgesproken 

heuvelachtig terreinprofiel is waardoor het risico op erosie sterk vermindert; dat er geen 
gevallen bekend zijn van problemen door erosie, in geen geval breed structureel; dat alles 

echter van nabij wordt opgevolgd en dat er wordt ingegrepen mocht het probleem zich 
voordoen; dat er voorkeur wordt gegeven naar een proactieve en duurzame oplossing; dat dit 

gebeurt door bv. het inzaaien van groenbemesters; dat de stad dit ondersteunt door het 
verlenen van een subsidie; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 29 februari 2016. 

 
 

Vraag om uitleg, ingediend op 25.02.2016, van dhr. Stefaan Van Coillie, raadslid CD&V, 
betreffende een filiaal van ARhus in AZ Delta. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

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

 
NEEMT AKTE: 

van de vraag van dhr. Stefaan Van Coillie, raadslid CD&V, ingediend bij schrijven van 
25.02.2016 waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen 

over een filiaal van ARhus in AZ Delta; 
 

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

“-  Zijn er gesprekken met AZ Delta over een filiaal van de bib in de nieuwe kliniek? 
- Hoe concreet zijn de plannen en hoe zien jullie de realisatie daarvan?  

- Is die bibliotheek voor iedereen toegankelijk? 
- Heeft dit eveneens gevolgen voor de bibliotheek afdeling in Rumbeke?”; 

 
Met het antwoord van schepen Kris Declercq dat dit inderdaad goed nieuws is voor de 

bewoners van Oekene; dat in het kader van eerdere besprekingen met AZ Delta door AZ Delta 
een ruimte van 60 à 100 m² ter beschikking zal gesteld worden van ARhus; dat deze 

samenwerking kadert in een ruimere samenwerking, met name health literacy; dat beter het 
woord “antenne” wordt gebruikt i.p.v. filiaal waarbij een antenne geen kopie kan zijn van de 

vestiging op De Munt; dat momenteel geen antenne meer aanwezig is in Oekene wegens 
plaatsgebrek in De Ark; dat dit in de toekomst eventueel ook kan fungeren als afhaalpunt voor 

de boeken die digitaal besteld worden; 
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En met repliek van het betrokken raadslid dat hij blij is dat te horen; dat ARhus duidelijk een 

kenniscentrum is en dat hij blij is dat ook in die richting gedacht wordt; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 29 februari 2016. 
 

Vraag om uitleg d.d. 25.02.2016 van dhr. Frederik Nuytten, raadslid sp.a, betreffende de 

zogenaamde Turteltaks. 
 

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 25.02.2016 

waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over de invoering 
van de zogenaamde Turteltaks; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van dhr. Frederik Nuytten, raadslid sp.a en met vraag welke 
financiële gevolgen de invoering van de energietaks heeft voor de stad; 

 
Met het antwoord van schepen Henk Kindt dat het inderdaad zo is dat deze taks berekend 

wordt op het verbruik en het aantal afnamepunten; dat de Stad over heel wat afnamepunten 
beschikt (200); dat een ruwe berekening aangeeft dat de kostprijs zal stijgen met 35.000 euro 

per jaar; dat dit structureel is en dat er zeker 10 à 15% moet bijgerekend worden voor de 
afnamepunten verspreid over het openbaar domein; dat dus mag gerekend worden op een 

extra kost van 60.000 euro; dat dit budgettair echter geen probleem vormt; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 29 februari 2016. 
 

Vraag om uitleg, ingediend op 25.02.2016 van mevr. Leen Sercu, raadslid Groen, 

betreffende Earth hour op 19.03.2016. 

 
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 25.02.2016 
waarbij zij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over Earth hour 

op 19.03.2016; 
 

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

“- Zal de stad daaraan meedoen door 1 uur de lichten te doven? 
- Kan dit meteen aangekondigd worden als goede voorbeeld, waarmee een warme, actieve 

oproep wordt gedaan naar particulieren, bedrijven, scholen,…. om ook deel te nemen aan 
Earth Hour?”; 
 
Met het antwoord van schepen Michèle Hostekint dat de Stad ook bezorgd is over het klimaat 
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en dus reeds vele jaren deel neemt aan de actie Earth Hour; dat telkens gedurende het hele 

weekend alle klemtoonverlichting (monumenten en standbeelden) uitgeschakeld wordt; dat 
omdat vele van deze verlichting rechtstreeks gekoppeld is aan het openbaar net, de technische 

diensten van Eandis deze manueel dienen te deactiveren en terug te activeren; dat om grote 
kosten (weekendwerk) te vermijden, de verlichting al van vrijdag 18 maart zal uitgeschakeld 

worden en pas terug aangeschakeld zal worden op maandag 21 maart; dat in de meeste 
stadsgebouwen tussen half negen en half tien ‘s avonds geen activiteit is en de lichten dus 

gedoofd zijn; dat de openbare verlichting wegens veiligheidsaspecten niet uitgeschakeld wordt; 
dat de dienst communicatie de deelname zal meedelen via de website (in de kijker), externe 

nieuwsbrief Stad; sociale media; dat 4 jaar na de invoering van het Masterplan Openbare 
Verlichting (wegnemen van onnodige lichtpunten, het vervangen van energieverslindende 

lampen en het dimmen van verlichting in woonwijken tijdens de nacht) blijkt dat openbare 
verlichting 10% minder elektriciteit verbruikt; dat dit goed is voor een jaarlijkse besparing van 

126 ton CO2/jaar en dat terwijl er wel veel meer lampen bij gekomen zijn; dat dit ook zal 
opgenomen worden in de communicatie; 

 
En met repliek van het betrokken raadslid dat zij blij is dat Earth Hour langer dan 1 uur duurt, 

nl. het ganse weekend; 
  

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 29 februari 2016. 
 

 
Vraag om uitleg d.d. 25.02.2016 van dhr. Filip Deforche, raadslid Vlaams Belang, betreffende 

de herinrichting van DIPOD. 
 

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 

25.02.2016 waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen 
over de herinrichting van DIPOD; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van dhr. Filip Deforche, raadslid Vlaams Belang en met vraag 
hoeveel de verbouwing gekost heeft en de reden waarom deze ruimte meer dan een half jaar 

ongebruikt is en wat de plannen met deze ruimte zijn; 
 

Met het antwoord van schepen Nathalie Muylle dat de werken inderdaad gepland werden in het 
kader van de herorganisatie van de activiteiten in DIPOD; dat er een nieuwe vloer werd gelegd 

en dat scheidingswanden verplaatst werden; dat het de bedoeling was om dit reeds in gebruik 
te nemen maar dat door de reorganisatie (ook binnen de diensten van DIPOD) en de 

aanwerving van de teamcoaches dit uitgesteld werd; dat nu zo vlug mogelijk de nieuwe 
organisatie wordt ingevoerd; dat de kostprijs 400.000 euro bedraagt (vloer en wanden); dat 

nu een globale oefening werd gestart voor DIPOD, maar ook voor de ganse organisatie en dat 
volgend jaar alles veel duidelijker zal zijn; 

 
En met repliek van het betrokken raadslid dat deze ruimte nu gebruikt wordt als opslagplaats 

voor bestralingspanelen, ooit aangekocht en niet gebruikt; 
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En met antwoord van schepen Nathalie Muylle dat men volop op zoek is naar andere oorden; 

dat deze panelen daar nog voorlopig staan maar dat deze zeker zullen verplaatst worden; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 29 februari 2016. 
 

 

Vraag om uitleg d.d. 25.02.2016 van dhr. Francis Reynaert, raadslid Open Vld, 

betreffende vergunningsbeslissing voor vzw El Nour. 

 
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 
25.02.2016 waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen 

over de vergunningsbeslissing voor vzw El Nour; 
 

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

reden van de weigering, de huidige toestand en de openingsdatum van de moskee; 
 

Met het antwoord van schepen Nathalie Muylle dat het inderdaad zo is dat de wijziging tot 
verkaveling vernietigd werd door de deputatie; dat reeds geantwoord werd op deze vraag in een 

vorige gemeenteraad; dat er twee stappen nodig zijn nl. perceel schrappen uit de verkaveling 
(verkavelingswijziging) en na goedkeuring van de schrapping het indienen van een 

bouwvergunning en eventueel een milieuvergunning; dat de verkavelingsvergunning vernietigd 
werd; dat er 4 bezwaren ingediend werden tegen de moskee; dat sommige bezwaren ingediend 

werden door meerdere mensen; dat deze bezwaren niet aan bod kwamen bij de deputatie; dat 
de vernietiging gebaseerd is op het feit dat alvorens de aanvraag ingediend wordt, de eigenaar 

per beveiligde zending een afschrift van de aanvraag dient te sturen naar alle eigenaars van 
een kavel die de aanvraag niet medeondertekend hebben; dat noch het studiebureau en noch 

de diensten daar op gewezen hebben aangezien de enige buur die moest aangeschreven 
worden De Mandel is; dat De Mandel op de hoogte was van het project; dat omwille van de 

gevoeligheid van het dossier en dat enkel de Mandel diende aangeschreven te worden door de 
stad een openbaar onderzoek werd georganiseerd zodat dit beter gekend zou zijn in de 

omgeving; dat de Stad dan ook geschrokken was van de beslissing van de deputatie; dat de 
deputatie eigenlijk in de fout gaat; dat de verkavelingswijziging nog niet werd betekend; dat de 

periode voor het indienen van het bezwaar nog niet gestart werd; dat de moskee echter de 
vraag opnieuw zal indienen i.p.v. stappen te ondernemen voor een beroep tegen de beslissing; 

dat De Mandel zal aangeschreven worden en dat er opnieuw een openbaar onderzoek zal 
uitgevoerd worden; dat vzw El Nour alles op een klantvriendelijke manier zal doen en dat het 

gevoel leeft dat de deputatie een pro forma argumentatie aangehaald heeft om geen uitspraak 
te moeten doen; 

 
En met repliek van het betrokken raadslid naar de datum van de komst van de moskee; 

 
En met antwoord van schepen Nathalie Muylle dat het verkavelingsdossier opnieuw moet 

ingediend worden en dat deze dus zeker niet in het eerste jaar zal gebouwd worden; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 
Aldus gedaan in openbare zitting van 29 februari 2016. 
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Vraag om uitleg d.d. 25.02.2016 van dhr. Frederik Declercq, raadslid N-VA, capaciteitsvraag 

in het basisonderwijs. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
  

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

NEEMT AKTE: 
van de vraag van dhr. Frederik Declercq, raadslid N-VA, ingediend bij schrijven van 25.02.2016 

waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over de 
capaciteitsvraag in het basisonderwijs; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van dhr. Frederik Declercq, raadslid N-VA en met volgende vragen: 
“-Eén deelgebied binnen de Stad zou met een tekort blijven kampen. Is het de bedoeling dat in 

dit gebied extra infrastructuur komt? En wat met de aangekondigde komst van een nieuwe 
basisschool in het nieuwe woongebied Gitsestraat? Kunnen de positieve cijfers een negatieve 

invloed hebben op de realisatiekans van een nieuwe schoolentiteit, vooral nu blijkt dat er in dit 
deelgebied al een aanzienlijke positieve capaciteitsmarge zal zijn tegen 2020-21?”; 

 
Met het antwoord van schepen Michèle Hostekint dat de cijfers voor Roeselare positief zijn; dat 

Roeselare tot nu toe reeds goed bedeeld werd in de middelen; dat steeds middelen ontvangen 
werden van departement onderwijs; dat de inspanningen van de Task Force dus reeds 

capaciteitsdossiers opleverde in Roeselare; dat er inderdaad geen sprake meer is van een 
capaciteitstekort; dat echter het gebied Roeselare centrum Zuid volgens de studie in de 

toekomst het meeste capaciteitsdruk zal ondervinden; dat echter volgens de Taks Force geen 
extra uitbreidingen wenselijk zijn in Roeselare Zuid, maar eerder in Roeslare Noord waar er 

nieuwe woongebieden zullen situeren zoals Gitsestraat; dat dit niet werd meegenomen in de 
studie, vandaar de opmerking van de Local Task Force; dat de Stad vragende partij is om daar 

schoolaccommodatie te voorzien omdat daar een innovatief woonproject het licht zal zien;  
 

En met repliek van het betrokken raadslid dat het positief is dat daaraan gewerkt wordt en dat 
het eveneens positief is dat er geanticipeerd wordt voor de toekomst (project Gitsestraat); 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 29 februari 2016. 

 
 

 
AGENDAPUNT nr. 4 

 
Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Trans Devo - definitieve vaststelling 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 11.03.2013 tot opmaak 

van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Trans Devo.  
 

Gemeentelijk RUP Trans Devo wordt getoetst aan het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
(RSV). Het RSV werd goedgekeurd bij  besluit van de Vlaamse regering van 23 september 

1997 houdende de definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, het 
besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2003 houdende de definitieve vaststelling 

van een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het besluit van de Vlaamse 
regering van 17 december 2010 tot definitieve vaststelling van een gedeeltelijke herziening van 
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het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd, voor wat de bindende bepalingen betreft, 

bij decreten van 17 december 1997, 19 maart 2004 en 25 februari 2011.  
 

Gemeentelijk RUP Trans Devo wordt getoetst aan het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 
West-Vlaanderen (PRS-WV), goedgekeurd bij ministerieel besluit van 06.03.2002 en het 

addendum op het PRS-WV, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 11.02.2014. 
Het RUP grenst aan de afbakening van het regionaal stedelijk gebied Roeselare. Aan de 

overzijde van de Biestraat werd binnen deze afbakening een gemengd regionaal bedrijventerrein 
bestemd met aansluitend aan de straat een groenbuffer.  

 
Ingevolge artikel 2.2.13. §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) worden 

gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt ter uitvoering van het Gemeentelijk 
Ruimtelijk Structuurplan (GRS). Het GRS Roeselare is gedeeltelijk goedgekeurd op 

02.08.2012. 
 

Het gemeentelijk RUP Trans Devo wordt opgemaakt in uitvoering van de actie opgenomen in 
het bindend deel van het GRS Roeselare: “GRUP zonevreemde bedrijven/activiteiten”.  
 
Het gemeentelijk RUP Trans Devo is opgemaakt overeenkomstig de decretale vormvereisten 

van artikel 2.2.2. §1 van de VCRO en bestaat uit een toelichtingsnota, stedenbouwkundige 
voorschriften, een kaartenbundel (grafisch plan en plan bestaande toestand) en een register 

plancompensaties. 
De stedenbouwkundige voorschriften zijn ondergebracht onder een (sub)categorie zoals 

vermeld onder artikel 2.2.3. §2 van VCRO. 
Het gemeentelijk RUP Trans Devo vormt de basis voor het beoordelen van 

vergunningsaanvragen en voldoet daarbij aan de principes van goede ruimtelijke ordening 
(artikel 1.1.4. VCRO) 

 
Het gemeentelijk RUP Trans Devo vervangt voor de delen van het plangebied het gewestplan 

Roeselare-Tielt, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 17.12.1979 en latere wijzigingen en het 
Algemeen Plan van Aanleg (APA) Roeselare, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 

29.04.1991. 
 

In uitvoering van artikel 2.2.13. van de VCRO werd het voorontwerp aan de bevoegde 
instanties voor advies overgemaakt en werd een plenaire vergadering gehouden op 

03.11.2014 voor bespreking van alle ontvangen adviezen. Op 02.10.2014 werd het 
voorontwerp voor advies voorgelegd aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening 

(GECORO).  
 

Van de plenaire vergadering werd een verslag opgemaakt. Het verslag werd op 07.11.2014 
per e-mail en op 20.11.2014 per aangetekende zending overgemaakt aan de adviserende 

diensten. Op dit verslag werden geen opmerkingen geformuleerd. 
Het voorontwerp van gemeentelijk RUP Trans Devo werd naar aanleiding van het verslag van de 

plenaire vergadering aangepast.  
 

Gemeentelijk RUP Trans Devo kwam in aanmerking voor een onderzoek tot milieueffecten-
rapportage (MER).  

Volgens het decreet van 27.04.2007 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en 
het besluit van de Vlaamse Regering van 12.10.2007 betreffende de milieueffectenrapportage 

over plannen en programma’s werd een screeningsnota opgemaakt, de nodige adviezen 
ingewonnen en met een verzoek tot raadpleging aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer 

voorgelegd. 

In de brief van 14.04.2015 besliste de dienst Milieueffectrapportagebeheer van het 
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
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(RUP) Trans Devo geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de 

opmaak van een plan-MER niet nodig is. 

Deze beslissing werd bekendgemaakt door aanplakking, een bericht op de website van de stad 

Roeselare en een bericht in de digitale nieuwsbrief van de stad Roeselare. 

Overeenkomstig artikel 2.2.14. §1 van de VCRO stelde de gemeenteraad het ontwerp van 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Trans Devo voorlopig vast in zitting van 

23.06.2015. 
 

In uitvoering van artikel 2.2.14. §2, §3 en §4 van de VCRO werd het ontwerp van gemeentelijk 
ruimtelijk RUP Trans Devo gedurende 60 dagen aan een openbaar onderzoek onderworpen. 

Het openbaar onderzoek werd aangekondigd door aanplakking, een publicatie in het Belgisch 
Staatsblad, een publicatie in 3 dagbladen die in de Provincie worden verspreid en een bericht 

op de website van de stad Roeselare.  
 

Het openbaar onderzoek werd geopend op 11.08.2015 en liep tot en met 09.10.2015.  
 

Tijdens het openbaar onderzoek werd 1 advies geformuleerd. De eigenaar formuleerde ook 2 
vragen/opmerkingen per e-mail. Dit werd bevestigd in het proces-verbaal van sluiting van 

openbaar onderzoek. 
 

Overeenkomstig artikel 2.2.14. §5 van de VCRO werd het resultaat van het openbaar 
onderzoek op 21.12.2015 voor behandeling voorgelegd aan de GECORO.  

 
De GECORO formuleerde volgend advies:  

1/ Advies provincie West-Vlaanderen 

Inhoud 

Aantonen dat functies grondverzet en recyclage vergund (geacht) zijn. Deze onderbouwing zit 

niet in de toelichtende nota. 
Begrippen als ‘bij voorkeur’ en ‘voldoende’ geven onvoldoende juridische garantie dat de visie 

van het RUP gerealiseerd kan worden. Ze laten teveel ruimte voor interpretatie. 
De voorwaardelijke koppeling van een buffering met een eventuele relatie buiten het plangebied 

kan niet. Het RUP zelf moet adequaat juridisch afdwingbaar worden gemaakt. 
De toegangsweg dient steeds afdoende gebufferd te worden. In de voorschriften wordt enkel 

‘groen’ voorzien. Dit groen kan volgens de toelichtingsnota uit een haag bestaan. Ze is hierdoor 
niet afdwingbaar, noch worden hier minimum randvoorwaarden opgelegd. De deputatie kan niet 

akkoord gaan om tuinaanleg gelijk te stellen met buffering. 
Het kan niet de bedoeling zijn om een nieuwe bedrijfswoning in tweede bouwlijn te voorzien. Dit 

wordt best uitgesloten in de voorschriften. Het lijkt aangewezen om de woning als 
bedrijfswoning te zien, zodat een afdoende buffering voorzien kan worden naar de aanpalende 

woning. 
In de zone voor buffering worden verhardingen toegelaten. Hier worden best beperkende 

randvoorwaarden bij opgenomen om te vermijden dat deze zone daadwerkelijk verhard wordt 
en deel gaat uitmaken van het exploiteerbare deel van het bedrijf. De bufferende werking moet 

gegarandeerd worden. 

Overweging 

Na de plenaire vergadering werd de toelichtende nota aangevuld (p16) met een publicatie uit 
het Belgisch Staatsblad van 21.03.1978, die de oprichting vermeldt van “Trans Devo, 
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid” waarvan akte, verleden op 
13.03.1978 voor notaris Marcel Delodder. 
Dit wordt bekeken. 
Uitgangspunt: het bedrijf wordt gebufferd t.o.v. percelen die niet door het bedrijf in gebruik zijn. 
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Het perceel op Staden wordt op heden door het bedrijf gebruikt en fungeert op vandaag als 

buffer (visuele afscherming, afstand). 

Zowel het perceel met woning (nr 61) en toegangsweg als het aanpalende perceel met woning 
(nr 59) zijn in eigendom van en worden bewoond door de bedrijfseigenaars. Deze woningen 
horen bijgevolg bij het bedrijf. Wanneer betreffende panden worden verkocht dient de 
bedrijfsactiviteit te worden gebufferd t.o.v. het wonen.  
Zowel het perceel met woning (nr 61) en toegangsweg als het aanpalende perceel met woning 
(nr 59) zijn in eigendom van en worden bewoond door de bedrijfseigenaars. In die zin is geen 
vraag naar een bijkomende bedrijfswoning. Op vraag van de eigenaars werden geen van deze 
woningen meegenomen in de contour van het RUP.   
Verhardingen werden in deze zone enkel toegelaten in de ‘tuindelen’ van deze zone. 

Voorstel van aanpassing (TN = toelichtingsnota, SV = stedenbouwkundige voorschriften) 

TN p16: (relevante) inhoud van betreffende akte aanvullen 
TN: een luik ‘andere bewijzen’ met bijlagen toevoegen (publicatie Belgisch Staatsblad, brief 
Eandis, getuigenverklaringen) 
SV p3: ‘bij voorkeur’ en ‘voldoende schrappen 
SV p3: verduidelijken in de toelichtende kolom 
SV p3: toelichting ‘haag’ in rechterkolom schrappen (p3) 
SV p3: ‘ingekleed met groen’ + ‘visuele afscherming van 2m hoog’  
+ bij verkoop woning: volwaardige afscherming op korte termijn voorzien (6 maanden na akte) 
TN: duidelijk maken dat de woningen nrs 59 en 61 van de bewoners-eigenaars zijn 
SV p2: aanvullen dat een woning in de paarse zone niet wordt toegelaten 
SV p4: aanvullen dat de verhardingen geen deel mogen uitmaken van het exploiteerbaar deel 
van het bedrijf 
SV p4: aanvullen dat buffering tussen de tuindelen moet worden gegarandeerd 
 

2/ Vragen/opmerkingen: 2 e-mails  
 
2.1 E-mail van 29.08.2015 
“Mag ik vragen bij de opmaak van het ‘RUP Trans Devo’ te willen verwijzen naar de beslissing 
dd. 29 september 1976. (periode van opmaak van het Gewestplan ! ).” 
 
Verduidelijking 
De ‘beslissing’ waarvan sprake is een brief van de Stad Roeselare, die meldt dat de Bestendige 
Deputatie in zitting van 9 september 1976 machtiging heeft verleend tot het inrichten van een 
ondergrondse benzinehouder van 4000L, te Bietstraat 61.  
In de toelichtingsnota (p17) wordt naar betreffend machtigingsbesluit verwezen. 
 
2.2 E-mail van 29.08.2015 
“Kan u een bouwvergunning af leveren voor wat betreft het herstel en de herbouw van een 
constructie, meer bepaald : een verharding.  
Is dit mogelijk? 
 
De constructie is reeds geacht vergund, de functie is reeds geacht vergund, de activiteiten zijn 
geacht vergund, de milieuvergunning werd toegekend. 
‘Het bedrijf beschikt hiermee over de nodige bewijstukken dat….’ 
De ruimtelijke ordening-toets lijkt me overbodig. Alles is hoofdzakelijk vergund.” 
 
Verduidelijking 
Principieel kan een stedenbouwkundige vergunning voor herstel/herbouw van een verharding 

worden afgeleverd op basis van het RUP, na van krachtwording.  

Er wordt hierbij wel benadrukt dat dergelijke algemene vraag enkel correct kan worden 

beoordeeld met het betreffende bouwdossier.  
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Vragen/opmerkingen: 
Geen 

 

Besluit: 

De gecoro gaat akkoord met de voorstellen tot aanpassing en heeft geen bijkomende 

opmerkingen en voorstellen. Het RUP kan vervolgens voorgelegd worden aan de 

gemeenteraad. 

 

Het gemeentelijk RUP Trans Devo werd vervolgens naar aanleiding van het advies van de 

GECORO als volgt aangepast: 

(TN = toelichtingsnota, SV = stedenbouwkundige voorschriften) 
TN p16: De (relevante) inhoud van de akte tot oprichting van “Trans Devo, 

personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid” wordt aangevuld om het vermoeden 

van vergunning van de activiteiten van het bedrijf aan te tonen. 
TN p18: Om het vermoeden van vergunning aan te tonen wordt een luik ‘andere bewijzen’ 

toegevoegd. Een publicatie in het Belgisch Staatsblad, een brief van Eandis en 
getuigenverklaringen worden als bijlagen toegevoegd. 

SV p3: De voorwaardelijke termen ‘bij voorkeur’ en ‘voldoende worden geschrapt. 
SV p3: De toelichtende kolom wordt aangevuld met de bedrijfsactiviteiten dienen gebufferd te 

worden ten opzichte van percelen die niet door het bedrijf in gebruik zijn. En dat het perceel 
op Staden op heden door het bedrijf wordt gebruikt en dat op dit perceel reeds een buffer 

aanwezig is. En dat wanneer deze bestaande buffer wordt opgewaardeerd tot een 
volwaardige buffer kan worden afgezien van de groene verankering die wordt opgelegd met 

de overdrukzone ‘groene verankering.  
Dit wordt ook verduidelijkt in de toelichtingsnota (p35)  

SV p3: Verordenend wordt aangevuld dat de toegangsweg ten opzichte van de naastliggende 
bebouwing dient te worden ingekleed met groen en een visuele afscherming van minimum 2 

meter hoog. En dat wanneer één of beide woningen worden verkocht, er binnen de 6 
maanden na het verlijden van de verkoopakte, een volwaardige groene afscherming dient te 

worden voorzien tussen de toegangsweg en de betreffende woning(en).  
De toelichtende kolom wordt aangevuld met de woningen langs beide zijden van de 

toegangsweg worden op heden bewoond door de eigenaars. 
Dit wordt ook verduidelijkt in de toelichtingsnota (p35) 

SV p2: Verordenend wordt aangevuld dat in de paarse zone een bedrijfswoning niet is 
toegelaten. 

SV p4: Verordenend wordt aangevuld dat de toegelaten verhardingen in de zone voor buffer, 
niet in functie van het bedrijf mogen zijn, en dat ze ook niet mogen aansluiten op 

verhardingen in functie van het bedrijf. En dat naar de tuindelen een volwaardige buffer moet 
worden gegarandeerd. 

 
Artikel 2.2.14. §6 van de VCRO stelt dat de gemeenteraad het gemeentelijk ruimtelijk 

uitvoeringsplan Trans Devo definitief vaststelt binnen honderdtachtig dagen na het einde van 
het openbaar onderzoek. 

 

BESLUIT, Met algemene stemmen - 14 onthoudingen (Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, 

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

Meulenaer, Lien Vuylsteke, Filiep Manhaeve, Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt, Filip 

Deforche, Cyriel Ameye en Immanuel De Reuse) 
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Artikel 1: 

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Trans Devo overeenkomstig artikel 
2.2.14. §6 van de VCRO definitief vast te stellen mits volgende wijzigingen ten opzichte van het 

op 23.06.2015 voorlopig vastgestelde ontwerp RUP Trans Devo: 

(TN = toelichtingsnota, SV = stedenbouwkundige voorschriften) 

TN p16: De (relevante) inhoud van de akte tot oprichting van “Trans Devo, 

personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid” wordt aangevuld om het vermoeden 
van vergunning van de activiteiten van het bedrijf aan te tonen. 

TN p18: Om het vermoeden van vergunning aan te tonen wordt een luik ‘andere bewijzen’ 
toegevoegd. Een publicatie in het Belgisch Staatsblad, een brief van Eandis en 

getuigenverklaringen worden als bijlagen toegevoegd. 

SV p3: De voorwaardelijke termen ‘bij voorkeur’ en ‘voldoende worden geschrapt. 

SV p3: In de toelichtende kolom wordt aangevuld dat de bedrijfsactiviteiten gebufferd dienen te 
worden ten opzichte van percelen die niet door het bedrijf in gebruik zijn. En dat het perceel 

op Staden op heden door het bedrijf wordt gebruikt en dat op dit perceel reeds een buffer 
aanwezig is. En dat wanneer deze bestaande buffer wordt opgewaardeerd tot een 

volwaardige buffer kan worden afgezien van de groene verankering die wordt opgelegd met 
de overdrukzone ‘groene verankering.  

Dit wordt ook verduidelijkt in de toelichtingsnota (p35)  

SV p3: Verordenend wordt aangevuld dat de toegangsweg ten opzichte van de naastliggende 

bebouwing dient te worden ingekleed met groen en een visuele afscherming van minimum 2 
meter hoog. En dat wanneer één of beide woningen worden verkocht, er binnen de 6 

maanden na het verlijden van de verkoopakte, een volwaardige groene afscherming dient te 
worden voorzien tussen de toegangsweg en de betreffende woning(en).  

In te toelichtende kolom wordt aangevuld dat de woningen langs beide zijden van de 
toegangsweg op heden worden bewoond door de eigenaars. 

Dit wordt ook verduidelijkt in de toelichtingsnota (p35) 

SV p2: Verordenend wordt aangevuld dat in de paarse zone een bedrijfswoning niet is 

toegelaten. 

SV p4: Verordenend wordt aangevuld dat de toegelaten verhardingen in de zone voor buffer, 

niet in functie van het bedrijf mogen zijn, en dat ze ook niet mogen aansluiten op 
verhardingen in functie van het bedrijf. En dat naar de tuindelen een volwaardige buffer moet 

worden gegarandeerd. 

 

Artikel 2: 
Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Trans Devo samen met een afschrift van het besluit van de 

gemeenteraad en het volledige advies van de GECORO overeenkomstig artikel 2.2.15. van de 
VCRO te bezorgen aan de deputatie van de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse 

Regering.  
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 29 februari 2016. 
 

 
 

AGENDAPUNT nr. 5 
 

Aanpassing inrichtingsplan bedrijventerrein Schaapbrugge R.O. & W. - II - goedkeuring 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

Op 18 december 2006 keurde de gemeenteraad het inrichtingsplan “Schaapbrugge R.O. & 
W.II.” goed. Het inrichtingsplan specifieert de bestemmingen van de gewestplanswijziging (MB 
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15-12-1998) “gebied voor watergebonden bedrijven” en “regionaal bedrijven bedrijvengebied 

met openbaar karakter”.  
 

De zone 1 “zone R.O. voor regionale bedrijvigheid” voorziet langs het spoor Brugge-Kortrijk een 
reservatiestrook voor een spoorwegterminal met een reservatiestrook van 22m breed. Volgens 

de stedenbouwkundige voorschriften wordt de reservatiestrook van 22 meter bij de zone R.O. 
gevoegd indien de spoorwegterminal niet gerealiseerd wordt. 

Op vandaag is de visie van het inrichtingsplan betreffende de spoorwegterminal achterhaald 
omdat: 

 het Gewestelijk RUP ARSG - definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 

29.10.2010 - binnen het deelgebied “Schaapbrug Roeselare” met het artikel 38 

“gebied voor overslag” een overslagzone langs het kanaal in Roeselare heeft voorzien. 

Het betreft een strook voor uitwisseling van goederen tussen weg/water voor 

goederenvervoer (een multimodale terminal). Deze terminal betekent een belangrijke 

stimulans voor de binnenvaart in functie van transport van en naar bedrijven in de regio 

die niet langs het kanaal liggen.  

Dit artikel bouwt verder op de visie van het inrichtingsplan “Schaapbrugge R.O. & W.II.” 

van de WVI die er een zone voor watergebonden bedrijvigheid en infrastructuur heeft 

voorzien. 

 het Gewestelijk RUP ARSG - definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 

21.11.2008 - binnen het deelgebied 12 “Sasbrug Izegem” met het artikel 41 “gebied 

voor overslag” een overslaggebied langs het spoor in Izegem heeft voorzien. Het betreft 

een overslagzone voor uitwisseling tussen weg en spoor voor goederenvervoer.  

 het perceel 999_B, waarop de overslagzone cfr. het inrichtingsplan ligt, door WVI aan 

Galloo Recycling wordt verkocht. 

 

Omwille van de achterhaalde visie bezorgde de WVI de stad het aangepast inrichtingsplan 

“Schaapbrugge R.O. & W.II.”. Uit dit inrichtingsplan werd de bestemming “reservatiestrook 
spoorwegterminal” met het bijhorend stedenbouwkundig voorschrift geschrapt.  

De WVI stelt de vraag om dit aangepast plan aan de gemeenteraad voor goedkeuring voor te 
leggen. 

 
Omwille van het rechtzetten van een achterhaalde situatie wordt géén advies aan de GECORO 

gevraagd. 
 

Gelet op de Codex Ruimtelijke Ordening; 
 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 
 

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

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

Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, Filiep Manhaeve, Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt, 

Filip Deforche, Cyriel Ameye en Immanuel De Reuse) 

Enig artikel: Het aangepaste inrichtingsplan “Schaapbrugge R.O. & W.II.” wordt goedgekeurd. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 29 februari 2016. 
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AGENDAPUNT nr. 6 
 

Rooilijn- en onteigeningsplannen Centrum Rumbeke - definitieve goedkeuring. 

 

DE GEMEENTERAAD: 
 
In zitting van de gemeenteraad van 23 november 2015 werden deze rooi- en 

onteigeningsplannen voorlopig goedgekeurd. Tevens werd de verlegging van het tracé van de 
Roterijstraat goedgekeurd; 

 
Een openbaar onderzoek werd ingesteld dat liep vanaf 22 december 2015 tot en met 20 

januari 2016. Er werden geen bezwaren geformuleerd; 
 

Ingevolge de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen, het besluit van de Vlaamse Regering 
van 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar 

onderzoek inzake buurtwegen, het rooilijndecreet van 8 mei 2009 en de relevante wetgeving 
inzake onteigeningen werden de plannen opnieuw geagendeerd tot definitieve goedkeuring zodat 

het dossier kan ingediend worden bij de bevoegde instanties; 
 

Gelet op de bij de aanvraag gevoegde documenten; 
 
Gelet op artikel 43 en titel VIII Bestuurlijk Toezicht van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

 
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in zijn verslag; 
 

BESLUIT, met algemene stemmen: 
 
Art.1.- De Raad keurt de rooi- en onteigeningsplannen voor het centrum van Rumbeke definitief 

goed.  
 
Art.2.- De Raad keurt de verlegging van het tracé op de atlas van de buurtwegen van de 

gemeente Rumbeke goed, alsook de verlegging van de rooilijn ( Roterijstraat ). Deze 
beraadslaging met bijhorend dossier zal aan de beslissing van de Deputatie van de 
provincie West-Vlaanderen, onderworpen worden. 

 
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 29 februari 2016 
 
 
 
AGENDAPUNT nr. 7 

Aankoop van grond voor de aanleg van fietspaden langs de Zeger Maelfaitstraat -  

goedkeuring van de verkoopbelofte en het ontwerp van akte. 

DE GEMEENTERAAD: 

Door de gemeenteraad werd in vergadering van 23 november 2015 de plannen inzake de 

rioleringswerken in het centrum van Rumbeke, met onder meer het grondverwervingsplan 
“Doortrekking Zeger Maelfaitstraat Fase II: fietspaden” d.d. 25.04.2015 goedgekeurd. Tijdens 

het daaropvolgend openbaar onderzoek, gehouden van 22 december 2015 tot en met 20 
januari 2016 werden er geen bezwaren ingediend, waardoor de plannen definitief aanvaard 

kunnen worden in zitting van heden. 
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Ter realisatie van het grondverwervingsplan “Doortrekking Zeger Maelfaitstraat Fase II: 

fietspaden” werd door toedoen van de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid 
op 20 januari 2016 een eenzijdige verkoopbelofte ondertekend waarbij de heer Labeeuw 

Georges, wonende te 8800 Roeselare, Izegemsestraat 62, er zich toe verbindt, gedurende 
een termijn van 6 maanden ingaand op 20 januari 2016, de hierna beschreven goederen enkel 

aan de Stad te verkopen tegen een vergoeding van € 104.750,00: 

Stad Roeselare  - 7de afdeling (Rumbeke) 

1)  3 a 8 ca perceel grond, gelegen Zeger Maelfaitstraat , te nemen uit een perceel, 
gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger als weiland, sectie A  

nummer 239 L. 
2) 1 a 11 ca perceel grond, gelegen Zeger Maelfaitstraat , te nemen uit een perceel, 

gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger als weiland, sectie A  
nummer 239 M. 

De goederen staan afgebeeld als loten nummers 2 en 3 op het opmetingsplan met referentie 
dossier 15.05B G plan nr. 1, opgemaakt op 25.04.2015 door Studiebureau Demey bvba te 

Roeselare. 

De goederen worden aangekocht voor openbaar nut, meer in het bijzonder voor de aanleg van 

fietspaden langs de Zeger Maelfaitstraat. 

Voor de aankoop is er voldoende krediet op het budget 2016 op budgetsleutel  

ENV07/P07-0001/020000/22000000. 

Gelet op artikel 43 en titel VIII Bestuurlijk Toezicht van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in zijn verslag; 

BESLUIT, met algemene stemmen 

Art.1.- De verkoopbelofte 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 29 februari 2016 

 

 
AGENDAPUNT nr. 8 

Buitengewone onderhoudswerken aan diverse wegen: aanleg kws-lagen 
Dossier nr. WEG/329-2015 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

DE GEMEENTERAAD 

In het kader van de opdracht “Buitengewone onderhoudswerken aan diverse wegen: aanleg 
kws-lagen” werd een bestek met nr. WEG/329-2015 opgesteld door de dienst Project Wegen 

en Mobiliteit. 
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De werken omvatten: 

-het affrezen van asfaltverhardingen; 
-de aanleg van een nieuwe toplaag en eventueel een onderlaag volgens variabele hoeveelheden; 

-het aanpassen van de bovenbouw van inspectieputten; 
-alle nodige signalisatie. 

De kostprijs voor de basisopdracht wordt geraamd op € 191.282,00 (excl. btw) + € 
40.169,22 (21% verschuldigde btw) - € 13.178,34 (21% recupereerbare  btw) = 

€ 218.272,88 incl. btw; 

De uitvoeringstermijn van de basisopdracht loopt tot 31 december 2016. 

In het bestek is de mogelijkheid voorzien om de opdracht 3 maal telkens met 1 jaar te 
verlengen. 

* Verlenging (Dienstjaar 2017), raming: € 191.282,00 excl. btw of € 218.272,88 incl. btw; 
* Verlenging (Dienstjaar 2018), raming: € 191.282,00 excl. btw of € 218.272,88 incl. btw; 

* Verlenging (Dienstjaar 2019), raming: € 191.282,00 excl. btw of € 218.272,88 incl. btw. 

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 765.128,00 excl. btw of 

€ 873.091,52 incl. btw. 

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

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

inschrijver. 

In de begroting van 2016 is op artikel 22400007/020000/DEP05-2 van het 

investeringsbudget, programmanummer P04-0005, een totaal krediet van € 200.000,00 
voorzien. 

In de begroting van 2016 is op artikel 22800007/031000/DEP05-2 van het 
investeringsbudget, programmanummer P04-0005, een totaal krediet van € 30.000,00 

voorzien. 

Volgende wetgeving is van toepassing: 

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

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

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

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot 

en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 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. 
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Het KB van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 

latere wijzigingen. 

Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer 
bepaald artikel 5, § 2. 

Gehoord het schepencollege in zijn verslag; 

BESLUIT: met algemene stemmen 

Artikel 1 
Het bestek met nr. WEG/329-2015 en de raming voor de opdracht “Buitengewone 

onderhoudswerken aan diverse wegen: aanleg kws-lagen”, opgesteld door de dienst wegen 
worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en 

zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 765.128,00 excl. 

btw of € 873.091,52 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 29 februari 2016. 

 
 

AGENDAPUNT nr. 9 
 

Diverse schenkingen aan het Wielermuseum tijdens 2015 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

Diverse particulieren wensen documenten, foto’s, voorwerpen, … aan het Wielermuseum van 
de stad Roeselare te schenken. De schenkingen worden verricht om het erfgoedpatrimonium 

van de stad en het museum te verruimen. De geschonken documenten en voorwerpen worden 
aan het Wielermuseum gegeven om ze verder te beheren. 

 
Voor de schenkingen werd indien mogelijk een schenkingsformulier opgemaakt waarbij de 

schenking voorlopig aanvaard wordt in afwachting van de definitieve goedkeuring door de 
gemeenteraad. 

 
Er zijn hieraan geen bijzondere lasten voor de stad verbonden. 

 
Gelet op art. 43 §2 alinea 13 van het gemeentedecreet; 

 
Gelet op het administratief toezicht op de gemeenten, omschreven in het gemeentedecreet; 

 
BESLUIT, met algemene stemmen: 

 
Artikel 1: 

De schenkingen aan het Wielermuseum tijdens 2015 worden definitief aanvaard onder 
opschortende voorwaarde van niet-schorsing of niet-vernietiging door de hogere overheid. 
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Artikel 2: 

In toepassing van het gemeentedecreet wordt een beknopte omschrijving van deze 
raadsbeslissing overgemaakt aan het Provinciaal Gouvernement.  

 
Aldus gedaan op openbare vergadering van 29 februari 2016. 

 
 

 

AGENDAPUNT nr. 10 

 

Overeenkomst met Dwars door Vlaanderen - goedkeuring. 
 
DE GEMEENTERAAD: 
 
De organisatoren hebben een nieuw voorstel van samenwerkingsovereenkomst ingediend voor 
de komende 4 jaar, ingaand voor de periode van 2017 tot en met 2020. 
 
Het voorstel van samenwerkingsovereenkomst is gebaseerd op het vorige contract met 
wijzigingen op de volgende punten : 

 Logistieke ondersteuning: 
o De organisatoren vragen dezelfde logistieke ondersteuning als de vorige jaren. 

 Communicatieve ondersteuning: 
o De organisatoren vragen dezelfde communicatieve ondersteuning als de vorige 

jaren. 
 Hospitality: 

o De Stad krijgt 20 extra VIP-badges die toegang verlenen tot het Polenplein en de 
VIP-zone op de Grote Markt. 

 Financiële ondersteuning: 
o De organisatie vraagt een financiële ondersteuning van € 33.500 : 

Dit is een stijging van € 8.500 per jaar ten opzichte van het huidig contract.  
 
In 2012 werd er door een student een onderzoek uitgevoerd met als titel: ‘Onderzoek naar de 
input door en de output voor de Stad Roeselare bij de organisatie van sportevenementen, aan 
de hand van Dwars door Vlaanderen': 

 Dit resultaat geeft ons een duidelijk beeld van de ‘Return on Investment’ voor de start 
van Dwars door Vlaanderen: 

o Welke financiële impact heeft het event voor de Stad, volgens de berekening in 
2012? 

 De input van de Stad voor het event bedraagt € 38.661,83. 
 Het event levert een return op van € 78.438,48. 

o Conclusie van het onderzoek: 
 De Stad ontvangt voor elke geïnvesteerde euro € 2,03 als return : 

 De organisatie kan dus als rendabel beschouwd worden. 
 De lokale horeca in het stadscentrum wordt door de organistoren 

betrokken bij het event : 
 Heel wat horecazaken ontvangen Vips om te ontbijten. 

 Het event biedt bijkomende kansen om extra bezoekers te genereren op 
de dag van het event. 

o Rekening houdend met de bijkomende financiële inbreng van € 8.500 en de  
20 extra hospitality kaarten werd de financiële impact herberekend voor de 
komende 5 jaar: 

 De Stad ontvangt voor elke geïnvesteerde euro de komende 5 jaar  
€ 1,68 als return. 

Bijgevolg kunnen volgende conclusies genomen worden: 
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 Het organiseren van een dergelijk wielerevent in het voorjaar betekent een grote directe 
inspanning, zowel financieel als logistiek, voor de Stad. 

o Ondanks de inspanningen biedt het event vele voordelen voor de Stad. 
 De Stad profileert zich als een sportieve, dynamische stad met een positief imago naar 

de buitenwereld.  
 Het evenement zorgt dat heel wat toeschouwers en volgers kennis maken met de Stad.  

o Dit zorgt op termijn voor een ‘terugkom’-effect bij de toeschouwers. 
 Naast het voordeel wat betreft het imago van de stad is er tevens heel wat directe 

visibiliteit voor de Stad via verschillende communicatiekanalen tijdens een langdurige 
periode: 

o Het reserveren en betalen van een dergelijke uitgebreide communicatiemix is zo 
goed als onmogelijk. 

 Naast het imago en visibiliteitsvoordeel is er ook de mogelijkheid om belangrijke 
personaliteiten en/of genodigden te ontvangen in de Stad. 

 Het ‘WieMu’ profiteert maximaal op het gebied van naamsbekendheid door de 
organisatie van een dergelijk evenement. Daarnaast kunnen zij hun positie als 
toonaangevend fietsmuseum in Vlaanderen behouden en zelfs versterken door mee te 
werken aan een dergelijk wielerevent. 

 
Gelet op art. 42 en 43 van het gemeentedecreet; 
 
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 
 
BESLUIT, met algemene stemmen - 16 onthoudingen (Frederik Declercq, Brecht 
Vermeulen, Mieke Van Hootegem, Justine Pillaert, Siska Rommel, Daniel Vanden Berghe, 
Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, Filiep Manhaeve, Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt, 
Filip Deforche, Cyriel Ameye, Immanuel De Reuse, Annelies Carron en Francis Reynaert) 

Enig artikel: De overeenkomst met Dwars door Vlaanderen voor de periode van 2017 t.e.m. 

2020, zoals in bijlage gevoegd, wordt goedgekeurd. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 29 februari 2016. 
 

(zie bijlage 1) 
 

AGENDAPUNT nr. 11 
 

Toekennen straatnaam “Onledebeekstraat” aan bedrijvengebied Beveren-Onledebeek in de 

Onledegoedstraat - principiële vaststelling. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

Op 07.07.2014 werd het inrichtingsplan voor Bedrijvenpark Beveren-West principieel 
goedgekeurd. Op 20.04.2015 heeft de gemeenteraad het wegenistracé goedgekeurd. 

Op 29.06.2015 heeft de Gewestelijk Stedenbouwkundig Ambtenaar een bouwvergunning 
verleend voor de aanleg van de infrastructuurwerken. 

Op 14.09.2015 besliste het college van burgemeester en schepenen om dit bedrijventerrein 
de naam ‘Beveren-Onledebeek’ te geven; 

 
De stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van de infrastructuurwerken werd verleend 

aan Global Development Solutions. De nieuwe wegenis sluit aan op de bestaande 
Onledegoedstraat. 

Op 2 september 2015 stelde de Deelraad voor om de straatnaam ‘Onledebeekstraat’ te geven, 
gezien vroeger de Onledebeek door dit bedrijvengebied liep; 
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Zowel de politiezone RIHO als de Midwest Brandweerzone hebben geen bezwaar tegen deze 

naam; 
 

Na deze voorlopige goedkeuring wordt de procedure voortgezet :  
1. Advies Koepel voor Roeselaars Cultuurbeleid. 

2. Openbaar onderzoek (bekendmaking door aanplakking + proces-verbaal van afsluiting). 
3. Beslissing Gemeenteraad voor definitieve aanvaarding; 

 
Het decreet van 28 januari 1977 regelt de bescherming van de namen van openbare wegen 

en pleinen. Het decreet van 29 november 2002 wijzigt het decreet van 28 januari 1977; 
 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 
 

BESLUIT, met algemene stemmen: 
 

Artikel 1: 
De gemeenteraad kent principieel volgende straatnaam toe: 

- ‘Onledebeekstraat’ aan bedrijvengebied Beveren-Onledebeek. 
 

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

1993. 
 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 29 februari 2016. 
 
 

 

AGENDAPUNT nr. 12 

 

STAP Adriaan Willaert Roeselare: 

- opheffing van het arbeidsreglement d.d. 20 oktober 2008, aangepast d.d. 21 maart 

2011. 

- goedkeuring ontwerp-arbeidsreglement. 
 
DE GEMEENTERAAD: 
 
Het huidig arbeidsreglement dateert van 20 oktober 2008 en werd aangepast op 21 maart 
2011. Het arbeidsreglement is van toepassing op STAP Adriaan Willaert Roeselare en de 
Stedelijke Academie voor Schone Kunsten. In zijn huidige vorm is het arbeidsreglement niet 
meer actueel. OVSG vzw stelde een nieuw model van arbeidsreglement op met daarin de 
recentste wetgeving verwerkt.  Bij de opmaak van het nieuwe arbeidsreglement voor STAP 
Adriaan Willaert werd dit model gebruikt als basis en werd dit, waar nodig, aan de specifieke 
lokale werking aangepast; 

In vergadering van het Afzonderlijk Bijzonder Overlegcomité (ABOC) voor het gesubsidieerd 
onderwijs van 25 november 2015 werd positief advies verleend over het nieuwe 
arbeidsreglement; 
 
Gelet op art. 42 en 43 van het gemeentedecreet; 
 
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 
 
BESLUIT, met algemene stemmen: 

Artikel 1: 
Het arbeidsreglement, goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 oktober 2008 en gewijzigd 
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op 21 maart 2011, wordt voor wat betreft de bepalingen m.b.t. de STAP Adriaan Willaert 
opgeheven. 
 
Artikel 2: 
Het ontwerp-arbeidsreglement van STAP Adriaan Willaert, wordt, zoals in bijlage gevoegd, 
goedgekeurd. 
 
Aldus gedaan in openbare zitting van 29 februari 2016. 
 
(zie bijlage 2) 
 
 
 
AGENDAPUNT nr. 13 
 
Addendum overeenkomst tussen De Watergroep en stad Roselare i.h.k.v. de plicht tot 
inzameling en afvoeren van het vervuilde water - goedkeuring. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 
In de gemeenteraad van 18.12.2006 werd de overeenkomst m.b.t. de saneringsactiviteiten 
tussen de VMW en de Stad goedgekeurd. In deze overeenkomst werden de tarieven van de 
bijdrage opvang en transport (BOT) en de vergoeding eigen waterwinners (VEW) vastgesteld. 

Via de eengemaakte waterfactuur zorgt De Watergroep (voormalige VMW) voor de inning van 
de gemeentelijke bijdrage.  De geïnde bedragen worden door De Watergroep aan de Stad 
overgemaakt. 

Begin januari ontving de Stad een brief van De Watergroep met de melding dat de Vlaamse 
Regering vanaf 1 januari 2016 een uniforme tariefstructuur voor gans Vlaanderen invoert voor 
de drie onderdelen van de integrale waterfactuur (drinkwater, afvoer en zuivering).  

De waterfactuur bestaat vanaf 1 januari 2016 uit: 
 een vastrecht met een korting per gedomicilieerde; 
 een basistarief voor het basisverbruik; 
 een comforttarief voor het comfortverbruik. 

Cf. de lijst met tarieven in de brief van De Watergroep  

In de samenwerkingsovereenkomst tussen de Watergroep en de Stad (Gemeenteraad 18 
december 2006, cf. bijlage 1) zijn de tarieven afvoer (= gemeentelijke bijdrage) gebaseerd op 
de tarieven zuivering (= bovengemeentelijke bijdrage) door het tarief zuivering te 
vermenigvuldigen met factor 1,4.  Er wordt gewerkt met een getrapt systeem voor de grotere 
verbruiksschijven (3 schijven).  In de nieuwe tariefstructuur zijn deze schijven als volgt gewijzigd: 
 

Schijven tot en met 2015 Schijven vanaf 2016 

0 – 6.000 m³ 0 – 500 m³ 

6.001 – 60.000 m³ 501 – 6.000 m³ 

Meer dan 60.000 m³ Meer dan 6.000 m³ 

 
De wijziging van de schijven houdt in dat een groter aantal niet-huishoudelijke klanten in een 
schijf zal zitten waar binnen de overeenkomst een korting wordt toegepast. 
 
In het addendum zijn de wijzigingen ingevolge de nieuwe tariefstructuur opgenomen. 
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Gelet op art. 42 en 43 van het gemeentedecreet; 
 
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 
 
BESLUIT, met algemene stemmen: 
 
Enig artikel: Het addendum aan de overeenkomst tussen De Watergroep en stad Roeselare 
i.h.k.v. de plicht tot inzameling en afvoeren van het vervuilde water, waarvan één exemplaar in 
bijlage gevoegd, wordt goedgekeurd. 
 
Aldus gedaan in openbare zitting van 29 februari 2016. 
 
(zie bijlage 3) 
 
 
 
AGENDAPUNT nr. 14 

 

Hervaststelling jaarrekening van het OCMW 2014 - kennisname 

DE GEMEENTERAAD: 
 

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft op 10 juni 2015 de jaarrekening over het financiële 
boekjaar 2014 vastgesteld. De gemeenteraad heeft op 23 juni 2015 kennis genomen van de 

jaarrekening en heeft daarbij geen opmerkingen geformuleerd. In het kader van het toezicht 
werd een kopie van het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van Roeselare op 1 juli 

2015 verzonden naar het Agentschap Binnenlands Bestuur. 

Bij het onderzoek door het Agentschap Binnenlands Bestuur werden de volgende vaststellingen 

gedaan: 
“De algemene en budgettaire boekhouding blijken niet op elkaar aan te sluiten. Het 

gecumuleerd budgettair resultaat 2014 berekend vanuit de algemene boekhouding, d.m.v. de 
berekening van het budgettair netto werkkapitaal bedraagt € 22.593.994. Het gecumuleerd 

budgettair resultaat 2014 berekend vanuit de budgettaire boekhouding bedraagt € 
23.878.380. Dit wijst op een verschil tussen de algemene boekhouding en de budgettaire 

boekhouding van € 1.284.386. 
In BBC zijn de budgettaire en algemene boekhouding onlosmakelijk met elkaar verbonden in één 

geïntegreerd registratiesysteem. Dat betekent dat beide boekhoudingen perfect op elkaar 
moeten aansluiten. “ 

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de jaarrekening 2014 hervast in zitting van 24 
februari 2016. 

 
Het resultaat op kasbasis bedroeg in de initiële rekening 2014 € 5.643.136 en bedraagt na 

bijsturing in de herwerkte rekening 2014 € 4.358.750. De autofinancieringsmarge neemt toe 
met € 257.688 van € 4.372.541 naar € 4.630.229. 

 
Cf. art 174 § 2 van het ocmw-decreet kan de gemeenteraad binnen 50 dagen van 

overzending, zijn opmerkingen ter kennis brengen van de provinciegouverneur. 
 
Gehoord het College van Burgemeester en Schepenen in zijn verslag; 
 
NEEMT AKTE: 
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Artikel1: 

van de hervastgestelde jaarrekening 2014 van het OCMW, opgemaakt door de financieel 
beheerder van het OCMW. 

 
Artikel 2: 
De hervastgestelde jaarrekening 2014 zal voor verder gevolg overgemaakt worden 
aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (drie ex.) en de gouverneur. 
 
 
Aldus gedaan in openbare vergadering van 29 februari 2016. 
 

 
 

AGENDAPUNT 15 
 

Mededeling van de benoeming en de eedaflegging van de burgemeester 
 

DE GEMEENTERAAD : 
 

NEEMT AKTE : 
 

van het besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Liesbeth Homans,  d.d. 25 
februari 2016, waarbij de heer Kris Declercq tot burgemeester van de stad Roeselare wordt 

benoemd met ingang van 1 maart 2016. 
Blijkens de akte, gedagtekend d.d. 29 februari 2016, heeft de heer Kris Declercq in handen 

van de heer Provinciegouverneur de eed in de hoedanigheid van burgemeester afgelegd. 
De Raad neemt akte van de benoeming en de eedaflegging van de burgemeester. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 29 februari 2016 

 
 

 
AGENDAPUNT nr. 16 

 
Verkiezing van een schepen en eedaflegging. 

 
DE GEMEENTERAAD : 

 
Dhr. Kris Declercq is van rechtswege ontslagnemend gezien hij het mandaat van burgemeester 

opneemt vanaf 1 maart 2016; 
 

In toepassing van art. 44 § 1 van het Gemeentedecreet bestaat het college van burgemeester 
en schepenen uit de burgemeester, de voorzitter van het OCMW en uit ten hoogste 8 

schepenen; 
 

Bij toepassing van art. 45 van het Gemeentedecreet betreffende de verkiezing van de 
schepenen; 

 
Met de akte van voordracht van kandidaat-schepen wordt de volgende persoon voorgedragen 

als schepen vanaf 1 maart 2016: dhr. Bart Wenes, geboren te Roeselare op 27.08.1964.  
 

Uit het onderzoek van de voorzitter van de gemeenteraad blijkt dat deze akte geen aanleiding 
geeft tot een opmerking en dat de voordracht van dhr. Bart Wenes als kandidaat-schepen 

derhalve ontvankelijk wordt verklaard; 
 

In de akte werd opgenomen dat dhr. Bart Wenes de rang inneemt van de laatste schepen; 
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Hij wordt verzocht de eed af te leggen in de handen van de burgemeester Luc Martens; 
 

BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
Dhr. Bart Wenes, geboren te Roeselare op 27.08.1964, kandidaat-schepen, wordt verkozen 

verklaard als 8ste schepen. 
 

De voorzitter verzoekt de kandidaat-schepen om de eed af te leggen in de handen van de 
burgemeester. 

 
GAAT OVER: 

 
tot de eedaflegging van dhr. Bart Wenes in openbare vergadering van de gemeenteraad en in 

handen van de burgemeester: 
 

" Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”. 
 

Na de eedaflegging is de schepen in zijn mandaat aangesteld en wordt de rangorde cf. de 
voordrachtsakte vastgesteld als volgt: 

1ste schepen: mevr. Michèle Hostekint, geboren te Roeselare op 13.11.1976 
2de schepen: dhr. Filiep Bouckenooghe, geboren te Roeselare op 06.09.1963  

3de schepen: mevr. Griet Coppé, geboren te Roeselare op 23.09.1957 
4de schepen: dhr. Henk Kindt, geboren te Roeselare op 07.06.1966   

5de schepen: mevr. Nathalie Muylle, geboren te Roeselare op 08.02.1969  
6de schepen: dhr. José Debels, geboren te Roeselare op 12.05.1961 

7de schepen: dhr. Marc Vanwalleghem, geboren te Roeselare op 01.08.1953  
8ste schepen: dhr. Bart Wenes, geboren te Roeselare op 27.08.1964 

9de  schepen: dhr. Geert Depondt (voorzitter OCMW), geboren te Roeselare, 03.08.1948 
 

Waarvan akte op ongezegeld papier wordt opgemaakt en ondertekend door dhr. Bart Wenes, 
samen met de burgemeester, ingevolge de wettelijke voorschriften terzake. 

 
Aldus gedaan in openbare vergadering van 29 februari 2016. 

 
 

 
AGENDAPUNT nr. 17 

 

Vervanging van een lid in de raadscommissie voor persoonsgebonden materies. 

 

DE GEMEENTERAAD: 
 

In toepassing van artikel 39 kan de gemeenteraad commissies oprichten die samengesteld zijn 
uit gemeenteraadsleden;  

 
De mandaten in iedere commissie worden door de gemeenteraad evenredig verdeeld over de 

fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld op basis van de voordrachten die worden 
ingediend door de fracties; 

 
Als ten gevolge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging een fractie niet 

vertegenwoordigd is in een commissie, kan de fractie een raadslid aanwijzen dat als lid met 
raadgevende stem in de commissie zetelt; 
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Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt dat de raadscommissie voor 

persoonsgebonden materie bestaat uit 13 leden; 
 

Volgens het systeem van de evenredige vertegenwoordiging worden de zetels als volgt 
verdeeld: 

- CD&V: 4 leden 
- N-VA: 4 leden 

- sp.a: 2 leden  
- groen: 1 lid 

- Vlaams Belang: 1 lid 
- Open Vld: 1 lid 

 
Met de gemeenteraadsbeslissing van 21 januari 2013 werden de vertegenwoordigers voor de 

raadscommissie voor persoonsgebonden materie aangeduid. De volgende personen maken 
daarvan deel uit (met stemrecht): 

dhr. Bart Wenes, dhr. Dirk Lievens, mevr. Ria Vanzieleghem, dhr. Stefaan Van Coillie, dhr. 
Frederik Nuytten, dhr. Gerdi Casier, dhr. Immanuel De Reuse, mevr. Annelies Carron, mevr. 

Yana Debusschere, mevr. Siska Rommel, mevr. Lien Vuylsteke, mevr. Trees Verduyn-Coffyn, 
dhr. Maxim Deweerdt; 

 
Met de gemeenteraadsbeslissing van 20 oktober 2014 werd dhr. Immanuel De Reuse 

vervangen door dhr. Filip Deforche; 
 

Met de gemeenteraadsbeslissing van 25 januari 2016 werd mevr. Yana Debusschere 
vervangen door dhr. Steven Dewitte; 

 
De fractie CD&V diende een akte van voordracht in voor de vervanging van dhr. Bart Wenes 

door dhr. Geert Huyghe; 
 

De akte van voordracht voor de vervanging van dhr. Bart Wenes is ontvankelijk gezien ze 
ondertekend werd door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het kandidaat-

commissielid deel van uitmaakt. Niemand heeft meer dan één akte ondertekend per 
beschikbaar mandaat voor de fractie; 

 
Artikel 39 § 3 bepaalt dat als de voorzitter van de gemeenteraad voordrachten ontvangt voor 

meer kandidaten dan er mandaten te begeven zijn voor een fractie, dan worden de mandaten 
toegewezen volgens de volgorde voorkomen op de akte van voordracht; 

 
Gaat over tot stemming over de voordrachtakte; 

 
Gelet op art. 35 en 42 van het gemeentedecreet; 

 
BESLUIT, met algemene stemmen: 

 
Artikel 1:  

De akte van voordracht voor de vervanging van dhr. Bart Wenes in de raadscommissie voor 
persoonsgebonden materies is ontvankelijk. Bijgevolg wordt dhr. Bart Wenes vervangen door 

dhr. Geert Huyghe in de raadscommissie voor persoonsgebonden materies. 
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Artikel 2: 

Volgende personen maken deel uit van de raadscommissie voor persoonsgebonden materies: 
- met stemrecht: 

dhr. Geert Huyghe, dhr. Dirk Lievens, mevr. Ria Vanzieleghem, dhr. Stefaan Van Coillie, dhr.  
Frederik Nuytten, dhr. Gerdi Casier, dhr. Filip Deforche, mevr. Annelies Carron, dhr. Steven 

Dewitte, mevr. Siska Rommel, mevr. Lien Vuylsteke, mevr. Trees Verduyn-Coffyn, dhr. Maxim 
Deweerdt. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 29 februari 2016. 

 
 

 
AGENDAPUNT nr. 18 

 
Vervanging van een lid in de raadscommissie voor grondgebonden materies. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
In toepassing van artikel 39 kan de gemeenteraad commissies oprichten die samengesteld zijn 

uit gemeenteraadsleden;  
 

De mandaten in iedere commissie worden door de gemeenteraad evenredig verdeeld over de 
fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld op basis van de voordrachten die worden 

ingediend door de fracties; 
 

Als ten gevolge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging een fractie niet 
vertegenwoordigd is in een commissie, kan de fractie een raadslid aanwijzen dat als lid met 

raadgevende stem in de commissie zetelt; 
 

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt dat de raadscommissie voor 
grondgebonden materies bestaat uit 13 leden; 

 
Volgens het systeem van de evenredige vertegenwoordiging worden de zetels als volgt 

verdeeld: 
- CD&V: 4 leden 

- N-VA: 4 leden 
- sp.a: 2 leden  

- groen: 1 lid 
- Vlaams Belang: 1 lid 

- Open Vld: 1 lid 
 

Met de gemeenteraadsbeslissing van 21 januari 2013 werden de vertegenwoordigers voor de 
raadscommissie voor grondgebonden materies aangeduid. De volgende personen maken 

daarvan deel uit (met stemrecht): 
Bart Wenes, Ria Vanzieleghem, Geert Huyghe, Frans Dochy, Tania Feys, Gerdi Casier, Filip 

Deforche, Francis Reynaert, Leen Sercu, Brecht Vermeulen, Frederik Declercq, Siska Rommel 
en Daniel Vanden Berghe; 

 
Met de gemeenteraadsbeslissing van 25 januari 2016 werd mevr. Leen Sercu vervangen door 

dhr. Steven Dewitte; 
 

De fractie CD&V diende een akte van voordracht in voor de vervanging van dhr. Bart Wenes 
door dhr. Stefaan Van Coillie; 

 
De akte van voordracht voor de vervanging van dhr. Bart Wenes is ontvankelijk gezien ze 

ondertekend werden door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het kandidaat-
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commissielid deel van uitmaakt; Niemand heeft meer dan één akte ondertekend per 

beschikbaar mandaat voor de fractie; 
 

Artikel 39 § 3 bepaalt dat als de voorzitter van de gemeenteraad voordrachten ontvangt voor 
meer kandidaten dan er mandaten te begeven zijn voor een fractie, dan worden de mandaten 

toegewezen volgens de volgorde voorkomen op de akte van voordracht; 
 

Gaat over tot stemming over de voordrachtakte; 
 

Gelet op art. 35 en 42 van het Gemeentedecreet; 
 

BESLUIT, met algemene stemmen: 
 

Artikel 1:  
De akte van voordracht voor de vervanging van dhr. Bart Wenes in de raadscommissie voor 

grondgebonden materies is ontvankelijk. Bijgevolg wordt dhr. Bart Wenes vervangen door dhr. 
Stefaan Van Coillie in de raadscommissie voor grondgebonden materies. 

 
Artikel 2: 

Volgende personen maken deel uit van de raadscommissie voor grondgebonden materies: 
- met stemrecht: 

dhr. Stefaan Van Coillie, mevr. Ria Vanzieleghem, dhr. Geert Huyghe, dhr. Frans Dochy, mevr. 
Tania Feys, dhr. Gerdi Casier, dhr. Filip Deforche, dhr. Francis Reynaert, dhr. Steven Dewitte, 

dhr. Brecht Vermeulen, dhr. Frederik Declercq, mevr. Siska Rommel en dhr. Daniel Vanden 
Berghe 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 29 februari 2016. 

 
 

 
AGENDAPUNT nr. 19 

 

Vervanging van een lid in de raadscommissie voor stadsfinanciën en personeel. 

 

DE GEMEENTERAAD: 
 

In toepassing van artikel 39 kan de gemeenteraad commissies oprichten die samengesteld zijn 
uit gemeenteraadsleden;  

 
De mandaten in iedere commissie worden door de gemeenteraad evenredig verdeeld over de 

fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld op basis van de voordrachten die worden 
ingediend door de fracties; 

 
Als ten gevolge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging een fractie niet 

vertegenwoordigd is in een commissie, kan de fractie een raadslid aanwijzen dat als lid met 
raadgevende stem in de commissie zetelt; 

 
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt dat de raadscommissie voor 

stadsfinanciën en personeel bestaat uit 13 leden; 
 

Volgens het systeem van de evenredige vertegenwoordiging worden de zetels als volgt 
verdeeld: 

- CD&V: 4 leden 
- N-VA: 4 leden 
- sp.a: 2 leden  
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- groen: 1 lid 

- Vlaams Belang: 1 lid 
- Open Vld: 1 lid 

 
Met de gemeenteraadsbeslissing van 2 januari 2013 werden de vertegenwoordigers voor de 

raadscommissie voor stadsfinanciën en personeel aangeduid. De volgende personen maken 
daarvan deel uit (met stemrecht): 

dhr. Dirk Lievens, dhr. Geert Huyghe, dhr. Frans Dochy, dhr. Bart Wenes, dhr. Brecht 
Vermeulen, mevr. Mieke Van Hootegem, dhr. Bart De Meulenaer, mevr. Lieve Lombaert, dhr. 

Frederik Nuytten, dhr. Gerdi Casier, mevr. Leen Sercu, dhr. Peter Logghe en dhr. Francis 
Reynaert; 

 
Met de gemeenteraadsbeslissing van 24 maart 2014 werd een lid vervangen nl. mevr. Leen 

Sercu wordt vervangen door mevr. Yana Debusschere; 
 

Met de gemeenteraadsbeslissing van 20 oktober 2014 werd dhr. Peter Logghe vervangen 
door dhr. Immanuel De Reuse; 

 
Met de gemeenteraadsbeslissing van 29 februari 2016 werd mevr. Yana Debusschere 

vervangen door mevr. Leen Sercu; 
 

De fractie CD&V diende een akte van voordracht in voor de vervanging van dhr. Bart Wenes 
door mevr. Ria Vanzieleghem; 

 
De akte van voordracht voor de vervanging van dhr. Bart Wenes is ontvankelijk gezien ze 

ondertekend werd door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het kandidaat-
commissielid deel van uitmaakt. Niemand heeft meer dan één akte ondertekend per 

beschikbaar mandaat voor de fractie; 
 

Gaat over tot stemming over de voordrachtakte; 
 

Gelet op art. 35 en 42 van het gemeentedecreet; 
 

BESLUIT, met algemene stemmen: 
 

Artikel 1:  
De akte van voordracht voor de vervanging van dhr. Bart Wenes in de raadscommissie voor 

stadsfinanciën en personeel is ontvankelijk. Bijgevolg wordt dhr. Bart Wenes vervangen door 
mevr. Ria Vanzieleghem in de raadscommissie voor stadsfinanciën en personeel. 

 
Artikel 2: 

Volgende personen maken deel uit van de raadscommissie stadsfinanciën en personeel: 
- met stemrecht: 

dhr. Dirk Lievens, dhr. Geert Huyghe, dhr. Frans Dochy, mevr. Ria Vanzieleghem, dhr. Brecht 
Vermeulen, mevr. Mieke Van Hootegem, dhr. Bart De Meulenaer, mevr. Lieve Lombaert, 

dhr. Frederik Nuytten, dhr. Gerdi Casier, mevr. Leen Sercu, dhr. Immanuel De Reuse en dhr. 
Francis Reynaert. 

 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 29 februari 2016. 
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AGENDAPUNT nr. 20 

 

Vervanging van een lid in de raadscommissie voor openbare werken en mobiliteit. 

 

DE GEMEENTERAAD: 
 

In toepassing van artikel 39 kan de gemeenteraad commissies oprichten die samengesteld zijn 
uit gemeenteraadsleden;  

 
De mandaten in iedere commissie worden door de gemeenteraad evenredig verdeeld over de 

fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld op basis van de voordrachten die worden 
ingediend door de fracties; 

 
Als ten gevolge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging een fractie niet 

vertegenwoordigd is in een commissie, kan de fractie een raadslid aanwijzen dat als lid met 
raadgevende stem in de commissie zetelt; 

 
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt dat de raadscommissie voor 

openbare werken en mobiliteit bestaat uit 13 leden; 
 

Volgens het systeem van de evenredige vertegenwoordiging worden de zetels als volgt 
verdeeld: 

- CD&V: 4 leden 
- N-VA: 4 leden 

- sp.a: 2 leden  
- groen: 1 lid 

- Vlaams Belang: 1 lid 
- Open Vld: 1 lid 

 
Volgens het besluit van de gemeenteraad van 21 januari 2013 maken volgende personen deel 

uit van de commissie openbare werken en mobiliteit: 
dhr. Bart Wenes, dhr. Dirk Lievens, dhr. Geert Huyghe, dhr. Stefaan Van Coillie, mevr. Tania 

Feys, dhr. Gerdi Casier, dhr. Filip Deforche, dhr. Francis Reynaert, mevr. Leen Sercu, dhr. 
Filiep Manhaeve, dhr. Frederik Declercq, mevr. Justine Pillaert en dhr. Daniel Vanden Berghe  

 
Met de gemeenteraadsbeslissing van 20 oktober 2014 werd dhr. Filip Deforche vervangen 

door dhr. Cyriel Ameye; 
 

De fractie CD&V diende een akte van voordracht in voor de vervanging van dhr. Bart Wenes 
door mevr. Ria Vanzieleghem; 

 
De akte van voordracht voor de vervanging van dhr. Bart Wenes is ontvankelijk gezien ze 

ondertekend werd door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het kandidaat-
commissielid deel van uitmaakt. Niemand heeft meer dan één akte ondertekend per 

beschikbaar mandaat voor de fractie; 
 

Artikel 39 § 3 bepaalt dat als de voorzitter van de gemeenteraad voordrachten ontvangt voor 
meer kandidaten dan er mandaten te begeven zijn voor een fractie, dan worden de mandaten 

toegewezen volgens de volgorde voorkomen op de akte van voordracht; 
 

Gaat over tot stemming over de voordrachtakte; 
 

Gelet op art. 35 en 42 van het gemeentedecreet; 
 
BESLUIT, met algemene stemmen: 
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Artikel 1:  

De akte van voordracht voor de vervanging van dhr. Bart Wenes in de raadscommissie voor 
openbare werken en mobiliteit is ontvankelijk. Bijgevolg wordt dhr. Bart Wenes vervangen door 

mevr. Ria Vanzieleghem in de raadscommissie voor openbare werken en mobiliteit. 
 

Artikel 2: 
Volgende personen maken deel uit van de raadscommissie openbare werken en mobiliteit: 

- met stemrecht: 
mevr. Ria Vanzieleghem, dhr. Dirk Lievens, dhr. Geert Huyghe, dhr. Stefaan Van Coillie, mevr. 

Tania Feys, dhr. Gerdi Casier, dhr. Cyriel Ameye, dhr. Francis Reynaert, mevr. Leen Sercu, 
dhr. Filiep Manhaeve, dhr. Frederik Declercq, mevr. Justine Pillaert en dhr. Daniel Vanden 

Berghe  
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 29 februari 2016. 
 

 
 

AGENDAPUNT nr. 21 
 

Vervanging van een lid in de bijzondere raadscommissie. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

In toepassing van artikel 39 kan de gemeenteraad commissies oprichten die samengesteld zijn 
uit gemeenteraadsleden;  

 
De mandaten in iedere commissie worden door de gemeenteraad evenredig verdeeld over de 

fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld op basis van de voordrachten die worden 
ingediend door de fracties; 

 
Als ten gevolge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging een fractie niet 

vertegenwoordigd is in een commissie, kan de fractie een raadslid aanwijzen dat als lid met 
raadgevende stem in de commissie zetelt; 

 
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt dat de bijzondere raadscommissie 

bestaat uit 13 leden; 
 

Volgens het systeem van de evenredige vertegenwoordiging worden de zetels als volgt 
verdeeld: 

- CD&V: 4 leden 
- N-VA: 4 leden 

- sp.a: 2 leden  
- groen: 1 lid 

- Vlaams Belang: 1 lid 
- Open Vld: 1 lid 

 
Met de gemeenteraadsbeslissing van 21 januari 2013 werden de vertegenwoordigers voor de 

bijzondere raadscommissie aangeduid. De volgende personen maken daarvan deel uit (met 
stemrecht): 

Bart Wenes, Dirk Lievens, Ria Vanzieleghem, Frans Dochy, Tania Feys, Frederik Nuytten,  
Immanuel De Reuse, Annelies Carron, Leen Sercu, Mieke Van Hootegem, Lien Vuylsteke, Bart 

De Meulenaer, Maxim Deweerdt 
 

De fractie CD&V diende een akte van voordracht in voor de vervanging van dhr. Bart Wenes 
door dhr. Stefaan Van Coillie; 
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De akte van voordracht voor de vervanging van dhr. Bart Wenes is ontvankelijk gezien ze 

ondertekend werd door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het kandidaat-
commissielid deel van uitmaakt. Niemand heeft meer dan één akte ondertekend per 

beschikbaar mandaat voor de fractie; 
 

Artikel 39 § 3 bepaalt dat als de voorzitter van de gemeenteraad voordrachten ontvangt voor 
meer kandidaten dan er mandaten te begeven zijn voor een fractie, dan worden de mandaten 

toegewezen volgens de volgorde voorkomen op de akte van voordracht; 
 

Gaat over tot stemming over de voordrachtakte; 
 

Gelet op art. 35 en 42 van het Gemeentedecreet; 
 

BESLUIT, met algemene stemmen: 
 

Artikel 1: 
De akte van voordracht voor de vervanging van dhr. Bart Wenes in de bijzondere 

raadscommissie is ontvankelijk. Bijgevolg wordt dhr. Bart Wenes vervangen door dhr. Stefaan 
Van Coillie. 

 
Artikel 2: 

Volgende personen maken deel uit van de bijzondere raadscommissie: 
- met stemrecht: 

Stefaan Van Coillie, Dirk Lievens, Ria Vanzieleghem, Frans Dochy, Tania Feys, Frederik Nuytten,  
Immanuel De Reuse, Annelies Carron, Leen Sercu, Mieke Van Hootegem, Lien Vuylsteke, Bart 

De Meulenaer, Maxim Deweerdt 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 29 februari 2016. 
 

 
 

Toegevoegd punt  
Amendering van de “Stedelijke administratieve verordening betreffende de nachtwinkels en 
private bureaus voor telecommunicatie (GR 15 september 2008, gewijzigd GR 16 
december 2013) 

 

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 dhr. Immanuel De Reuse, raadslid Vlaams Belang, bij 
e-mail d.d. 16 februari 2016 betreffende “Stedelijke administratieve verordening betreffende de 

nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie (GR 15 september 2008, gewijzigd GR 
16 december 2013)”; 

 
AANHOORT: 

de toelichting van dhr. Immanuel De Reuse, raadslid Vlaams Belang, met volgende motivering: 
 
“Voortschrijdend inzicht is een mooie zaak! In 2008 was het Vlaams Belang de enige politieke 
fractie die in deze gemeenteraad met een voorstel aan kwam om alcoholverkoop in 
nachtwinkels aan banden te leggen. Er was de oneerlijke concurrentie met de gewone 
horecazaken, er was het veiligheidsbeleid, er was de kwestie van de overlast in onze steden en 
er is de gezondheidsfactor. 
Onze bezorgdheden werden – opnieuw, eens te meer! – weggewuifd.  
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Bij een politieke meerderheid in Vlaanderen groeit stilaan het voortschrijdend inzicht dat het zo 
niet verder kan, en dat er sprake is van overlast. Niet alleen bij de politieke meerderheid leeft 
dit inzicht, maar ook het sociale middenveld zoals dat dan heet, komt tot dezelfde conclusies. 
Zo heeft de Druglijn het in haar nota van enkele jaren geleden over alcoholverslaving en 
comazuipen bij min 18-jarigen: “sterke drank op café is te duur voor hun budget en het is 
bijgevolg goedkoper en gemakkelijker om sterke drank aan te kopen in nachtwinkels…” 

Dit werd ook duidelijk in centrum- en andere steden in Vlaanderen, vandaar dat steeds meer 
gemeentebesturen niet alleen opteren voor een verbod op het gebruik van alcohol in en rond 
nachtwinkels, maar meer en meer voor het algeheel verkoopverbod van alcohol in nachtwinkels.  

Het wetsvoorstel van collega Muylle van CD&V sluit hierbij aan, en daar wenst het Vlaams 
Belang zo snel als mogelijk op dit nieuwe maatschappelijk inzicht in te spelen om de stedelijke 
administratieve verordening in Roeselare aan te passen.  

Daarom leggen wij volgende amendementen op de Stedelijke administratieve verordening 
betreffende de nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie deze avond voor ter 
stemming 

“Stedelijke administratieve verordening betreffende de nachtwinkels en private bureaus voor 
telecommunicatie (GR 15 september 2008, gewijzigd GR 16 december 2013)” 

Amendement 1, op paragraaf 5 van de betrokken stedelijke administratieve verordening 
betreffende de nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie.  

“Het college van burgemeester en schepenen kan beslissen om de vergunning te weigeren of 
op het schorten, indien….” 

aanvullen met volgende vierde gedachtestreepje:  

“- de uitbater zich schuldig maakt aan inbreuken op artikel 6, paragraaf 3, en dus alcohol laat 
gebruiken in of rond de nachtwinkel, of alcohol verkoopt in de nachtwinkel.” 

 
“Stedelijke administratieve verordening betreffende de nachtwinkels en private bureaus voor 
telecommunicatie (GR 15 september 2008, gewijzigd GR 16 december 2013)” 

Amendement 2  op artikel 6 de stedelijke administratieve verordening betreffende de 
nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie.  

Artikel 6, flankerende maatregelen met betrekking tot overlast 

In dit artikel stelt het Vlaams Belang voor §3 als volgt aan te passen: 

“§ 3 Het is verboden om alcoholhoudende dranken te verbruiken in en rond de nachtwinkels” 

wordt:  

“§3 Het is verboden alcoholhoudende dranken te verbruiken in en rond de nachtwinkels en 

alcoholhoudende dranken te verkopen in de nachtwinkels”. 
 

Met het antwoord van schepen Kris Declercq dat het college van burgemeester en schepenen 
daar inhoudelijk volledig mee eens is, maar juridisch gesproken zijn de steden hiervoor niet 

bevoegd zolang op federaal niveau geen wet hiervoor gestemd wordt; dat een paar jaar geleden 
de beslissing van de Stad Leuven vernietigd werd door de Raad van State en dat de VVSG dit 

probleem erkent maar dat er dient gewacht te worden op het initiatief van de Regering; dat de 
vertegenwoordigers in het federaal parlement dit voorstel dienen te ondersteunen; 
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En met repliek van het betrokken raadslid dat hun vertegenwoordigers in het parlement dit 

zeker zullen steunen; dat hij blij is dat ook andere politieke partijen dat inzicht gekregen hebben 
en dat ze het amendement intrekken en hopen dat na de reglementering de verordening zal 

aangepast worden; 
 

BESLUIT: 
 

Enig artikel: Het toegevoegd punt wordt ingetrokken. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 29 februari 2016. 
 

 

Einde van de zitting: 22.10u 

 

 
Bart Vandenbroucke       Dirk Lievens 

Directeur Ondersteuning      Voorzitter gemeenteraad 
Wnd. stadssecretaris 

 
En goedgekeurd in openbare vergadering van 21 maarti 2016. 

 
 

 
 

Bart Vandenbroucke       Dirk Lievens 
Directeur Ondersteuning      Voorzitter gemeenteraad 

Wnd. stadssecretaris 
 


