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GEMEENTERAAD D.D. 25 APRIL 2016 
 

 
Aanvang van de zitting: 19.00u 

 
Aanwezig:         32 raadsleden 

Kris Declercq: burgemeester; 
Dirk Lievens: voorzitter gemeenteraad; 

Michèle Hostekint, Filiep Bouckenooghe, Griet Coppé, Henk Kindt, Nathalie Muylle, José 
Debels, Marc Vanwalleghem, Bart Wenes; schepenen; 

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

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

Casier, Frederik Nuytten, Leen Sercu, Immanuel De Reuse, Stefaan Van Coillie en Steven 
Dewitte: raadsleden; 

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

 
Verontschuldigd: 

Mevr. Michèle Hostekint: schepen. 
 

Afwezig: 
Dhr. Filiep Manhaeve, raadslid. 

 
Afwezig bij de aanvang van de zitting:  

Dhr. Francis Reynaert, dhr. Luc Martens en mevr. Tania Feys, raadsleden. 
 

MET OPEN DEUREN: 
 

Mededelingen: 
 

* Er werden 11 vragen om uitleg en één toegevoegd punt ingediend. 
 

* Op vraag van raadsleden worden de volgende A-punten behandeld als B-punten: 3 - 7 - 8 - 9 - 
10 - 12 - 14b) - 15  16  
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A-punten: 
 

AGENDAPUNT nr. 1 
 

Notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 21 maart 2016 - goedkeuring. 

DE GEMEENTERAAD: 

In toepassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad worden de notulen van de 
vergadering van de gemeenteraad van 21 maart 2016 ter goedkeuring voorgelegd; 
 
BESLUIT, met algemene stemmen: 

Enig artikel: de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 21 maart 2016 worden 

goedgekeurd. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 25 april 2016. 
 

 
 

AGENDAPUNT nr. 2 

 

Vraag om uitleg d.d. 15.04.2016 van dhr. Filip Deforche, raadslid Vlaams Belang, 

betreffende het netheidsbeleid in de stad. 

 
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 
15.04.2016 waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen 

over het netheidsbeleid in de stad; 
 

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

vragen: 
“Wat is de stad van zaken? Hoe zit het met de controle op deze fenomenen die het beeld van 

onze stad minder fraai maken? Wanneer komt hier een netheidsbeleid? Wanneer begint u het 
aan te pakken?”; 

 
Met het antwoord van schepen Marc Vanwalleghem dat netheid voor iedereen belangrijk is en 

dat dit in het kernplan dan ook werd opgenomen als een actieplan in de stad; dat het 
netheidsplan een gericht actieplan dient te worden om de netheid van de openbare ruimte te 

kunnen garanderen en het ganse afvalbeleid in de stad te organiseren; dat het netheidsplan 
gestoeld is op 5 pijlers:  

pijler 1: infrastructuur 
- Aandachtspunten bij ontwerp en inrichting van openbare ruimte 

pijler 2: de omgeving 
- de negatieve invloed van de omgeving waar er afvalrecipiënten staan, trachten te verwijderen  

- de positieve invloeden trachten te vermeerderen 
pijler 3: sensibiliseren en communicatie 

- het uitwerken van een sensibiliseringscampagne “Roeselare, love your city” 
- de sensibilisering wordt gevoerd naar verschillende doelgroepen 

pijler 4: participatie 
- in het kader van het afvalbeleid en openbare netheid draagt iedereen verantwoordelijkheid en 

dienen bijgevolg afspraken gemaakt te worden “wie doet wat” 
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pijler 5: handhaving 
- Handhaving is het doen naleven van bepaalde regels; dat handhaving kan via verschillende 

vormen: verhogen sociale controle, gemeentelijke administratieve sancties, retributies, 
verscherpen controles (gemeenschapswachten, politie,…), organiseren en registreren van 

regelmatige controles, regelen illegaal ontwijkgedrag (via het plaatsen van camera’s,…); 
dat deze laatste pijler gebeurt in gecoördineerde aanpak met de politie; dat het plaatsen van 

camera’s bij de glasbollen een actie is in samenwerking met MIROM; dat momenteel vooral 
gewerkt wordt rond de 1ste en 2de pijler; dat er voldoende aandacht wordt gevraagd voor de 

aanwezige infrastructuur en dat er heel veel inspanningen worden gedaan om diverse pleinen, 
straten enz. te verfraaien; dat er ook gestart werd met een straatvuilnisbakkenplan; dat alle 

straatvuilnisbakken werden geïnventariseerd; dat ze op kaart werden geplaatst; dat er input 
wordt gevraagd van de medewerkers van het Vlaams Netheidsnetwerk omtrent goede locaties 

voor het plaatsen van straatvuilnisbakken; dat aan de hand van deze algemene richtlijnen en 
met de beschikbare info uit de inventarisatie gekeken wordt of de straatvuilnisbakken correct 

ingeplant staan, of er verplaatst moeten worden en of er voldoende zijn,…; dat op die manier 
een dossier wordt voorbereid in het kader van de aankoop van nieuwe straatvuilnisbakken want 

de huidige zijn immers aan vervanging toe; dat immers bij de aanleg van nieuwe pleinen, 
vernieuwing van straten en verfraaiing van de omgeving, de straatvuilnisbakken ook mooi 

moeten zijn; dat het nog steeds zo is dat een nette buurt meer respect afdwingt en de kans 
veel groter is dat de straatvuilnisbakken correct worden gebruikt en niet met sluikstort en 

zwerfvuil komt te liggen; dat daarnaast ook een glasbollenplan werd opgemaakt; dat MIROM 
bezig is met een evaluatie rond het correct opgesteld staan van de glasbollen; dat wekelijks de 

glasbollen door MIROM worden geledigd; dat daarnaast wekelijks alle sluikstort dat bij de 
glasbollen ligt door MIROM wordt opgehaald; dat alles wordt geïnventariseerd; dat als er 

glasscherven liggen, deze worden opgeveegd en verwijderd; dat binnenkort ook een 
inventarisatie rond textielcontainers zal gebeuren door MIROM; dat wat betreft de 3de pijler: 

communicatie en sensibilisatie reeds in het verleden diverse communicatie- en sensibiliserende 
acties werden ingezet: diverse flyers, affiches, banners, enz.; dat scholen en verenigingen 

werden aangemoedigd om eigen campagnebeelden te ontwikkelen, campagnemateriaal van 
MIROM, OVAM, enz. werd ingezet; dat in 2016 werd gestart met de aanmaak van een nieuw 

globaal campagnebeeld rond “een Net Roeselare”; dat de bedoeling is om nieuw info- en 
sensibiliseringsmateriaal aan te maken om de bewustmaking bij de bevolking te verhogen; dat 

bij de 4de pijler participatie belangrijk is; dat bv. op 18.03 een ganse milieudag werd 
georganiseerd vanuit het MSKA en de Rodenbachwijk; dat op 19.03 een globale opkuisdag 

georganiseerd werd waarbij een 8-tal verenigingen en wijkcomités een gans stuk van Roeselare 
opkuisten; dat in totaal reeds 18 opkuisacties plaats vonden; dat dagdagelijks een grote inzet 

gebeurt van het stadspersoneel waarbij 2 camionettes op de baan zijn om de 
straatvuilnisbakken te ledigen en een interventieploeg wordt ingezet om sluikstorten te gaan 

opruimen; dat ook dagdagelijks een veegmachine het stadscentrum veegt en een externe 
veegmachine wordt ingezet voor het vegen van de dorpskernen van de bijgemeenten, de 

toegangswegen, fietspaden enz. ; dat daarnaast ook gebruik gemaakt wordt van Gluttons 
(olifanten) om het zwerfvuil in het centrum op te kuisen; dat in 2016 (tot op heden) 64 

meldingen van sluikstorten werden geregistreerd en aangepakt; dat daarnaast 30 meldingen 
kwamen van zwerfvuil; dat omtrent de handhaving vanuit de stad vooral gewerkt wordt op het 

opleggen van GAS-sancties; dat bij ieder sluikstort gecontroleerd wordt of er identificeerbare 
gegevens zijn in het kader van het opleggen van een GAS-sanctie; dat diverse GAS-sancties 

worden omgezet in een bemiddeling; dat verschillende van deze straffen worden vervuld door 
het mee helpen opkuisen met de milieuploeg;  

 
En met repliek van het betrokken raadslid dat dit hetzelfde antwoord is als vorig jaar en dat er 

echter vastgesteld wordt dat de realiteit anders is; dat er meer en meer zwerfvuil is in de stad; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten; 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 25 april 2016. 
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Dhr. Francis Reynaert, raadslid Open VLD, vervoegt de zitting. 

 

 

Vraag om uitleg d.d. 20.04.2016 van mevr. Annelies Carron, raadslid Open VLD, 

betreffende Kadobon Roeselare. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

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

 
NEEMT AKTE: 

van de vraag van mevr. Annelies Carron, raadslid Open VLD, ingediend bij schrijven van 
20.04.2016 waarbij zij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen 

over de Kadobon Roeselare; 
 

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

vragen: 
“Hoe wordt de Kadobon momenteel gepromoot? 

- Wat zijn de precieze plannen rond promotie en integratie in de Citie App?”; 
 

Met het antwoord van burgemeester Kris Declercq dat de kadobon op twee vlakken zal 
gepromoot worden nl. de nieuwe website van de vzw Centrumstraten 

(www.shoppingroeselare.be) en het nieuwe balieplein; dat de nieuwe website pas zaterdag 
online is en door de vzw wordt beheerd; dat er extra aandacht wordt besteed aan de Kadobon; 

dat de lijst van de deelnemende handelaars online zal staan met een downloadfunctie; dat de 
oude site op het achterplan wordt geschoven; dat de stad het aanbieden van de kadobon zal 

ondersteunen en deze ook zal aanbieden op het nieuwe balieplein;  
 

En met repliek van het betrokken raadslid dat de kadobon een mooi initiatief is en dat een 
goede website heel belangrijk is; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

Aldus gedaan in openbare zitting van 25 april 2016. 
 

 

Dhr. Luc Martens, raadslid, vervoegt de zitting. 

 

 

Vraag om uitleg d.d. 21.04.2016 van mevr. Lieve Lombaert, raadslid N-VA, betreffende 

stadskernvernieuwing. 

 

DE GEMEENTERAAD: 
 

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

NEEMT AKTE: 
van de vraag van mevr. Lieve Lombaert, raadslid N-VA, ingediend bij schrijven van 21.04.2016 

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

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van mevr. Lieve Lombaert, raadslid N-VA en met volgende vragen: 
“- Hoeveel kosten deze veranderingen, aan de Grote Markt, op het De Coninckplein, op de 

Botermarkt, in de Henri Horriestraat…? Graag zouden we per project de kostenimpact kennen. 
- Via de Vlaamse Overheid kon er tot 31 maart 2016 ingetekend worden op “oproep 

http://www.shoppingroeselare.be/
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stadsvernieuwing 2016”. De Vlaamse Regering heeft voor dit project 11 miljoen euro 
uitgetrokken. Hebben jullie een project ingediend om subsidies te krijgen? Zo ja, welk project 

werd er ingediend en voor welk bedrag? Zo nee, waarom werd er geen project ingediend; 
 

En met antwoord van schepen Griet Coppé dat doordat de onderhoudswerken nog niet af zijn, 
(geheel of gedeeltelijk in uitvoering zijn), er nog geen duidelijke kostprijs kan meegedeeld 

worden; dat volgende bedragen werden geraamd: 
- Werken Grote Markt: 300.000 euro 

- Werken De Coninckplein: 550.000 euro 
- Werken Botermarkt: 210.000 euro 

- Werken Henri Horriestraat: 300.000 euro; 
dat deze bedragen ook terug te vinden zijn in de begroting onder ENV04 en ENV05; dat er 

geen subsidie kan verkregen worden voor deze werken, maar wel op toekomstige projecten 
(projecten voor uitvoering in de verre toekomst); 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

Aldus gedaan in openbare zitting van 25 april 2016. 
 

 

Vraag om uitleg d.d. 21.04.2016 van mevr. Ria Vanzieleghem, raadslid CD&V, betreffende 

de kinderopvang. 
 

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 

21.04.2016 waarbij zij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen 
over de kinderopvang; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van mevr. Ria Vanzieleghem, raadslid CD&V en met vraag welke 
concrete stappen reeds ondernomen werden om ouders tijdens deze moeilijke periodes te 

ondersteunen; 
 

En met het antwoord van schepen Filiep Bouckenooghe dat in Roeselare het aantal plaatsen 
voor opvang van schoolgaande kinderen (3 -12 jaar) beperkt is in vergelijking met het aantal 

opvangplaatsen voor baby’s en peuters; dat de Stad het aanbod en het versterken van dit 
aanbod ondersteunt waar mogelijk door bv. subsidie voor schoolopvang voor het 

basisonderwijs, subsidie voor buitenschoolse kinderopvang, ondersteunen van burgerinitiatieven 
zoals bv. bijspelerij; door het aanbieden van een ruim en gevarieerd vakantieaanbod voor 

schoolgaande kinderen; dat door een goede samenwerking tussen opvang en het jeugd-, sport- 
en cultuuraanbod opvang wordt voorzien voor en na de activiteit; dat wat betreft de opvang van 

zieke kinderen zelden vragen worden gesteld; dat dan ook verondersteld wordt dat de ouders 
het systeem van de mutualiteiten kennen of beroep doen op hun eigen netwerk; dat voor de 

vakantieplanning volgende acties werden ondernomen om het voor de ouders te 
vergemakkelijken om tijdens de vakanties opvang/leuke vrijetijdsbesteding te vinden voor hun 

kinderen: 
- verspreiden van wegwijzer voor doorverwijzers 

- voorstelling van deze wegwijzer op het gemeentelijk overleg thuiszorg in februari 
- samenwerkingsafspraken rond doorverwijs van kinderen die te jong/niet rijp zijn voor het 

speelplein naar de kinderopvang (KIDZ) sedert de zomer 2015 
- opmaken van een lijst met de initiatieven die (bijna) de hele zomer open zijn 
- stellen van vragen in het Vrijetijdspunt of in het Welzijnshuis 
- een infostand op de vakantiebeurs georganiseerd door MPI Sterrebos 
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- sinds 2015 werkt KIDZ met een nieuw systeem van inschrijven waardoor er minder 
frustraties zijn bij ouders; 

dat eind mei het “Huis van het Kind” een eigen website lanceert waarbij professionelen en 
ouders terecht kunnen met hun vragen; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 25 april 2016. 

 
 

Vraag om uitleg d.d. 21.04.2016 van dhr. Steven Dewitte, raadslid Groen, betreffende de 

evaluatie van het welzijnshuis. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

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

 
NEEMT AKTE: 

van de vraag van dhr. Steven Dewitte, raadslid Groen, ingediend bij schrijven van 21.04.2016 
waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over het 

welzijnshuis; 
 

AANHOORT: 
de toelichting daaromtrent van dhr. Steven Dewitte, raadslid Groen en met volgende vragen: 

“- Wat leverde de samensmelting op? 
- Vinden de bezoekers de weg naar het welzijnshuis? 

- Vinden de organisaties hun weg naar het welzijnshuis? 
Maar vooral zijn we geslaagd in de belangrijkste opdracht en die is: de mensen zo rap en goed 

mogelijk de juiste hulp aanbieden?”; 
 

En met het antwoord van schepen Geert Depondt dat in het voorjaar nog een kritische 
evaluatie zal plaatsvinden met de medewerkers over het welzijnshuis en dat in het najaar een 

klantentevredenheidsonderzoek zal plaats vinden; dat nu enkel de eerste indrukken kan 
weergegeven worden; dat het Welzijnshuis wel een mooi voorbeeld is van geïntegreerd werken; 

dat de buitenschoolse kinderopvang werd ingelijfd in het Welzijnshuis; dat het ook goed is voor 
de medewerkers dat er nu één centraal aanspreekpunt is; dat er natuurlijk een aantal 

kinderziektes zijn geweest o.a. problemen met het telefoon- en e-mailverkeer maar dat dit nu 
onder controle is; dat het de bedoeling was om één centraal en uniek aanspreekpunt te maken, 

dat dit voor de klant een meerwaarde is en dat dit ook mogelijk was door de nieuwe 
infrastructuur; dat de opstart van het Welzijnshuis ook gepaard ging met een vernieuwd 

dienstverleningsconcept; 
- ruimere openingsuren (van 8u tot 17u (op maandag tot 19u - vrijdag tot 15u) 

- er wordt meer en meer gewerkt op afspraak via digitale weg 
- er zijn voldoende wachtruimtes op verschillende niveaus, free wifi 

- voldoende privacy in de gespreksruimten 
- uitgewerkt veiligheidskader voor de klanten 

- zoveel mogelijk één aanspreekpunt als hulpverlener 
- de website catalogus 

- veel meer telefonisch contact (160 oproepen per dag); dat in vergelijking met vroeger dit veel 
meer is; dat de mensen dus vroeger meer naar het loket kwamen; 

- veel meer e-mailcontact; 
dat er dus kan geconcludeerd worden dat er veel meer bezoekers zijn voor het virtueel 

welzijnshuis; dat er ook een stijgend aantal aanvragen zijn voor financiële steun en 
schuldhulpverlening; dat dit allemaal nog grondig zal besproken worden in het sociaal comité 

van de sociale dienst van het OCMW en de commissie persoonsgebonden materie na het 
klantentevredenheidsonderzoek; dat ook de medewerkers van de verschillende organisaties die 

zitdagen houden in het Welzijnshuis tevreden zijn over de accommodaties (pensioendienst, 
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wonen,…) en ook meer bezoekers hebben; dat er echter wel nog een werkpunt is nl. het 
onderzoeken van een nauwere samenwerking met het centrum Algemeen Welzijnswerk omdat 

op Vlaams niveau er plannen zijn om een geïntegreerd onthaal te organiseren tussen het CAW 
en het Welzijnsoverleg en dit volgens de conceptnota van Minister van Deurzen; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 25 april 2016. 

 
 

Mevr. Tania Feys, raadslid, vervoegt de zitting. 
 

 

Vraag om uitleg d.d. 21.04.2016 van mevr. Leen Sercu, raadslid Groen, betreffende de 

komst van de omgevingsvergunning. 

 

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 21.04.2016 

waarbij zij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over de komst 
van de omgevingsvergunning; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van mevr. Leen Sercu, raadslid Groen en met volgende vragen: 
- Hoever staat Roeselare met het omgevingsloket 

- Zal dat een meerkost betekenen voor de stad, naar personeelsinzet, digitalisering 
- Is het dan ook misschien het moment om te streven naar een homogener handhavingsbeleid 

wat betreft ruimtelijke ordening en milieu?”; 
 

En met antwoord van schepen Nathalie Muylle dat Roeselare één van de piloot gemeenten is; 
dat sedert 1 september 2015 de digitale bouwaanvraag werd ingevoerd; dat hiervoor een 

informatie campagne werd opgestart en dat momenteel een 30-tal digitale aanvragen werden 
ingediend; dat de interesse week na week stijgt; dat dit uiteraard gepaard gaat met een aantal 

investeringen (hardware, software, opleiding personeel); dat op termijn deze kost wordt 
uitgewonnen aangezien er sneller en efficiënter kan gewerkt worden; dat er op termijn enkel 

voordelen zijn; dat er dan ook meer tijd vrijkomt voor handhaving; dat binnen de politiezone 
RIHO reeds een vrij homogeen beleid gevoerd wordt; dat reeds één dag in de week 

gecontroleerd wordt; dat er nu echter een tekort is aan instrumenten en dat de 
omgevingsvergunning voor de lokale besturen een instrument is om te kunnen optreden bv. met 

een GAS-sanctie; dat digitalisering een niet te onderschatten proces is met complexe 
formulieren en dat dus de communicatie en vorming heel belangrijk zijn; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 25 april 2016. 
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Vraag om uitleg d.d. 21.04.2016 van mevr. Frederik Declercq, raadslid N-VA, betreffende 

ANPR camera aan het station. 

 
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 21.04.2016 
waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over de ANPR 

camera aan het station; 
 

AANHOORT: 
de toelichting daaromtrent van dhr. Frederik Declercq, raadslid N-VA en met vraag of er 

bijkomende maatregelen en acties volgen om het aantal inbreuken significant te doen dalen; 
 

En met antwoord van schepen Griet Coppé dat de opgesomde cijfers inderdaad kloppen; dat 
door de macht der gewoonte een tweetal jaar duurt vooraleer de chauffeurs niet meer de 

routineweg nemen; dat tussen de periode van 2013 en de eerste boetes reeds aan anderhalf 
jaar was en dat de mensen reeds de tijd hadden om dit af te leren; dat reeds bijkomende 

signalisatie werd geplaatst en dat de cijfers nu een dalende trend kennen; dat vooral niet 
inwoners van de Stad een gasboete krijgen, en vooral mensen die louter op GPS rijden en dus 

geen rekening houden met de borden; dat de GPS wel jaarlijks geüpdatet moet worden; dat de 
cijfers dus dalend zijn; dat dit probleem zou opgelost zin indien de bussen zouden aanrijden via 

de Gasstraat i.p.v. de Jules Lagaelaan; dat hiervoor gesprekken gevoerd worden met De Lijn; 
 

En met repliek van het betrokken raadslid dat het stadbestuur dus blijft volharden in de 
boosheid en blijft pleiten voor het afsluiten van de Jules Lagaelaan; dat vanavond tijdens de 

zitting misschien weer een boete wordt uitgeschreven; dat het merkwaardig is dat er zeer 
weinig boetes worden uitgeschreven voor voertuigen ingeschreven in Roeselare; dat dus vooral 

de mensen die Roeselare bezoeken beboet worden; dat dit geen goede reclame is voor de stad 
in het kader van citymarketing en met vraag om de situatie nog eens goed te bekijken; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 25 april 2016. 

 
 

Vraag om uitleg d.d. 21.04.2016 van dhr. Gerdi Casier, raadslid sp.a, betreffende het niet 

behalen van getuigschrift of diploma secondair onderwijs. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

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

 
NEEMT AKTE: 

van de vraag van dhr. Gerdi Casier, raadslid sp.a, ingediend bij schrijven van 21.04.2016 
waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over het niet 

behalen van het getuigschrift of diploma secondair onderwijs; 
 

AANHOORT: 
de toelichting daaromtrent van dhr. Gerdi Casier, raadslid sp.a, en met volgende vragen: 

“1. Heeft Roeselare als onderwijsstad zicht op het percentage ongekwalificeerde uitstroom? 
2. Stel dat dit percentage alarmerend is, voorziet de stad dan acties ter bestrijding? 
3. Of overweegt de stad eventueel een pro-actieve oefening om zich behoorlijk te informeren?”, 
 

En met antwoord van schepen Bart Wenes dat uit de cijfers blijkt dat in Gent 17% tussen de 
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17 en 22 jarigen zonder diploma de school verlaat; dat dit in Antwerpen nog slechter is met 
23,5%; dat Roeselare het beste scoort t.o.v. de 4 Vlaamse andere centrumsteden in West-

Vlaanderen nl. 9,6% t.o.v. 15,2% in Oostende, 12,7% in Kortrijk en 10,5% in Brugge; dat er 
veel door de school zelf gedaan wordt om dit te vermijden en dat daarnaast ook de centrale 

leerlingenbegeleiding is; dat heel kort op de bal gespeeld wordt en dat de Stad hierin een 
ondersteunende rol op zich neemt; dat de stad hiervoor 53.000 euro vrijmaak voor Time-Out 

en 45.000 euro voor project Sint-Idesbald BuSo; dat de Stad ook partner is in het project “My 
Life mij File” waarbij jongeren versterkt worden om hun competenties bij te houden, te 

evalueren en te managen; dat via participatie in structurele overlegorganen (forum gelijke 
onderwijskansen, lokale en regionale overlegplatformen basisonderwijs, secondair onderwijs en 

leren en werken) cijfers worden besproken en acties binnen dit beleidsplan ontwikkeld en 
afgestemd worden; 

 
En met repliek van het betrokken raadslid dat dit fenomeen onrust gevend is maar het 

antwoord echter wel rustgevend. 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 25 april 2016. 
 

 

Vraag om uitleg d.d. 21.04.2016 van dhr. Stefaan Van Coillie, raadslid CD&V, betreffende 

extra studeerruimte in Roeselare. 
 

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 
21.04.2016 waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen 

over extra studeerruimte in Roeselare: 
 

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

“- Waar en hoeveel plaatsen zijn er extra bijgekomen? 
- Komt er een aanpassing van de openingsuren? 

- Hoe zal men dit aan de student bekend maken?”; 
 

En met antwoord van schepen Henk Kindt dat hiervoor werd samen gezeten met de jeugdraad 
en ARhus op basis van de insteken van de studenten: 

- wensen zekerheid over het al dan niet hebben van een plaats, zo vermijden ze tijdsverlies bij 
een vruchteloze verplaatsing 

- ruimere openingsuren met vooral de focus op ’s morgens  
- duidelijke communicatie over wat beschikbaar is in iedere locatie (aantal plaatsen, WIFI, 

catering, extra activiteiten; dat momenteel drie locaties kunnen aangeboden worden nl. ARhus 
(ruimere diensturen en toegangscontrole), kerk O.L.Vrouw (dinsdag tot en met zaterdag met 

minder accommodatie) en de conferentiezaal; dat het CLB ook bereid is om een locatie ter 
beschikking te stellen maar dit ten vroegste vanaf 2017 omdat er momenteel 

verbouwingswerken aan de gang zijn; dat de communicatie hieromtrent zal verlopen via de 
website, sociale media; dat een plaats kan gereserveerd worden en mocht blijken dat er nog 

een tekort zou zijn, zal er nog een locatie gezocht worden binnen de eigen infrastructuur; 
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En met repliek van het betrokken raadslid dat hij blij is met de extra plaatsen en met vraag of 
de Stad ook gesprekken heeft gevoerd met VIVES in Roeselare; 

 
En met antwoord dat dit zal nagevraagd worden; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 25 april 2016. 

 
 

Vraag om uitleg d.d. 21.04.2016 van dhr. Immanuel De Reuse, raadslid Vlaams Belang, 

betreffende wegenwerken in het centrum en het veranderen van de verkeersstromen, 

parkeermogelijkheden en de beleving van de stad. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
  

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

NEEMT AKTE: 
van de vraag van dhr. Immanuel De Reuse, raadslid Vlaams Belang, ingediend bij schrijven van 

21.04.2016 waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen 
over wegenwerken in het centrum en het veranderen van de verkeersstromen, 

parkeermogelijkheden en de beleving van de stad: 
 

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

volgende vragen: 
“- Hoe komt het dat dergelijke beslissingen niet onderhevig zijn aan een besluit van de 

gemeenteraad, of toch een debat in de gemeenteraad. De invulling en het tijdspad van de 
werken worden vernomen in de pers; 

- Graag een volledig plan, samen met de tijdslijn van realisatie. 
- Waarom kiest de meerderheid ervoor om hierover geen breed debat te voeren?”; 

 
En met antwoord van schepen Griet Coppé dat vorig jaar in de Cityscoop een groot debat 

plaats vond waarin het kernplan werd uiteengezet en dus ook het plan van de Grote Markt; dat 
14 dagen voor de batjes de kern van de stad terug open zal zijn; dat de bedoeling van deze 

werken een betere toegankelijkheid is voor de voetgangers en een grotere belevingsruimte; dat 
in de begroting middelen werden voorzien om deze onderhoudswerken uit te voeren; dat 

momenteel werd gestart aan de werken in de Zuidstraat n.a.v. een groot lek van de 
watermaatschappij; dat daarom werd geopteerd om ook een stukje van de Zuidstraat mee te 

nemen in de onderhoudswerken (tot Patersstraat); dat de gemeenteraadsleden ook aanwezig 
waren op het groot debat; dat de publieke ruimte een ontspannende ruimte wordt; dat de 

werken heel goed en snel worden opgevolgd door de diensten; dat dit een voorbeeld is voor 
andere steden; dat ook werken worden uitgevoerd in de H. Horriestraat omdat de ondergrond 

diende vernieuwd te worden en van de gelegenheid gebruik wordt gemaakt om de voetpaden 
breder te maken; dat onlangs ook vragen werden gesteld om ook aanpassingswerken uit te 

voeren in de Jan Mahieustraat; dat dit echter nu niet meer zal uitgevoerd worden; dat deze 
werken tegen de zomer klaar moeten zijn zodat kan genoten worden van de stad; 

 
En met repliek van het betrokken raadslid dat hij het jammer vindt dat hierover geen debat 

werd gevoerd in de gemeenteraad en met vraag om het plan voor te leggen aan de 
gemeenteraad; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 25 april 2016. 
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Vraag om uitleg d.d. 21.04.2016 van dhr. Francis Reynaert, raadslid Open VLD, 

betreffende leegstand van industriële gebouwen en panden. 
 

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 

21.04.2016 waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen 
over leegstand van industriële gebouwen en panden: 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van dhr. Francis Reynaert, raadslid Open VLD en met volgende 
vragen: 

“- Wat gebeurt er met de sites en panden groter dan 500 m² die buiten het kernwinkelgebied 
liggen? 

- Bestaat er van deze ondernemers/investeerders een historiek en zo ja, kunnen wij van deze 
leegstand, panden groter dan 500 m² de lijst met de mogelijke taxaties krijgen?”; 

 
En met antwoord van burgemeester Kris Declercq dat de Stad toen opteerde om de Vlaamse 

regelgeving te volgen en geen extra belasting te heffen binnen de Stadskern; dat de inventaris 
van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen > 500 m² beheerd wordt door Ruimte 

Vlaanderen; dat er een taxatie volgt na 3 jaar; dat binnen het kernwinkelgebied slechts 3 
panden op de inventaris staan nl. Stationsplein 14-15 (De Beurs), Ooststraat 148 (vroeger 

Carrefour) en Noordstraat 26/28 (vroeger Wibra) en met mededeling dat de lijst van Ruimte 
Vlaanderen zal bezorgd worden; 

 
En met repliek van het betrokken raadslid dat hij niet vraagt om een extra taxatie; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 25 april 2016. 

 
 

 

AGENDAPUNT nr. 4 

 

Overdracht van grond met weg- en uitrustingswerken bestemd voor opname in het 

openbaar domein uit het bouwproject, Getouwstraat fase 1 en 2 - goedkeuring van het 

ontwerp van akte. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
De definitieve overname van de uitrustingswerken uit deze verkaveling vond plaats op 13 maart 

2007 en werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 19 maart 
2007. 

Volgens de bepalingen van de overeenkomst inzake het bouwproject afgesloten tussen de 
overdragende en overnemende partij van 31 augustus 2000 heeft de verkavelaar zich 

verbonden tot kosteloze overdracht van de grond met uitrustingswerken voor opname in het 
openbaar domein na de definitieve overname van de verkaveling. 

Door het college van burgemeester en schepenen werd in zitting van 18 januari 2010 beslist 
dat om deze overdracht te regelen de verkavelaar een notaris naar keuze mag aanduiden en 
hiervan de stad inlichten en dat de stad het ereloon van de notaris en de aktekosten op zich zal 
nemen. 
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In uitvoering hiervan werd door notaris Kathleen Van den Eynde te Roeselare met standplaats 

te Rumbeke een ontwerp van akte opgemaakt, waarbij de nv Groep Imfiro, met zetel te 8800 

Roeselare, Westlaan 466, de volgende onroerende goederen kosteloos overdraagt aan de 

stad Roeselare: 

STAD ROESELARE – Getouwstraat 
Drie percelen grond, gelegen Getouwstraat, gekadastreerd onder Roeselare 1ste afdeling sectie 

A, volgens recente kadastrale legger onder: 

- nummer 733/B/3, met een oppervlakte volgens meting van 15 a 86 ca 

- nummer 733/V/2, met een oppervlakte volgens meting van 14 a 03 ca 

- en deel van het nummer 735/P/2, met een oppervlakte volgens meting van 7 a 13 ca. 

Deze goederen zijn afgebeeld op metingsplannen opgemaakt door bvba Geomex te Diksmuide: 

- het perceel 733/B/3 op een metingplan opgemaakt op 5 juni 2015 

- het perceel 733/V/2 en deel van nummer 735/P/2 als lot A en B op een metingsplan 

opgemaakt op 25 september 2015. 

Het ontwerp en het tracé van straat werden goedgekeurd door de gemeenteraad in 

vergadering van 27 maart 2000. 

Deze overdracht geschiedt om reden van openbaar nut en dit in uitvoering van de door het 

college van burgemeester en schepenen in zitting van 25 september 2000 goedgekeurde 

bouwvergunning 00/10, in zitting van 23 juli 2001 goedgekeurde bouwvergunning 01/244 en 

in zitting van 19 juli 2004 goedgekeurde bouwvergunning 2004/296 en de overeenkomst 

afgesloten tussen de overdragende en overnemende partij van 31 augustus 2000. 

 
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.- Voormelde overdracht en het ontwerp van akte worden goedgekeurd. 
 

Art.2.- 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 25 april 2016 
 

 
 

AGENDAPUNT nr. 5 
 

Overdracht van grond met weg- en uitrustingswerken bestemd voor het openbaar domein 

uit de verkaveling 1297 fase 1 en 2, Lucien Victorstraat, Odiel Defraeyestraat, Valeer 

Ollivierstraat en Oude Oekensestraat - goedkeuring van het ontwerp van akte. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
De definitieve overnames van de uitrustingswerken uit deze verkaveling vonden plaats op 3 

december 2008, goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 22 
december 2008, en 15 september 2009, goedgekeurd door het college van burgemeester en 

schepenen op 18 oktober 2010. 
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Volgens de bepalingen van de verkavelingsovereenkomst van 12 oktober 2004 heeft de 
verkavelaar zich verbonden tot kosteloze overdracht van de grond met uitrustingswerken voor 

opname in het openbaar domein na de definitieve overname van de verkaveling. 
Door het college van burgemeester en schepenen werd in zitting van 18 januari 2010 beslist 

dat om deze overdracht te regelen de verkavelaar een notaris naar keuze mag aanduiden en 
hiervan de stad inlichten en dat de stad het ereloon van de notaris en de aktekosten op zich zal 

nemen. 
In uitvoering hiervan werd door Meester Peter Verstraete, notaris met standplaats te 

Roeselare een ontwerp van akte opgemaakt, waarbij: 

1) Vekabo nv, met maatschappelijke zetel te 9031 Gent-Drongen, Koninginnelaan 2/3, 

overdrager van de grond, 
2)  Bouw Francis Bostoen nv, met maatschappelijke zetel te 9031 Gent-Drongen, 

Koninginnelaan 2/3, overdrager van de infrastructuurwerken, 
het volgend onroerend goed kosteloos overdraagt aan de stad Roeselare: 

Stad Roeselare (Rumbeke) – 8ste afdeling 
Percelen grond met erop rustende infrastructuurwerken bestemd tot wegenis, garagewegen 

en groenzones, gelegen aan Oude Oekensestraat, Odiel Defraeyestraat, Valeer Ollivierstraat en 

Lucien Victorstraat, kadastraal gekend volgens titel onder sectie B deel van nummers 565/M, 

552/H, 565/L, 558/P, 552/Y, 560 P, en volgens recent kadaster onder sectie B deel van 

de nummers 552F2, 552G2, 556D2, 556M, 558R, 558T, 558V, 560L3, 565L. 

Deze gronden staan afgebeeld op het metingsplan, opgemaakt door landmetersbureau Jos 

Dumoulin te Roeselare op 24 februari 2012. 

Het ontwerp en het tracé van straat werden goedgekeurd door de gemeenteraad in 

vergadering van 29 juni 2004. 

Deze kosteloze overdracht geschiedt om reden van openbaar nut en dit voor opname in het 

openbaar domein van de stad in uitvoering van de door het college van burgemeester en 

schepenen op 30 augustus 2004 goedgekeurde verkaveling 1297, Maria’s-Lindestraat en 

verkavelingsovereenkomst van 12 oktober 2004. 

 

Gelet op het uittreksel uit het kadastrale plan en de kadastrale fiche; 
 

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.- Voormelde overdracht en het ontwerp van akte worden goedgekeurd. 

 
Art.2.- De burgemeester en stadssecretaris krijgen delegatie om de gemeente te 

vertegenwoordigen voor het ondertekenen van de authentieke 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 25 april 2016 
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AGENDAPUNT nr. 6 
 

Overdracht van grond bestemd voor het openbaar domein uit de verkaveling 1502, 

Koestraat - goedkeuring van het ontwerp van akte. 

 
De bepalingen van de verkavelingsvergunning van 20 april 2015 verplichten de verkavelaar tot 

kosteloze overdracht van de grond tot aan de nieuwe rooilijn voor opname in het openbaar 
domein. De verkavelaar duidt hiervoor een notaris naar keuze aan. De kosten verbonden met 

de overdracht en het opmaken van de akte zijn ten laste van de verkavelaar. 
In uitvoering hiervan werd door Meester Kathleen Van Den Eynde, notaris te Roeselare, 

standplaats Rumbeke, een ontwerp van akte opgemaakt, waarbij de bvba Bossu Invest, met 

maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Izegemsestraat 53, het volgend onroerend goed 

kosteloos overdraagt aan de stad Roeselare: 

Stad Roeselare (voorheen Rumbeke) – Koestraat 
Een perceel grond op het kadaster bekend onder Roeselare, 8ste afdeling - Rumbeke 2de afdeling 

sectie B: 
- volgens titel onder deel van nummer 950/C, en; 

- volgens huidige kadastrale legger onder deel van nummer 950/C P0000, met een 
oppervlakte volgens hierna vermelde meting van 91ca. 

Voormeld goed staat afgebeeld als lot A op een metingsplan opgemaakt door de heer Paul 

Demyttenaere, gezworen landmeter-expert, te Lendelede, op 02 februari 2016. 

Deze kosteloze overdracht geschiedt om reden van openbaar nut en dit voor opname in het 

openbaar domein van de stad. 

 
Gelet op het uittreksel uit het kadastrale plan en de kadastrale fiche; 

 
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.- Voormelde overdracht en het ontwerp van akte worden goedgekeurd. 
 

Art.2.- De burgemeester en stadssecretaris krijgen delegatie om de gemeente te 
vertegenwoordigen voor het ondertekenen van de authentieke 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 25 april 2016 

 
 

 

AGENDAPUNT nr. 11 

 
Jaarverslag 2015 van de projectvereniging woondienst regio Roeselare - kennisname. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

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

 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering houdende subsidiëring van projecten ter 
ondersteuning van het lokaal woonbeleid; 
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Gelet op de oprichting van de intergemeentelijke projectvereniging ‘Woondienst Regio 
Roeselare” na ondertekening van de statuten van 09 maart 2009 door de gemeenten : 

Ardooie, Roeselare, Lichtervelde, Hooglede, Staden en Moorslede; 
 

Gelet op de bepalingen in de statuten van de projectvereniging die luiden : “§ 2. De raad van 
bestuur stelt de rekening van het afgelopen jaar vast uiterlijk binnen de 3 maanden  na het 

verstreken werkjaar. De raad van bestuur legt de jaarrekening samen met het verslag van de 
accountant en het activiteitenverslag uiterlijk binnen de daaropvolgende maand ter kennisgeving 

voor aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De gemeenten maken binnen de 
twee maanden na ontvangst van deze documenten de resultaten van hun beraadslaging over aan 

de raad van bestuur van de Vereniging. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake zal de 
raad van bestuur binnen de maand volgend op het verstrijken van de beraadslagingstermijn voor 

de gemeenteraden, de jaarrekening openbaar maken door neerlegging bij de Nationale Bank van 
België.” 

  
Gelet op de goedkeuring van het jaarverslag 2015 in de Raad van Bestuur van de 

projectvereniging Woondienst regio Roeselare op 22 maart 2016; 
 

NEEMT AKTE: 
 

Enig artikel: van het jaarverslag 2015 van de projectvereniging Woondienst regio Roeselare die 
volgende onderdelen bevat: 

 - het activiteitenverslag 2015 
 - de rekening 2015 

 - het verslag van de accountant. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 25 april 2016. 
 

 

 

AGENDAPUNT nr. 13 
 

Gaselwest en Eandis Assets ov. 
Goedkeuring van de agenda voor de algemene vergadering op 29 april 2016 en toekenning van 

het mandaat aan de vertegenwoordiger. 
 

DE GEMEENTERAAD: 

 

De stad is voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas als deelnemer van de 

opdrachthoudende vereniging Gaselwest betrokken bij de fusieoperatie in ‘Eandis Assets’ 
waartoe de algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, lmewo, Intergem, Iveka, Iverlek en 

Sibelgas in december 2015 hebben beslist; 
 

De stad werd per aangetekend schrijven van 11 maart 2016 opgeroepen om deel te nemen 

aan de algemene vergaderingen tevens jaarvergaderingen van Gaselwest en Eandis Assets die 

op 29 april 2016 plaatshebben in De Montil, Moortelstraat 8 te 1790 Affligem; 

 

Overeenkomstig artikel 704 van het vennootschappenwetboek worden bij een fusie de 

jaarrekeningen van de gefusioneerde vennootschappen met betrekking tot het vorig boekjaar 

opgesteld door het bestuursorgaan van die (individuele) vennootschappen en onderworpen aan 

de goedkeuring van de jaarvergadering van de overnemende vennootschap (Eandis Assets); 

 

De financieringsverenigingen uit de elektriciteits- en gassector zijn op grond van artikel 10 van 

het voorliggend ontwerp van het wijzigingsdecreet houdende de intergemeentelijke 

samenwerking geïnteresseerd om toe te treden tot Eandis Assets als ‘publiekrechtelijke 

deelnemer’ en een kapitaalinbreng te realiseren, onder de opschortende voorwaarde van 



25.04.2016      146 

 

 

voormelde decreetswijziging en mits bekrachtiging door hun algemene vergaderingen; 

 

Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 

samenwerking van 6 juli 2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013, dient de gemeenteraad zijn 

goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering; 

 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 

 

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

Immanuel De Reuse) 
 

ARTIKEL 1 

zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van de 

opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 29 april 2016:  

1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2015  

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)  

3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2015  

4. Statutaire benoemingen 
5. Statutaire mededelingen. 

 

ARTIKEL 2 

zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van de 

opdrachthoudende vereniging Eandis Assets d.d. 29 april 2016:  

1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissarissen over het boekjaar 2015 van 
de gefusioneerde distributienetbeheerders Gaselwest (Eandis Assets), IMEA, Imewo, 

Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas.   
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen van de gefusioneerde distributienetbeheerders 

Gaselwest (Eandis Assets), IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas afgesloten op 
31 december 2015 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten 

en waarderingsregels) overeenkomstig artikel 704 van het vennootschappenwetboek. 
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 

bestuurscomités en de commissarissen met betrekking tot het boekjaar 2015 van de 
gefusioneerde distributienetbeheerders Gaselwest (Eandis Assets), IMEA, Imewo, Intergem, 

Iveka, Iverlek en Sibelgas. 
4. Voorstel tot aanvaarding toetreding financieringsintercommunales als deelnemers van 

Eandis Assets (onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van artikel 10 van 
het voorliggend ontwerp van het wijzigingsdecreet houdende de intergemeentelijke 

samenwerking). 
5. Statutaire benoemingen. 

6. Statutaire mededelingen. 
 

 ARTIKEL 3 
de vertegenwoordiger van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergaderingen van de 

opdrachthoudende verenigingen Gaselwest en Eandis Assets op 29 april 2016, op te dragen 

zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 

heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing;  
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ARTIKEL 4 

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

beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Eandis Assets, ter attentie 

van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres (pdf) intercommunales@eandis.be. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 25 april 2016. 

 
 

 

AGENDAPUNT nr. 14a) 

 
WVI dv 
Goedkeuring van de agenda voor de algemene vergadering op 26 mei 2016 en toekenning 
van het mandaat aan de vertegenwoordigers. 
 
DE GEMEENTERAAD : 
 
Gelet op het feit dat de Stad Roeselare aangesloten is bij de Intercommunale WVI dv; 
 
Gelet op artikel 44,1ste en 3de alinea van het Vlaams Decreet van 06 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een intercommunale vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers dient te 
worden herhaald voor elke algemene vergadering; 
 
Gelet op het feit dat het decreet dd. 03 juli 2001, gepubliceerd werd in het B.S. dd. 31 
oktober 2001 en dat dit cfr. art. 79§1 van hetzelfde decreet in werking trad, tien dagen na 
deze publicatie in het B.S.; 
 
Gelet op het feit dat cfr. artikel 44, 3° lid aldus: 
- voor elke algemene vergadering de vertegenwoordigers van de Stad door de gemeenteraad 
moeten benoemd worden. 
- en dat ook hun mandaat daarbij moeten vastgesteld worden; 
 

In de omzendbrief BB 2013/5 van Vlaams Minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, 
Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt meegedeeld dat vanaf 1 mei 2013 niet meer 

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

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

mandaat moet wel nog steeds voor elke algemene vergadering; 
 
Deze statutenwijziging werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 21 oktober 2013 en in de 
buitengewone algemene vergadering van de WVI dv op 18 december 2013 en werd 
gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 10 februari 2014 en goedgekeurd 
bij het M.B. van 25 maart 2014; 
 
In de gemeenteraadszitting van 21 maart 2016 werd dhr. José Debels aangeduid als effectief 
vertegenwoordiger ter vervanging van dhr. Luc Martens voor de algemene vergaderingen van 
de WVI dv voor de resterende duur van de legislatuur en in zitting van 28 april 2014 werd dhr. 
Gerdi Casier aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 
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Met het schrijven d.d. 17 maart 2016 van de WVI dv wordt de Stad uitgenodigd op de 
algemene vergadering op 26 mei 2016 met volgende agenda. 
1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering van 10 december 2015. 
2. Verslag van de raad van bestuur. 
3. Verslag van de commissaris. 
4. Jaarrekeningen 2015. 
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris. 
6. Kennisneming ontslag 7 bestuurders: de heer Hans Blomme (Torhout), de heer Ignace 
Dereeper (Oudenburg), mevrouw Liliane Pylyser-Dewulf (Middelkerke), de heer Jean Marie 
Bonte (Oostrozebeke), de heer Bert Verhaeghe (Wervik), de heer Jacques Blanckaert 
(Alveringem), de heer Patrick Denorme (Zonnebeke). 
7. Beoeming 4 leden aandelen A in de regionale comités: de heer Norbert De Cuyper 
(Torhout), de heer Karl De Clerck (Oostrozebeke), mevrouw Bieke Moerman (Diksmuide), de 
heer Toon Vancoillie (Kortemark) 
8. Benoeming 7 bestuurders aandelen A: de heer Marc Mus (Damme), de heer Luc Lierman 
(Knokke-Heist), de heer David van Moerkercke (Ichtegem), de heer Peter Gelaude (Pittem), 
mevrouw Bieke Moerman (Diksmuide), de heer Toon Vancoillie (Kortemark), mevrouw Marie-
Anne Verlende (Vleteren); 
 
Gelet op art 42 van het gemeentedecreet; 
 
Gehoord het College van Burgemeester en Schepenen in zijn verslag; 
 
BESLUIT, Met algemene stemmen - 3 onthoudingen (Filip Deforche, Cyriel Ameye en 
Immanuel De Reuse) 
 
Artikel 1: goedkeuring wordt verleend aan de vermelde punten op de agenda, waarbij een 
beslissing moet genomen worden en die voorgelegd worden op de algemene vergadering van 
de WVI dv op 26 mei 2016: 
1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering van 10 december 2015. 
2. Verslag van de raad van bestuur. 
3. Verslag van de commissaris. 
4. Jaarrekeningen 2015. 
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris. 
6. Kennisneming ontslag 7 bestuurders: de heer Hans Blomme (Torhout), de heer Ignace 
Dereeper (Oudenburg), mevrouw Liliane Pylyser-Dewulf (Middelkerke), de heer Jean Marie 
Bonte (Oostrozebeke), de heer Bert Verhaeghe (Wervik), de heer Jacques Blanckaert 
(Alveringem), de heer Patrick Denorme (Zonnebeke). 
7. Beoeming 4 leden aandelen A in de regionale comités: de heer Norbert De Cuyper 
(Torhout), de heer Karl De Clerck (Oostrozebeke), mevrouw Bieke Moerman (Diksmuide), de 
heer Toon Vancoillie (Kortemark) 
8. Benoeming 7 bestuurders aandelen A: de heer Marc Mus (Damme), de heer Luc Lierman 
(Knokke-Heist), de heer David van Moerkercke (Ichtegem), de heer Peter Gelaude (Pittem), 
mevrouw Bieke Moerman (Diksmuide), de heer Toon Vancoillie (Kortemark), mevrouw Marie-
Anne Verlende (Vleteren). 
 
Artikel 2: Dhr. José Debels, effectief vertegenwoordiger en dhr. Gerdi Casier, plaatsvervangend 
vertegenwoordiger worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in dit raadsbesluit. 
 
Artikel 3: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de 
genomen beslissing. 

 
Artikel 4: Onderhavige beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de WVI dv, Baron 

Ruzettelaan 35, 8310 Brugge. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 25 april 2016. 
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B-punten: 

 
AGENDAPUNT nr. 3 

 

Aanvraag tot opheffing en samenvoeging van de parochie Sint-Godelieve te Beitem 

(Roeselare) met de parochie Sint-Henricus (Roeselare), met de parochie Sint-Martinus 

(Moorslede) en met de parochie Sint-Pieter te Ledegem, met onttrekking van het 

kerkgebouw Sint-Godelieve te Beitem (Roeselare) aan de eredienst - Advies. 

 

De bisschop deelde met zijn schrijven d.d. 19 februari 2016 mee dat Hij met ingang van 1 

januari 2016 de parochie Sint-Godelieve te Beitem (Roeselare) canoniek opgeheven heeft en 
gevoegd wordt bij de parochie Sint-Henricus. 

 
Met zijn schrijven aan de Vlaamse Regering wordt gevraagd om: 

- de parochie Sint-Godelieve te Beitem (Roeselare) af te schaffen en te voegen bij de parochie 
Sint-Henricus (Zilverberg) te Rumbeke (Roeselare) 

- het territorium van de parochie Sint-Godelieve te Beitem (Roeselare) dat gelegen is op het 
grondgebied van de gemeente Moorslede te voegen bij het territorium van de parochie Sint-

Martinus te Moorslede 
- het territorium van de parochie Sint-Godelieve te Beitem (Roeselare) dat gelegen is op het 

grondgebied van de gemeente Ledegem te voegen bij het territorium van de parochie Sint-
Pieter te Ledegem 

- het kerkgebouw Sint-Godelieve Beitem te onttrekken aan de eredienst. 
 

Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur vraagt in zijn schrijven van 4 maart 2016 om 
dit voor advies voor te leggen aan de gemeenteraad binnen een termijn van viermaanden na 

ontvangst van de brief. 
 

Overeenkomstig artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2015, 
gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2012 moet de gemeenteraad 

hierover advies verlenen binnen een termijn van vier maanden vanaf datum van vraag om advies 
voor de Vlaamse Regering; 

 
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 

 

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

Immanuel De Reuse) 
 

Enig artikel: Er wordt gunstig advies verleend over de aanvraag tot opheffing en samenvoeging 
van de parochie Sint-Godelieve te Beitem (Roeselare) met de parochie Sint-Henricus 
(Roeselare), met de parochie Sint-Martinus (Moorslede) en met de parochie Sint-Pieter te 
Ledegem, met onttrekking van het kerkgebouw Sint-Godelieve te Beitem (Roeselare) aan de 
eredienst. 
 
Aldus gedaan in openbare zitting van 25 april 2016. 
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AGENDAPUNT nr. 7 

Weg- en rioleringswerken voor de verkaveling Izegemseaardeweg - goedkeuring van het 
ontwerp en tracé van de straten. 
 
DE GEMEENTERAAD: 
 
In opdracht van nv Matexi West-Vlaanderen en de nv Immobiliënmaatschappij Joost Danneels 
heeft Studiebureau Demey een ontwerp opgemaakt voor het uitvoeren van weg- en 
rioleringswerken in de verkaveling Izegemseaardeweg. 

Het betreft de aanleg van de riolen, wegenis, voetpaden, wadi’s en groen binnen de verkaveling. 

De toegang tot de verkaveling wordt genomen via de Izegemseaardeweg.  

Conform het rioleringsbeleid in Vlaanderen en in overeenstemming met de gemeentelijke en 

provinciale reglementeringen werd een gescheiden rioleringsstelsel ontworpen. 

Het hemelwater, RWA leiding, wordt gebufferd aan 330 m³/ha in 2 wadi’s, regenwaterputten 

en de riolering. Er moet een buffervolume zijn van minstens 528 m³ met een vertraagde afvoer 

van 10l/sec/ha. De droogweerriolering, DWA leiding, wordt aangesloten op de DWA riolering 

t.h.v. de Izegemseaardeweg. De DWA leiding wordt uitgevoerd in grésbuizen met een diameter 

van 250 mm. 

De wegenis wordt voorzien van een rooilijnbreedte van 9 m en een 4-tal pijpekoppen met 

diverse rooilijnbreedten. De weg is opgebouwd uit een rijbaan van 5 m breed in bitumineuze-  

en cementbetonverharding. Aan beide zijden van de rijweg wordt er een trottoirband-

watergreppel gelegd met een voetpad van betonstraatklinkers of een groenzone. Het wandel- 

en fietspad wordt uitgevoerd in cementbetonverharding.  De aanleg van de voetpaden, opritten 

en groenzone zal gebeuren na de woningbouw. 

De verkaveling omvat de creatie van 89 loten bouwgrond, bestemd voor de bouw van 

ééngezinswoningen. Er worden 13 vrijstaande woningen, 38 loten voor de bouw van drie-gevel-

woningen en 38 loten voor de bouw van twee-gevelwoningen gerealiseerd. 

De aanlegkosten worden geraamd op € 946.940,75 excl. btw of 1.145.798,31 incl. btw en 

zijn volledig ten laste van de bouwheren. 

De totale uitvoeringstermijn bedraagt 120 werkdagen. De werken worden uitgevoerd in 3 

fasen. 

Gelet op artikel 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
 

Gelet op art.43 § 2 – 11° van het gemeentedecreet en titel VIII van het gemeentedecreet van 
06 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht en externe audit; 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag: 

BESLUIT, met algemene stemmen - 11 onthoudingen (Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, 
Mieke Van Hootegem, Justine Pillaert, Siska Rommel, Daniel Vanden Berghe, Bart De 
Meulenaer, Lien Vuylsteke, Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt) 

Enig artikel: Het ontwerp en tracé van straten voor de weg- en roileringswerken in de 
verkaveling “Izegemseaardeweg” worden goedgekeurd. 

Aldus gedaan in openbare zitting van 25 april 2016. 
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AGENDAPUNT nr. 8 

ICT/041-2016 – Telefonie-oplossingen - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

DE GEMEENTERAAD 

In het meerjarenplan is onder de prioritaire beleidsdoelstelling ‘Optimalisatie dienstverlening 

burger’ de actie ‘Verbeteren van de telefonische bereikbaarheid van de stadsdiensten’ 
opgenomen.  

Zowel op het stadhuis als in DIPOD zijn de telefooncentrales, hoewel nog steeds functioneel, 
sterk verouderd en niet meer aangepast aan een moderne dienstverlening. Gezien de leeftijd 

van de centrales wordt het ook steeds moeilijker om onderhoudscontracten of onderdelen 
hiervoor te bekomen. 

Bijkomende uitbreidingen of aanpassingen aan de huidige centrales voor het uitrollen van een 
modern dienstverleningsconcept zijn nauwelijks nog mogelijk en vanuit bedrijfseconomisch 

oogpunt al helemaal niet aanvaardbaar. 
Om te kunnen voldoen aan de eisen van een klantgerichte telefonische dienstverlening moet de 

telefooncentrale dus worden vervangen door een nieuwe telefonieoplossing met meer 
mogelijkheden. Kortweg: een telefonie-oplossing die mee is met zijn tijd en inspeelt op de 

verwachtingen van het nieuw dienstverleningsconcept van de stad, waar telefonie een zeer 
belangrijke rol in speelt.  

 
Hierbij werd uitgegaan van een maximaal gevirtualiseerde softwarematige oplossing die sterk 

integreert met de tools die de medewerkers reeds dagelijks gebruiken. Zo is er verplicht een 
volledige integratie met Outlook en Skype for business. Op deze manier kan de bestaande 

informatie met betrekking tot aanwezigheid en beschikbaarheid maximaal benut worden. 
Ook het inrichten van een call center wordt met deze nieuwe centrale mogelijk, wat expliciet 

binnen het programma dienstverlening opgenomen is. 
Daarnaast moet de nieuwe telefonieoplossing ook mogelijkheden bieden voor de integratie en 

de benutting van de steeds groter wordende mobiliteit van veel medewerkers in het kader van 
flexwerk, thuiswerk en het steeds groter wordende gebruik van smartphones en tablets. Deze 

integratie moet een sterk verbeterde bereikbaarheid als resultaat hebben. 
 

Bijgevolg is het wenselijk dat het Stadsbestuur een nieuw telefonie contract afsluit. Hiervoor 
werd een lastenboek opgemaakt. 

 
De kostprijs voor deze opdracht wordt geraamd op €127.500,00 exclusief btw of € 

154.275,00 inclusief btw.  
 

Als gunningwijze wordt een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking 
voorgesteld. Deze procedure heeft het voordeel dat we de opdracht ruim bekend kunnen 

maken via publicatie, maar eveneens dat er na het indienen van de offertes nog mogelijkheid is 
om te onderhandelen met de inschrijvers. 

Volgende wetgeving is van toepassing: 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

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

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot 
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 
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De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, 

§ 2, 1° d (limiet van € 209.000,00 excl. btw niet overschreden). 

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 

Het KB van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 

latere wijzigingen, meer bepaald artikel 2 §1 3°. 

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

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

Gehoord het schepencollege in zijn verslag; 

BESLUIT: Met algemene stemmen - 11 onthoudingen (Frederik Declercq, Brecht 

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

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

Deweerdt) 

Artikel 1 

Het bestek met nr. ICT/041-2016 en de raming voor de opdracht “telefonie-oplossingen”, 
opgesteld door de dienst ICT 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 €127.500,00 exclusief btw of  
€ 154.275,00 inclusief btw. 

Artikel 2 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met bekendmaking. 

Artikel 3 

Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 25 april 2016. 

 

 
AGENDAPUNT nr. 9 

 

ICT/042-2016 - Digitaal loket burgerzaken 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

DE GEMEENTERAAD 

In het kader van de opdracht “Digitaal loket burgerzaken” werd een bestek met nr. ICT/042-

2016 opgesteld door de Eerstelijnsdienstverlening mens. 

Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 

* Perceel 1: Aanvraag, verwerken en beheren akten burgerlijke stand + aanvraag en 
verwerken attesten bevolkingsregister, raming: € 24.479,33 excl. btw of 
€ 29.619,99 incl. 21% btw; 

* Perceel 2: Digitaal afleveren documenten, raming: € 24.479,33 excl. btw of € 29.619,99 
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incl. 21% btw; 
* Perceel 3: Digitalisering van de akten van de burgerlijke stand (metadatering + scannen 

akten), raming: € 60.858,01 excl. btw of € 73.638,19 incl. 21% btw. 
 

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 109.816,67 excl. btw of 
€ 132.878,17 incl. 21% btw. 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Deze procedure is mogelijk omdat het 

drempelbedrag van € 209.000 excl. btw niet overschreden wordt. 

In het meerjarenplan werd op de budgetsleutel 61319900/013000/DEP02-3 een bedrag 

van 140.000 euro voorzien (2016: 100.000 en 2017: 40.000 euro). 

Volgende wetgeving is van toepassing: 

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

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

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

en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

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

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, 
§ 2, 1° d (limiet van € 209.000,00 excl. btw niet overschreden). 

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

Het KB van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen, meer bepaald artikel 2 §1 3°. 

Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer 

bepaald artikel 5, § 2. 

Gehoord het schepencollege in zijn verslag; 

BESLUIT: met algemene stemmen 

Artikel 1 

Het bestek met nr. ICT/042-2016 en de raming voor de opdracht “Digitaal loket burgerzaken”, 
opgesteld door de Eerstelijnsdienstverlening mens 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 € 109.816,67 excl. btw of € 132.878,17 incl. 21% btw. 

Artikel 2 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking. 

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

Aldus gedaan in openbare vergadering van 25 april 2016  
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AGENDAPUNT nr. 10 
 

Interlokale Vereniging Associatie Midwest – werkingsverslag 2015  - goedkeuring . 

DE GEMEENTERAAD: 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en latere 

wijzigingen; 

Overwegende dat de burgemeesters van de gemeenten uit de regio Roeselare – Tielt sinds 

2005 bijeen komen in het Midwestoverleg;  

Overwegende het sterk werkend secretarisoverleg in de regio; 

Overwegende dat de voorbije jaren de samenwerking in de regio én tussen de gemeenten van 
de regio sterk is toegenomen; dat in samenwerking met de regiopartners het Midwestoverleg 

werkt aan de uitbouw van een structurele ondersteuning van de lokale besturen via regionale, 
intergemeentelijke samenwerking; 

Overwegende de uitgevoerde studie naar schaalveranderingen in de regio in 2010, die 
bevestigt dat er op veel beleidsdomeinen in de regio wordt samengewerkt; Anderzijds toonde 

deze studie ook aan dat de bestaande structuren en samenwerkingsverbanden niet altijd even 
transparant en efficiënt zijn;  

Overwegende dat één van de aanbevelingen de oprichting van een schelpstructuur was die de 
lokale besturen uit de regio Midden-West-Vlaanderen zou toelaten om personeelsleden of 

expertise te delen voor uitdagingen en verantwoordelijkheden die gelijkaardig zijn in de 
verschillende besturen of die de samenwerking tussen lokale overheden kan faciliteren; 

Overwegede dat dit leidde tot de oprichting van de Interlokale Vereniging Associatie Midwest op 
28 februari 2012; 

Overwegende dat een interlokale vereniging kan zorgen voor een dergelijke schelpstructuur; 

Overwegende dat de statuten van de algemene overeenkomst Interlokale Vereniging Associatie 

Midwest, werden goedgekeurd in de gemeenteraad dd. 19.12.2011 en de raad voor 
maatschappelijk welzijn dd. 03.01.2012; 

Overwegende dat de Interlokale Vereniging Associatie Midwest officieel van start ging op 28 
februari 2012; 

Overwegende artikel 17 van de statuten van de Interlokale Vereniging Associatie Midwest dat 
bepaalt dat het jaarverslag en de jaarrekening na afloop van het betreffende jaar ter 

goedkeuring wordt overgemaakt aan de raden van de deelnemende lokale besturen en de raad 
van bestuur van WVI. 

Overwegende de goedkeuring van het jaarverslag door het Beheerscomité in zitting van 23 
februari 2016; 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 

BESLUIT, met algemene stemmen 

Artikel 1: Er wordt goedkeuring verleend aan het werkingsverslag van de Interlokale Vereniging 
Associatie Midwest voor 2015. 
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Artikel 2: Deze beslissing wordt overgemaakt aan de Interlokale Vereniging Associatie Midwest. 

Artikel 3: Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de bevoegde instanties van de 

Vlaamse overheid. 
 
Aldus gedaan in openbare zitting van 25 april 2016. 

 
 

 
AGENDAPUNT nr. 12 

 

Het Cultuurcentrum “De Spil” - goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering op 

12 mei 2016 en toekenning van het mandaat aan de vertegenwoordigers. 

DE GEMEENTERAAD: 
 
De Spil vzw werd bij beslissing van de gemeenteraad van 21 oktober 2013 omgezet tot een EVA 
(extern verzelfstandigd agentschap); 
 

Met het schrijven van het cultuurcentrum “De Spil” worden de vertegenwoordigers namens de 
Stad uitgenodigd op de algemene vergadering op 12 mei 2016 met volgende agenda: 

1. Goedkeuren van het vorig verslag van 3 december 2015. 
2. Vervanging van Nathalie Muylle, gemeenteraadslid, als lid van de algemene vergadering door 

Bart Wenes, gemeenteraadslid. 
3. Vervanging van Kris Declercq, burgemeester, als lid van de raad van bestuur door Bart 

Wenes, schepen van cultuur. 
4. Goedkeuren van de jaarrekening 2015. 

5. Goedkeuren van het eindverslag voor het dossier circusdecreet 2015. 
6. Varia. 

 
In de gemeenteraadszitting van 18 maart 2013 werden de vertegenwoordigers namens de 

stad voor de algemene vergadering aangeduid: 
Kris Declercq, Nathalie Muylle, Frans Dochy, Ria Vanzieleghem, Marc Vanwalleghem, Geert 

Huyghe, Dirk Lievens, Brecht Vermeulen, Frederik Declercq, Mieke Van Hootegem, Siska 
Rommel, Trees Coffyn, Lien Vuylsteke, Lieve Lombaert, Henk Kindt, Frederik Nuytten, Gerdi 

Casier, Filip Deforche, Immanuel de Reuse, Leen Sercu, Filiep Bouckenooghe, Francis 
Reynaert. 

 
In de gemeenteraadszitting van 24 maart 2014 werden in toepassing van de statuten twee 

bijkomende vertegenwoordigers aangeduid nl. Stefaan Van Coillie en Bart De Meulenaer; 
 

In de gemeenteraadszitting van 23 maart 2015 werd dhr. Filip Deforche vervangen door dhr. 
Cyriel Ameye; 

 
In de gemeenteraadszitting van 21 maart 2016 werd mevr. Nathalie Muylle vervangen door 

dhr. Bart Wenes 
 

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

gemeenteraad; 
 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 
 

BESLUIT: 
 

Gaat over tot de stemming over de agenda: 
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N-VA vraagt de gesplitste stemming: 

 

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

Immanuel De Reuse) 
 

Artikel 1: goedkeuring wordt verleend aan de vermelde punten op de agenda, waarbij een 
beslissing moet genomen worden en die voorgelegd worden op de algemene vergadering van 

het cultuurcentrum “De Spil” op 12 mei 2016: 
1. Goedkeuren van het vorig verslag van 3 december 2015. 

2. Vervanging van Nathalie Muylle, gemeenteraadslid, als lid van de algemene vergadering door 
Bart Wenes, gemeenteraadslid. 

3. Vervanging van Kris Declercq, burgemeester, als lid van de raad van bestuur door Bart 
Wenes, schepen van cultuur. 

4. Goedkeuren van de jaarrekening 2015. 
6. Varia. 

 

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

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

Meulenaer, Lien Vuylsteke, Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt, Filip 

Deforche, Cyriel Ameye en Immanuel De Reuse) 

 
Artikel 2: goedkeuring wordt verleend aan de vermelde punten op de agenda, waarbij een 

beslissing moet genomen worden en die voorgelegd worden op de algemene vergadering van 
cultuurcentrum “De Spil” op 12 mei 2016: 

5. Goedkeuren van het eindverslag voor het dossier circusdecreet 2015. 

 

Gaat over tot de stemming over het stemgedrag van de vertegenwoordigers: 
 

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

Immanuel De Reuse) 

 
Artikel 3: Aan de vertegenwoordigers wordt opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de 
beslissingen genomen in dit raadsbesluit. 
 
Artikel 4: Een uittreksel van deze beslissing wordt bezorgd aan het Cultuurcentrum De Spil vzw, 
H. Spilleboutdreef 1, 8800 Roeselare. 
 
Aldus gedaan in openbare zitting van 25 april 2016. 
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AGENDAPUNT nr. 14b) 
 
WVI dv 
Goedkeuring van de agenda met inbegrip van de statutenwijziging voor de buitengewone 
algemene vergadering op 26 mei 2016 en toekenning van het mandaat aan de 
vertegenwoordigers. 
 
DE GEMEENTERAAD : 
 
Gelet op het feit dat de Stad Roeselare aangesloten is bij de Intercommunale WVI dv; 
 
Gelet op artikel 44,1ste en 3de alinea van het Vlaams Decreet van 06 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een intercommunale vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers dient te 
worden herhaald voor elke algemene vergadering; 
 
Gelet op het feit dat het decreet dd. 03 juli 2001, gepubliceerd werd in het B.S. dd. 31 
oktober 2001 en dat dit cfr. art. 79§1 van hetzelfde decreet in werking trad, tien dagen na 
deze publicatie in het B.S.; 
 
Gelet op het feit dat cfr. artikel 44, 3° lid aldus: 
- voor elke algemene vergadering de vertegenwoordigers van de Stad door de gemeenteraad 
moeten benoemd worden. 
- en dat ook hun mandaat daarbij moeten vastgesteld worden. 
 
In de omzendbrief BB 2013/5 van Vlaams Minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, 

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

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

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

 
Deze statutenwijziging werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 21 oktober 2013 en in de 
buitengewone algemene vergadering van de WVI dv op 18 december 2013 en werd 
gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 10 februari 2014 en goedgekeurd 
bij het M.B. van 25 maart 2014; 
 
In de gemeenteraadszitting van 21 maart 2016 werd dhr. José Debels aangeduid als effectief 
vertegenwoordiger ter vervanging van dhr. Luc Martens voor de algemene vergaderingen van 
de WVI dv voor de resterende duur van de legislatuur en in zitting van 28 april 2014 werd dhr. 
Gerdi Casier aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 
 
Met het schrijven d.d. 18 februari 2016 van de WVI dv wordt de Stad uitgenodigd op de 
buitengewone algemene vergadering op 26 mei 2016 met volgende agenda: 
1. Statutenwijziging. 
2. Mededelingen; 
 
Deze statutenwijziging is het gevolg van en het anticiperen op nieuwe ontwikkelingen inzake 
samenwerking op intergemeentelijk vlak in de verschillende regio's. Om de ondersteuning van 
deze nieuwe ontwikkelingen/behoeften te kunnen aanbieden en te optimaliseren is een 
beperkte aanpassing van de huidige statutaire doelstellingen nodig inzake maatschappelijke 
doelstelling en "in-house" benadering; 
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WVI dv is en blijft een dienstverlenende samenwerking, wat inhoudt dat het haar deelnemers 
vrij staat al of niet beroep te doen op de aangeboden dienstverlening. Iedere deelnemende 
gemeente kiest vrij en autonoom of en voor welke specifieke diensten zij beroep doet op haar 
samenwerkingsverband; 
 
Hierdoor dienen artikel 1, artikel 3 en artikel 19 aangepast te worden; 
Gelet op art 42 van het gemeentedecreet; 
 
Gehoord het College van Burgemeester en Schepenen in zijn verslag; 
 

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

Reuse) - 13 onthoudingen (Annelies Carron, Francis Reynaert, Frederik Declercq, Brecht 

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

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

Deweerdt) 

 
Artikel 1: goedkeuring wordt verleend aan de vermelde punten op de agenda, waarbij een 
beslissing moet genomen worden en die voorgelegd worden op de algemene vergadering van 
de WVI dv op 26 mei 2016: 
1. Statutenwijziging. 
2. Mededelingen. 
 
Artikel 2: Dhr. José Debels, effectief vertegenwoordiger en dhr. Gerdi Casier, plaatsvervangend 
vertegenwoordiger worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in dit raadsbesluit. 
 
Artikel 3: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de 

genomen beslissing. 
 

Artikel 4: Onderhavige beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de WVI dv, Baron 
Ruzettelaan 35, 8310 Brugge. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 25 april 2016. 
 
 

 

AGENDAPUNT nr. 15 

 
Vaststelling algemeen kader selectieprocedure directeur basisonderwijs. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42. 

 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale 

voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van 
het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende 

de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, de artikelen 11, 15, 17 §1, 18, 20 , 22 en 26.  

 
Gelet op het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs, de artikelen 19, 

37bis§1, 40,41,42.  
Gelet op het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, de artikelen 

73§1,1°,2° en 6°, na wijziging.  
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 102, na wijziging.  
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van 
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het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende 
de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn artikelen 11, 13, 14, 15,16,18, 22 en 26.  
Gelet op de gemeentelijke rechtspositie zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 januari 

2015. 
Gelet op het protocol van 15 april van het afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité.  

De gemeentelijke rechtspositieregeling stadspersoneel van 26 januari 2015 niet van 
toepassing is op een directeur uit het gemeentelijk onderwijs.  

 
BESLUIT: met algemene stemmen 

 
Art.1 Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van 3 jaar. Kandidaten die 

geslaagd zijn, blijven in de wervingsreserve opgenomen tot de duur verstrijkt of tenzij zij zelf 
vroegtijdig verzoeken geschrapt te worden.  

Art. 2 

De minimale aanwervingsvoorwaarden liggen vast in het decreet rechtspositie personeelsleden 
gesubsidieerd onderwijs (art. 40): 

Het personeelslid moet om vast benoemd te worden in een selectie- of bevorderingsambt, op 
het ogenblik van de vaste benoeming voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 
1° Houder zijn van het vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs vastgesteld voor dit 

specifieke selectie- of bevorderingsambt, organiek of bij overgangsmaatregel; 
2° als laatste evaluatie geen evaluatie met de eindconclusie ‘onvoldoende’ hebben verkregen in 

het desbetreffende selectie- of bevorderingsambt bij het schoolbestuur waar de vacante 
betrekking zich situeert. Als het personeelslid niet werd geëvalueerd, wordt aan deze 

voorwaarde  geacht voldaan te zijn; 
3° voldoen aan de algemene wervingsvoorwaarden om als tijdelijk personeelslid te worden 

aangesteld volgens artikel 19 DRP: 
- houder zijn van een bekwaamheidsbewijs voor het ambt, zoals bedoeld in artikel 5, 8° 

- voldoen aan de taalvereisten zoals bepaald in artikel 19bis tot en met 19 quinquies; 
- van onberispelijk gedrag zijn, zoals dat blijkt uit een uittreksel uit het strafregister dat niet 

langer dan één jaar tevoren werd afgegeven; 
- voldoen aan de dienstplichtwetten. 

 
De aanvullende aanwervingsvoorwaarden voor het ambt van directeur basisonderwijs vast te 

stellen als volgt:  
 

1° Op de uiterste inschrijvingsdatum een dienstanciënniteit van minstens 4 jaar verworven 
hebben in het onderwijs als lid van het personeel van het kleuter-, lager of basisonderwijs  

2° In vast verband benoemd zijn, in het onderwijs in één van de wervings-, selectie- of 

bevorderingsambten voor ten minste een halve opdracht in hoofdambt;  

3° Beantwoorden aan het profiel van directeur;  

4° Een attest van deelname aan een cursus voor kandidaat directeurs en /of beginnende 
directeurs en /of gevorderden bij OVSG (AVSG) kunnen voorleggen of te behalen tijdens de 

proefperiode, uiterlijk op de vooravond van de vaste benoeming.  

5° Gunstige beoordeling van de ‘tijdelijke aanstelling in afwachting van vaste benoeming.  

 
Art.3 Bij de aanstelling van een directeur basisonderwijs een proefperiode voorzien van 2 jaar. 

 
Art.4 Het programma van de selectieproef bestaat uit een schriftelijk onderdeel, een mondeling 

onderdeel en een psychotechnisch onderdeel. 
 

Kandidaten die reeds deelnamen aan een psychotechnisch onderdeel (bv een assessment) voor 
directeur basisonderwijs (kleuter, lager of basisschool) kunnen aan de aanstellende overheid 

vrijstelling aanvragen op voorwaarde dat het rapport op datum van de afsluiting van de 
kandidaturen nog geen 2 jaar oud is en een geschikte beoordeling werd uitgesproken. 



25.04.2016      160 

 

 

 
De kandidaat richt zijn aanvraag aan de aanstellende overheid van zodra hij wordt geïnformeerd 

dat er tijdens het selectiegebeuren een psychotechnisch onderdeel wordt georganiseerd. 
De aanstellende overheid kan beslissen om volledige of gedeeltelijke vrijstelling te verlenen. 

 
Art.5  

§1 Tussen de bekendmaking van een vacature en de uiterste datum voor de indiening van 
kandidaturen, verlopen minstens veertien kalenderdagen. De dag van de bekendmaking van de 

vacature is niet in de termijn begrepen, de uiterste datum voor de indiening van de 
kandidaturen wel. Als de uiterste datum op een zaterdag, zondag of feestdag valt, wordt de 

termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.  

§2 De datum van de verzending, hetzij per post hetzij per e-mail, van de kandidatuur wordt 
beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is ingediend. Indien de kandidatuur wordt 

afgegeven dan geldt de datum van afgifte. 

§3 De uiterste datum van kandidaatstelling geldt op straffe van onontvankelijkheid.  
 

Art.6  
§1 De externe bekendmaking gebeurt via de meest geschikte communicatiekanalen en dient 

minimaal te worden gepubliceerd op de website van de stad Roeselare en/of in de pers en/of 
in een tijdschrift. 

De vacature wordt ook intern bekendgemaakt.  
De kandidaturen kunnen geldig ingediend worden op de volgende manieren: 

 1° door een sollicitatiebrief die aangetekend wordt verstuurd; 
 2° door e-mail op voorwaarde van ontvangst van een ontvangstbevestiging; 

 3° door afgifte tegen ontvangstbewijs. 
 

§2 Het vacaturebericht bevat ten minste:  
1° omschrijving van de vacant betrekking;  

2° de aanwervingsvoorwaarden;  

3° de wijze waarop men zich kandidaat kan stellen;  

4° de uiterste datum om zich kandidaat te stellen;  

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 25 april 2016. 

 
 

 
AGENDAPUNT nr. 16 

 
Dagelijks bestuur, dagelijks personeelsbeheer en budgethouderschap : uitvoeringsmodaliteiten 

– goedkeuring 

 

DE GEMEENTERAAD: 

 

Regelgeving bevoegd orgaan en juridische grond 
Art. 42 en 43 Gemeentedecreet 

 
De bepalingen uit het gemeentedecreet die betrekking hebben op delegatie: 

art. 58, 57, 106, 158, 159, 182 en 184 Gemeentedecreet 
 

Bijlagen 
1. Dagelijks bestuur, dagelijks personeelsbeheer en budgethouderschap - 

uitvoeringsmodaliteiten 
2. Bijlage 1 Bevoegdheidsdelegaties Stad Roeselare 

3. Bijlage 1 Bevoegdheidsdelegaties Stad Roeselare-dagelijks personeelsbeheer 
4. Bijlage 2 Handtekendelegaties Stad Roeselare 
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5. Bijlage 3 Ondertekening correspondentie namens het stadsbestuur Roeselare 
6. Presentatie bijzondere gemeenteraadscommissie 

7. Besluit college van burgemeester en schepenen d.d. 11.04.2016 
 

Voorgeschiedenis 
De grondslag van de principes van dit besluit zijn terug te vinden in de visietekst ”RSL 2018: 

Toekomstige organisatiecultuur en -structuur voor het lokaal bestuur Roeselare": 
 

 Volwaardig budgethouderschap zal gefaseerd ingevoerd worden, in een eerste fase bij 
de secretaris en de directeurs. Er komt eveneens een verregaande delegatie van 
bevoegdheden naar de secretaris en de directeurs voor wat betreft 
personeelsaangelegenheden.  

 Naast een verregaande delegatie van het personeelsbeheer zullen ook 

welbepaalde inhoudelijke en operationele bevoegdheden (“aangelegenheden van 

dagelijks bestuur” – Art. 159 Gemeentedecreet) gedelegeerd worden aan de 

MATleden en hun medewerkers. Dit zal toelaten dat de uitvoering van politiek 

genomen (strategische) beslissingen sneller en efficiënter kan verlopen. 
 Een delegatie van operationele bevoegdheden impliceert dan ook de delegatie van 

handtekeningbevoegdheid voor alle documenten die binnen die bevoegdheid opgesteld 
worden, zodat ook de bestaande documentstromen geoptimaliseerd kunnen worden. 
Budgethouderschap vereist ook een bepaalde financiële autonomie, zodat bestellingen 
en facturen niet langer formeel door de voornoemde politieke organen moeten worden 
goedgekeurd. 

 
Deze visietekst werd door het college van burgemeester en schepenen (CBS) goedgekeurd op 

05.01.2015 en toegelicht op de bijzondere gemeenteraadscommissie van 20.01.2015. 
 

Context en argumentatie 
Het document “Dagelijks bestuur, dagelijks personeelsbeheer en budgethouderschap -

uitvoeringsmodaliteiten” geeft enerzijds een beknopt overzicht van de bevoegdheden zoals ze in 
de organieke regelgeving werden bepaald en bevat anderzijds de concrete invulling voor de Stad 

Roeselare. 
 

Daarnaast worden ook de verschillende in voege zijnde bevoegdheidsdelegaties op een 
limitatieve manier opgesomd, en wordt de vervangingsregeling beschreven die geldt wanneer 

bepaalde functiehouders afwezig of verhinderd zijn waardoor de continuïteit van de 
dienstverlening steeds gegarandeerd kan worden. 

 
Voorliggende documenten werden voornamelijk opgemaakt ten behoeve van het departement 

Bestuurszaken van de Stad, teneinde vragen omtrent de bevoegdheidsverdeling onderbouwd en 
gestructureerd te kunnen beantwoorden. Daarnaast tracht dit document een antwoord te 

bieden voor het interne controlesysteem. 
 

De opmaak van de documenten gebeurde in samenspraak met het departementshoofd 
Financiën met het oog op de introductie van budgethouderschap en met het departement P&O 

m.b.t. het personeelsluik. Belangrijk om op te merken is de wijziging van de definitie dagelijks 
bestuur, de delegatie van de aanstellingsbevoegdheid en de vastlegging van de definitie van het 

dagelijks personeelsbeheer. 
 

De documenten bevatten zowel beslissingen van de gemeenteraad, het CBS, de burgemeester, 
secretaris, financieel beheerder en het managementteam. Elk orgaan of elke functiehouder kan 

uiteraard enkel binnen haar of zijn bevoegdheden beslissen. 
 

Teneinde een geïntegreerd document te bekomen wordt de initiële versie dan ook trapsgewijs 
formeel goedgekeurd door alle betrokken organen of functiehouders voor wat betreft hun 

gedeelte. Die initiële goedkeuring vervangt ook alle eerdere delegatiebesluiten. Eventuele latere 
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wijzigingen aan voorliggend document worden beslist door het bevoegde orgaan of de bevoegde 
functiehouder, en vervolgens in voorliggend document geïntegreerd. Via het “versiebeheer” kan 

steeds worden nagezien wat wanneer en door wie gewijzigd is. De meest actuele versie van het 
document wordt permanent ter inzage gehouden van zowel de gemeenteraad, het CBS als de 

stedelijke administratie. Op die manier kan eenieder op eender welk moment zien hoe de 
bevoegdheidsverdeling binnen de Stad Roeselare in elkaar zit. 

 

BESLUIT : met algemene stemmen - 5 neen (Annelies Carron, Francis Reynaert, Filip 

Deforche, Cyriel Ameye en Immanuel De Reuse) - 11 onthoudingen (Frederik Declercq, 

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

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

Deweerdt) 

 

Artikel 1 
De gemeenteraad keurt het document "Dagelijks bestuur, dagelijks personeelsbeheer en 

budgethouderschap - uitvoeringsmodaliteiten" en de bijhorende bijlagen, zoals gevoegd in 
bijlage, goed voor wat betreft haar bevoegdheden. 

 
Artikel 2 

Bijlage 3 "Ondertekening correspondentie namens het stadsbestuur Roeselare" wordt conform 
artikel 182 §5 als bijlage aan het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad toegevoegd. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 25 april 2016. 

 
(zie bijlage) 

 
 

 

AGENDAPUNT nr. 17 

 

Wijziging addendum overeenkomst tussen De Watergroep en Stad Roeselare 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 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; 
 
In de gemeenteraad van 29.02.2016 werd n.a.v. de invoering van de uniforme tariefstructuur 
een addendum aan de overeenkomst van 18.12.2006 goedgekeurd; 
 
Het addendum werd, na de goedkeuring door de gemeenteraad van 29.02.2016, aan De 
Watergroep bezorgd.  Via een mail d.d.17.03.2016 liet de Watergroep weten dat, in afwijking 
van wat eerder meegedeeld werd, voor de niet-huishoudelijke klanten de eerste 2 schijven 
eenzelfde tarief dienen te hanteren en dat er pas vanaf 6.000 m³ een korting toegekend kan 
worden; 
 
Het nieuw degressief tarief 2016 voor niet-huishoudelijke klanten bedraagt: 

 Schijf 0 – 500 m³: 1,4766 €/m³ 
 Schijf 501 – 6.000 m³: 1,4766 €/m³ 

Schijf meer dan 6.000 m³: 0,5274 €/m³; 
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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: De wijziging aan het addendum, goedgekeurd door de gemeenteraad in zittng van 
29.02.2016, wordt goedgekeurd. 
 
Aldus gedaan in openbare zitting van 25 april 2016. 
 
 

AGENDAPUNT nr. 18 
 

Restauratie Wiemu Roeselare: omgeving en groenaanleg 
Dossier nr. 002/014-2014 

- Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 

DE GEMEENTERAAD 

Wegens het plaatsgebrek en het gebrek aan hedendaags comfort in het Wielermuseum, de 
gebrekkige bouwkundige toestand en de nieuwe inzichten en ambities (cf. beleidsplan 

Wielermuseum 2009-2014 en Roeselare op Koers 2007-2012) werd er beslist te voorzien in 
een grondige vernieuwing en uitbreiding.  

 
Het concept ‘WieMu 2.0’ bestaat uit 3 inhoudelijke pijlers:  

 
1. Een bezoekerscentrum: een plaats waar wielertoeristen, -recreanten, en toeristen 

elkaar kunnen ontmoeten en kennis maken met de stad en regio. Een plaats waar 
wielercultuur en de andere troeven van de stad Roeselare beleefd worden. 

2. Een erfgoedcentrum: een plaats waar presentatie en publieksprojecten rond 
wielererfgoed tot stand komen. 

3. Een kennisbelevingscentrum: een plaats waar kennis interactief wordt verzameld, 
bewaard en interactief ontsloten wordt. 

 
Naast de herinrichting van de binnenruimte wordt de buitenschil van het gebouw – waar 

aangewezen en in overleg met Onroerend Erfgoed - gerenoveerd en wordt op de voorziene 
buitenruimte een museumtuin met fietsonthaalpunt (incl. fietsfaciliteiten) ingericht. 

Het Wiemu (Wielermuseum) is een beschermd gebouw, Zowel de buitengevel als bepaalde 
binnenruimten zijn opgenomen op de lijst van beschermde gebouwen  en komen hierdoor in 

aanmerking voor subsidie. 
Voor de restauratie kan via Onroerend Erfgoed voor 88% subsidies verkregen worden op de 

restauratiewerken. 
 

Verder werd voor dit project via verschillende kanalen subsidie aangevraagd en verkregen: 
- Toerisme Vlaanderen kent voor dit project een subsidie toe van € 725.000,00. De 

subsidie kan ingezet worden voor publiek-toegankelijke ruimtes ten belope van 60% van 
de kostprijs.   

- De Provincie kent een subsidie toe van € 250.000,00. Een bijkomende subsidie van 
€100.000,00 wordt aangevraagd in het kader van het erfgoedreglement in functie van 

een collectiegerichte investeringssubsidie. 
Door middel van een openbare offertevraag werd een ontwerpbureau aangesteld. 

De tijdelijke vereniging Zoom Architecten, Exponanza en Callebaut Architecten gevestigd in 
Ledeberg werd als meest voordelige inschrijver aangesteld op het college van burgemeester en 
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schepenen van 7 juni 2013. 
 

De volgende percelen werden reeds goedgekeurd in de gemeenteraad van 26.01.2015: 
- Perceel 1 Algemene buitenrestauratie WieMu Roeselare + Architectuur   

Gunningsbedrag: 2 217 818,92 € ( incl. btw) 
Dit perceel is in uitvoering 

400 werkdagen  
- Perceel 2 Algemene binnenrestauratie WieMu Roeselare 

Gunningsbedrag: 496 089,49 € ( incl. btw) 
Dit perceel is in uitvoering 

Binnen de werkdagen van perceel 1 
- Perceel 3 Restauratie WieMu Roeselare: Elektriciteit 

Gunningsbedrag: 189 598,00 € ( incl. btw) 
Dit perceel is in uitvoering 

Binnen de werkdagen van perceel 1 
- Perceel 4 Restauratie WieMu Roeselare: HVAC/Sanitair 

Gunningsbedrag: 213 615,92 € ( incl. btw) 
Dit perceel is in uitvoering 

Binnen de werkdagen van perceel 1 
- Perceel 5 Restauratie WieMu Roeselare: Lift 

Gunningsbedrag: 50 820,00 € ( incl. btw) 
Dit perceel is in uitvoering 

Binnen de werkdagen van perceel 1 
 

Nu wordt het perceel 6 “Restauratie WieMu Roeselare: Omgeving en groenaanleg” ter 
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 
In het kader van de opdracht “Restauratie WieMu Roeselare: omgeving en groenaanleg” werd 

een bestek opgemaakt door de ontwerper, TV CALLEBAUT Architecten + ZOOM Architecten + 
EXPONANZA uit Ledeberg. 

 
De werken bestaan uit: 

-Plaatsen van nieuw rioleringsstelsel buiten het gebouw 
-Verharding van betonklinkers afgewisseld door kasseien. 

-Aanplanting van groen 
-Plaatsen van buitenmeubilair. 

 
De kostprijs voor deze opdracht wordt geraamd op € 294.490,31 excl. btw of € 356.333,27 

incl. btw. 
Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door Toerisme Vlaanderen en door de provincie 

West-Vlaanderen. 
 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van 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. 

 
De uitvoeringstermijn bedraagt 60 werkdagen. 

 
Enkel perceel 7     Restauratie Wiemu Roeselare: Scenografie dient nog goedgekeurd te 

worden. 
Gezien deze werken op het einde van de bouwfase voorkomen zullen deze op later tijdstip 

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

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

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

en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

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

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, 
§ 2, 1° d (limiet van € 600.000,00 excl. btw niet overschreden). 

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

Het KB van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen, meer bepaald artikel 2 §1 3°. 

Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer 

bepaald artikel 5, § 2. 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in zijn verslag; 

Besluit Met algemene stemmen 
 

Artikel 1 
Het bestek met nr. 002/014-2014 en de raming voor de opdracht “Restauratie Wiemu 

Roeselare: omgeving en groenaanleg”, opgesteld door de ontwerper, TV CALLEBAUT 
Architecten + ZOOM Architecten + EXPONANZA, Ledebergstraat 105 te 9050 Ledeberg 

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 € 282.990,31 excl. 
btw of € 342.418,28 incl. btw. 

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

Artikel 3 
Een subsidie zal aangevraagd worden bij de subsidiërende instantie Toerisme VLAANDEREN, 

Grasmarkt 61 te 1000 Brussel. 

Artikel 4 

Een subsidie zal aangevraagd worden bij de subsidiërende instantie Provincie West-Vlaanderen, 
Koning Leopold III-Laan 41 te 8200 Sint Andries (Brugge). 

Artikel 5 
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 25 april 2016. 
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AGENDAPUNT nr. 19 

Heraanleg begraafplaats: renovatie oude stedelijke begraafplaats Blekerijstraat – fase 4 

Dossier nr. 003/018-2015 
Goedkeuring ontwerp, keuze wijze van gunnen en voorwaarden 

DE GEMEENTERAAD 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 22 augustus 2011 
Studiebureau Demey bvba uit Roeselare aangesteld als ontwerper voor de renovatie van de 
oude stedelijke begraafplaats Blekerijstraat. Er zijn reeds drie fases uitgevoerd. Het bevel van 
aanvang werd gegeven aan de ontwerper om fase vier uit te werken. 

Het studiebureau heeft een ontwerp opgemaakt voor de renovatie van de oude stedelijke 
begraafplaats Blekerijstraat - fase 4. 

De werken omvatten: 

1. Rioleringswerken 
Voorafgaandelijk werd door de Stad een camera-inspectie uitgevoerd op de bestaande 
riolering binnen de projectzone. Aangezien de bestaande buizen niet meer voldeden 
wordt de gemengde riolering opgebroken en wordt op dezelfde plaats een RWA-leiding 
met een pvc-leiding Ø 250 mm aangelegd. De RWA-leiding wordt op de RWA-leiding in 
de Blekerijstraat aangesloten. Daarnaast wordt de gemengde aansluiting van het 
gebouw ontkoppeld, wordt een nieuwe DWA-huisaansluiting aangesloten op de DWA-
riolering in de Blekerijstraat en wordt de RWA-huisaansluiting aangesloten op de nieuwe 
RWA-leiding. Ook wordt de bovengrondse dakpijp ter hoogte van het poortgebouw aan 
de Blekerijstraat ondergronds gebracht en eveneens aangesloten op de RWA-leiding. 

2. Verhardingswerken 
Voor de verhardingen werd geopteerd om zoveel mogelijk te werken met 
onderhoudsvriendelijke en duurzame materialen. Daarom werd er gekozen om de 
verhardingen in cementbeton uit te voeren. De vijf meter brede geasfalteerde hoofdlaan 
(as Westlaan-Blekerijstraat) wordt volledig opgebroken en heringericht met een fiets- en 
wandelpad van uitgewassen cementbetonverharding. De nevenliggende accenten 
(fietseilanden, zitgelegenheden en rond punt) worden voor de herkenbaarheid aangelegd 
in cementbeton met inprenting. De ‘verdoken’ zone ten zuiden van de hoofdlaan wordt 
opengetrokken en door middel van smalle gebogen paden in uitgewassen cementbeton 
gelinkt aan de hoofdlaan. Deze ‘Kunstzone in open lucht’ wordt voorbehouden voor het 
tijdelijk exposeren van kunstwerken. 
De verharding aan de Blekerijstraat wordt met dezelfde gebakken straatstenen als van 
de Blekerijstraat aangelegd. Dit beoogt een naadloze overgang van de Blekerijstraat 
naar de begraafplaats. Ook ter hoogte van de Westlaan worden de gebakken 
straatstenen buiten de begraafplaats verder aangelegd binnen de begraafplaats. Voor 
de fietsers worden naast het wandel- en fietspad een aantal fietsaanleunbeugels 
geplaatst. Voor de wandelaars zullen de stadsdiensten de nodige zitbanken en 
vuilnisbakken leveren. 

3. Nutsvoorzieningen 
Op vraag van de stadsdiensten worden reeds bij de aanleg een aantal nutsvoorzieningen 
(water, elektriciteit en data) voorzien. Dit ten behoeve van de eigenlijke begraafplaats 
maar ook ten behoeve van de ‘kunstzone’. De leidingen worden zoveel mogelijk in een 
gemeenschappelijke sleuf aangelegd. 

4. Groenaanleg 
Het grotendeel van het bomenbestand wordt behouden. Een aantal bomen worden uit 
noodzaak (o.a. populieren) of uit conceptueel oogpunt (o.a. bolacacia’s en rode 
zuilbeuken) gerooid of verplant. Ter hoogte van de toegang tot de begraafplaats – kant 
Westlaan – wordt de bomenlaan aangevuld met een 10-tal verplante bomen. Langs de 
muur van de begraafplaats – kant achtertuinen Blekerijstraat – wordt omwille van 
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visuele redenen een afscherming met leibomen (leiperen) voorzien. Onnodige verharde 
zones worden opgebroken en ingezaaid of beplant. Het overgrote deel van de zones 
wordt ingezaaid. In de kunstzones worden drie zones als bloemenweide aangelegd. Op 
een viertal plaatsen worden er vaste plantenborders voorzien. Vanwege de 
toegankelijkheid voor mindervaliden en duurzaamheid (pesticidentoets) worden op een 
aantal plaatsen verstevigd gazon voorzien. 

Deze opdracht wordt gegund bij vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking 

conform artikel 26 §2, 1°d van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten. 

De raming van de werken bedraagt 250.323,00 euro exclusief btw of 297.334,02 euro 
inclusief btw. 

De uitvoeringstermijn van de werken is vastgesteld op 40 werkdagen. 

Volgende wetgeving is van toepassing: 

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, 

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

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

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

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, 

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

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 

Het KB van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 

latere wijzigingen, meer bepaald artikel 2 §1 3°. 

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

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

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in zijn verslag; 

BESLUIT: Met algemene stemmen - 5 neen (Filip Deforche, Cyriel Ameye, Immanuel De 

Reuse, Bart De Meulenaer en Daniel Vanden Berghe) - 9 onthoudingen (Frederik Declercq, 

Brecht Vermeulen, Mieke Van Hootegem, Justine Pillaert, Siska Rommel, Lien Vuylsteke, 

Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt) 

 
Artikel 1. 

Het ontwerp en de raming voor de opdracht “Renovatie oude stedelijke begraafplaats 
Blekerijstraat – fase 4” opgesteld door de ontwerper Studiebureau DEMEY bvba uit Roeselare, 

worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en 
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 

aannemingen van werken, leveringen en diensten. 
De raming bedraagt 250.323,00 euro exclusief btw of 297.334,02 euro inclusief btw. 

  



25.04.2016      168 

 

 

Artikel 2. 
De opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 

bekendmaking. 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 25 april 2016. 

 
 
 
AGENDAPUNT nr. 20 
 
Aanstelling WVI als begunstigde van het terugkooprecht of het recht van wederovername 
die door de WVI ontwikkeld worden in Roeselare - goedkeuring. 
 
DE GEMEENTERAAD: 
 
Gelet op Titel 3, Hoofdstuk 1, Afdeling 4 van het Decreet Ruimtelijke Economie van 13 juli 
2012; 
 
Gelet op de realisatie door de WVI dv van de bedrijventerreinen op het grondgebied van de stad 
Roeselare;  
 
Overwegende dat de intergemeentelijke vereniging WVI, waarvan de gemeente vennoot is, uit 
hoofde van haar statutaire doelstelling, in deze de geëigende partij is voor de uitgifte en  het 
beheer van voormelde bedrijventerreinen; 

Gelet op het schrijven d.d. 20 januari 2016 van de WVI dv waarbij aan de Stad wordt 

voorgesteld om afstand te doen van het recht van terugkoop/wederovername en de WVI dv 
aan te duiden als begunstigde voor de bedrijventerreinen; 

Overwegende dat een coherent beheer van alle bedrijventerreinen die ontwikkeld worden op het 
grondgebied van de stad Roeselare wenselijk is, in het bijzonder wanneer het gronden betreft 

die zich in éénzelfde projectgebied bevinden zoals in casu; 
 

Overwegende dat WVI in deze het verlengstuk is van de gemeente; 
 

Overwegende dat  de Vlaamse decreetgever geopteerd heeft om naast de ontwikkelaar- 
verkoper, ook steeds de gemeente aan te duiden als begunstigde van het recht van terugkoop/ 

wederovername. Dit weliswaar in tweede orde. Overeenkomstig art. 32 van het decreet heeft 
de initiële verkoper/ verlener immers steeds het recht als eerste over te gaan tot 

terugkoop/wederovername; 
 

Overwegende dat de wetgever deze mogelijkheid heeft willen voorzien vanuit de vaststelling dat 
tot nog toe, vooral bij private ontwikkelingen, de mogelijkheden voor de lokale overheid om op te 

treden bij niet naleving van de voorwaarden (bebouwing, activiteit, …) zeer beperkt zijn;  
 

Overwegende dat deze bepaling evenwel in concreto inhoudt dat bij iedere doorverkoop of 
transactie waarbij de eigenaar een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik of persoonlijke 

gebruiks- of genotsrechten wenst over te dragen, het bedrijf voorafgaandelijke toestemming van 
de verkoper en de gemeente wordt vereist;   

 
Overwegende dat bij de realisatie van bedrijventerreinen door publieke ontwikkelaars het 

aanduiden van twee publieke begunstigden leidt tot een bijkomende administratieve last voor de 
bedrijven, notarissen en de stad Roeselare;  

Overwegende dat bij de realisaties door de WVI, de intercommunale voor al haar 
bedrijventerreinen en dit reeds vanaf haar ontstaan, deze rol nauwgezet op zich neemt;  
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Gelet op het feit dat de WVI nu dezelfde machtiging vraagt, die zij in 2015 verkreeg voor het 
bedrijvenpark Beveren Noord-West, maar voor alle bedrijventerreinen die de WVI in Roeselare 

ontwikkelt; 

Overwegende dat de wetgever (art. 27, §2) om deze extra last te vermijden voorzien heeft dat 

de gemeente kan beslissen om in haar plaats haar intergemeentelijk samenwerkingsverband 
aan te wijzen voor deze taak. Dit moet evenwel gebeuren vooraleer de initiële verkoopakten 

worden verleden; 
 

Gelet op art. 42 en 43 van het Gemeentedecreet;  
 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 
 

BESLUIT, met algemene stemmen - 11 onthoudingen (Frederik Declercq, Brecht 

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

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

Deweerdt) 

 
Artikel 1: De gemeenteraad beslist dat de WVI, dienstverlenende onderneming, Baron 

Ruzettelaan 35, 8310 Brugge, aangewezen wordt als enige begunstigde van het 
terugkooprecht of het recht van wederovername voor de bedrijfsgronden die zij ontwikkelt in 

Roeselare. 
 

Artikel 2: Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de WVI dv. 

 

Aldus gedaan in openbare zitting van 25 april 2016. 

 

AGENDAPUNT nr. 21 

Strategisch Veiligheids- en Preventieplan - Aanhangsel 2014-2017 - goedkeuring. 

DE GEMEENTERAAD: 

Stad Roeselare beschikt sinds 2007 over een strategisch veiligheids- en preventieplan (SVPP - 
voorheen drugplan).  Het SVPP 2007-2010 werd gedurende 2011-2012-2013 zonder 

inhoudelijke wijzigingen verlengd; 
 

De stad is reeds lange tijd vragende partij naar een inhoudelijke en financiële verbreding van het 
strategisch veiligheids- en preventieplan.  Om deze vraag kracht bij te zetten bood de 

projectperiode 2014-2017 de opportuniteit om het SVPP nader te laten aansluiten bij de 
prioriteiten van het zonaal veiligheidsplan (vermogensdelicten, drugs en overlast) en op deze 

fenomenen een integraal en geïntegreerd beleid te voeren; 
 

Hiervoor werd de taakinhoud van de preventiewerker gezondheids- en drugsbeleid herzien naar 
o Een ½ VTE preventiewerker preventief gezondheids– en drugsbeleid (regierrol) 

o Een ½ VTE preventiewerker criminaliteits– en overlastpreventie (te financieren 
binnen SVPP, actorrol) 

Tevens werden 2 VTE gemeenschapswachten aangeworven en de dienst 
gemeenschapswachten opgericht. Dit om de slagkracht van de preventieve acties op het 

terrein te vergroten; 
 

Ter realisatie van deze doelstellingen wordt aan de stad Roeselare in het kader van het SVPP  
€ 40 831,43 toegekend. Daarbovenop wordt € 11 412,36 ter beschikking gesteld voor de 
aanwerving van 2 VTE gemeenschapswachten; 
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Binnen de nieuwe stadsstructuur is de preventiewerker gezondheids- en drugsbeleid 
geëvolueerd naar “gebiedsgerichte werker gezondheid en veiligheid” binnen de dienst 

“Samenleven” (collectieve dienstverlening/directie Mens) waarvan 1/2VTE gefinancierd met het 
SVPP. Ook de dienst gemeenschapswachten werd hier integraal ondergebracht; 

 
Een verdere verruiming van het SVPP dringt zich op omwille van 

 nieuwe fenomenen waarmee de stad geconfronteerd wordt 

 de ambitie die de stad tentoonstelt om een gedegen veiligheids- en preventiebeleid te 

voeren  
De update 2016 van de lokale veiligheidsdiagnostiek geeft aan dat de opname van volgende 

fenomenen in het strategisch veiligheids- en preventieplan wenselijk is: 
 

 de inbreuken op de burgerlijke wellevendheid voorzien door de Wet van 24 juni 2013 
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties 

o Fenomeen: administratief sanctioneerbare overlast 
 Aansluitend op ZVP Strategische doelstelling 2: “We willen bijdragen tot  

het maximaal voorkomen, detecteren en beheersen van de overlast in 
onze zone “ 

 Aansluitend op de kadernota integrale veiligheid en Nationaal 
veiligheidsplan 2016-2019 

 Strategische doelstelling: Potentiële daders van overtredingen ontraden 
 Operationele doelstelling:  

 Informeren en sensibiliseren van de burger 

 Inzet van ontradende gemeenschapswachtpatrouilles 
 

o Fenomeen: sociale overlast 
 Strategische doelstelling: Uitwerken van een geïntegreerde en integrale 

aanpak van sociale overlast 
 Operationele doelstelling 

 Systematisch overleg tussen stad en politie onder impuls van de 
coördinator integrale veiligheid 

 

 de gewelddadige radicalisering  

o Fenomeen: Gewelddadige radicalisering 
 Vanuit het local task force radicalisering (Lokale politie, federale politie, 

OCAD, Staatsveiligheid en militaire inlichtingsdienst) wordt gemeld dat 
het aantal personen dat bijzondere aandacht verdient toeneemt. 

 Strategische doelstelling: Potentiële daders van overtredingen ontraden 
 Operationele doelstelling: Weerbaarheidsversterkend werken naar 

jongeren, intermediairen (detectie) toe 
 Strategische doelstelling: Een geïntegreerde en integrale aanpak 

bevorderen 
 Operationele doelstelling: Creatie van overleg/info-uitwisseling tussen 

sociale, preventieve actoren, local task force en bestuurlijke overheid 
i.v.m. gewelddadige radicalisering. 

 

 de cybercriminaliteit en de andere vormen van misbruik van informatie en technologie  

o Fenomeen: cybercriminaliteit 

 Uit de lokale veiligheidsdiagnostiek blijkt dat het aantal dossiers 
informaticacriminaliteit de afgelopen jaren een stijgende tendens kent 

van 11 feiten in 2010 tot 58 feiten in 2015. 
 Strategische doelstelling: Verminderen van het risicogedrag 

 Operationele doelstelling: Informeren en sensibiliseren van de burger; 
 

Gelet op art 42 van het gemeentedecreet 
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Gelet op het KB van 7 november 2013 betreffende de veiligheids- en preventieplannen en van 
de dispositieven gemeenschapswachten; 

 
Gelet op het MB 24 december 2013 tot bepaling van de indienings-, opvolgings- en 

evaluatievoorwaarden en tot bepaling van de toekennings-, aanwendings- en 
controlevoorwaarden van de financiële toelage van de strategische veiligheids- en 

preventieplannen 2014-2017; 
 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 

BESLUIT, met algemene stemmen 

 
Enig artikel: Het aanhangsel aan het strategisch veiligheids-en preventieplan 2016-2017, 

waarvan één exemplaar in bijlage, wordt goedgekeurd. 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 25 april 2016. 

Toegevoegd punt 

Beveiliging Trax-site. 

 
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. Maxim Deweerdt, raadslid N-VA, bij 

e-mail d.d. 20.04.2016 betreffende de beveiliging van de Trax-site; 
 

AANHOORT: 
de toelichting van dhr. Maxim Deweerdt, raadslid N-VA, met volgende motivering: 
 
“We kunnen de TRAX-site –alhoewel nog niet volledig afgewerkt- nu al een succes noemen. 
Talloze organisaties en verenigingen hebben reeds één of meerdere evenementen met 
enthousiasme georganiseerd. Die evenementen hebben tot nu toe voor weinig overlast in 
de buurt gezorgd. Er waren ook nog geen incidenten. 
 
Dat is in tegenstelling tot de site zelf. Verschillende buurtbewoners wezen mij erop dat de 
site, omwille van zijn verdoken ligging en erbarmelijke nachtelijke verlichting, de 
speeltuin is van verschillende louche individuen en groepen. Dat probleem strekt verder 
dan hangjongeren die ’s nachts muziek laten spelen en de rust verstoren. Het dient niet 
verwonderlijk te zijn dat de site zo’n aantrekkingspool is: ze ligt diep verscholen en langs 
de straatkant is er geen inkijk mogelijk. De site is ook langs verschillende kanten openlijk 
bereikbaar en de verlichting is er ’s nachts niet optimaal. 
 
Ongetwijfeld is de politie op de hoogte van de kwetsbaarheden van de site en neemt ze 
deze mee in hun nachtelijke patrouilles. Maar we moeten meer doen. Deze problemen zijn 
eenvoudig op te lossen door de algemene beveiliging van de site op te waarderen: een 
degelijke afsluiting, gecombineerd met een aangepaste verlichting en bewakingscamera's. 
Daardoor zal deze site plots minder aantrekkelijk zijn voor onverlaten en ander gespuis. 
 
Het stadsbestuur heeft de voorbije jaren geïnvesteerd in het verhogen van veiligheid, met 
o.a. camerabewaking aan de Stedelijke Begraafplaats, het commercieel centrum en de 
stationsomgeving. Voor N-VA is veiligheid een absolute prioriteit. Camerabewaking kan 
daarbij een goed hulpmiddel zijn. 
N-VA meent dat de veiligheid rond en de beveiliging van de TRAX-site niet mag worden 
verwaarloosd. 
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Wij vragen de gemeenteraad de volgende zaken goed te keuren: 
1. een afsluiting voorzien die de site volledig kan afsluiten; 
2. onderzoeken of er geen afsluiting moet komen voor bepaalde delen van het Traxgebouw 
zelf; 
3. voldoende en aangepaste verlichting voorzien; 
4. bewakingscamera’s met gezichtsherkenningssoftware plaatsen op strategische 
locaties op de site en deze aansluiten op de dispatching van de lokale politie.” 
 
Met het antwoord van schepen Nathalie Muylle dat dit eigenlijk tot de bevoegdheid behoort van 

schepen Michèle Hostekint; dat reeds een antwoord werd geformuleerd op de bovengenoemde 
vragen in een vorige zitting; dat aan de gemeenteraad in een volgende zitting de 2de fase zal 

voorgelegd worden, alsook in de commissie; dat wat de afsluiting betreft het de bedoeling is dat 
de site een openbaar karakter heeft; dat er echter wel een afsluiting zal geplaatst worden aan 

de spoorwegberm; dat vanaf de 2de fase slagbomen zullen geplaatst worden zodat wagens niet 
meer de site kunnen oprijden; dat de site wel altijd toegankelijk is voor voetgangers en fietsers; 

dat in de 2de fase ook een berging zal voorzien worden voor de berging van materiaal; dat het 
momenteel donker is op de site; dat de verlichting n.a.v. de werken werd afgekoppeld maar dat 

deze nu echter weer werkt; dat er ook bijkomende verlichting zal voorzien worden; dat ook 
openbare verlichting zal geplaatst worden rond de site en op het fietspad; dat de politie extra 

controle houdt; dat een overleg werd ingepland met de jeugddienst en de politie voor een 
betere samenwerking; dat er ook begeleiding zal voorzien worden voor jeugdbewegingen en 

organisatoren d.m.v. fuifbuddy’s die jongeren zullen helpen en begeleiden bij de organisatie van 
een fuif; dat in de 2de fase ook camera’s zullen geplaatst worden; dat op vandaag dit nog niet 

mogelijk is omdat er geen glasvezelkabel voorzien is; 
 

En met repliek dat een tijdelijke omheining toch mogelijk moet zijn; 
 

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

Siska Rommel, Daniel Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, Trees Verduyn-
Coffyn, Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt, Filip Deforche, Cyriel Ameye, Immanuel De Reuse, 

Annelies Carron en Francis Reynaert. 
Stemmen neen: Kris Declercq, Dirk Lievens, Filiep Bouckenooghe, Griet Coppé, Henk Kindt, 

Nathalie Muylle, José Debels, Marc Vanwalleghem, Bart Wenes, Frans Dochy, Luc Martens, 
Geert Huyghe, Ria Vanzieleghem, Tania Feys, Gerdi Casier, Frederik Nuytten, Leen Sercu, 

Stefaan Van Coillie en Steven Dewitte. 
Onthouden zich: - 

 
BESLUIT: 

 
Enig artikel: Het toegevoegd punt wordt niet goedgekeurd. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 25 april 2016. 

 
 

Einde van de zitting: 0.22u 
 

Geert Sintobin        Dirk Lievens 
Stadssecretaris       Voorzitter gemeenteraad 

 
En goedgekeurd in openbare vergadering van 23 mei 2016. 

 
 

Geert Sintobin        Dirk Lievens 
Stadssecretaris       Voorzitter gemeenteraad 

 


