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GEMEENTERAAD D.D. 23 MEI 2016 
 

 
 

 
Aanwezig:         34 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:- 

 
Afwezig: - 

 
Afwezig bij de aanvang van de zitting:  

Dhr. Francis Reynaert, mevr. Mieke Van Hootegem en dhr. Maxim Deweerdt, raadsleden. 
Dhr. Geert Depondt, schepen. 

 
MET OPEN DEUREN: 

 
Mededelingen: 

 
* Betuigt medeleed naar aanleiding van het overlijden van dhr. Marcel Delodder, ere-

burgemeester van de Stad Roeselare. 
 

* Betuigt medeleed aan dhr. Francis Reynaert n.a.v. het overlijden van zijn broer. 
 

* Er werden 8 vragen om uitleg en twee toegevoegde punten ingediend. 
 

* Op vraag van raadsleden worden de volgende A-punten behandeld als B-punten: 3 - 4 - 5 - 10 - 
11 - 12 
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Punt bij hoogdringendheid 
Verordening van de heer burgemeester d.d. 20.05.2016 inzake een verbod tot 
samenscholing ter hoogte van de Ardooisesteenweg omgeving kruispunt Beversesteenweg - 
kennisname en bekrachtiging. 
 
DE GEMEENTERAAD: 
 
Sinds het versturen van de agenda van de Gemeenteraadszitting van heden, moet een agendapunt 
dringend toegevoegd worden aan de agenda van heden: 

“Verordening van de heer burgemeester d.d. 20.05.2016 inzake een verbod tot samenscholing 
ter hoogte van de Ardooisesteenweg omgeving kruispunt Beversesteenweg”; 

 
De agenda van de gemeenteraad werd verstuurd op 13 mei 2016;  

 
De burgemeester werd op vrijdag 20 mei 2016 in kennis gesteld door de politie van het 
bestuurlijk verslag met referentie 312/2016. Dit bestuurlijk verslag vermeldt het relaas van feiten 

die begonnen zijn op donderdag 12 mei 2016; 
 

Gelet op art. 29 van het gemeentedecreet; 
 
GAAT OVER tot de stemming over de hoogdringendheid van genoemd agendapunt : 
 
BESLUIT, met algemene stemmen: 
 
Enig artikel: Bij hoogdringendheid en tot dadelijke behandeling wordt het hierboven omschreven 
punt, op de agenda van heden gebracht om behandeld te worden in openbare zitting voor 
agendapunt nr. 23. 
 
Aldus gedaan in openbare vergadering van 23 mei 2016. 
 

 

Afvoeren van een punt van de agenda. 

19. Uitbreiding en renovatie Stedelijke Basisschool De Octopus - Lot 6: technische uitrusting - 

Goedkeuring ontwerp, keuze wijze van gunnen en voorwaarden ervan. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

  
Door de voorzitter van de gemeenteraad, dhr. Dirk Lievens, wordt meegedeeld dat het 
agendapunt nr. 19 “Uitbreiding en renovatie Stedelijke Basisschool De Octopus - Lot 6: technische 
uitrusting - Goedkeuring ontwerp, keuze wijze van gunnen en voorwaarden ervan” wordt afgevoerd 
van de agenda; 
 
Mevr. schepen Nathalie Muylle deelt mee dat de communicatie in het toelichtend voorstel van 
beslissing niet helemaal correct is;  
 
Gelet op artikel 42, 43 en 181 van het gemeentedecreet; 
 
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 
 
BESLUIT, met algemene stemmen: 
 
Enig artikel: Het agendapunt nr. 19 “Uitbreiding en renovatie Stedelijke Basisschool De Octopus - 
Lot 6: technische uitrusting - Goedkeuring ontwerp, keuze wijze van gunnen en voorwaarden 
ervan” wordt afgevoerd van de agenda. 
 
Aldus gedaan in openbare zitting van 23 mei 2016. 
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Mevr. Mieke Van Hootegem, raadslid, vervoegt de zitting. 

 
 

MET OPEN DEUREN: 
 

A-punten: 
 

 
AGENDAPUNT nr. 1 

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

DE GEMEENTERAAD: 

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

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

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 23 mei 2016. 

 
 

 

AGENDAPUNT nr. 2 

 

Vraag om uitleg d.d. 15.05.2016 van dhr. Filip Deforche, raadslid Vlaams Belang, 

betreffende de samenscholing begin van Ardooisesteenweg - Krottegem. 

 
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 
15.05.2016 waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over 

de samenscholing in het begin van de Ardooisesteenweg - Krottegem; 
 

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

vragen: 
“ Bent u op de hoogte van de jongste incidenten? Wat gaat u aan maatregelen nemen om de 

toestand daar onder controle te krijgen? En vooral: wat gaat u doen om de vrije doorgang van de 
Ardooisesteenweg terug mogelijk te maken? Waarom geen tijdelijk samenscholingsverbod ter 

hoogte van de Turkse bakkerij, tot de regels voor iedereen even duidelijk zijn?”; 
 

Met het antwoord van burgemeester Kris Declercq dat sedert vrijdag een verordening van de 
burgemeester werd opgemaakt met verbod tot samenscholing in de Ardooisesteenweg; dat dit op 

het einde van de gemeenteraad aan bod komt; 
 

En met repliek van het betrokken raadslid dat het jammer is dat het zo lang heeft moeten duren; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

Aldus gedaan in openbare zitting van 23 mei 2016. 
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Dhr. Francis Reynaert en dhr. Maxim Deweerdt, raadsleden, vervoegen de zitting. 
 

 

Vraag om uitleg d.d. 19.05.2016 van dhr. Filiep Manhaeve, raadslid N-VA, betreffende het 

voorontwerp RUP Brugsesteenweg. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

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

 
NEEMT AKTE: 

van de vraag van dhr. Filiep Manhaeve, raadslid N-VA, ingediend bij schrijven van 19.05.2016 
waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over het afgekeurd 

voorontwerp RUP Brugsesteenweg; 
 

AANHOORT: 
de toelichting daaromtrent van dhr. Filiep Manhaeve, raadslid N-VA en met volgende vragen: 

“Hoe gaat u dit oplossen en op welke termijn ziet u deze oplossing haalbaar? Hoeveel zal de 
heraanleg aan de Stad kosten en hoe zal dit gefinancierd worden?”; 

 
En met antwoord van schepen Griet Coppé dat de Brugsesteenweg eigendom was van de 

Provincie; dat bij overdracht van deze weg naar het AWV de studie voor de heraanleg net klaar 
was en dat het dossier bijgevolg klaar was om in aanbesteding te gaan; dat het AWV echter niet 

dezelfde visie heeft als de Provincie en zelf een studie heeft opgestart; dat deze nu klaar is maar 
dat er spijtig genoeg geen budgetten voor handen zijn; dat het AWV nu zoekt naar quick wins; dat 

de gesprekken nog volop bezig zijn en dat er nog geen uitsluitsel is over de financiering ervan; 
 

En met repliek van het betrokken raadslid dat het spijtig is dat het zo lang duurt en met vraag 
wanneer het RUP zal herwerkt worden en opnieuw ingediend worden; 

 
En met antwoord van schepen Nathalie Muylle dat de provincie haar visie heeft toegelicht in de 

plenaire vergadering; dat blijkt dat bepaalde dingen in het RUP niet goed werden geïnterpreteerd; 
dat zowel de Provincie als de Stad het RUP opnieuw zullen onderzoeken en dat eind juni een 

tweede plenaire vergadering zal plaats vinden; dat de plenaire vergadering positief verlopen is; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

Aldus gedaan in openbare zitting van 23 mei 2016. 

 
 

Vraag om uitleg d.d. 19.05.2016 van mevr. Ria Vanzieleghem, raadslid CD&V, betreffende 
museum Blomme. 

 
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 19.05.2016 
waarbij zij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over museum Alfons 

Blomme; 
 

AANHOORT: 
de toelichting daaromtrent van mevr. Ria Vanzieleghem, raadslid CD&V en met volgende vraag: 
“- Is er nog voldoende interesse om in deze galerij tentoon te stellen of met andere woorden hoe 
zit het met de bezettingsgraad? 

- Wat onderneemt men vanuit de stad om deze mooi gelegen locatie laagdrempelig en 
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aantrekkelijk te houden voor geïnteresseerde kunstenaars en passanten?”; 

 
En met het antwoord van schepen Bart Wenes dat de leestand in het museum Alfons Blomme 

25% bedraagt en dat dit dus betekent dat het museum voor 75% gebruikt wordt; dat haar 
aantrekkingskracht vooral de ligging is en haar rechtstreeks contact met de passant; dat dit niet 

weg neemt dat de uitbating en de visie van de stad mee moet evolueren met de tijd; dat tot eind 
2018 de directeurswoning wordt gebruikt voor tentoonstellingen van professionele kunstenaars; 

dat momenteel een reglementswijziging wordt voorbereid waarin zal voorgesteld worden om de 
jurering te veranderen; dat de jury zal optreden als een soort adviesorgaan; dat dit 

drempelverlagend zal werken zodat het museum volledig bezet zal worden; 
dat dit nog zal voorgelegd worden aan de cultuurraad; dat het museum Blomme ook zal kunnen 

gebruikt worden voor bv. workshops, kunstwerk in wording,… 
 

En met repliek van het betrokken raadslid dat ze hoopt op meer succes bij een gewijzigd 
reglement; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 23 mei 2016. 

 
 

Dhr. Geert Depondt, schepen, vervoegt de zitting. 
 

 

Vraag om uitleg d.d. 19.05.2013 van dhr. Bart De Meulenaer, raadslid N-VA, betreffende de 

vergroening van het De Coninckplein. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

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

 
NEEMT AKTE: 

van de vraag van dhr. Bart De Meulenaer, raadslid N-VA, ingediend bij schrijven van 19.05.2016 
waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over de vergroening 

van het De Coninckplein; 
 

AANHOORT: 
de toelichting daaromtrent van dhr. Bart De Meulenaer, raadslid N-VA en met vraag wanneer er 

een concrete voorstelling van wat er met het plein zal gebeuren zal plaatsvinden en of er rekening 
wordt gehouden met de zorg van de handelaars; 

 
En met antwoord van schepen Filiep Bouckenooghe dat de bezorgdheden en opmerkingen die op 

18 februari door de handelaars werden gesteld opgenomen werden in een verslag; vrijdag voor 8 
dagen een voorontwerp werd bezorgd door 1010 Architecture Urbanism maar dat bepaalde 

zaken nog gedetailleerd moeten uitgewerkt worden; dat het voorontwerp nog dient bijgesteld te 
worden; dat na bijstelling dit ontwerp zal voorgelegd worden aan het college van burgemeester en 

schepenen eind juni; dat er ook een afstemming dient te gebeuren met het mobiliteitsplan en dat 
het de bedoeling is dat na de vakantie een overleg zal plaats vinden met de handelaars; dat alle 

vragen van de handelaars opgenomen werden in een verslag zoals  
- bereikbaarheid met de fiets - fietsenstalling, voor bezoekers van buiten Roeselare? 

- Hoe zal het parkeerbeleid om en rond het De Coninckplein aangepakt worden? 
- Wat is de huidige parkeercapaciteit op het De Coninckplein en de Moermanparking? 

- Wat met het kort en lang parkeren? 
- …; 

 
En met repliek van het betrokken raadslid dat dus de terugkoppeling naar de handelaars zal plaats 

vinden in september; 
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En met antwoord van schepen Filiep Bouckenooghe dat dit klopt op voorwaarde dat het ontwerp 

eind juni kan voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 23 mei 2016. 
 

 

Vraag om uitleg d.d. 19.05.2016 van mevr. Tania Feys, raadslid sp.a, betreffende de 

realisatie van 50% meer stadsbossen tegen het eind van de legislatuur. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
  

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

NEEMT AKTE: 
van de vraag van mevr. Tania Feys, raadslid sp.a, ingediend bij schrijven van 19.05.2016 waarbij 

zij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over de realisatie van 50% 
meer stadsbossen tegen het eind van de legislatuur; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van mevr. Tania Feys, raadslid sp.a, en met vraag naar de stand van 
zaken; 

 
En met antwoord van schepen Filiep Bouckenooghe dat  

- voor het Bergmolenbos tot op heden 27 ha verworven zijn van de 135 ha die planologisch werd 
voorzien; dat van deze 27 ha er tot en met de winter van 2017-2018 nog 4,8 ha voorzien 

worden om aan te planten 
- voor het Krommebeekbos tot op heden 10,56 ha verworven zijn van de 35 ha die planologisch 

voorzien zijn; dat eind april 2016 een bijkomende oppervlakte van 1,5 ha verworven werd; dat dus 
momenteel 12,06 ha verworven is waarvan nog 6,3 ha aan te planten in de komende jaren; 

dat het ANB de onderhandelingen voert waarbij gebruik wordt gemaakt van voorkooprecht, 
onderhandelingen in der minne enz.; dat de onderhandelingen zullen geactiveerd worden waarbij 

de Stad mee aan tafel zal zitten zodat dit vlugger kan en zodat ook kan gezocht worden naar de 
missing-links; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 23 mei 2016. 

 
 

Vraag om uitleg d.d. 19.05.2016 van dhr. Steven Dewitte, raadslid Groen, betreffende het 
algemeen duurzaam aankoopbeleid. 

 
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 19.05.2016 
waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over het algemeen 

duurzaam aankoopbeleid; 
 

AANHOORT: 
de toelichting daaromtrent van dhr. Steven Dewitte, raadslid Groen en met vraag of de aandacht 
(prijs gewonnen omwille van de milieuvriendelijke aankoop van auto’s op aardgas) het bestuur 
motiveert om verder te gaan naar een algemeen duurzaam aankoopbeleid; 
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En met het antwoord van schepen Michèle Hostekint dat Roeselare als laureaat “duurzame 

overheidsopdrachten 2016” werd uitgeroepen door de VVSG; dat dit niet iets is dat uit de lucht 
komt te vallen; dat dit een erkenning is voor een aankoopbeleid dat al vele jaren wordt gevoerd; 

dat een milieuvriendelijk en duurzaam aankoopbeleid werd gestimuleerd door de opeenvolgende 
samenwerkingsovereenkomsten/milieuconvenanten tussen de Stad en de Vlaamse overheid; dat 

o.a. in de volgende productgroepen duurzame investeringen werden en worden gedaan: 
- catering:  

  de overschakeling op leidingwater via drinkwaterfonteintjes  
  koffie Fair Trade 

- kantoormaterialen 
- kantoormeubilair 

- voorbehouden van bepaalde dienstenopdrachten voor sociale tewerkstelling 
- papier 

-… 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 23 mei 2016. 
 

 

Vraag om uitleg d.d. 19.05.2016 van dhr. Stefaan Van Coillie, raadslid CD&V, betreffende de 

aankoop woning Nieuwe Abelestraat 1. 
 

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 19.05.2016 

waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over de aankoop 
van een woning, gelegen Nieuwe Abelestraat 1; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van dhr. Stefaan Van Coillie, raadslid CD&V en met volgende vragen: 
“- Heeft de Stad nu de woning aangekocht? 

- Is de overeengekomen prijs te hoog? 
- Wanneer heeft/zou het Vlaams Gewest de nodige kredieten beschikbaar hebben?”; 

 
En met antwoord van schepen Griet Coppé dat de woning reeds werd aangekocht, dat de 

commissaris van aankoop de akte verleden heeft op 11 mei ll; dat de prijs bepaald wordt door het 
aankoopcomité; dat uit navraag blijkt dat de prijs niet te hoog is; dat de prijs lager lag dan bij de 

vroeger gemaakte schattingsverslagen; dat het benodigde krediet voor de die woning werd 
goedgekeurd door de Minister op 2 mei; dat de aankoopopdracht nog niet ontvangen is; dat de 

aankoopakte ondertussen werd verleden; dat de mensen zelf het budget ontvangen hebben van de 
stad; dat in die situatie menselijk werd omgegaan met de procedure; dat het zeker is dat dit voor 

de Stad een nuloperatie is; 
 

En met repliek van het betrokken raadslid dat hij de Stad dankt voor het antwoord; dat hij blij is dat 
de prijs correct is en met dank voor de menselijke oplossing in een dergelijke situatie; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 23 mei 2016. 
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Vraag om uitleg d.d. 19.05.2016 van dhr. Immanuel De Reuse, raadslid Vlaams Belang, 

betreffende de organisatie van evenementen in de stad en de gevolgen voor de 

interventiediensten. 

 

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 

19.05.2016 waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over 
de organisatie van evenementen in de stad en de gevolgen voor de interventiediensten; 

 
AANHOORT: 

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

vragen: 

“- Is er overleg geweest i.v.m. dergelijke wijzigingen? 

- Hoe werden de interventieplannen aangepast? 

- Hoe houden jullie de urgentiediensten op de hoogte van de meest ingrijpende/recente 

wijzigingen?”; 

 

En met antwoord van schepen José Debels dat bij geplande veranderingen (bv. werken) er gebriefd 

wordt naar alle hulp- en veiligheidsdiensten; dat in bepaalde situaties er ook advies gevraagd 

wordt; dat wanneer het belangrijke wijzigingen betreffen die een invloed hebben op de vaste 

noodplanningszones een bijkomende mail wordt verstuurd vanuit de dienst noodplanning om extra 

aandacht te vestigen op de aanpassingen; dat wanneer deze werken of wijzigingen een invloed 

hebben op de vaste noodplanningszones, deze noodplanningszones onmiddellijk worden aangepast 

in overleg met de hulp- en veiligheidsdiensten; dat indien het een noodplanningszone is voor een 

permanente en vaste infrastructuur bv. site Schiervelde, TRAX,… dan wordt de noodplanningszone 

gewijzigd in overleg met de hulp- en veiligheidsdiensten en worden deze wijzigingen aan alle 

betrokken diensten bezorgd; dat indien het over een niet-permanente locatie gaat, de gewijzigde 

noodplanningszone wordt meegestuurd met de kennisgeving; dat om de 6 weken een overleg 

wordt georganiseerd waar o.a. dergelijke zaken aan bod komen; dat alle hulp- en 

veiligheidsdiensten, de eigenaars of uitbaters van de zalen en de organisatoren een paar dagen 

voor het evenement een kennisgeving of een noodplanningszone krijgen, waarop alle afspraken 

staan betreffende de eerste maatregelen die moeten genomen worden in geval van een incident; 

dat maandelijks op de laatste woensdagvoormiddag een overleg evenementen met alle betrokken 

stadsdiensten, hulp- en veiligheidsdiensten plaats vindt; dat voor grotere evenementen ook de 

organisatoren worden uitgenodigd om hun plannen nader toe te lichten; dat vanaf juni de hulp- en 

interventiediensten ook via de back-up van RIHO-SEAS de geplande evenementen en hun hinder 

ruim vooraf bekijken en inschatten of er wijzigingen moeten gebeuren aan de aanrijroutes; 

 

En met repliek van het betrokken raadslid met dank voor het antwoord en de sterke opvolging; dat 

er veel vragen waren over de aanrijtijden en de communicatie in deze heel belangrijk is; 

 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 23 mei 2016. 
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Dhr. Brecht Vermeulen, mevr. Mieke Van Hootegem en dhr. Bart De Meulenaer, raadsleden, 
verlaten de zitting. 
 
 
AGENDAPUNT nr. 6 
 

Aankoop van twee stukjes grond voor de herinrichting van het kruispunt 

Izegemsestraat/Zeger Maelfaitstraat - Goedkeuring van de verkoopbelofte, de ontwerpen van 

akte van aankoop en akte van gebruiksbeëindiging. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
Door de gemeenteraad werden in vergadering van 23.11.2015 de plannen inzake de 
rioleringswerken in de Izegemsestraat en omgeving, met onder meer het ‘Grondverwervingsplan 
kruispunt Izegemsestraat - Zeger Maelfaitstraat’, opgemaakt met referentie ‘dossier 14.66G plan 
nr. 2’ door Studiebureau Demey bvba te Roeselare op 08.06.2015, voorlopig aanvaard. Tijdens 
het daaropvolgend openbaar onderzoek over al deze plannen, gehouden van 22.12.2015 tot en 
met 20.01.2016 werden er geen bezwaren ingediend, waardoor de plannen definitief aanvaard 
werden in de gemeenteraadszitting van 29.02.2016.  
Ter realisatie van voormeld grondverwervingsplan werden door de afdeling Vastgoedtransacties 
van de Vlaamse Overheid de volgende verkoopbelofte en ontwerpen van akte opgemaakt: 

1. eenzijdige verkoopbelofte van 26.04.2016 waarbij de heer Johan Baert en zijn echtgenote 
mevrouw Renata Vandecasteele, samen wonende te 8800 Roeselare, Izegemsestraat 19, 

er zich toe verbinden, gedurende een termijn van 6 maanden, het volgend onroerend goed 
voor een prijs van € 600,00 enkel aan de Stad te verkopen: 

Stad Roeselare - 7de afdeling (Rumbeke) 
1 ca grond, gelegen Izegemsestraat 19, te nemen uit een perceel, gekadastreerd volgens 

recent uittreksel uit de kadastrale legger, sectie A nummer 299 E 3. Dit goed staat 
afgebeeld als lot nummer 1 op het hiervoor vermelde grondverwervingsplan; 

2. ontwerp van akte aankoop onroerend goed jegens de heer Johan Baert en zijn echtgenote 
mevrouw Renata Vandecasteele, opgemaakt op basis van voormelde verkoopbelofte; 

3. ontwerp van akte aankoop onroerend goed, waarbij de Vereniging van Mede-eigenaars van 
residentie Lucca, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Izegemsestraat zonder 

nummer, verklaart het volgend goed voor een prijs van € 3.450,00 aan de Stad Roeselare 
te verkopen: 

Stad Roeselare - 7de afdeling (Rumbeke) 
11 ca grond, gelegen Izegemsestraat zonder nummer, te nemen uit een perceel, 

gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger, sectie A nummer 229 R 
3. 

Dit goed staat afgebeeld als lot nummer 2 op het hiervoor vermelde 
grondverwervingsplan. 

De Vereniging van Mede-Eigenaars keurde in zijn algemene vergadering van 29.03.2016 
de verkoop en de verkoopsprijs goed, zoals blijkt uit punt 12.1 van het verslag van deze 

vergadering. 
4. ontwerp van akte houdende gebruiksbeëindiging, waarbij de bvba VB Vastgoedbeheer, met 

maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Zeger Maelfaitstraat 2A bus 1, in onderlinge 
overeenstemming met de Stad Roeselare verklaart een einde te maken aan het gebruik 

van het goed, afgebeeld als lot 2 op het voormelde grondverwervingsplan, mits betaling 
door de Stad Roeselare van een som van € 1.000,00. 

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

van het kruispunt Izegemsestraat/Zeger Maelfaitstraat. 

Het schattingsverslag werd opgemaakt door de Afdeling Vastgoedtransacties met kenmerk 
03352 op  26.02.2016.   
 

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

BESLUIT, met algemene stemmen 
 

Art.1.- De verkoopbelofte, de ontwerpen van akte van aankoop en akte van gebruiksbeëindiging 
worden goedgekeurd. 

 
Art.2.- De hypotheekbewaarder wordt ontslagen van de verplichting ambtshalve inschrijving te 

nemen bij de overschrijving van de akte. 
 

Art.3.- In toepassing van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 - artikel 252§1, wordt een 
beknopte omschrijving van deze raadsbeslissing aan het Provinciaal Gouvernement 

toegezonden voor toepassing van het algemeen bestuurlijk toezicht. 
 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 23 mei 2016 
 

 
 

AGENDAPUNT nr. 7 
 

Aankoop van grond voor de regularisatie van profileringswerken van een gracht, Ovenstraat - 
Goedkeuring van een verkoopbelofte en ontwerp van akte van aankoop. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
In het kader van de rioleringswerken in uitvoering van het dossier “Afkoppeling hemelwater R 32 

en landbouwzone en aansluiting DWA Ovenstraat op collector Mandel ter hoogte van de 
Diksmuidsesteenweg” werd het bestaande grachtje geprofileerd en openbaar gemaakt. Hiervoor 

moest de aankoop van de ingenomen grond gebeuren. 

In opdracht van de Stad werd door de Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid 

hiervoor een eenzijdige verkoopbelofte en een ontwerp van akte opgemaakt onder voorbehoud van 

goedkeuring door de gemeenteraad en van niet-schorsing of niet-vernietiging door de 

toezichthoudende overheid. In de eenzijdige verkoopbelofte van 25 april 2016 verbindt de nv Immo 

D & D, met maatschappelijke zetel te 8980 Zonnebeke, Frezenbergstraat 2, er zich toe om, 

gedurende een termijn van 6 maand, het volgend onroerend goed mits een vergoeding van 

26.000,00 euro enkel aan de Stad Roeselare te verkopen: 

Stad Roeselare – 4de afdeling 

1 a 35 ca perceel grond (bovengrondse inneming) en 2a 49 ca ondergrondse inneming, gelegen 

Ovenstraat 15, te nemen uit een perceel, gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de 

kadastrale legger, sectie D, nummer 374/B, zijnde het lot 2 op het hierna vermeld 

grondverwervingsplan. 

Dit goed staat afgebeeld op het ‘Grondverwervingsplan riolering Ovenstraat’ met referentie dossier 

10.14 plan nr. 1 opgemaakt in as built versie op 24 januari 2014 door Studiebureau Demey bvba 

te Roeselare. 

De verwerving van lot 3 op het grondverwervingsplan werd reeds gerealiseerd na goedkeuring in 

de gemeenteraad van 23 november 2015. De riolering gelegen in lot 1 van het 

grondverwervingsplan werd aangelegd in het kader van de bouwvergunning 2002/81, verleend 

door het college van burgemeester en schepenen op 29 april 2002, door nv GM Productions op 

zijn kosten en kan bijgevolg privé blijven. 

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

profileringswerken van de gracht en opname in het openbaar domein van gracht. 
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Het schattingsverslag werd op 29 oktober 2015 opgemaakt door de Afdeling 

Vastgoedtransacties onder dossiernummer 00589.  

Op het budget 2016 is onder budgetsleutel ENV07/P07-0001/020000/2200000000 

voldoende krediet voorzien voor de aankoop van de grond Ovenstraat. 

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

 
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in zijn verslag; 

 
BESLUIT, met algemene stemmen 

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

 
Art.2.- De hypotheekbewaarder wordt ontslagen van de verplichting ambtshalve inschrijving te 

nemen bij de overschrijving van de akte. 
 

Art.3.- In toepassing van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 - artikel 252§1, wordt een 
beknopte omschrijving van deze raadsbeslissing aan het Provinciaal Gouvernement 

toegezonden voor toepassing van het algemeen bestuurlijk toezicht. 
 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 23 mei 2016 
 

 

Mevr. Annelies Carron, raadslid, verlaat de zitting. 

 

 
AGENDAPUNT nr. 8 
 
Verkaveling Immo Dicasa - Goedkeuring van de grondafstand in de Kleine Ardooisestraat. 
 
DE GEMEENTERAAD: 
 
Landmeter A. Dejonghe heeft, in opdracht van Immo Dicasa, een ontwerp opgemaakt voor een 
verkaveling in de Kleine Ardooisestraat. 

Het betreft het verkavelen van 3 kadasterpercelen in 4 loten : 3 voor gesloten en 1 voor halfopen 
bebouwing, het slopen van de bestaande bebouwing en het verwijderen van verhardingen. 

Door de dienst Wegen werd er grondafstand gevraagd zodat de nieuwe rooilijn op 5 meter uit de 
as van de weg zal komen te liggen. 

De grondafstand wordt gevraagd om de Kleine Ardooisestraat in de toekomst te kunnen 
verbreden. 

Gelet op artikel 4.7.16 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
 
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 
 
BESLUIT, met algemene stemmen 

Enig artikel: verleent goedkeuring aan de grondafstand in de Kleine Ardooisestraat. de verkaveling 
van nv Immo Dicasa. 

Aldus gedaan in openbare zitting van 23 mei 2016. 
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Mevr. Annelies Carron, dhr. Bart De Meulenaer en mevr. Mieke Van Hootegem, raadsleden, 
vervoegen de zitting. 
 
 
AGENDAPUNT nr. 9a) 
 
Toekennen straatnaam "Onledemeersstraat" aan nieuwe verkaveling van nv Huyzentruyt - 
Principiële vaststelling. 
 
DE GEMEENTERAAD: 
 
Voorgesteld wordt de straatnaam “Onledemeersstraat” toe te kennen aan de nieuwe verkaveling 
van nv Huyzentruyt (zijstraat Onledemeersstraat); 
 
Door Groep Huyzentruyt nv uit Beveren-Leie werd een aanvraag tot verkaveling ingediend.  
De procedure van dit verkavelingsdossier is op heden nog lopende. 
De verkavelingsvergunning betreft het verkavelen van 1 braakliggend perceel in 8 kavels (2 open, 
4 halfopen en 2 gesloten bebouwingen), het bouwrijp maken en de  aanleg van interne openbare 
wegenis; 
  

De nieuwe straat, die een zijstraat is van de bestaande Onledemeersstraat, vergt volgens de 
dienst Bevolking geen nieuwe naam en kan ook ‘Onledemeersstraat’ genoemd worden. 

De nieuwe zijstraat wordt voorzien voorbij huisnr. 21. Vanaf dit nummer worden nieuwe 
huisnummers bijgevoegd; 

 
De politiezone RIHO en de Brandweerzone MIDWEST verleenden hierover positief advies. 

Verdere procedure na beslissing gemeenteraad (principiële vaststelling) : 
- Advies van de cultuurraad 
- Openbaar onderzoek (bekendmaking door aanplakking + proces-verbaal van afsluiting) 
- Beslissing gemeenteraad voor definitieve vaststelling; 
 
Het decreet van 28 januari 1977 regelt de bescherming van de namen van openbare wegen en 
pleinen. Het decreet van 29 november 2002 wijzigt het decreet van 28 januari 1977; 
 
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 
 
BESLUIT, met algemene stemmen: 

 
Art. 1: De toekenning van de straatnaam "Onledemeersstraat" aan nieuwe verkaveling van  

nv Huyzentruyt wordt principieel vastgesteld. 
 

Art. 2: Dit besluit zal onderworpen worden aan het toezicht georganiseerd bij decreet van  
28 april 1993. 

 
Aldus gedaan in openbare vergadering van 23 mei 2016. 

 
 

 
AGENDAPUNT nr. 9b) 

 
Toekennen van de straatnamen ‘Ovenhoek’ en ‘ Ter Biest’ aan het bedrijventerrein Ovenhoek in de 

Oostnieuwkeksesteenweg - definitieve vaststelling.  
 

DE GEMEENTERAAD: 
 
Voorgesteld wordt om het Noordelijk deel de straatnaam "Ovenhoek" te geven en het Zuidelijk deel 
de straatnaam "Ter Biest"; 
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Op 24.10.2011 werd het inrichtingsplan Roeselare-West, noordelijk deel, principieel goedgekeurd 

en op 29.04.2013 werd binnen hetzelfde inrichtingsplan, het zuidelijk deel principieel 
goedgekeurd. Op 11.03.2015 verleende de Gewestelijk Stedenbouwkundig Ambtenaar een 

stedenbouwkundige vergunning aan de WVI voor de realisatie van het noordelijk deel en het 
aanleggen van de bijhorende wegenis; 

 
Het college van burgemeester en schepenen besliste op 27.04.2015 het bedrijventerrein de 

naam ‘Ovenhoek’ te geven. De WVI, die het terrein zal realiseren, stelt geen specifieke 
straatnamen voor. Al leggen zij er wel de nadruk op om geen te moeilijke naam te geven, gezien 

de bedrijven die er zullen gevestigd zijn, vaak buitenlandse klanten en leveranciers hebben; 
 

Op 16.06.2015 stelde de Deelraad voor om het Noordelijk deel de straatnaam ‘Ovenhoek’ te 
geven, gelinkt aan de nabije Ovenstraat, de verbrandingsoven Mirom en het feit dat bij 

archeologisch onderzoek aldaar sporen van een veldsteenoven gevonden zijn. 
Voor de straat in het Zuidelijk deel stelde de Deelraad op 02.09.2015 voor om deze straat ‘Ter 

Biest’ te noemen, naar een oude heerlijkheid die in de buurt lag; 
 

De gemeenteraad stelde in zitting van 25.01.2016 de voorgestelde straatnamen principieel vast; 
 

Na de gemeenteraad vond het openbaar onderzoek plaats van 15.02.2016 t/m 15.03.2016. 
Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend; 

 
De cultuurraad verleende op 16.02.2016 een gunstig advies; 

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

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

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 
 

BESLUIT, met algemene stemmen: 
 

Art. 1 : De gemeenteraad gaat definitief akkoord om volgende straatnamen toe te kennen :  
- ‘Ovenhoek’ en ‘Ter Biest’ aan het bedrijventerrein Ovenhoek in de  

  Oostnieuwkerksesteenweg. 
 

Art. 2 : Dit besluit zal onderworpen worden aan het toezicht georganiseerd bij decreet van 
 28 april  1993. 

 
Aldus gedaan in openbare vergadering van 23 mei 2016. 

 
 

 
AGENDAPUNT nr. 9c) 

 
Toekennen van de straatnaam ‘Onledebeekstraat’ aan bedrijvengebied Beveren-Onledebeek in de 

Onledegoedstraat - definitieve vaststelling.  
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

Voorgesteld wordt de straatnaam “Onledebeekstraat” toe te kennen aan het bedrijvengebied 
Beveren; 

 
Op 07.07.2014 werd het inrichtingsplan voor Bedrijvenpark Beveren-West principieel 

goedgekeurd. Op 20.04.2015 heeft de gemeenteraad het wegenistracé goedgekeurd. Op 
29.06.2015 heeft de Gewestelijk Stedenbouwkundig Ambtenaar een bouwvergunning verleend 
voor de aanleg van de infrastructuurwerken en op 14.09.2015 besliste het college van 
burgemeester en schepenen om dit bedrijventerrein de naam ‘Beveren-Onledebeek’ te geven; 
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De stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van de infrastructuurwerken werd verleend aan 

Global Development Solutions. De nieuwe wegenis sluit aan op de bestaande Onledegoedstraat. 
Op 02.09.2015 stelde de Deelraad voor om de straatnaam ‘Onledebeekstraat’ te geven, gezien 

vroeger de Onledebeek door dit bedrijvengebied liep; 
  

De gemeenteraad stelde in zitting van 29.02.2016 de voorgestelde straatnaam principieel vast; 
 

Na de gemeenteraad vond het openbaar onderzoek plaats van 23.03.2016 t/m 21.04.2016. 
Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren en/of opmerkingen ingediend; 

 
De cultuurraad verleende op 18.04.2016 een gunstig advies; 

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

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

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 
 

BESLUIT, met algemene stemmen: 
 

Art. 1 : De gemeenteraad gaat definitief akkoord om volgende straatnaam toe te kennen : 
 ‘Onledebeekstraat’ aan bedrijvengebied Beveren-Onledebeek in de Onledegoedstraat. 

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

 28 april 1993. 
 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 23 mei 2016. 
 

 
Dhr. Brecht Vermeulen, raadslid, vervoegt de zitting. 

 
 

AGENDAPUNT nr. 9d) 
 

Toekennen van de straatnaam ‘Rozendaalstraat’ aan de verkaveling van Nemadeco in de 
Beversesteenweg - definitieve vaststelling.  

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
Voorgesteld wordt de straatnaam “Rozendaalstraat” toe te kennen aan de verkaveling Nemadeco 

in de Beversesteenweg; 
 

Door Nemadeco nv, Kapellestraat 117 te 8020 Oostkamp werd op 15.07.2015 een aanvraag 
tot verkaveling ingediend. Het college van burgemeester en schepenen heeft hiervoor een 

vergunning verleend in zitting van 21.12.2015. 
De verkavelingsvergunning betreft het verkavelen van 3 deelkadasterpercelen in 25 loten (4 

halfopen en 21 gesloten bebouwingen),  het voorzien van een elektriciteitscabine en interne 
openbare wegenis. 

Op 05.08.2015 werd aan de Deelraad Erfgoed een voorstel opgevraagd en in vergadering van 
02.09.2015 werd geopteerd om de naam 'Rozendaalstraat', naar een oud toponiem, toe te 

kennen; 
 

De gemeenteraad, in openbare vergadering van 25.01.2016 stelde de straatnaam principieel 
vast; 

 
Na de gemeenteraad vond het openbaar onderzoek plaats van 15.02.2016 t/m 15.03.2016. 
Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend; 
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De cultuurraad verleende op 29.02.2016 gunstig advies; 

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

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

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 
 

BESLUIT, met algemene stemmen: 
 

Art. 1 : De gemeenteraad gaat definitief akkoord om volgende straatnaam toe te kennen : 
 - ‘Rozendaalstraat’ aan de verkaveling van Nemadeco in de Beversesteenweg.. 

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

 28 april 1993. 
 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 23 mei 2016. 
 

 
Dhr. Filiep Manhaeve, raadslid, verlaat de zitting. 

 
 

AGENDAPUNT nr. 13a) 
 

Figga dv: 
Investering in Eandis Assets - Goedkeuring. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42; 

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

 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband 

FIGGA; 
 

Gelet op het aangetekend schrijven van 23 maart 2016 van FIGGA; 
 

Gelet op beslissing van de raad van bestuur van EANDIS van 9 maart 2016 die de toetreding van 
de financieringsintercommunales FINEA, FINIWO, FINGEM, FIGGA, FINILEK, IKA, IBE en IBG als 

vennoten van EANDIS ASSETS hebben aanvaard, onder de opschortende voorwaarden van de 
aanpassing van het Decreet op de Intergemeentelijke Samenwerking, welke zou toelaten dat 

financierings-intercommunales kunnen deelnemen aan ‘Opdrachthoudende Verenigingen’; 
 

Overwegende de doelstellingen bepaald in artikel 3 van de statuten van FIGGA; 
 

Overwegende de motiveringsnota van FIGGA, waaruit blijkt dat de raad van bestuur van FIGGA 

principieel heeft beslist toe te treden als vennoot van Eandis Assets door in te tekenen op de 

aangeboden kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarden dat de oprichting van Eandis 

Assets daadwerkelijk plaatsvindt na het vervullen van de hieraan gekoppelde opschortende 

voorwaarden, het decreet op de intergemeentelijke samenwerking effectief wordt aangepast om de 

financieringsverenigingen toe te laten in het kapitaal van Eandis Assets en de algemene vergadering 

van Eandis Assets FIGGA toelaat als nieuwe vennoot; 

 

Overwegende dat de winstverdeling voor de financieringsverenigingen op dezelfde manier zal worden 
bepaald als voor de privé partner.  
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Gelet op het feit dat de gemeenten op deze manier ‘een extra actief verwerven met bijkomende 

inkomsten uit een gereguleerde activiteit’, zonder hun begrotingen of balansen te vatten.  

 

Gehoord het College van Burgemeester en Schepenen in zijn verslag; 
 

BESLUIT, met algemene stemmen: 

Artikel 1 

FIGGA te verzoeken om  in te tekenen op de kapitaalsverhoging van de kapitaalverhoging van Eandis 
Assets voor een totaalbedrag van € 18.231.100,00 en FIGGA te verzoeken deze investering te 

financieren door middel van leningen die FIGGA zelf aangaat bij financiële instellingen, hierbij rekening 
houdend met eventuele inbreng van eigen middelen door gemeenten, 

 
Artikel 2 

FIGGA te verzoeken voor rekening van de gemeente/stad de kapitaalverhoging van Eandis Assets 

te onderschrijven voor een proportioneel toegewezen bedrag van € 1.485.560,34, zonder 

inbreng van gemeentelijke middelen. 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
besluiten. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 23 mei 2016. 
 
 
 
AGENDAPUNT nr. 13b) 
 
Figga dv 
Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering op 17 juni 2016 en toekenning van het 
mandaat aan de vertegenwoordigers. 
 
DE GEMEENTERAAD: 
 
Gelet op het feit dat de Stad Roeselare aangesloten is voor de energievoorziening bij de 
intercommunale Gaselwest cvba en aangesloten is bij de zuivere financieringsintercommunale 
Figga cvba; 
 
Gelet op het feit dat de stad werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 30 maart 2016 om 
deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering van Figga op 17 juni 2016; 

 
Overwegende dat de algemene vergadering van FIGGA op 17 juni 2016 volgende agenda heeft: 

1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering. 
2. Jaarrekening 2015. 

3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering. 
4. Kennisgeving resultaten bevraging deelnemers over Eandis Assets - bekrachtiging participatie. 

5. Kwijting van de bestuurders en de commissaris. 
6. Statutaire benoemingen en mededelingen; 

 
Gelet op de documentatie die met de uitnodiging werd meegestuurd; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/5 van Vlaams Minister van Bestuurszaken, Binnenlands 

Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand waarin meegedeeld wordt 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 
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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; 
 

Gelet op de statutenwijziging goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 24 november 
2014 en door de algemene vergadering van FIGGA op 10 december 2014; Deze statutenwijziging 

werd ook goedgekeurd door de Vlaamse Regering; 
 

Gelet op art. 26, §2 van de statuten van Figga dat stelt dat het aantal leden dat elke vennoot kan 
afvaardigen om te zetelen in de algemene vergadering wordt bepaald op basis van de 

bevolkingscijfers en de kapitaalinbreng, nl. dat elke gemeente die meer dan 35.000 inwoners telt 
of een kapitaalinbreng van meer dan 10.000 euro heeft verricht, ten hoogste 1 bijkomende 

vertegenwoordiger/plaatsvervanger kan aanduiden. 
 
Gelet op het feit dat de stad Roeselare méér dan 35.000 inwoners telt en bijgevolg het recht 
heeft 1 bijkomende vertegenwoordiger/plaatsvervanger aan te duiden; 
 

In de gemeenteraadszitting van 18 mei 2015 werden dhr. José Debels en mevr. Michèle 
Hostekint aangeduid als effectieve vertegenwoordigers en dhr. Dirk Lievens en dhr. Frederik 

Nuytten als plaatsvervangende vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen van FIGGA 
dv. 

 
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 
 
Gelet op art. 35 en 42 van het Gemeentedecreet; 
 
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in zijn verslag; 
 
BESLUIT, met algemene stemmen - 14 onthouding (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 1: Zijn goedkeuring te verlenen aan de vermelde punten op de agenda, waarbij een 
beslissing moet genomen worden en die voorgelegd worden op de algemene vergadering van 

Figga op 17 december 2015: 
1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering. 

2. Jaarrekening 2015. 
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering. 

4. Kennisgeving resultaten bevraging deelnemers over Eandis Assets - bekrachtiging participatie. 
5. Kwijting van de bestuurders en de commissaris. 

6. Statutaire benoemingen en mededelingen; 
 

Artikel 2: De aangeduide vertegenwoordigers worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen 
op de beslissing genomen in onderhavig raadsbesluit. 
 
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan de intercommunale Figga, p/a 
Intermixt, Ravensteingalerij 4 b 2, 1000 Brussel. 
 
Aldus gedaan in openbare zitting van 23 mei 2016 
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Dhr. Filiep Manhaeve, raadslid, vervoegt de zitting. 
 
AGENDAPUNT nr. 14 
 

vzw Het Portaal - goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering op 16 juni 2016 

en toekenning van het mandaat aan de vertegenwoordigers. 
 
DE GEMEENTERAAD: 
 
In zitting van de gemeenteraad van 20.10.2008 werd de oprichting van een gemeentelijk extern 

verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm nl. vzw Het Portaal met bijhorende statuten 
goedgekeurd. 

 
Met het schrijven d.d. 3 mei 2016 van vzw Het Portaal worden de vertegenwoordigers namens 

de stad uitgenodigd op de algemene vergadering op 16 juni 2016 met volgende agenda: 
1. Goedkeuring verslag vergadering d.d. 30 november 2015. 

2. Kennisname jaarverslag 2015. 
3. Goedkeuring resultatenrekening 2015. 

4. Goedkeuring jaarprogramma 2016. 
5. Kwijting Bestuurders. 

6. Ontslagen en benoemingen. 
7. Mededelingen en rondvraag. 

 
In de gemeenteraadszitting van 27 mei 2013 werden de vertegenwoordigers namens de stad 

voor de algemene vergadering aangeduid: 
dhr. Kris Declercq, dhr. Dirk Lievens, dhr. Luc Martens, mevr. Nathalie Muylle, mevr. Ria 

Vanzieleghem, dhr. Henk Kindt, dhr. Gerdi Casier, mevr. Leen Sercu, dhr. Immanuel De Reuse, 
mevr. Annelies Carron, mevr. Siska Rommel, mevr. Lien Vuylsteke, dhr. Maxim Deweerdt, mevr. 

Lieve Lombaert, dhr. Filiep Manhaeve en dhr. Bart De Meulenaer. 
 

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, met algemene stemmen - 15 onthouding (Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, 
Mieke Van Hootegem, Justine Pillaert, Siska Rommel, Daniel Vanden Berghe, Bart De 
Meulenaer, Lien Vuylsteke, Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert, Maxim 
Deweerdt, 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 vzw 
Het Portaal op 16 juni 2016: 

1. Goedkeuring verslag vergadering d.d. 30 november 2015. 
2. Kennisname jaarverslag 2015. 

3. Goedkeuring resultatenrekening 2015. 
4. Goedkeuring jaarprogramma 2016. 

5. Kwijting Bestuurders. 
6. Ontslagen en benoemingen. 

7. Mededelingen en rondvraag. 
 

Artikel 2: De vertegenwoordigers worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de 
beslissingen genomen in dit raadsbesluit. 
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Artikel 3: Een uittreksel van deze beslissing wordt bezorgd aan het vzw Het Portaal,  
De Munt 8, 8800 Roeselare. 
 
Aldus gedaan in openbare zitting van 23 mei 2016. 
 

 
 

AGENDAPUNT nr. 15 
 

Cipal dv - Goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering op 17 juni 2016 en 
toekenning van het mandaat aan de vertegenwoordigers. 

 
DE GEMEENTERAAD : 

 
In de gemeenteraadszitting van 23 juni 2015 werd de toetreding van de Stad Roeselare tot de dv 

Cipal goedgekeurd; 
 

Artikel 44 van het decreet intergemeentelijke samenwerking bepaalt: 
“ De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor 

de gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden, en voor 
de overige deelnemers door de organen die, krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire 

bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen. 
Het aantal leden dat elke gemeente kan afvaardigen om te zetelen in de algemene vergadering 

wordt bepaald door twee criteria: de bevolkingscijfers en de kapitaalinbreng. De verdeelsleutel 
tussen beide criteria wordt statutair bepaald. 

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene 
vergadering.”; 

 
Gelet op de statuten van Cipal dv; 

Met het aangetekend schrijven d.d. 26 april 2016 van Cipal dv wordt de Stad uitgenodigd op de 
algemene vergadering op 17 juni 2016 met volgende agenda: 

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers. 
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige 

jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2015, afgesloten op 31.12.2015. 
3. Goedkeuring enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2015, afgesloten op 

31.12.2015. 
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde 

jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2015, afgesloten op 31.12.2015. 
5. Goedkeuring geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2015, afgesloten op 

31.12.2015. 
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening 

van hun mandaat tijdens het boekjaar 2015. 
7. Benoeming commissaris en vaststelling van de vergoeding. 

8. Kennisname vervanging lid van de raad van bestuur met raadgevende stem. 
9. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité. 

10. Rondvraag. 
11. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering; 

 
In de gemeenteraadszitting van 19 oktober 2015 werd dhr. José Debels aangeduid als effectief 

vertegenwoordiger en dhr. Geert Huyghe als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 
 

Gelet op art 42 en 43 van het gemeentedecreet; 
 

Gehoord het College van Burgemeester en Schepenen in zijn verslag; 
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BESLUIT, met algemene stemmen - 15 onthouding (Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, 

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

Meulenaer, Lien Vuylsteke, Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert, Maxim 

Deweerdt, Filip Deforche, Cyriel Ameye en Immanuel De Reuse) 

 
Artikel 1: Zijn goedkeuring te verlenen aan de vermelde punten op de agenda, waarbij een 

beslissing moet genomen worden en die voorgelegd worden op de buitengewone algemene 
vergadering van de Cipal dv op 17 juni 2016:  

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers. 
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige 

jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2015, afgesloten op 31.12.2015. 
3. Goedkeuring enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2015, afgesloten op 

31.12.2015. 
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde 

jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2015, afgesloten op 31.12.2015. 
5. Goedkeuring geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2015, afgesloten op 

31.12.2015. 
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening 

van hun mandaat tijdens het boekjaar 2015. 
7. Benoeming commissaris en vaststelling van de vergoeding. 

8. Kennisname vervanging lid van de raad van bestuur met raadgevende stem. 
9. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité. 

10. Rondvraag. 
11. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. 

 
Artikel 2: Dhr. José Debels, effectief vertegenwoordiger en dhr. Geert Huyghe, 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 Cipal dv, Bell-
Telephonelaan 2D te 2440 Geel. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 23 mei 2016. 

 
 

B-punten: 
 

 
AGENDAPUNT nr. 3 

 
Meerjarenplanwijziging 2014-2019 van de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw - goedkeuring. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
In de gemeenteraadszitting van 23 november 2015 werd o.a. de wijziging aan het meerjarenplan 

2014-2019 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw goedgekeurd in volgende zin: 
 

Exploitatietoelage 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Onze-Lieve-Vrouw  82.274,46 85.699,16 86.608,53 87.552,98 88.523,34 

 

Investeringen 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Onze-Lieve-Vrouw 111.900,87 126.637,72 70.965,00 49.610,00 0,00 0,00 
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In toepassing van art. 42 van het decreet d.d. 7.05.2004 betreffende de materiële organisatie 

en werking van de erkende erediensten werd door het Centraal Kerkbestuur op 19 april 2016 de 
volgende wijziging aan het meerjarenplan ingediend bij de Stad, het erkend representatief orgaan 

en de provinciegouverneur van West-Vlaanderen: 
 

Exploitatietoelage 2016 2017 2018 2019 

Onze-Lieve-Vrouw 78.208,32 80.244,09 81.505,21 82.789,80 

 

Investeringen 2016 2017 2018 2019 

Onze-Lieve-Vrouw 86.265,00 49.610,00 0,00 0,00 

 

De wijzigingen aan het meerjarenplan zijn het gevolg van de samenvoeging van de parochie Sint-
Jozef met de parochie Onze-Lieve-Vrouw waarbij de Sint-Jozefskerk onttrokken werd aan de 

eredienst met ingang van 1 januari 2016 nl. 
- het voorzien van krediet voor de aflossing van de lening en de intresten m.b.t. de kerk 

- het voorzien van krediet voor de studie voor de herbestemming van de kerk. De kerkfabriek moet 
een deel in de kostprijs van de studie m.b.t. de herbestemming van de kerk zelf dragen. Daar de 

kerkfabriek over onvoldoende middelen beschikt zal de Stad dit voorfinancieren. Eénmaal de site 
wordt verkocht, wordt dit bedrag terugbetaald aan de stad; 

 
Het bisdom verleende op 10 mei 2016 gunstig advies over de wijziging van het meerjarenplan; 
 

Het decreet op de erediensten bepaalt dat de gemeenteraad een meerjarenplan(wijziging) kan 
goedkeuren, niet goedkeuren of aanpassen; 
 

Artikel 43 van het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 

erediensten bepaalt dat de meerjarenplannen en de wijzigingen onderworpen zijn aan het advies 
van het erkend representatief orgaan en aan de goedkeuring van de gemeenteraad; 

 
Gelet op de artikels 41 t/m 44 van het decreet betreffende de materiële organisatie en 

werking van de erkende erediensten; 
 

Gelet op de omzendbrief B 2013/01 betreffende de boekhouding van de besturen van de 
eredienst; 

 
Gelet op art. 151 van het gemeentedecreet; 

 
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in zijn verslag; 
 

BESLUIT, met algemene stemmen: 
 

Artikel 1: De eerste wijziging aan het meerjarenplan 2014-2019, opgemaakt in 2016, van de 
kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw wordt goedgekeurd. 
 

Artikel 2: Een exemplaar van deze beslissing wordt bezorgd aan: 
- de provinciegouverneur 

- het Centraal Kerkbestuur 
- de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw  

- het erkend representatief orgaan (Bisdom Brugge, Heilige Geeststraat 4, 8000 Brugge) 
 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 23 mei 2016. 
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AGENDAPUNT nr. 4  

 
Budgetwijziging 2016 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw - aktename 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
In de gemeenteraadszitting van 19 oktober 2015 werd akte genomen van het budget 2016 van 

de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw. In zitting van heden werd de meerjarenplanwijziging 2014-2019 
van de kerkfabriek goedgekeurd; 

In toepassing van art. 50 van het decreet d.d. 7.05. 2004 betreffende de materiële organisatie 
en werking van de erkende erediensten werd door het Centraal Kerkbestuur op 19 april 2016 de 

wijziging aan het budget 2016 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ingediend bij de Stad, het 
erkend representatief orgaan en de provinciegouverneur van West-Vlaanderen; 

 
De budgetwijziging is hoofdzakelijk het gevolg van de samenvoeging van de parochie Sint-Jozef met 

de parochie Onze-Lieve-Vrouw vanaf 1 januari 2016; 
 

De budgetwijziging 2016/1 resulteert in een daling van de exploitatietoelage vanwege de stad met 
17.870,46 euro, zijnde het verschil tussen de som van de oorspronkelijke subsidies van beide 

kerkfabrieken, zijnde 41.334,55 euro voor de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw en 31.487,46 euro 
voor de kerkfabriek Sint Jozef (samen 72.822,01 euro) en de subsidie na wijziging (54.951,55 

euro). 
In de investeringen werd het saldo van de subsidie van de werken aan de toren opnieuw 

ingeschreven omdat dit bedrag in 2015 niet werd ontvangen. Daarenboven werd ook krediet 
ingeschreven voor het uitvoeren van een studie omtrent de herbestemming van de site t.h.v. de 

kerk. Daar de kerk over onvoldoende financiële middelen beschikt, zal de Stad dit bedrag 
voorfinancieren. Eénmaal de site wordt verkocht wordt dit bedrag terugbetaald aan de Stad; 

 
Het bisdom verleende op 10 mei 2016 gunstig advies over de wijziging van het budget; 

Gezien de gemeentelijke toelage binnen de grenzen van het bedrag opgenomen in het goedgekeurd 
meerjarenplan blijft, moet de gemeenteraad enkel akte nemen van de budgetwijziging; 

 
Artikelen 48 en 49 zijn ook van toepassing op de budgetwijzigingen: 

Artikel 48 van het decreet bepaalt dat als de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de 
grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, de gemeenteraad 

hiervan akte neemt binnen een termijn van 50 dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het 
budget bij de gemeente; 

Artikel 49 van het decreet bepaalt dat als de gemeentelijke bijdrage in het budget de grenzen van 
het bedrag, opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan overschrijdt, kan de gemeenteraad 

het budget aan het meerjarenplan aanpassen; De gemeenteraad spreekt zich over het budget uit 
binnen een termijn van 50 dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het budget bij de 

gemeenteoverheid; 
 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in zijn verslag; 
 

NEEMT AKTE: 

 
Artikel 1: van de budgetwijziging 2016 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw. 

 
Artikel 2: Een exemplaar van deze beslissing wordt bezorgd aan: 

- de provinciegouverneur 
- het centraal kerkbestuur 
- de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw. 
- het erkend representatief orgaan (Bisdom Brugge, Heilige Geeststraat 4, 8000 Brugge). 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 23 mei 2016. 
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AGENDAPUNT nr. 5 

 

Rekening 2015 van diverse kerkfabrieken en de Protestantse kerk. Advies. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

De rekening voor het dj. 2015 van de verschillende kerkfabrieken en de Protestantse kerk sluit als 
volgt : 

 
Er zijn geen fundamentele opmerkingen. 

Gelet op art. 55 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 
van de erkende erediensten en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van de Vlaamse Minister van Bestuurszaken, Binnenlands 
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand; 
 
Gehoord het College van Burgemeester en Schepenen in zijn verslag; 
 
BESLUIT, met algemene stemmen: 

 
  

exploitatie exploitatieresultaatoverschot/tekortexploitatieresult.ontvangen expl. toel. overschot overschot

eigen boekjaar vorig boekjaar JR2015 vlgns budget 2015 % tgo toelage

Sint Michiel -83.976,17 € 16.788,12 € -67.188,05 € 125.898,80 € 58.710,75 € 46,63%

Onze Lieve Vrouw -51.042,12 € 23.137,45 € -27.904,67 € 77.367,98 € 49.463,31 € 63,93%

H Hart -101.054,89 € 0,00 € -101.054,89 € 101.054,89 € 0,00 € 0,00%

Sint Jozef (eindrekening) -39.539,97 € 23.241,42 € -16.298,55 € 25.282,91 € 8.984,36 € 35,54%

H Godelieve -61.145,93 € 9.271,79 € -51.874,14 € 58.209,69 € 6.335,55 € 10,88%

H Kruisverheffing -27.269,67 € -539,82 € -27.809,49 € 49.441,72 € 21.632,23 € 43,75%

Sint Petrus en Paulus -32.653,02 € 12.803,80 € -19.849,22 € 46.246,75 € 26.397,53 € 57,08%

Sint Henricus -47.067,64 € 29.987,93 € -17.079,71 € 48.389,26 € 31.309,55 € 64,70%

Sint Godelieve Beitem -24.792,05 € 14.313,72 € -10.478,33 € 34.264,22 € 23.785,89 € 69,42%

Sint Martinus -7.502,13 € 12.767,00 € 5.264,87 € 3.174,35 € 8.439,22 € 265,86%

Protestantse Kerk -16.052,76 € 15.644,35 € -408,41 € 20.439,88 € 20.031,47 € 98,00%

totaal -334.680,59 € 589.770,45 € 255.089,86 € 43,25%

overschot jaarrekening 2015 tov uitbetaalde exploitatietoelage in 2015 =43,25%

investeringen investerings- investerings- invest. resultaat overschot/-tekort overschot/

ontvangsten uitgaven eigen boekjaar vorige boekjaren tekort

of overboeking

Sint Michiel 352.612,46 € 352.640,72 € -28,26 € 28,26 € 0,00 €

Onze Lieve Vrouw 72.590,19 € 71.504,11 € 1.086,08 € -19.642,55 € -18.556,47 €

H Hart 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sint Jozef (eindrekening) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

H Godelieve 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

H Kruisverheffing 0,00 € 3.000,00 € -3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 €

Sint Petrus en Paulus 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sint Henricus 149.823,79 € 150.003,79 € -180,00 € 180,00 € 0,00 €

Sint Godelieve Beitem 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sint Martinus 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Protestantse Kerk 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

totaal 575.026,44 € 577.148,62 € -2.122,18 € -16.434,29 € -18.556,47 €

(2) deze verschillen moeten gecorrigeerd worden in een BW in het volgend boekjaar
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Art.1: De rekeningen van de hiernavermelde kerkfabrieken van de Stad Roeselare en van de 
Protestantse kerk voor het dienstjaar 2015 worden gunstig geadviseerd : 
 
Kerkfabriek Sint-Michiel 
Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw 
Kerkfabriek Heilig Hart 
Kerkfabriek Sint-Jozef 
Kerkfabriek Heilige Godelieve 
Kerkfabriek Heilige Kruisverheffing 
Kerkfabriek Sint-Petrus en Paulus  
Kerkfabriek Sint-Henricus 
Kerkfabriek Sint-Godelieve Beitem 
Kerkfabriek Sint-Martinus 
Protestantse kerk 
 
Art.2: De rekeningen zijn onderworpen aan de goedkeuring van de gouverneur van de provincie 
West-Vlaanderen. 
 
Art. 3: Een exemplaar van deze beslissing wordt bezorgd aan: 

- de provinciegouverneur 
- het centraal kerkbestuur 

- de kerkfabrieken 
- de protestantse kerk 

- het erkend representatief orgaan (Bisdom Brugge, H. Geeststraat 4, 8000 Brugge - 
Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst, Brogniezstraat 44 

1070 BRUSSEL 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 23 mei 2016. 
 
 
 

AGENDAPUNT nr. 10a) 

 

SASK ROESELARE: 

- opheffing van het arbeidsreglement d.d. 20 oktober 2008, aangepast d.d. 21 maart 2011. 

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

In vergadering van het Afzonderlijk Bijzonder Overlegcomité (ABOC) voor het gesubsidieerd 
onderwijs van 15.04.2016 werd positief advies verleend over het nieuwe arbeidsreglement; 
 
Gelet op art. 42 en 43 van het gemeentedecreet; 
 
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 
 
BESLUIT, met algemene stemmen: 

Artikel 1: 
Het arbeidsreglement, goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 oktober 2008 en gewijzigd op 
21 maart 2011, wordt voor wat betreft de bepalingen m.b.t. de SASK opgeheven. 
 



23.05.2016 197 
_____________________________________________________________________________ 

 

Artikel 2: 
Het ontwerp-arbeidsreglement van de SASK, wordt, zoals in bijlage gevoegd, goedgekeurd. 
 
Aldus gedaan in openbare zitting van 23 mei 2016. 
 
(zie bijlage 1) 
 
 
AGENDAPUNT nr. 10b) 
 
Stedelijke Academie voor Schone Kunsten - Artistiek Pedagogisch Project - goedkeuring. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

Iedere Academie is verantwoordelijk voor het uitschrijven van zijn eigen artistiek pedagogisch 
project dat de goedkeuring wegdraagt van de Inrichtende Macht. Het is evident dat een artistieke 

pedagogische autonomie van een academie enkel kan gerealiseerd worden binnen een goed 
functionerend team. Het spreekt dan ook voor zich dat het volledige lerarenkorps samen met de 

directie als één team achter het eigen artistiek pedagogisch project moet staan; 
 

Door de SASK werd een ontwerp van artistiek pedagogisch project uitgeschreven waarin aan 
iedereen de mogelijkheid geboden wordt om zich te bekwamen in het bijzondere veld van de 

beeldende kunsten. Hierbij staat de leerling centraal. De SASK wil onderwijs bieden met een 
professioneel karakter waarbij gestreefd wordt naar een evenwicht tussen materie, vakmanschap, 

inhoud en visie; 
 

Tevens treedt de SASK actief naar buiten met projecten en tentoonstellingen in de openbare 
ruimte en engageert de academie zich als partner bij externe creatieve projecten; 

 
De SASK streeft ernaar een dynamisch centrum te zijn voor kunstparticipatie en kunstbeleving 

zowel voor leerlingen, leerkrachten, burgers van Roeselare, buitenstaanders en culturele partners; 
 

Dit ontwerp van artistiek pedagogisch project werd goedgekeurd door het lerarenteam op 
19.01.2016 en door het Afzonderlijk Bijzonder Comité voor het Gesubsidieerd Officieel Onderwijs 

(ABOC) in zitting van 15.04.2016; 
 

Artikel 43 van het gemeentedecreet; 
 

BESLUIT, met algemene stemmen - 15 onthoudingen (Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, 
Mieke Van Hootegem, Justine Pillaert, Siska Rommel, Daniel Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, 

Lien Vuylsteke, Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt, Filip 
Deforche, Cyriel Ameye en Immanuel De Reuse) 

 
Enig artikel – Het Artistiek Pedagogisch Project van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten 

wordt, zoals in bijlage, goedgekeurd met ingang van 1 september 2016. 
 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 23 mei 2016 
 
(zie bijlage 2) 
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AGENDAPUNT nr. 11a) 
 
Psilon 
a) Goedkeuring agenda met inbegrip van de statutenwijziging voor de buitengewone algemene 
vergadering op 14 juni 2016 en toekenning van het mandaat aan de vertegenwoordigers. 
 
DE GEMEENTERAAD: 
 
In de gemeenteraadszitting van 21.02.2005 werd beslist tot definitieve deelname aan de 
Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen ov; 
 
Gelet op artikel 44,1ste en 3de alinea van het Vlaams Decreet van 06.07.2001 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 cf. 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; 

 
In de statuten van Psilon ov werd de bepaling opgenomen dat voor elke algemene vergadering de 
vertegenwoordigers moeten aangeduid worden door de gemeenteraad. Dit betekent dat een 

statutenwijziging noodzakelijk is vooraleer de vertegenwoordigers namens de stad kunnen 
aangeduid worden voor de ganse legislatuur. Deze statutenwijziging werd goedgekeurd door de 

gemeenteraad op 28 april 2014 en in de buitengewone algemene vergadering van Psilon ov op 
19 juni 2014. Deze werden goedgekeurd door de Vlaamse Regering en gepubliceerd in de 

bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 16 september 2014; 
 

Gelet op de uitnodiging d.d. 10 maart 2016 met alle bijhorende stukken van de Intergemeentelijke 
Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen ov op de buitengewone algemene 

vergadering op 14 juni 2016 met als enig agendapunt: “Voorstel tot wijziging art. 4, art. 20 en 
art. 44 van de statuten; 

 
De voorgelegde statutenwijziging omvat drie aanpassingen nl. 

- Voorzien in de mogelijkheid om de dienstverlening exclusief voor te behouden voor de bevolking 
van de deelnemende gemeenten (art. 4) 

- Schrapping van de meldingsplicht aan de commissaris van de Vlaamse Regering (art. 20) 
- Schrapping van de mogelijkheid tot dividenduitkering (art. 44); 

 
In de gemeenteraadszitting van 24 november 2014 werden mevr. Ria Vanzieleghem, dhr. 

Frederik Nuytten en mevr. Leen Sercu aangeduid als vertegenwoordigers voor de algemene 
vergaderingen voor de resterende duur van de legislatuur. In zitting van 25.01.2016 werd mevr. 

Leen Sercu vervangen door dhr. Steven Dewitte; 
 
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 
 
De stad Roeselare beschikt als houder van 2764 aandelen over 2764 stemmen in de algemene 

vergadering; 
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Gelet op artikel 35 en 42 van het gemeentedecreet; 
 

BESLUIT, met algemene stemmen - 15 onthoudingen (Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, 

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

Meulenaer, Lien Vuylsteke, Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert, Maxim 

Deweerdt, Filip Deforche, Cyriel Ameye, Immanuel De Reuse) 

 
Artikel 1: Zijn goedkeuring te verlenen aan de vermelde punten op de agenda, waarbij een 
beslissing moet genomen worden en die voorgelegd worden op de buitengewone algemene 
vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-
Vlaanderen ov – Psilon op 14 juni 2016 met als enig punt “Voorstel tot wijziging van art. 4, art. 
20 en art. 44 van de statuten. 
 
Artikel 2: tot de toekenning van het mandaat aan de vertegenwoordigers namens de Stad voor de 
buitengewone algemene vergadering op 14 juni 2016. 
- Aan dhr. Steven De Witte, gemeenteraadslid, Ittrekapelstraat 20, 8800 Roeselare, wordt het 
mandaat toegekend voor de buitengewone algemene vergadering van Psilon op 14 juni 2016. 
- Aan dhr. Frederik Nuytten, gemeenteraadslid, Ardooisesteenweg 36, 8800 Roeselare, wordt 
het mandaat toegekend voor de buitengewone algemene vergadering van Psilon op 14 juni 2016. 
- Mevr. Ria Vanzieleghem, gemeenteraadslid, Pastoriestraat 16, 8800 Roeselare, wordt het 
mandaat toegekend voor de buitengewone algemene vergadering van Psilon op 14 juni 2016. 
 
Artikel 3: De aangeduide vertegenwoordigers worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen 
op de beslissing genomen in dit raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten 
van de buitengewone algemene vergadering van Psilon ov van 14 juni 2016, waarvoor een 
beslissing moet genomen worden, goed te keuren. 
 
Artikel 4: Het College van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan de Intergemeentelijke  
Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen ov - Psilon, Ambassadeur Baertlaan 
5, 8500 Kortrijk. 
 
Aldus gedaan in openbare zitting van 23 mei 2016. 
 
 
 
AGENDAPUNT nr. 11b) 

Psilon 
Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering op 14 juni 2016 en toekenning van het 
mandaat aan de vertegenwoordigers. 
 
DE GEMEENTERAAD: 
 
In de gemeenteraadszitting van 21.02.2005 werd beslist tot definitieve deelname aan de 
Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen ov; 
 
Gelet op artikel 44,1ste en 3de alinea van het Vlaams Decreet van 06.07.2001 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 cf. 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. 
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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; 

 
In de statuten van Psilon ov werd de bepaling opgenomen dat voor elke algemene vergadering de 
vertegenwoordigers moeten aangeduid worden door de gemeenteraad. Dit betekent dat een 

statutenwijziging noodzakelijk is vooraleer de vertegenwoordigers namens de stad kunnen 
aangeduid worden voor de ganse legislatuur. Deze statutenwijziging werd goedgekeurd door de 

gemeenteraad op 28 april 2014 en in de buitengewone algemene vergadering van Psilon ov op 
19 juni 2014. Deze werden goedgekeurd door de Vlaamse Regering en gepubliceerd in de 

bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 16 september 2014; 
 

 
Gelet op de uitnodiging d.d. 23 maart 2016 met alle bijhorende stukken van de Intergemeentelijke 

Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen ov op de algemene vergadering op 
14 juni 2016 met volgende agenda: 

1. Verslag over de activiteiten en rekeningen in 2015. 
1.1. Verslag van de raad van bestuur. 

1.2. Verslag van de commissaris. 
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2015. 

3. Kwijting van bestuurders en commissaris. 
4. Vervanging bestuurder namens gemeente Avelgem; 

 
In de gemeenteraadszitting van 24 november 2014 werden mevr. Ria Vanzieleghem, dhr. 
Frederik Nuytten en mevr. Leen Sercu aangeduid als vertegenwoordigers voor de algemene 
vergaderingen voor de resterende duur van de legislatuur. In zitting van 25 januari 2016 werd 
mevr. Leen Sercu vervangen door dhr. Steven Dewitte; 
 
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 
 
De stad Roeselare beschikt als houder van 2764 aandelen over 2764 stemmen in de algemene 

vergadering; 
 
Gelet op artikel 35 en 42 van het gemeentedecreet; 
 

BESLUIT, Met algemene stemmen - 15 onthoudingen (Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, 

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

Meulenaer, Lien Vuylsteke, Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert, Maxim 

Deweerdt, Filip Deforche, Cyriel Ameye, Immanuel De Reuse) 

 
Artikel 1: Zijn goedkeuring te verlenen aan de vermelde punten op de agenda, waarbij een 
beslissing moet genomen worden en die voorgelegd worden op de algemene vergadering van de 
Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen ov – Psilon op 14 
juni 2016. 
1. Verslag over de activiteiten en rekeningen in 2015. 
1.1. Verslag van de raad van bestuur. 
1.2. Verslag van de commissaris. 
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2015. 
3. Kwijting van bestuurders en commissaris. 
4. Vervanging bestuurder namens gemeente Avelgem. 
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Artikel 2: tot de toekenning van het mandaat aan de vertegenwoordigers namens de Stad voor de 
algemene vergadering 
 op 14 juni 2016. 
- Aan dhr. Steven De Witte, gemeenteraadslid, Ittrekapelstraat 20, 8800 Roeselare, wordt het 
mandaat toegekend voor de algemene vergadering van Psilon op 14 juni 2016. 
- Aan dhr. Frederik Nuytten, gemeenteraadslid, Ardooisesteenweg 36, 8800 Roeselare, wordt 
het mandaat toegekend voor de algemene vergadering van Psilon op 14 juni 2016. 
- Mevr. Ria Vanzieleghem, gemeenteraadslid, Pastoriestraat 16, 8800 Roeselare, wordt het 
mandaat toegekend voor de algemene vergadering van Psilon op 14 juni 2016. 
 
Artikel 3: De aangeduide vertegenwoordigers worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen 
op de beslissing genomen in dit raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten 
van de algemene vergadering van Psilon ov van 14 juni 2016, waarvoor een beslissing moet 
genomen worden, goed te keuren. 
 

Artikel 4: Het College van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan de Intergemeentelijke  
Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen ov - Psilon, Ambassadeur Baertlaan 
5, 8500 Kortrijk. 
 
Aldus gedaan in openbare zitting van 23 mei 2016. 
 
 
 
AGENDAPUNT nr. 12 
 
MIROM ov.  
Goedkeuring agenda met inbegrip van de statutenwijziging van de algemene vergadering op 24 
mei 2016 en toekenning van het mandaat aan de vertegenwoordigers. 
 
DE GEMEENTERAAD: 
 
Gelet op het feit dat de Stad Roeselare aangesloten was bij cv IVRO; Vanaf 01 januari 2006 is cv 
IVRO gewijzigd in MIROM ov; 
 
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; 
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In de statuten van MIROM ov werd de bepaling opgenomen dat voor elke algemene vergadering de 
vertegenwoordigers moeten aangeduid worden door de gemeenteraad. Dit betekent dat een 
statutenwijziging noodzakelijk is vooraleer de vertegenwoordigers namens de stad kunnen 
aangeduid worden voor de ganse legislatuur. Deze statutenwijziging werd goedgekeurd door de 
gemeenteraad op 21 oktober 2013 en in de buitengewone algemene vergadering van de MIROM 
ov op 19 november 2013. Deze werden goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 26 mei 
2014 en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 15 juli 2014. 
 
In de gemeenteraadszitting van 20 oktober 2014 werden dan ook dhr. Bart Wenes en dhr. 
Frederik Nuytten aangeduid als effectieve vertegenwoordigers en dhr. José Debels en mevr. Leen 
Sercu als plaatsvervangende vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen voor de 
resterende duur van de legislatuur. 
 
Met het schrijven d.d. 22.02.2016 van MIROM worden de vertegenwoordigers namens de Stad 
uitgenodigd op de algemene vergadering op 24 mei 2016 met volgende agenda: 
1. Verslag van de Raad van Bestuur. 
2. Verslag van de Commissaris. 
3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2015. 
4. Kwijting van de Bestuurders en de Commissaris. 
5. Benoeming van de Bestuurders. 
6. Wijziging statuten. 
7. Varia. 

O.a. moet de statutenwijziging goedgekeurd worden waarbij voorgesteld wordt om  
 

huidig artikel 60: 
 

Het saldo van de resultatenrekening waarin alle lasten en onkosten en afschrijvingen zijn 
opgenomen, maakt eventueel de nettowinst uit. Dit batig saldo zal als volgt verdeeld worden: 

- 5% voorafneming voor het vormen van de wettelijke reserve, tot dit één tiende van het 
maatschappelijk kapitaal zal bereikt zijn. 

- Een dividend van maximum 5% aan de vennoten uit te betalen naar evenredigheid van het gestort 
bedrag op hun maatschappelijke aandelen. 

- De overblijvende winst zal overgedragen worden naar de beschikbare reserve. 
 

De algemene vergadering heeft nochtans het recht, op voorstel van de raad van bestuur, na de 
voorafneming van de wettelijke reserve, het geheel van de te verdelen winst op de beschikbare 

reserve te storten of geheel of gedeeltelijk op het volgend boekjaar te boeken. 
 

Wanneer een boekjaar met verlies wordt afgesloten, dan wordt dit verlies vereffend door middel 
van een terugneming op de beschikbare reserve en zo dit ontoereikend is, op het volgend boekjaar 

overgebracht. 
 

te wijzigen in: 
 

Het saldo van de resultatenrekening waarin alle lasten en onkosten en afschrijvingen zijn 
opgenomen, maakt eventueel de nettowinst uit. Dit batig saldo zal als volgt verdeeld worden: 

- 5% voorafneming voor het vormen van de wettelijke reserve, tot dit één tiende van het 
maatschappelijk kapitaal zal bereikt zijn. 

- De overblijvende winst zal overgedragen worden naar de beschikbare reserve of de overgedragen 
winst. 

 
Wanneer een boekjaar met verlies wordt afgesloten, dan wordt dit verlies vereffend door middel 

van een terugneming op de beschikbare reserve en zo dit ontoereikend is, op het volgend boekjaar 
overgebracht. 
Het is niet toegestaan om, zonder voorafgaande wijziging van de statuten, aan de aandeelhouders 
een dividend toe te kennen.  
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Deze wijziging kadert in de toepassing van de vennootschapsbelasting.  

Het invoeren van de vennootschapsbelasting heeft grote financiële gevolgen voor de 
intercommunales en heel wat verenigingen trekken dan ook naar de rulingcommissie in fiscale 

zaken om alsnog verder aan de rechtspersonenbelasting te worden onderworpen.  
Uit een recente evolutie blijkt dat de rulingcommissie zich vrij positief opstelt, niet enkel voor de 

intercommunales die kostendekkend werken maar ook voor intercommunales met een 
verwerkingsinstallatie.  

Op basis daarvan heeft Mirom Roeselare beslist om ook een ruling aan te vragen om verder aan 
de rechtspersonenbelasting te worden onderworpen.  

Voor de rulingcommissie zijn in elk geval volgende zaken belangrijk om positief te beslissen :  
· de omzet die wordt behaald bij derden/bedrijven t.o.v. de totale omzet mag slechts beperkt zijn  

· in de statuten mag geen mogelijkheid voorzien zijn om dividenden uit te keren  
Dit tweede punt geeft dus aanleiding tot de statutenwijziging.  

   
Dit heeft niet direct financiële gevolgen voor de stad gezien Mirom Roeselare niet de gewoonte 

heeft van dividenden uit te keren.  Dit gebeurde slechts 1 keer uitzonderlijk in het kader van de 
Vennootschapsbelasting maar het bedrag werd ook onmiddellijk als kapitaal terug opgevraagd.  

 
In de gemeenteraadszitting van 20 oktober 2014 werden dhr. Bart Wenes en dhr. Frederik 

Nuytten aangeduid als effectieve vertegenwoordigers en dhr. José Debels en mevr. Leen Sercu 
als plaatsvervangende vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen voor de resterende 

duur van de legislatuur. 

Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 
 
Gelet op artikel 35 en 42 van het gemeentedecreet; 
 
Gehoord het College van Burgemeester en Schepenen in zijn verslag; 
 
BESLUIT, met algemene stemmen - 15 onthoudingen (Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, 
Mieke Van Hootegem, Justine Pillaert, Siska Rommel, Daniel Vanden Berghe, Bart De 
Meulenaer, Lien Vuylsteke, Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert, Maxim 
Deweerdt, Filip Deforche, Immanuel De Reuse en Cyriel Ameye) 
 
Artikel 1: De statutenwijziging wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2: Er wordt goedkeuring verleend aan de vermelde punten op de agenda, waarbij een 
beslissing moet genomen worden en die voorgelegd worden op de algemene vergadering van 
MIROM ov op 24 mei 2016: 
1. Verslag van de Raad van Bestuur. 
2. Verslag van de Commissaris. 
3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2015. 
4. Kwijting van de Bestuurders en de Commissaris. 
5. Benoeming van de Bestuurders. 
6. Wijziging statuten. 
7. Varia. 
 
Artikel 3: De aangeduide vertegenwoordigers worden opgedragen hun stemgedrag af te 
stemmen op de beslissing genomen in dit raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda 
geplaatste punten van de algemene vergadering van MIROM ov van 24 mei 2016, waarvoor een 
beslissing moet genomen worden, goed te keuren. 
 
Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan de intercommunale MIROM 
Roeselare ov, Oostnieuwkerksesteenweg 121, 8800 Roeselare. 
 
Aldus gedaan in openbare zitting van 23 mei 2016. 
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Amendement ingediend door mevr. Griet Coppé, schepen, aangaande het punt 16 “Heraanleg 
Kwadestraat - omgeving AZ Delta - Goedkeuring van het ontwerp, keuze wijze van gunnen en 
voorwaarden ervan”. 
 
DE GEMEENTERAAD: 
 
Ter zitting wordt door mevr. Griet Coppé, schepen, een amendement ingediend aangaande het 
punt 16 “Heraanleg Kwadestraat - omgeving AZ Delta - goedkeuring van het ontwerp, keuze wijze 
van gunnen en voorwaarden ervan”; 
 
AANHOORT: 
de toelichting en motivatie van de betrokken schepen en met voorstel om: 
 
Het fietspad aan te leggen in gekleurde asfalt i.p.v. betonstraatstenen; 
 
BESLUIT, met algemene stemmen: 

Enig artikel: Het amendement wordt aangenomen. 
 
Aldus gedaan in openbare zitting van 23 mei 2016. 
 
 
 
AGENDAPUNT nr. 16 

Heraanleg Kwadestraat omgeving AZ Delta 
Dossier nr. WEG/316-2015 
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

DE GEMEENTERAAD 

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 05 januari 2015 de 
ontwerpopdracht voor de opdracht “Riolerings- en wegeniswerken in de Kwadestraat (ter hoogte 
van site AZ Delta)” toe te wijzen aan Studiebureau DEMEY bvba. 

In het kader van de opdracht “Riolerings- en wegeniswerken in de Kwadestraat (ter hoogte van site 
AZ Delta)” werd een bestek met nr. WEG/316-2015 opgesteld door de ontwerper. 

De opdracht omvat volgende werken: 

Rioleringswerken 

In de Kwadestraat wordt in het vak vanaf de St.-Martinusstraat tot huisnummer 179 een volledig 
nieuw gescheiden rioleringsstelsel voorzien. 

De RWA-riolering is conform de nieuwe code van goede praktijk gemodelleerd en houdt rekening 
met de eventuele toekomstige verdere heraanleg van de Kwadestraat. Deze riolering bestaat uit 

betonbuizen Ø400 en 500 mm. De RWA-riolering wordt aangesloten op een nieuw aan te leggen 
gracht op het terrein van de WVI tussen de Kwadestraat en E403. Deze gracht wordt 

aangesloten op de Pastoriebeek. 

De nieuwe DWA-riolering wordt voorzien in gresbuizen Ø300 en 400 mm, en wordt aangesloten 

op de bestaande inspectieput DA. Het afvalwater wordt via deze riolering afgevoerd onder de 
Rijksweg. 

Wegeniswerken 
In de Kwadestraat wordt in het vak vanaf de St.-Martinusstraat tot huisnummer 179 een volledig 

nieuwe rijweg in asfaltverharding voorzien. Bij de opbouw van de koffer is rekening gehouden met 
het vrachtverkeer van het bedrijf verder in de Kwadestraat. 
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- In het eerste deel van de Kwadestraat is dit op een breedte van 6 m. Aan weerszijden van de 

rijweg zorgen ter plaatse vervaardigde trottoirband-watergreppels voor de afwatering van het 
oppervlaktewater. Naast de rijweg wordt aan de oostkant een dubbelrichtingsfietspad in rode 

betonstraatstenen aangelegd, op een breedte van 3 m. Tussen de rijweg en het fietspad wordt 
een veiligheidsstrook voorzien in betonstraatstenen. Waar het fietspad op de Kwadestraat aansluit 

is markering aangebracht op de rijweg als waarschuwing voor overstekende fietsers. Waar nodig 
worden opritten voorzien in grijze betonstraatstenen. Ter hoogte van de aansluiting op de Sint-

Martinusstraat wordt de wegenis in de oorspronkelijke staat hersteld in afwachting van de werken 
van AWV op de Rijksweg en omgeving. 

- In het tweede deel van de Kwadestraat wordt de rijweg voorzien op een breedte van 5 m. Deze 
wordt geflankeerd door een watergreppel die het oppervlaktewater opvangt. 

De wegbermen worden aangelegd in gazon, dit zowel in het eerste als in het tweede deel van de 
Kwadestraat. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 416.192,50 excl. btw + € 87.400,43 (21% 
verschuldigde btw) - € 57.069,08 recupereerbare btw = € 446.523,85 

De heraanleg en de verbreding wordt uitgevoerd in functie van het nieuwe ziekenhuis AZ Delta en 
de toekomstige ontwikkeling van de WVI-zone Nieuwe Abeele Zuid. Daarom zullen zowel AZ Delta 

als de WVI elk één derde van de kostprijs betalen. De stad zal de heraanleg eerst prefinancieren 
en daarna aan elk van de partijen één derde van de kosten doorrekenen. 

Gezien deze partijen dus samen twee derde van de kostprijs van de heraanleg op zich zullen 
nemen, worden er achteraf geen verhaalbelastingen meer aangerekend. 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking. 

Het bestuur zal alle procedurele verplichtingen op zich nemen met betrekking tot de bedoelde 
overheidsopdracht. 

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. 
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Gehoord het schepencollege in zijn verslag; 

BESLUIT: met algemene stemmen 

Enig artikel 
De Raad keurt het ontwerp en de keuze wijze van gunnen en voorwaarden ervan goed, rekening 
houdend met het goedgekeurd amendement. 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 23 mei 2016. 

Schorsing van de zitting: 21.50u - 22.10u 
 
 
Dhr. Maxim Deweerdt, raadslid, verlaat de zitting. 
 
 
Amendement nr. 1 ingediend door dhr. Brecht Vermeulen, raadslid N-VA, betreffende 
agendapunt nr. 17 “Algemene gemeentelijke stedenbouwkundige verordening - principiële 
vaststelling.” 
 
DE GEMEENTERAAD: 
 
Ter zitting wordt door dhr. Brecht Vermeulen, raadslid N-VA, een amendement ingediend 
aangaande het punt 17 “Algemene gemeentelijke stedenbouwkundige verordening - principiële 
vaststelling;” 
 
AANHOORT: 
de toelichting en motivatie van het betrokken raadslid en met voorstel om: 
 
In artikel 2, de tekst bij de definitie van “grootschalige projecten” in het voorlaatste streepje:  

- “andere functies vanaf 50 autoparkeerplaatsen” 
 

Te vervangen door : 
 

- “Elke verkaveling, groepsbouwproject, nieuwe constructie of verbouwing aan een 
constructie waarvan de toepassing van het artikel 12 §4  van deze algemene 

stedenbouwkundige verordening minimaal 50 autostandplaatsen verplicht maakt”. 
 

Gaat over tot de stemming: 

Stemmen ja: Annelies Carron, Francis Reynaert, Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, Mieke Van 
Hootegem, Justine Pillaert, Siska Rommel, Daniel Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, Lien 
Vuylsteke, Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn en Lieve Lombaert 
Stemmen neen: Kris Declercq, Dirk Lievens, Michèle Hostekint, 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: Filip Deforche, Cyriel Ameye en Immanuel De Reuse 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: Het amendement wordt niet aangenomen. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 23 mei 2016. 
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Amendement nr. 2 ingediend door dhr. Brecht Vermeulen, raadslid N-VA, betreffende 

agendapunt nr. 17 “Algemene gemeentelijke stedenbouwkundige verordening - principiële 

vaststelling.” 

 

DE GEMEENTERAAD: 

 

Ter zitting wordt door dhr. Brecht Vermeulen, raadslid N-VA, een amendement ingediend 
aangaande het punt 17 “Algemene gemeentelijke stedenbouwkundige verordening - principiële 

vaststelling;” 

 

AANHOORT: 
de toelichting en motivatie van het betrokken raadslid en met voorstel om: 

 
In artikel 12, § 3 Inrichtingsprincipes,  derde lid de tekst bij het voorlaatste streepje :  

 
- “Vanaf 30 fietsparkeerplaatsen dient er minimaal 1 oplaadpunt aanwezig te zijn.  Indien het 

aantal te voorziene fietsparkeerplaatsen opgedeeld wordt in verschillende ruimten, dient in 
elk van deze ruimten een elektrisch oplaadpunt aanwezig te zijn”. 

 
Te vervangen door : 

 
- “Vanaf 8 fietsparkeerplaatsen is 1 oplaadpunt voor elektrische fietsen per 8 

fietsparkeerplaatsen verplicht te voorzien”. 

 

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, Filiep Manhaeve, Trees 
Verduyn-Coffyn en Lieve Lombaert 

Stemmen neen: Kris Declercq, Dirk Lievens, Michèle Hostekint, 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, Steven Dewitte. Annelies Carron en Francis Reynaert 

Onthouden zich: Filip Deforche, Cyriel Ameye en Immanuel De Reuse 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: Het amendement wordt niet aangenomen. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 23 mei 2016. 

 

 

 

Amendement nr. 3 ingediend door dhr. Brecht Vermeulen, raadslid N-VA, betreffende 

agendapunt nr. 17 “Algemene gemeentelijke stedenbouwkundige verordening - principiële 

vaststelling.” 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 

Ter zitting wordt door dhr. Brecht Vermeulen, raadslid N-VA, een amendement ingediend 
aangaande het punt 17 “Algemene gemeentelijke stedenbouwkundige verordening - principiële 

vaststelling;” 

 

AANHOORT: 
de toelichting en motivatie van het betrokken raadslid en met voorstel om: 

 
Bij artikel 12, §3 ‘Inrichtingsprincipes’, derde lid een nieuw streepje toe te voegen: 
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- Bij bouwprojecten vanaf 16 appartementen is het verplicht om minstens 1 stalplaats voor 

elektrische rolstoelen en voor vervoersmiddelen voor mensen met een 
verplaatsingshandicap per 5 appartementen te voorzien.  Uiteraard moet elke dergelijke 

stalplaats dan ook over een stopcontact beschikken zodat de specifieke 
verplaatsingsmiddelen ook kunnen opgeladen worden 

 
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, Filiep Manhaeve, Trees 
Verduyn-Coffyn en Lieve Lombaert 
Stemmen neen: Kris Declercq, Dirk Lievens, Michèle Hostekint, 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, Steven Dewitte. Annelies Carron en Francis Reynaert. 
Onthouden zich: Filip Deforche, Cyriel Ameye en Immanuel De Reuse 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: Het amendement wordt niet aangenomen. 
 
Aldus gedaan in openbare zitting van 23 mei 2016. 
 
 
 
Amendement nr. 4 ingediend door dhr. Brecht Vermeulen, raadslid N-VA, betreffende 
agendapunt nr. 17 “Algemene gemeentelijke stedenbouwkundige verordening - principiële 
vaststelling.” 
 
DE GEMEENTERAAD: 
 
Ter zitting wordt door dhr. Brecht Vermeulen, raadslid N-VA, een amendement ingediend 
aangaande het punt 17 “Algemene gemeentelijke stedenbouwkundige verordening - principiële 
vaststelling;” 
 
AANHOORT: 
de toelichting en motivatie van het betrokken raadslid en met voorstel om: 
 
In bijlage 18.5 : tabel autoparkeerplaatsen zone 2 een opsplitsing te maken bij de functie ‘Wonen’ 
meer bepaald bij de Sociale huurwoningbouw.  Bedoeling is om die zeer uiteenlopende categorie 
van woongelegenheden te verfijnen waardoor de verplichting tot autoparkeerplaatsen bij elk van de 
drie categorieën sociale huurwoningbouw meer aansluit bij de werkelijkheid en de wenselijkheid.   
Ik splits dit op in 4 categorieën :  

- sociale huurappartementen  

- grondgebonden sociale 
 huurwoningen met ten hoogste 2 slaapkamers waarbij tenminste een van de 2 

slaapkamers en de badkamer zich op de gelijkvloerse verdieping bevinden (= bungalow 
type) 

- grondgebonden sociale huurwoningen met ten hoogste 2 slaapkamers waarbij niet  
tenminste een van de 2 slaapkamers en/of de badkamer zich op de gelijkvloerse 

verdieping bevinden  
- grondgebonden sociale huurwoningen met ten minste 3 slaapkamers 
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Functie  Autoparkeerplaatsen Kies ondergrens 
bij 

Kies bovengrens 
bij 

Wonen Sociale 
huurwoningbouw 

1 plaats per 3 
woonentiteiten 

nvt Nvt 

 
 

Bijgevolg wordt voorgesteld bovenvermelde tabel te vervangen door: 
 

Functie  Autoparkeerplaats
en 

Kies 
ondergrens 

bij 

Kies 
bovengrens 

bij 

Wonen Sociale huurappartementen 1 plaats per 2 

woonentiteiten 

nvt Nvt 

 Grondgebonden sociale 

huurwoningen met ten 

hoogste 2 slaapkamers 

waarbij tenminste een van 

de 2 slaapkamers en de 

badkamer zich op de 

gelijkvloerse verdieping 

bevinden (= bungalow type) 

1 plaats per 3 
woonentiteiten 

nvt Nvt 

 Grondgebonden sociale 

huurwoningen met ten 

hoogste 2 slaapkamers 

waarbij niet  tenminste een 

van de 2 slaapkamers 

en/of de badkamer zich op 

de gelijkvloerse verdieping 

bevinden  

 

0,75 plaatsen per 

woonentiteit 

nvt Nvt 

 Grondgebonden sociale 
huurwoningen met ten 

minste 3 slaapkamers 

1 plaats per 
woonentiteit 

nvt Nvt 

 
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, Filiep Manhaeve, Trees 
Verduyn-Coffyn en Lieve Lombaert 
Stemmen neen: Kris Declercq, Dirk Lievens, Michèle Hostekint, 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, Steven Dewitte. Annelies Carron en Francis Reynaert 
Onthouden zich: Filip Deforche, Cyriel Ameye en Immanuel De Reuse 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: Het amendement wordt niet aangenomen. 
 
Aldus gedaan in openbare zitting van 23 mei 2016. 
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Amendement nr. 5 ingediend door dhr. Brecht Vermeulen, raadslid N-VA, betreffende 
agendapunt nr. 17 “Algemene gemeentelijke stedenbouwkundige verordening - principiële 
vaststelling.” 
 
DE GEMEENTERAAD: 
 
Ter zitting wordt door dhr. Brecht Vermeulen, raadslid N-VA, een amendement ingediend 
aangaande het punt 17 “Algemene gemeentelijke stedenbouwkundige verordening - principiële 
vaststelling;” 
 
AANHOORT: 
de toelichting en motivatie van het betrokken raadslid en met voorstel om: 
 
Artikel 14, eerste punt “Zone Brugsesteenweg (zie plan 17.1 in bijlage) volledig te schrappen in 
afwachting van een goedkeuring van het RUP in de gemeenteraad. 

 
Gaat over tot de stemming: 
Stemmen ja: Annelies Carron, Francis Reynaert, Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, Mieke Van 
Hootegem, Justine Pillaert, Siska Rommel, Daniel Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, Lien 
Vuylsteke, Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn en Lieve Lombaert 
Stemmen neen: Kris Declercq, Dirk Lievens, Michèle Hostekint, 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: Filip Deforche, Cyriel Ameye en Immanuel De Reuse 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: Het amendement wordt niet aangenomen. 
 
Aldus gedaan in openbare zitting van 23 mei 2016. 
 
 
 
AGENDAPUNT nr. 17 
 
Algemene gemeentelijke stedenbouwkundige verordening - principiële vaststelling. 
 
DE GEMEENTERAAD: 
 

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) voorziet in art. 2.3.2 §2 VCRO in een procedure 
om op gemeentelijk niveau gemeentelijke verordeningen op te stellen en goed te keuren; 

 
De verordening bevat voorschriften die van toepassing zijn op alle constructies en bouwwerken op 

het grondgebied van de stad Roeselare die middels een melding of stedenbouwkundige vergunning 
dienen aangevraagd te worden. Indien bepaalde hoofdstukken of onderdelen betrekking hebben op 

specifieke deelgebieden (o.a. inzake het parkeerbeleid), dan zal dit uitdrukkelijk bij dit onderdeel van 
de verordening vermeld worden. Het raadplegen van dit document is dus uitermate belangrijk voor 

iedereen met bouwplannen in Roeselare.  
 

De verordening heeft als doel minimale kwaliteit van het bouwen te garanderen, zowel voor het 
gebouw, zijn bewoners en gebruikers als voor de omgeving. Deze beoogde kwaliteit omvat duidelijke 

uitspraken over de leefbaarheid, duurzaamheid, beeldkwaliteit en veiligheid.  
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In 2015 werd de “parkeerverordening” reeds voorgelegd aan de gemeenteraad (definitieve 

vaststelling in de gemeenteraadszitting van 20 april 2015) en de parkeerverordening trad op 16 
juli 2015 in werking. Dit deel wordt nu geïntegreerd in de algemene gemeentelijke 

stedenbouwkundige verordening (art. 12).  
 

Volgens de procedure voorgeschreven in art. 2.3.2 §2 VCRO dienen de adviezen van de 
gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar en de GECORO verplicht te worden ingewonnen.  

 
De procedure van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening kent een volgende verloop:  

Het college van burgemeester en schepenen dient het ontwerp van verordening voor te leggen 
aan de gemeenteraad, die ze vaststelt. Daarna wordt advies ingewonnen van de GECORO en van 

de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Na het inwinnen van deze adviezen stelt de 
gemeenteraad de verordening definitief vast, waarna de Deputatie de gemeentelijke verordening 

dient goed te keuren binnen een termijn van 60 dagen na ontvangst van de verordening. De 
verordening treedt in werking 10 dagen na publicatie bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad; 

 
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 

BESLUIT, met algemene stemmen - 2 neen (Annelies Carron en Francis Reynaert) - 14 

onthoudingen (Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, Mieke Van Hootegem, Justine Pillaert, 

Siska Rommel, Daniel Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, Filiep Manhaeve, 

Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert, Filip Deforche, Cyriel Ameye en Immanuel De Reuse) 

 

Enig artikel: De algemene gemeentelijke stedenbouwkundige verordening wordt principieel 
vastgesteld, zoals in bijlage. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 23 mei 2016. 

 
(zie bijlage 3) 

 
 

 
AGENDAPUNT nr. 18 

Ontwerp van concessie-overeenkomst tot overkapping Gieterijstraat - goedkeuring. 

DE GEMEENTERAAD 

Een ontwerp van concessie-overeenkomst werd opgemaakt om de uitvoering van het bouwproject 
van de firma Maselis mogelijk te maken. Een bijkomende passerelle (naast twee bestaande) zal 

gerealiseerd worden boven de Gieterijstraat om de optimalisatie van de vestiging mogelijk te 
maken. 

Hierbij werd geopteerd voor een contract van onbepaalde duur (zolang het beoogde doel relevant 
blijft).  

Ondertekening kan gebeuren zodra de omgevingsvergunning is afgeleverd. 

De vergoeding werd bepaald op een eenmalig bedrag van € 5.703,60 (de prijs is gebaseerd op 

de waarde van industriegrond voor deze omgeving, gecombineerd met de oppervlakte (47,53 m²) 
die deze constructie inneemt qua omvang ). Voor de stad zijn er geen verdere kosten aan 

verbonden. 

De concessiehouder zal de stad vrijwaren voor de risico’s van de constructie. 

De overeenkomst zal op kosten van de aanvrager geregistreerd worden. 
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Gelet op art. 42 en 43 van het gemeentedecreet houdende de bevoegdheden van de 

gemeenteraad; 

Gelet op de regeling houdende het administratief toezicht op de gemeenten, omschreven in het 

gemeentedecreet; 

Gehoord het College van Burgemeester en Schepenen in zijn verslag,  

BESLUIT, met algemene stemmen  

Enig artikel .- Het ontwerp van overeenkomst wordt goedgekeurd. 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 23 mei 2016. 

(zie bijlage 4) 
 
 
19. Uitbreiding en renovatie Stedelijke Basisschool De Octopus - Lot 6: technische uitrusting - 
Goedkeuring ontwerp, keuze wijze van gunnen en voorwaarden ervan. 
 
Afgevoerd van de agenda 

 

 

AGENDAPUNT nr. 20 

 

GRO/173-2015–Omgevingswerken Park van de Walle 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
 

DE GEMEENTERAAD 
 

De ontwerper Geert Bossaert, Lolliestraat 19 te 8890 Moorslede heeft een ontwerp opgemaakt 
voor de heraanleg van Park van de Walle. 

 
Bestaande toestand: 

Het park is een overblijfsel van de tuin die bij de villa Van de Walle hoorde. De tuin aangelegd in 
Engelse landschapsstijl heeft wat aan glorie verloren. 

• De paden zijn in de loop der jaren op plaatsen recht getrokken. 
• De betonnen afwerking van de vijver is lek, waardoor de betonnen rand goed zichtbaar 

is. 
• Door de aanwezigheid van veel struikgewas is er weinig overzicht in het park en een 

slechte sociale controle met een onveiligheidsgevoel als gevolg. 
De bomen aan de rand van het park zijn in het verleden verkeerd gesnoeid en waardevolle bomen 

in het park vertonen een achterstallige snoei. 
De laatste jaren zijn ook geen bomen meer aangeplant waardoor veel bomen een zelfde leeftijd 

hebben, waardoor er geen continuïteit is voor de komende jaren. 
Ruimtelijk kan het ontwerp van het park ingedeeld worden in 2 verschillende entiteiten: 

• De noord-zone aangrenzend aan de tuinen van de omwonenden beschouwen we als 
natuurzone 

• De omgeving van de kapel, Villa en straatzijde Meensesteenweg, Westlaan 
beschouwen we als cultuurzone  

 
Zone natuur 

Het park wordt gezien als een klein groen eiland omgeven door het rondpunt, Westlaan en 
Meensesteenweg.  
Het doel is de biodiversiteit en structuurvariatie te verhogen, waarbij de aanwezige fauna steeds 
hun gading kan blijven vinden. 

Door de rijpere ondergrond onder bestaande oudere bomen is het mogelijk een deel heesters te 
rooien en te vervangen door bosflora en stinzenplanten.  
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Op wel overwogen plaatsen kunnen heesters behouden blijven en beheerd worden als hakhout om 

opnieuw die structuurvariatie te stimuleren, dus de gelaagdheid te behouden in het park. 
De stammen van de gevelde bomen worden deels verwerkt in het park als liggend dood hout.  

De vijverranden worden aangelegd in strandprofiel, zodat oeverplanten zich kunnen vestigen in de 
verschillende dieptezones. 

In de natuurzone komt een secundair pad in gebroken steenslag. 
 

Zone cultuur 
Hier staat de mens centraal en is het belangrijk dat men hier kan vertoeven en genieten van het 

park. Het open grasplein blijft behouden zodat er eventueel kleine/zachte evenementen kunnen 
plaats vinden. Door het uitvoeren van een positieve selectie op de bomen en het verwijderen van 

struiken wordt deze zone meer open en ontstaat er een spel van licht en schaduw. 
De speelzone zal ingericht worden op een natuurlijke wijze door gebruik te maken van glooiing in 

het gazon en het plaatsen van natuurlijke speeltoestellen. Nabij de speelzone worden banken 
ingeplant voor toezicht op spelende kinderen. 

Het verloop van de padenstructuur wordt glooiender en krijgt een moderne look. Om de relatie te 
versterken tussen rondpunt en verder op gelegen Roularta- border worden aan de zijde van de 

Westlaan borders aangelegd met weinig veeleisende vaste planten. 
 

Water en oeverinrichting 
De oevers en vijvers zijn betrokken bij beide zones, vandaar een afzonderlijke behandeling. De 

bestaande betonnen rand van de vijver wordt weggenomen. In het cultuurgedeelte worden de 
oevers ingericht door een vaste oeverbeschoeiing om een strakke afgewerkte rand te verkrijgen, 

dit zal gebeuren in houten planken. 
Ter hoogte van het natuurgedeelte wordt een strandprofiel aangelegd voor natuurlijke ontwikkeling 

van de oevers. Dit moet resulteren in een oever met meer bloeiende moerasplanten over een 
breedte van 2m. Om het water zoveel mogelijk op peil te houden is er gekozen om met  kleimatten 

te werken dit is een natuurlijk materiaal die de vijver waterdicht zal maken. 
 

Verharding 
De hoofdpaden worden uitgevoerd in uitgewassen beton met lichtgevende granulaten zodat er in 

het park zelf geen verlichting hoeft voorzien te worden. Deze granulaten nemen overdag het licht 
op en geven dit gedurende de hele nacht af. Zo worden de paden op een subtiele manier 

aangelicht zonder dat de aanwezige fauna verstoord wordt door te veel nachtlicht. 
Betonpaden zijn goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers, duurzaam en gemakkelijk in onderhoud. 

Het secundair pad in de natuurzone zal worden aangelegd in gebroken steenslag. 
 

Meubilair 
De banken worden allemaal in dezelfde stijl uitgevoerd, hout op een metalen frame gemonteerd in 

een eigentijdse vorm mee met de vormgeving van de paden. Wel wordt er met verschillende 
uitvoeringen gewerkt, bij sommige banken komt een leuning, op andere een bredere zone waarbij 

picknicken mogelijk is. 
Tijdens de opmaak van het ontwerp werden verschillende adviezen ingewonnen en verwerkt in het 

ontwerp. 
 

De kostprijs wordt geraamd op € 246.738,63 excl. btw of € 298.072,63 incl. btw. 
 

Er wordt voorgesteld om deze aanneming openbaar aan te besteden. 
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. 

 
Er is € 300.000 krediet voorzien op de volgende budgetsleutels; 

2016: ENV05/P05-0016/22000007/068000              €150.000 
2017: ENV05/P05-0016/22000007/068000              €150.000 
Volgende wetgeving is van toepassing: 
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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 € 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 - 3 onthoudingen (Filip Deforche, Cyriel Ameye en Immanuel De 

Reuse)  
 

Artikel 1 
Het bestek met nr. GRO/173-2015 en de raming voor de opdracht “omgevingswerken Park van 

de Walle”, opgesteld door de ontwerper bureau Bossaert 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 € 246.738,63 exclusief btw of € 298.072,63 inclusief btw. 

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

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

Aldus gedaan in openbare vergadering van 23 mei 2016. 

 
 

AGENDAPUNT nr. 21 
 
Verkoop van Nationale Bank en directeurswoning, Hendrik Consciencestraat 10-12. Voorlegging 
tot goedkeuring van de aanvaarding van het hoogste bod. 
 
DE GEMEENTERAAD: 
 
Het pand Nationale Bank werd door de Stad toevertrouwd aan Covast cvba om verkocht te 

worden. In zitting van 20 april 2015 stelde het college van burgemeester en schepenen de 
voorwaarden hiertoe vast. De procedure werd opgestart waarbij verschillende geïnteresseerde 

kandidaten zich aangemeld hebben. 

Behoudens een bod dat ruim onder de vraagprijs bleef, werd finaal pas op 29 januari 2016 een 

valabel bod ontvangen vanwege volgende ondergetekenden: 
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bvba Potrell, NV H2, mevrouw Heidi Vandenabeele en Kaina-M bvba en dit voor de prijs van 

€ 800.000. 

Hoewel dit bod onder de vraagprijs van € 995.000 bleef, dient wel rekening gehouden te worden 

met het feit dat de invulling van het pand een zeer mooi antwoord biedt op de architecturale 
authenticiteit ervan en een sterke aansluiting kent bij de stadskernvernieuwing ( exclusieve 

kledingzaak, bar, fitness, vergaderruimte).   

Het schattingsverslag, dat de basis is voor huidige opdracht, is genuanceerd opgemaakt. Het 

geeft aan dat het op de markt brengen van dit specifiek pand niet zo eenvoudig is aangezien er 
niet direct een woonfunctie aan gekoppeld is. Bovendien, doordat het pand niet mocht gesloopt 

worden en dit ook als voorwaarde opgenomen werd in de verkoop, is het niet langer geschikt voor 
projectontwikkelaars. Beide factoren drukken de waarde van het pand. 

Daarnaast heeft de Stad in het verkoopdossier opgenomen dat de directeurswoning tot het einde 
van de legislatuur door de Stad mag gebruikt worden als expositieruimte voor tentoonstellingen. 

Een bieder op het pand heeft dan ook niet direct de totale beschikking over het ganse pand. Het 
huidige bod respecteert deze wens van de Stad. Concreet betekent dit voor de Stad dat in de 

komende 2 jaar geen huur dient betaald te worden hetgeen een bedrag van om en bij 
€ 30.000,00 vertegenwoordigt. 

Tenslotte wordt het verder aanhouden van dit pand door de dienst Gebouwen ook negatief 
geadviseerd wegens de kosten voor instandhouding die hieraan zullen gekoppeld zijn voor de 

komende jaren. 

Vandaar werd voorgesteld om het geformuleerd bod te aanvaarden. Het pand wordt aldus ook 

gedesaffecteerd uit het openbaar domein. 

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 - 3 onthoudingen (Filip Deforche, Cyriel Ameye en Immanuel De 
Reuse) 
 
Art.1.- Het bod van bvba Potrell, NV H2, mevrouw Heidi Vandenabeele en Kaina-M bvba voor een 

bedrag van 800.000 EUR wordt aanvaard. 
 
Art.2.- De opbrengst van de verkoop zal ingeboekt worden op volgende budgetsleutel ENV08-P0-

0001-005000/26100000. 
 
Art.3.- Het betrokken goed wordt gedesaffecteerd van het openbaar naar het privaat domein van 

de stad. 
 
Art.4.- De heer hypotheekbewaarder wordt van de verplichting ontslagen ambtshalve inschrijving 

te nemen bij overschrijving van de akte verkoop. 
 

Art.5.- In toepassing van het nieuwe gemeentedecreet van 15 juli 2005 - artikel 252§1, wordt 
een beknopte omschrijving van deze raadsbeslissing aan het Provinciaal Gouvernement 
toegezonden voor toepassing van het algemeen bestuurlijk toezicht. 

 
Aldus gedaan in openbare vergadering van 23 mei 2016. 
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AGENDAPUNT nr. 22 

 

Jaarrekening 2015 - Vaststelling.  

DE GEMEENTERAAD: 

 
De jaarrekening 2015 is de tweede jaarrekening van de stad in BBC-vorm. 

Het exploitatieresultaat stijgt van € 13.450.870 (bw2015/2) naar € 19.671.864; 
 

Het exploitatieresultaat is vergelijkbaar met het resultaat van de gewone dienst van de 
boekhouding vóór BBC.  In uitgaven zijn er € 5.558.527 onbenutte kredieten.  De grootste 

onbenutte kredieten zijn terug te vinden bij de goederen & diensten (€ 2.833.544) en personeel 
(€ 1.437.937).  In ontvangsten zijn er € 662.467 meer ontvangsten; 

 
In het deel “Toelichting bij de exploitatierekening” wordt de situatie eind 2015 verder toegelicht en 

vergeleken met de toestand van het oorspronkelijke budget 2015; 
 

Het investeringsresultaat stijgt van - € 10.241.240 (bw2015/2) naar - € 265.679.  Dit komt 
doordat de betalingen van een aantal grote investeringsprojecten iets later uitgevoerd werden dan 

oorspronkelijk gebudgetteerd.  Enerzijds door verschuivingen of vertragingen in dossiers (bv. 
WieMu en TRAX), en anderzijds door de btw-verlaging op schoolgebouwen. 

In het deel “Toelichting bij de investeringsrekening” wordt de situatie eind 2015 weergegeven van 
alle projecten van alle enveloppes; 

 
In het resultaat ‘andere’ wordt alles omtrent leningen terug gevonden (uitgezonderd de intresten 

die in exploitatie zitten).  Dit resultaat daalt van € 10.702.188 in de budgetwijziging 2015/2 
naar € 836.962 in de rekening; 

 
De reden hiervoor is dat in het budget, op basis van de richtlijnen van Vlaanderen, bij de 

ontvangsten de uitgifte van € 10.000.000 commercial paper (CP) dienen opgenomen te worden, 
maar dat dit niet mag geboekt worden in de rekening omdat dit aanzien wordt als een kortlopende 

vorm van financiering; 
 

Dit resultaat is van ondergeschikt belang, gezien dit zeer gemakkelijk in positief of negatief te 
beïnvloeden is, door het al dan niet opnemen van meer of minder leningen.  

Het gecumuleerd budgettair resultaat van 2014 blijft, zoals gebudgetteerd, € -9.963.636.  
Er zijn net zoals in het eindbudget geen bestemde gelden opgenomen in de rekening. 

Door alle vermelde wijzigingen stijgt het resultaat op kasbasis van € 3.948.181 in het eindbudget 
naar € 10.279.511 in de jaarrekening; 

 
De AFM (autofinancieringsmarge) stijgt van € 4.153.057 naar € 10.323.577. 

 
Zoals hierboven reeds vermeld, wordt de AFM best beoordeeld o.b.v. het meerjarenplan en niet 

o.b.v. het budgetjaar zelf; 
 
Gelet op art. 43 § 3 van het gemeentedecreet; 
 
Gelet op art. 172, 173 en 174 van het gemeentedecreet; 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 
 
BESLUIT, met algemene stemmen - 11 neen (Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, Mieke Van 
Hootegem, Justine Pillaert, Siska Rommel, Daniel Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, Lien 
Vuylsteke, Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert) - 3 onthoudingen (Filip 
Deforche, Cyriel Ameye en Immanuel De Reuse) 

Art. 1: De jaarrekening 2015 wordt vastgesteld. Er wordt door geen enkel gemeenteraadslid over 

een specifiek onderdeel een afzonderlijke bespreking en/of stemming gevraagd. 
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Art. 2: De jaarrekening 2015 wordt aan de heer Provinciegouverneur overgemaakt cf. art. 173 

van het gemeentedecreet. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 23 mei 2016. 
 

 

AGENDAPUNT nr. 23 

 

a) Aanpassing meerjarenplan 2016--2021 n.a.v. budgetwijziging 2016/01 - Vaststelling. 

b) Budgetwijziging 2016/01 - Vaststelling. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
De budgetwijziging 2016/1 is opgemaakt op basis van het budget 2016 en het aangepaste 

meerjarenplan 2014-2021 n.a.v. deze budgetwijziging. 
 

In de budgetwijziging 2016/1 werd onder andere rekening gehouden met: 
* De inbreng van het resultaat van de rekening 2015 

(cf. jaarrekening 2015)  
Het ingebrachte resultaat bedraagt € 10.279.511. Bij de opmaak van het budget 2016 was dit 

€ 3.948.181. 
* De voorgestelde wijzigingen in exploitatie en investeringen 

Exploitatie: 

 De uitgaven stijgen met € 291.176. Het totaalbedrag wordt € 99.843.912. 

 De ontvangsten stijgen met € 890.990. Het totaalbedrag wordt € 109.191.745. 

 Hierdoor stijgt het saldo van het exploitatiebudget met € 599.814 tot € 9.347.833. 

Investeringen: 

 De uitgaven stijgen met € 15.055.573. Het totaalbedrag wordt € 54.777.936. 

 De ontvangsten stijgen met € 4.464.130. Het totaalbedrag wordt € 9.313.247. 

 Hierdoor vermindert het saldo van het investeringsbudget met € 10.591.443 tot - € 
45.464.689. 

 
Gelet op artikel 146 en148 van het gemeentedecreet; 
 
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 

BESLUIT, met algemene stemmen - 14 neen (Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, Mieke Van 
Hootegem, Justine Pillaert, Siska Rommel, Daniel Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, Lien 
Vuylsteke, Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert, Filip Deforche, Cyriel 
Ameye en Immanuel De Reuse) - 2 onthoudingen (Annelies Carron en Francis Reynaert) 

Artikel 1: De aanpassing aan het meerjarenplan 2016-2021 n.a.v. de budgetwijziging 2016/1 

wordt vastgesteld. Er wordt door geen enkel gemeenteraadslid over een specifiek onderdeel een 
afzonderlijke bespreking en/of stemming gevraagd. 

 
Artikel 2: De budgetwijziging 2016/1 wordt vastgesteld. Er wordt door geen enkel 

gemeenteraadslid over een specifiek onderdeel een afzonderlijke bespreking en/of stemming 
gevraagd. 

 
Artikel 3: De aanpassing aan het meerjarenplan 2016-2021 n.a.v. de budgetwijziging 2016/1 

wordt aan de heer Provinciegouverneur overgemaakt cf. art. 253 § 1 van het gemeentedecreet. 
 
Artikel 4: De budgetwijziging 2016/1 wordt aan de heer Provinciegouverneur overgemaakt cf. 
art. 253 § 1 van het gemeentedecreet. 

Aldus gedaan in openbare zitting van 23 mei 2016. 
 

(zie bijlage 5) 
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Punt bij hoogdringendheid 

Verordening van de heer burgemeester d.d. 20.05.2016 inzake een verbod tot 

samenscholing ter hoogte van de Ardooisesteenweg omgeving kruispunt Beversesteenweg - 

kennisname en bekrachtiging. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
Op vrijdag 20 mei 2016 werd door de burgemeester een samenscholingsverbod ter hoogte van 

de Ardooisesteenweg, omgeving kruispunt Beversesteenweg, afgekondigd; 
 

Deze verordening is gebaseerd op artikel 134 NGW waarbij in geval van oproer, kwaadwillige 
samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, 

waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de bewoners, de 
burgemeester politieverordeningen kan maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de 

gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de reden waarom hij heeft gemeend zich niet tot 
de raad te moeten wenden; 

 
Deze verordening vervalt dadelijk indien ze door de raad in de eerstvolgende vergadering niet 

wordt bekrachtigd; 
 

Gelet op artikel 134 van de Nieuwe Gemeentewet; 
 

BESLUIT, met algemene stemmen: 
 

Artikel 1: neemt kennis van de verordening van de burgemeester van 20 mei 2016, waarvan één 
exemplaar in bijlage gevoegd. 

 
Artikel 2: bekrachtigt deze verordening. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 23 mei 2016. 
 
(zie bijlage 6) 
 
Toegevoegde punten: 

Oversteekplaatsen aan de Grote Markt. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

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

  
NEEMT AKTE: 

van het toegevoegd punt, ingediend door mevr. Trees Coffyn, raadslid N-VA, bij 
e-mail d.d. 18.05.2016 betreffende “Oversteekplaatsen aan de Grote Markt”; 

 
AANHOORT: 

de toelichting van mevr. Trees Coffyn, raadslid N-VA, met volgende motivering: 
 
“De vernieuwingen aan de Grote Markt zijn zo goed als klaar. 

We bemerken echter dat aan de oversteekplaatsen van de Grote Markt nergens  noppentegels of 
andere markeringen voorzien zijn voor onze slechtzienden, waar deze voor de heraanleg van de 

Grote Markt wel waren. 

De slechtziende moet zich een weg banen, in wat voor hem een doolhof van blokken is. 

We vragen dan ook de raad volgende goed te keuren: 
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Aan de oversteekplaatsen aan de Grote Markt terug een herkenbare markering aan te brengen 

voor onze slechtzienden.” 
 

Met het antwoord van schepen Griet Coppé dat deze bezorgdheid in dezelfde lijn ligt van het 
college van burgemeester en schepenen; dat momenteel de laatste hand wordt gelegd aan de 

plaatsing van de tegeltjes; dat de verlichtingspalen en de sfeerlichting nog moet geplaatst worden 
en dat de noppentegels als laatste worden aangelegd; dat bijgevolg dit toegevoegd punt zonder 

voorwerp is aangezien de plaatsing van de noppentegeltjes reeds voorzien is; 
 

En met repliek van betrokken raadslid dat ze hiervoor blij is, maar dat ze toch de stemming wilt 
over het toegevoegd punt; 

 
Gaat over tot de stemming: 

Stemmen ja: Annelies Carron, Francis Reynaert, Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, Mieke Van 
Hootegem, Justine Pillaert, Siska Rommel, Daniel Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, Lien 

Vuylsteke, Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert, Filip Deforche, Cyriel Ameye en 
Immanuel De Reuse 

Stemmen neen: Kris Declercq, Dirk Lievens, Michèle Hostekint, 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 23 mei 2016. 

 

Amendement ingediend door dhr. Kris Declercq, burgemeester, m.b.t. het toegevoegd punt 

“Aanvulling politiereglement m.b.t. begraafplaatsen”. 

 

DE GEMEENTERAAD: 
 

Ter zitting wordt door dhr. Kris Declercq, burgemeester, een amendement ingediend aangaande 
het toegevoegd punt “Aanvulling politiereglement m.b.t. begraafplaatsen”; 

 
AANHOORT: 

de toelichting en motivatie van burgemeester Kris Declercq en met voorstel om: 
 

In de bepaling ‘Wij vragen dat de raad haar akkoord zou verlenen’ tot en met de laatste zin ‘door 
het schepencollege’ te vervangen door: 

‘De Raad verzoekt de sereniteit van de begraafplaatsen in haar hoedanigheid van openbaar 
domein/park via de noodzakelijke instrumenten verder te bewaken, door een gerichtere 
communicatie van de bestaande regels, en door een, naar analogie met de totaliteit van het 
reglement, voortdurende evaluatie.  In samenwerking met de politionele diensten binnen de 
politiezone RIHO wordt nagegaan of via deze instrumenten noodzakelijke bijsturing of bijkomende 
maatregelen dienen genomen te worden’. 
 
Gaat over tot de stemming: 
Stemmen ja: Kris Declercq, Dirk Lievens, Michèle Hostekint, 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. 
Stemmen neen: Filip Deforche, Cyriel Ameye en Immanuel De Reuse 
Onthouden zich: Annelies Carron, Francis Reynaert, Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, Mieke 
Van Hootegem, Justine Pillaert, Siska Rommel, Daniel Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, Lien 
Vuylsteke, Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert. 
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BESLUIT: 

Enig artikel: Het amendement wordt aangenomen. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 23 mei 2016. 

 

 

 

Aanvulling politiereglement m.b.t. begraafplaatsen 

 
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. Brecht Vermeulen, raadslid N-VA, bij 

e-mail d.d. 18.05.2016 betreffende “aanvulling politiereglement m.b.t. begraafplaatsen”; 
 

AANHOORT: 
de toelichting van dhr. Brecht Vermeulen, raadslid N-VA, met volgende motivering: 
 
“Op de vorige vergadering van de gemeenteraad ontstonden bij momenten hevige discussies 
tijdens de bespreking van het agendapunt m.b.t. de laatste fase van de renovatie van de Oude 
Stedelijke Begraafplaats.  Het ging hier niet zozeer over de renovatiewerken zelf, dan wel over de 
al dan niet vermeende invulling die er aan de Oude Stedelijke Begraafplaats zou gegeven worden in 
het kader van een zgn. “park”. 

N-VA Roeselare pleit voor voldoende aandacht dat de sereniteit van de verschillende 

begraafplaatsen bewaard kan blijven.  Voor een groot deel rekenen we hiervoor uiteraard op het 
gezond verstand van de bezoekers.  

Maar voor een aantal zaken kan het nuttig en zelfs noodzakelijk zijn om het reglementair kader 

hiervoor ook duidelijker te maken. Dat reglementair kader bestaat op heden reeds gedeeltelijk met 
het politiereglement. Het werd voor het laatst gewijzigd op 21 maart 2016. 

Daarom leggen wij u voor dat het politiereglement van de stad Roeselare zou uitgebreid worden 

met een aantal bepalingen die concreet omschrijven wat niet kan, als verderzetting van de 
bestaande bepalingen in de Afdeling 3.2 “ordemaatregelen voor de begraafplaatsen” van 

Hoofdstuk 3 “Begraafplaatsen” van het Stedelijk Politiereglement.  

Artikel 3.2.2 van het Politiereglement bepaalt momenteel : 

“Op de begraafplaats is het voor bezoekers en aannemers die gelast zijn aan de graven werken te 
verrichten verboden:  
1. de muren en omheiningen van de begraafplaatsen, evenals de omheiningen van de graven, de 
grafstenen en de gedenkstenen te beklimmen;  
2. de graven, de strooiweide, de gras- en bloemperken te betreden;  
3. afval, papier en andere voorwerpen weg te werpen binnen de omheining van de begraafplaats, 
tenzij in de daartoe bestemde korven of bakken. Deze korven of bakken mogen alleen gebruikt 
worden voor afval afkomstig van de begraafplaats;  
4. zonder toelating binnen te dringen in de lokalen voorbehouden aan het personeel;  
5. te bedelen, geld in te zamelen, zijn diensten aan te bieden, enigerlei voorwerp te venten, uit te 
stallen of te verkopen;  
6. reclamebriefjes uit te delen, plakbrieven, borden, geschriften of andere publiciteitstekens aan te 
brengen, zowel binnen de begraafplaats als op de poorten en muren;  
7. op gelijk welke wijze de doorgang van een lijkstoet te belemmeren;  
8. zonder toelating van de grafbewaker om het even welk voorwerp dat zich op de begraafplaats 
bevindt, weg te nemen of te verplaatsen;  
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9. enig dier mee te brengen of binnen te laten, met uitzondering van honden aan de leiband;  
10. zich zodanig te gedragen dat men anderen stoort of beledigt, of op een wijze die 
onverenigbaar is met de rust en de waardigheid van de plaats of met de eerbied die aan de doden 
is verschuldigd.  
11.begrafenissen of lijkstoeten te filmen of te fotograferen, met uitzondering voor familieleden of 
mits toelating van de familie” 
 

Wij vragen dat de raad haar akkoord zou verlenen aan de uitbreiding met : 

 
12. Een picknick te houden op de begraafplaatsen 

13. alcohol te drinken op de begraafplaatsen 
14. te roken op de begraafplaatsen 

15. activiteiten en opvoeringen op de stedelijke begraafplaats te laten doorgaan, behalve na 
voorafgaandelijke en schriftelijke goedkeuring door het schepencollege 

16.elektronisch versterkte muziek t spelen, behalve na voorafgaandelijke en schriftelijke 
goedkeuring door het schepencollege” 

 
En met tussenkomst van mevr. Annelies Carron waarbij ze hun stemgedrag wensen toe te lichten: 

“In punt 10 van artikel 3.2.2 van het politiereglement staat alles wat er moet staan; dat zij tegen 
vrijheidsberoving zijn”; 

 
En met tussenkomst van dhr. Immanuel De Reuse dat onduidelijk is wat sereniteit is; Hoe vul je dit 

woord in?; Wat sereen is voor de één, is daarvoor niet sereen voor de ander; 
 

Met het antwoord van burgemeester Kris Declercq dat op de vorige vergadering van de 
gemeenteraad bij momenten hevige discussies ontstonden tijdens de bespreking van het 

agendapunt m.b.t. de laatste fase van de renovatie van de Oude Stedelijke Begraafplaats; dat het 
niet zozeer ging over de renovatiewerken zelf, dan wel over de al dan niet vermeende invulling die 

er aan de Oude Stedelijke Begraafplaats zou gegeven worden in het kader van een zgn. “park”; dat 
N-VA Roeselare pleitte voor voldoende aandacht zodat de sereniteit van de verschillende 

begraafplaatsen bewaard kan blijven; dat hiervoor gerekend wordt op het gezond verstand van de 
bezoekers; maar dat voor een aantal zaken het nuttig kan zijn en zelfs noodzakelijk om het 

reglementair kader hiervoor ook duidelijker te maken; dat hiervoor een amendement wordt 
ingediend; 

 
Gaat over tot de stemming over het toegevoegd punt rekening houdend met het goedgekeurd 

amendement; 
 

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, Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert) 

Enig artikel: Het toegevoegd punt wordt, rekening houdend met het goedgekeurd amendement, 
goedgekeurd. 

Aldus gedaan in openbare zitting 23 mei 2016. 

 
Einde van de zitting: 1.30u 

 
Geert Sintobin        Dirk Lievens 

Stadssecretaris       Voorzitter gemeenteraad 
 

En goedgekeurd in openbare vergadering van 28 juni 2016. 
 

 
Geert Sintobin        Dirk Lievens 

Stadssecretaris       Voorzitter gemeenteraad 


