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GEMEENTERAAD D.D. 28 JUNI 2016 

 
 

Aanwezig:         30 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. Geert Depondt en dhr. José Debels, schepenen. 

Dhr. Gerdi Casier, mevr. Tania Feys, dhr. Francis Reynaert, mevr. Mieke Van Hootegem, dhr. 
Bart De Meulenaer, mevr. Justine Pillaert, raadsleden. 

 
 

MET OPEN DEUREN: 
 

Mededelingen: 
 

* Er werden 10 vragen om uitleg ingediend.  
 

* Op vraag van raadsleden worden de volgende A-punten behandeld als B-punten: 3 - 4 - 5 - 9 - 
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 20 - 21 - 22 

 
 

A-punten: 
 

AGENDAPUNT nr. 1 
 

Notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 23 mei 2016 - goedkeuring. 

DE GEMEENTERAAD: 

In toepassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad worden de notulen van de 
vergadering van de gemeenteraad van 23 mei 2016 ter goedkeuring voorgelegd; 
 
BESLUIT, met algemene stemmen: 
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Enig artikel: de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 23 mei 2016 worden 
goedgekeurd. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 28 juni 2016. 

 
 

Mevr. Mieke Van Hootegem, dhr. Francis Reynaert, dhr. Bart De Meulenaer en mevr. Justine 
Pillaert, raadsleden, vervoegen de zitting. 

Dhr. Geert Depondt, schepen, vervoegt de zitting. 

 
 
AGENDAPUNT nr. 2 
 
Vraag om uitleg d.d. 17.06.2016 van dhr. Stefaan Van Coillie; raadslid CD&V, betreffende de 
evaluatie van de wateroverlast. 

 
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 
17.06.2016 waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen 

over de evaluatie van de wateroverlast; 
 

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

vragen: 
- Welke maatregelen kunnen op korte termijn genomen worden om problemen als deze te 

voorkomen? 
- Welke strategische maatregelen op lange termijn zijn er mogelijk?; 

 
Met het antwoord hierop van schepen Marc Vanwalleghem dat de vorige grote wateroverlast 

dateerde van 5 juli 2005; dat toen burgemeester Luc Martens één maand burgemeester was; 
dat op 30 mei 2016 nog een grotere waterramp was en dat de huidige burgemeester pas 

enkele maanden burgemeester was; dat op 30 mei het volgende gebeurde: grote delen van 
West-Vlaanderen kreeg een neerslag van meer dan 100 m³ te verwerken in bijna 8 uur; dat 

wanneer zoveel regen valt verschillende combinaties mogelijk zijn: verzadiging van de riolen ter 
plaatse en teveel regen bovenopstroom die op Roeselare afkomt; dat er verschillende 

variabelen kunnen zijn bij overlast nl. klimatologische geschiedenis, het seizoen, de hoeveelheid, 
de tijdspanne, combinatie van de plaatsen waar de regen valt, de capaciteit van de infiltraties, 

de capaciteit van het slikken van de riolen, de capaciteit van de afvoer van riolen, de capaciteit 
van buffering van open waterlopen, de capaciteit van de afvoer van grote waterlopen; dat dus 

blijkt dat de vele bufferbekkens, de bermen, de verbreding van beken, die reeds aangelegd zijn, 
op vele plaatsen voldoende waren maar op één van die plaatsen was het echter onvoldoende, 

zoals in Roeselare, Dadizele en Zonnebeke; dat Roeselare op verschillende plaatsen getroffen 
werd: 

- in het noorden: Onledebeek en Krommebeek; het gebied van de Onledebeek bestrijkt  600 ha 
waarvan slechts 200 ha in Roeselare 

- in het westen: De Mandel en de Collievijverbeek: Er werden verschillende maatregelen 
genomen bv.  de aanleg aan de bovenloop van een gecontroleerd overstromingsgebied in 

Oostnieuwkerke die vooral Roeselare zou moeten beschermen; dat dit blijkbaar onvoldoende 
was en dat een bijkomende buffering zal aangelegd worden, vooral aan de zijlopen van De 

Mandel; dat de Duivelsbeek ook een bovenloop is van De Mandel; dat Hooglede min of meer 
bespaard is gebleven dankzij de werken in Gits; dat in de jaren 50 de Sint-Amandsbeek uit het 

waterloopnetwerk gehaald werd voor de aanleg van de N32 en dit ter hoogte van Buro II en het 
Clintonpark waardoor het water werd afgeleid naar het huidig stelsel; dat bij hevige regens het 
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water een uitweg zocht waarbij de huidige bedding onvoldoende was en het water dus zijn oude 
bedding zocht; dat wat betreft de Collievijverbeek er in het verleden beperkte maatregelen 

werden genomen; dat prioritair een gecontroleerd overstromingsbied dient aangelegd te 
worden en het buffervolume op de Collievijverbeek dient vergroot te worden;  

- in het zuiden: De Babilliebeek kwam enorm onder druk te staan van het water afkomstig van 
Moorslede, Beitem, Zilverberg,…; 

dat dus kan geconcludeerd worden dat Roeselare heel veel water ontvangen heeft van 
omliggende gemeenten; dat de burgemeester reeds aan aanvraag tot erkenning als 

rampgebied heeft ingediend; dat reeds 376 dossiers werden ingediend voor materiële schade 
en 97 landbouwdossiers voor economische schade; dat het een uitdaging is om om te gaan 

met de klimaatsverandering en de fouten die in het verleden werden gemaakt;  
 

En met repliek van het betrokken raadslid dat het een extreme situatie was en met vraag of er 
reeds gesprekken werden gevoerd met de provincie; 

 
En met antwoord van schepen Marc Vanwalleghem dat een persconferentie wordt 

georganiseerd op 07.07.2016 met een overzicht van alle acties op korte en lange termijn; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 28 juni 2016. 

 

 

Vraag om uitleg d.d. 20.06.2016 van dhr. Filip Deforche; raadslid Vlaams Belang, betreffende 
de nieuwe home-invasion in onze streek. 

 
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 
20.06.2016 waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen 

over de nieuwe home-invasion in onze streek; 
 

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

vragen: 
- Neemt u bijkomende maatregelen? Moet men anonieme controle verscherpen in 

industriewijken, waar zaakvoerders naast hun bedrijf wonen? 
- Een tijd geleden werd op het niveau van de politiezone een infovergadering gehouden over 

Buurt-Informatie-Netwerken, de zogenaamde BIN’s. We zijn nu al jaren verder en het lijkt onze 
fractie een goed idee om deze BIN’s ofwel nieuw leven in te blazen, of ervoor te zorgen dat een 

aantal nieuwe BIN’s kunnen opgericht worden? Zal u als gemeentebestuur de aanzet geven 
voor nieuwe BIN’s op het grondgebied van de stad? 

- Zonder paniek te willen zaaien, kan het stadsbestuur de bevolking misschien inlichten over de 
zaken die ze wel kan doen? Het degelijk afsluiten, politietelefoonnummers meegeven, adressen 

of telefoonnummers van reeds bestaande BIN’s?; 
 

En met antwoord van burgemeester Kris Declercq dat de veiligheid onze gemeenschappelijke 
zorg is; dat dit jaar in de provincie West-Vlaanderen 6 home-invasions gekend zijn; dat deze 

maand inderdaad ook in Roeselare een home-invasion werd gepleegd; dat deze cijfers in de lijn 
liggen van 2015 waar provinciaal 7 home-invasions werden geteld (t.e.m. juni) en 15 over gans 

het jaar en 3 home-jackings (volledig jaar); dat het aantal woninginbraken een sterk dalende 
trend vertoont: 

- Roeselare: t.e.m. maart 2016 waren er in Roeselare 19 inbraken in woningen, in 2014 
waren er dat op jaarbasis 212 en in 2015 145. 
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- Politiezone RIHO: t.e.m. maart 2016 waren er 37 inbraken in woningen, dezelfde periode in 
2014 waren dat er 92, dezelfde periode in 2015 waren er 64 woninginbraken; 

dat deze dalende lijn het gevolg is van preventie; 
dat zowel de Stad als de politie in het verleden reeds aangegeven heeft partner te willen zijn in 

een BIN; dat het buurtinformatienetwerk een systeem is van informatie-uitwisseling tussen een 
netwerk van de burger en de politiediensten; dat vanuit de burgers een coördinator wordt 

aangesteld die 24/24 beschikbaar is; dat deze taak heel tijdsintensief is waardoor er geen 
inwoners gevonden worden die als vrijwilliger willen optreden; dat dus een BIN dient opgericht 

te worden door burgers; dat daarom door de politiezone een alternatief werd onderzocht nl. de 
mogelijkheid om met sleutelfiguren (geen vrijwilliger) te werken in een permanent 

communicatiesysteem en de inzet van camera’s; dat een 7-tal maanden geleden hieromtrent 
een overleg plaats vond met UNIZO; dat de politiezone en de preventiedienst van de Stad wel 

sterk inzetten op inbraakpreventie; dat elke burger gratis fietsdiefstalpreventie-advies kan 
vragen bij de politiezone RIHO; dat dit ook bekend gemaakt wordt via de website van de Stad en 

de politie en via folders; dat daarenboven ook naar de wijken worden getrokken voor dergelijk 
advies in het kader van de actie “Preventie in de wijk”; dat hierbij elke woning in de wijk aan een 

quick scan wordt onderworpen;  
 

En met repliek van het betrokken raadslid dat hij blij is met de genomen maatregelen; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 28 juni 2016. 

 

 

Vraag om uitleg d.d. 23.06.2016 van mevr. Ria Vanzieleghem, raadslid CD&V, betreffende 

de verhuring van buggy’s. 
 

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 

23.06.2016 waarbij zij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen 
over de verhuring van buggy’s; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van mevr. Ria Vanzieleghem, raadslid CD&V en met vraag of de 
stad bereid is om een aantal buggy’s aan te kopen en te voorzien aan het station; 

 
Met het antwoord hierop van schepen Filiep Bouckenooghe dat deze vraag inderdaad een 

interessante piste is en dat dit inderdaad in het verlengde ligt van Blue-Bike en dat het 
uiteraard goed is om dit in samenwerking te doen met Eco-Velo; dat er reeds proefprojecten 

bestaan in andere steden en dat dit inderdaad perfect past in de visie van de stad: 
1. Kernplan: shoppingstad. 

2. Omslag duurzaam mobiliteit: perfecte aanvulling bus, trein en fiets 
3. Gezin en kindvriendelijk; 

dat dit voor de stad niet nieuw is; dat er echter nood is aan een haalbaarheidsstudie 
(hoeveelheid, kostprijs, waar aanbieden,…) 

 
En met repliek van het betrokken raadslid dat zij het positief vindt dat de stad hiervan ernstig 

werk wilt van maken; 
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waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

 

Aldus gedaan in openbare zitting van 28 juni 2016. 

 

 

Mevr. Tania Feys, raadslid, vervoegt de zitting. 
 

 
Vraag om uitleg d.d. 23.06.2016 van dhr. Frederik Nuytten, raadslid sp.a, betreffende de 
sociale clausule in openbare aanbestedingen. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

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

 
NEEMT AKTE: 

van de vraag van dhr. Frederik Nuytten, raadslid sp.a, ingediend bij schrijven van 23.06.2016 
betreffende de sociale clausule in openbare aanbestedingen; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van dhr. Frederik Nuytten, raadslid sp.a en met vraag naar de 
realisaties m.b.t. het opgenomen streefdoel in het beleidsakkoord m.b.t. het voorzien van een 

sociale clausule in een deel van de openbare aanbestedingen; 
 

En met antwoord van schepen Henk Kindt dat in het beleidsakkoord inderdaad werd 
opgenomen dat voor de ondersteuning van de sociale economie 15% van de openbare 

aanbestedingen wordt gegund met een sociale clausule of aangepaste duurzame 
gunningscriteria; dat hiervoor regionaal actie werd ondernomen; dat in 2014 voorgesteld werd 

om vanuit de interlokale vereniging associatie MidWest met een lerend netwerk te werken aan 
sociaal aanbesteden/sociale overwegingen in overheidsopdrachten; dat deze actie kaderde 

binnen de Vlaamse Beleidsprioriteit regie sociale economie van Minister Homans; dat Midden-
West-Vlaanderen echter uit de boot viel bij de verdeling van de middelen omwille van het lage 

werkloosheidscijfer; dat de wenselijke personeelsinzet en expertise hiervoor achterwege bleef 
en dat de regionale actie bijgevolg werd geschrapt; dat niettegenstaande het verlies van 

Vlaamse middelen heel wat inspanningen t.o.v. de sociale economie vanuit de Stad werd 
gedaan; dat waar mogelijk en wenselijk sociale clausules werden ingezet of er werd 

geëxperimenteerd met nieuwe opdrachten of projecten; dat naast de overheidsopdrachten de 
Stad ook specifieke subsidies toekent aan organisaties uit de regio voor de werking of 

dienstverlening op ons grondgebied (bv. aan vzw Buurt en Co voor de uitbating van het 
dierenasiel, vzw de Kringwinkel,…); dat in 2016 wordt gewerkt aan een visie en principekaders 

voor aankoopbeleid; dat hiermee de basis wordt gelegd voor strategisch aankopen; dat het 
vertalen van sociale en duurzame beleidsdoelen in het aankoopbeleid van de stad hiervan een 

onderdeel vormt; dat hiervoor een intervisietraject van consultant “The Global Picture” in 
opdracht van IN-C wordt gevolgd en dat de Stad als voorbeeld werd opgenomen in een 

praktijkgids rond sociaal aanbesteden en diensten voor algemeen economisch belang; dat deze 
praktijkgids in het najaar van 2016 verschijnt; dat vanaf 2017 de middelen van minister 

Homans voor regie sociale economie opnieuw worden herverdeeld; dat er voorgesteld wordt 
om opnieuw in te dienen met de interlokale vereniging associatie Mid-west; 

 
En met repliek van het betrokken raadslid dat hij blij is met de geleverde inspanningen; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 28 juni 2016. 
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Vraag om uitleg d.d. 23.06.2016 van dhr. Steven Dewitte, raadslid Groen, betreffende de 
lokale boerenmarkt. 

 
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 23.06.2016 
waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over de lokale 

boerenmarkt; 
 

AANHOORT: 
de toelichting daaromtrent van dhr. Steven Dewitte, raadslid Groen, en met vraag of de Stad 

aanzet kan geven om ook in Roeselare een lokale boerenmarkt te organiseren; 
 

Met het antwoord van schepen Marc Vanwalleghem dat aan aantal jaren geleden 
(2011/2012) reeds een poging werd ondernomen om een lokale boerenmarkt op te starten; 

dat de wil en de interesse uit de sector er zeker was, maar praktisch bleek het toen moeilijk 
haalbaar; dat er ondertussen opnieuw gesprekken werden opgestart om dit initiatief nieuw 

leven in te blazen en dat de doelstelling is om in het voorjaar van 2017 dit te kunnen opstarten; 
dat in het kader van de korte keten ook verwezen wordt naar de brochure die werd uitgegeven 

m.b.t. alle thuisverkopen rechtstreeks aan de consument; 
 

En met dank van het betrokken raadslid voor het antwoord; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 28 juni 2016.  

 
 

Vraag om uitleg d.d. 23.06.2016 van mevr. Leen Sercu, raadslid Groen, betreffende de 
werking “zorgwekkende zorgmijders”. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

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

 
NEEMT AKTE: 

van de vraag van mevr. Leen Sercu, raadslid Groen, ingediend bij schrijven van 23.06.2016 
waarbij zij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over de werking 

van de “zorgwekkende zorgmijders”; 
 

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

“- Welke actieplannen liggen al op tafel? 
- In hoeverre kan de gebiedsgerichte werking hier haar rol spelen?”; 

 
Met het antwoord van schepen Geert Depondt dat dit gaat over een beperkt aantal mensen 

(10 à 15); dat die personen een multi-problematiek kennen; dat dit irriterend kan werken op de 
buurt en dat er reeds verschillende pogingen werden ondernomen via het klassieke circuit om 

daar een antwoord op te geven; dat door de politie echter werd vastgesteld dat het antwoord 
onvoldoende is; dat hiervoor ook de situatie in andere steden werd bekeken; dat het antwoord 

enerzijds het werken met een case-management is (verschillende hulpverleningsorganisaties 
werken samen) en anderzijds zelf naar de mensen toegaan binnen een gebiedsgerichte 

werking; dat deze personen geconfronteerd worden met verschillende problemen: 
psychiatrische problematiek, verslaving, opvang van daklozen; dat met de huidige werkwijze niet 
vooruit wordt gegaan; dat het de bedoeling is om met verschillende schepenen (wijkwerking, 
gebiedsgerichte werking, veiligheid, sociaal beleid) de krachten te bundelen in het project R-act; 
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dat de bedoeling is om vindplaatsgericht naar de mensen toe te gaan: dat de straathoekwerker 
hierin een cruciale rol speelt; dat moet geprobeerd worden polshoogte te krijgen van waarom 

ze aan de rand van de maatschappij staan; dat deze mensen zich weinig aantrekken van de 
maatschappij; dat er ook een protocol wordt afgesloten met de politie, het welzijnshuis en de 

gebiedswerker die de problematiek aankaart; dat de mensen van de omgeving ook moeten 
betrokken worden in die benadering;  

 
En met repliek van het betrokken raadslid dat ze hoopt op een sterke samenwerking zodat die 

mensen worden geholpen; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 28 juni 2016.  

 
 

Vraag om uitleg d.d. 24.06.2016 van mevr. Annelies Carron, raadslid Open Vld, betreffende 
de toekomstvisie SASK. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

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

 
NEEMT AKTE: 

van de vraag van mevr. Annelies Carron, raadslid Open Vld, ingediend bij schrijven van 
24.06.2016 waarbij zij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen 

over de toekomstvisie van de SASK; 
 

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

de toekomstvisie en de concrete betekenis voor de SASK; 
 

En met antwoord van schepen Michèle Hostekint dat er inderdaad een studie, een stay or leave 
studie, werd uitgevoerd; dat uit de studie is gebleken dat het nuttiger is om op zoek te gaan 

naar een nieuwe locatie; dat de Stad ook de intentie heeft om dit te doen; dat er nog weinig 
concrete antwoorden zijn; dat vooraf een behoeftenonderzoek dient opgestart te worden om te 

weten waaraan de nieuwe locatie moet voldoen: de inplanting, de goede bereikbaarheid, de 
duurzaamheid, de energievriendelijkheid, een goede toegankelijkheid van het gebouw; dat dit 

alles niet mogelijk is bij de renovatie van het gebouw; dat hiervoor aan tafel zal gezeten worden 
met de SASK om de pistes te bespreken; dat hiervan intensief werk zal gemaakt worden na de 

zomer; dat de locatie nu niet zal verwaarloosd worden maar dat er dus wel uitgekeken wordt 
naar een nieuwe locatie; 

 
En met repliek van het betrokken raadslid dat zij akkoord is met het feit dat grote 

renovatiekosten niet verantwoord zijn; dat dus reeds heel wat pistes onderzocht werden; dat 
overbodige onkosten niet verantwoord zijn maar dat het lang aanbieden van het kunstonderwijs 

zoals het nu is ook niet verantwoord is; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 28 juni 2016. 
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Vraag om uitleg d.d. 24.06.2016 van mevr. Annelies Carron, raadslid Open VLD, betreffende 

de vreemdelingentaks. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

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

NEEMT AKTE: 
van de vraag van mevr. Annelies Carron, raadslid Open VLD, ingediend bij schrijven van 

24.06.2016 waarbij zij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen 
over de vreemdelingentaks; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van mevr. Annelies Carron, raadslid Open VLD en met vraag naar 
de visie van de stad Roeselare omtrent de invoering van deze taks of m.a.w. zal dit in 

Roeselare aangerekend worden; 
 

En met antwoord van schepen Marc Vanwalleghem dat dit nog een voorontwerp is van besluit; 
dat het besluit nog dient goedgekeurd te worden; dat bij goedkeuring van het besluit inderdaad 

de mogelijkheid bestaat om een hogere prijs aan te rekenen; dat tot op vandaag wettelijk 
voorzien is dat de gemeentelijke retributie op de afgifte van een verblijfskaart voor niet-Belgen 

niet hoger mag zijn dan de retributie die wordt gevraagd voor de afgifte van de Belgische 
identiteitskaart; dat de ministerraad onlangs een ontwerp van KB goedkeurde waarbij het 

mogelijk zou worden om voor de A-kaart een retributie op te heffen van maximaal 50 euro; dat 
de A-kaarten worden afgeleverd aan een beperkte groep vreemdelingen; dat het die mensen 

betreft die het statuut van subsidiaire bescherming hebben, gezinsherenigers met niet-
Europeanen, tijdelijk geregulariseerde personen en niet-Europeanen die hier op basis van 

tewerkstelling blijven; dat zolang er geen KB definitief werd goedgekeurd het tarief van 5 euro 
wordt toegepast; dat indien het tarief wordt aangepast dit door de gemeenteraad dient 

goedgekeurd te worden; 
 

En met repliek van het betrokken raadslid dat dit  zou kunnen ingevoerd worden binnen 6 
maanden;  

 
En met antwoord van schepen Marc Vanwalleghem dat het probleem zal aangepakt worden 

wanneer de situatie zich aandient; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 28 juni 2016 
 

 
Vraag om uitleg d.d. 24.06..2016 van dhr. Brecht Vermeulen, raadslid N-VA, betreffende de 

toekenning door de Minister van een vergunning voor de kippenkwekerij in Beitem 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

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

NEEMT AKTE: 
van de vraag van dhr. Brecht Vermeulen, raadslid N-VA, ingediend bij schrijven van 

24.06.2016 waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen 
over de toekenning door de Minister van een vergunning voor de kippenkwekerij in Beitem; 
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AANHOORT: 
de toelichting daaromtrent van dhr. Brecht Vermeulen, raadslid N-VA, en met volgende vragen: 

“- Werd de stad Roeselare om advies gevraagd voor deze vergunning? Zo ja, wanneer en welk 
advies heeft het gegeven? 

- Wat zal het stadsbestuur doen om de ongerustheid van de (Roeselaarse) buurtbewoners weg 
te nemen? Zal het juridische stappen nemen? Of zal u andere maatregelen nemen?”; 

 
En met antwoord van schepen Nathalie Muylle dat Sininvest nv inderdaad een Roeselaarse 

vernootschap is, gevestigd in de Moorseelsesteenweg 228 in Roeselare; dat de Stad 
Roeselare niet betrokken is geweest in het ganse vergunningstraject van Sininvest nv; dat het 

aanvraagdossier betrekking heeft op het grondgebied Moorslede; dat de gemeente Moorslede 
de Stad niet heeft ingelicht over een lopende uitbreidingsaanvraag die een aanzienlijke impact 

kan hebben op de Roeselaarse woonkern; dat zij dit ook niet verplicht zijn maar dat het wel 
wenselijk was geweest om de Stad op zijn minst te wijzen op het onderwerp van de aanvraag in 

de nabijheid van Beitem; dat ook de burger nooit zijn bezorgdheid heeft meegedeeld; dat jaren 
terug één telefoontje was geweest van een buurtbewoner uit Beitem die polste naar een 

uitbreidingsaanvraag van een kippenkwekerij; dat de Stad toen geen weet had van een 
uitbreidingsaanvraag; dat als er klachten zijn, altijd contact mag opgenomen worden met de 

milieudienst van de stad; dat dit nauw wordt opgevolgd; dat de stukken deze week worden 
opgevraagd en dat tenslotte de Stad ten dienste staat van de mensen; 

 
En met repliek van het betrokken raadslid dat hij verbaast is over het feit dat de gemeente 

Moorslede geen advies vroeg aan de Stad omdat de hinder immers gemeente overschrijdend 
is; dat hij de bewoners zal adviseren om zich naar de Stad te richten; dat de mensen heel 

ongerust zijn en dat het aangewezen is dat iedereen aan dezelfde koord trekt; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 28 juni 2016. 

 
 
Vraag om uitleg d.d. 24.06.2016 van mevr. Siska Rommel, raadslid N-VA, betreffende 
sportterreinen voor nieuwe sportclubs. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

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

 
NEEMT AKTE: 

van de vraag van mevr. Siska Rommel, raadslid N-VA, ingediend bij schrijven van 24.06.2016 
waarbij zij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over de 

sportterreinen voor nieuwe sportclubs; 
 

AANHOORT: 
de toelichting daaromtrent van mevr. Siska Rommel, raadslid N-VA en met volgende vragen: 

“- Wat is de huidige stand van zaken m.b.t. beloftes/mogelijkheden voor volgend seizoen? Zijn 

er momenteel nog gesprekken met de besturen van deze nieuwe veldsporten? 

- Is er nu al meer duidelijkheid over een kunstgrasveld in onze stad? 

- Heeft de Stad een totaalvisie om het probleem van veldtekort van bovengenoemde sporten 

aan te pakken? 

- Is er als het ware een masterplan voorzien om de huidige en de toekomstige problemen in dit 

kader aan te pakken/op te lossen?”; 

 

En met antwoord van schepen Nathalie Muylle dat de rugbyclub haar matchen speelt op het 

veld van Onze Kinderen; dat er geen voetbal meer wordt gespeeld op het veld; dat de rugbyclub 
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dus kan beschikken over het veld om haar matchen te spelen; dat door de rugbyclub zelf doelen 

werden geplaatst en het veld werd op die plaatsen door de stad gerenoveerd; dat momenteel 

het veld niet bespeeld wordt om het wat te ontlasten zodat het opnieuw vanaf september kan 

ingezet worden voor wedstrijden; dat de club haar trainingen buiten Roeselare houdt; 

dat de hockeyclub 250 leden telt en momenteel speelt op de terreinen van Sint-Idesbald; dat ze 

daar nog voor één sportseizoen terecht kunnen (2016-2017); dat in het verleden volgende 

pistes werden verkend: KSV Roeselare en Onze Kinderen: 

- KSV Roeselare: gemengd gebruik geen optie omwille van speltechnische redenen 

- Onze Kinderen: geen lange termijn engagement; 

dat momenteel onderhandelingen worden gevoerd met MSKA, HCR en de Stad om een veld 

aan te leggen op de terreinen van MSKA; dat deze school de laatste jaren enkele 

sportrichtingen lanceerde en zich verder wil profileren als sportschool; dat bij nader onderzoek 

blijkt dat het toekomstig speelveld is ingetekend, op de biologische waarderingskaart als een 

complex van biologische minder waardevolle en waardevolle elementen; dat als het veld 

gerealiseerd wordt dan het grootste gedeelte van het aanwezige bos dient gerooid te worden; 

dat hieromtrent contact wordt opgenomen met het Agentschap voor Natuur en Bos;  

dat in Roeselare een 30-tal geïnteresseerde cricketspelers zijn; dat zij momenteel spelen op 

publiektoegankelijke zones (St. Sebastiaanpark, Klokkeput,…); dat het cricketveld ovaal is en 

wordt afgebakend door een polsdik touw dat in het gras ligt; dat gezien de grote oppervlakte 

(oppervlakte van 2 voetbalterreinen) die deze sport nodig heeft vooral werd gekeken  naar een 

locatie waar 2 voetbalvelden aansluiten; dat dit momenteel enkel mogelijk is op Schiervelde;  

dat dus een oefening wordt gemaakt van al de vragen van de sportclubs; dat ook wordt 

bekeken om terreinen multi in te zetten; dat dit echter niet zo eenvoudig is omdat dit geestelijk 

nog moet rijpen; dat de Stad de nood begrijpt en dit dus heel sterk opvolgt; dat ook hiervoor 

budgetten zullen voorzien worden; 

 

En met repliek van het betrokken raadslid dat het advies dus wordt afgewacht; dat de rugbyclub 

nu over een minimaal terrein beschikt (normaal meer uitloop nodig); dat ze nog wat op haar 

honger blijft zitten en aan de Stad vraagt dringend werk te maken naar de toekomst toe; 

 

En met antwoord van schepen Nathalie Muylle dat de Stad niet voor ieder probleem een 

oplossing kan bieden maar de Stad is wel bereid om mee te zoeken naar een oplossing; 

 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

Aldus gedaan in openbare zitting van 28 juni 2016. 

 
 

AGENDAPUNT nr. 6 

Afschaffing van een deel van een sentier 62 op de Atlas van de Buurtwegen van Rumbeke, 
gelegen tussen het Hof ter Weze en de Meensesteenweg - principiële goedkeuring. 
  
DE GEMEENTERAAD: 
 

Geomex bvba, Kapelleriestraat 3, 8840 Staden bezorgde voor zijn opdrachtgever De 
Brabander nv Hof ter Weze 15, 8800 Roeselare, de aanvraag voor de afschaffing van het deel 
van de voetweg nummer 62 op de Atlas van de Buurtwegen van Rumbeke, gelegen tussen Hof 
ter Weze en de Meensesteenweg op het perceel, Hof ter Weze 15. 
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Indien dit deel van de voetweg afgeschaft wordt, kan De Brabander nv op zijn perceel 542 m² 
en 185 m² bebouwbare oppervlakte bijwinnen. Bij de aanvraag werd het akkoord van de 

aangelanden met de afschaffing gevoegd. 

Dit gedeelte van de voetweg 62 is reeds lang in onbruik. Bovendien werden bij aanleg van de 
wegen in de KMO-zone ‘Hof ter Weze’ reeds gedeelten van buurtweg nr. 41 afgeschaft door de 

besluiten van de deputatie van 17 augustus 1995 en 6 september 2001. Hierdoor verloor dit 
deel van de voetweg 62 zijn verbinding met andere wegen en werd zijn functie vervangen door 

de aanleg van de nieuwe wegen in de KMO-zone ‘Hof ter Weze’. 

In zijn brief van 31 januari 2014 verklaart De Brabander nv zich akkoord om aan de Stad de 

prijs, in casu de vergoeding voor de opheffing van de erfdienstbaarheid van publieke doorgang 
(9/10 van de grondprijs), bepaald door de Afdeling Vastgoedtransacties of een erkend 

schatter van onroerende goederen, te betalen aan de Stad, nadat de procedure voor de 
afschaffing afgerond is. 

 
Gelet op de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en het Vlaams decreet van 4 april 2014. 
 

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 afschaffing van het deel van de sentier wordt principieel goedgekeurd. 
 
Art.2.- De procedure tot afschaffing wordt opgestart. Hierbij wordt een openbaar onderzoek 

gedurende 30 dagen georganiseerd, waarna de gemeenteraad definitief beraadslaagt 
over de aanvraag. 

 
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 28 juni 2016 
 

AGENDAPUNT nr. 7 a en b 

 
a) Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad, AZ Delta en WVI m.b.t. de realisatie 

Kwadestraat - goedkeuring. 

DE GEMEENTERAAD: 

In de gemeenteraad van 23 mei 2016 werd het bestek, opgemaakt door studiebureau Demey, 
voor de weg- en rioleringswerken in de Kwadestraat goedgekeurd. Hierbij werden de principes 
volgens dewelke de werken aan de kwadestraat zullen gefinancierd worden, ook toegelicht. De 
drie betrokken spelers, AZ Delta, WVI en stad, nemen elk 1/3 voor hun rekening. 

Deze principes werden nu opgenomen in een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst. Hierbij 
worden de voornoemde verdeelsleutels bevestigd.  

Als bijlage is de toelichtingsnota opgenomen zoals opgemaakt door bureau Demey, waarin het 
aandeel van elk van de betrokken partijen is opgenomen. Deze houdt rekening met het feit dat 

de problematiek van de waterhuishouding 100 % ten laste van de stad valt en de wijziging die 
in het bestek werd doorgevoerd op de raad van 23 mei 2016 ( aanleg in asfalt in plaats van 

betonklinkers ). 
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b) Procedure tot wijziging buurtweg - goedkeuring van de opstarting. 
 

Voor deze werken zal de procedure tot wijziging van een buurtweg ook opgestart worden. 
 

Studiebureau Demey maakte hiertoe een dossier met rooilijnplan en opmetingsplan. Aan de 
hand hiervan kan het openbaar onderzoek opgestart worden 

 
Gelet op art. 42 en 43 van het gemeentedecreet; 

 
Gelet op art. 119 bis van de nieuwe gemeentewet; 

 
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  

 

Artikel 1:. De Raad keurt het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst goed. 

Artikel 2:. De Raad beslist om de procedure tot wijziging van buurtweg op te starten. 

 
Aldus gedaan in openbare vergadering van 28 juni 2016. 
 

(zie bijlage 1) 
 

 
 

AGENDAPUNT nr. 8 
 

Uitrustingswerken in de verkaveling “Honzebroekstraat” - goedkeuring ontwerp en tracé van straten. 
 

DE GEMEENTERAAD: 

Studiebureau Demey heeft in opdracht van H2 nv uit Moorslede een lastenboek opgemaakt 

voor het uitvoeren van uitrustingswerken in de verkaveling Honzebroekstraat.  

Het betreft de aanleg van riolen, wegenis, wandel- en fietspaden, bufferbekken en groen binnen 

de verkaveling; 

 

De toegang tot de verkaveling wordt genomen via de Honzebroekstraat; 

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

provinciale reglementeringen werd een gescheiden rioleringsstelsel ontworpen; 

Het hemelwater, RWA leiding, wordt gebufferd aan 330 m³/ha in de riolering en een 

bufferbekken. Er is een buffervolume van minstens 193,14 m³ met een vertraagde afvoer van 

10l/sec/ha; 

De droogweerriolering, DWA leiding, wordt aangesloten op de DWA riolering van de 

Honzebroekstraat. De DWA leiding wordt uitgevoerd in grésbuizen met een diameter van 250 

mm; 

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

rooilijnbreedte van 14 m. De weg is opgebouwd uit een rijbaan van 5 m breed in bitumineuze  

verharding en wordt aan beide zijden afgeboord met een ter plaatse gestorte betonnen 
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trottoirband-watergreppel van 50 cm. Langs beide zijden is een voetpad voorzien van 1,5m 

breed in betonstraatsteen. De 10 parkeerstroken langs de toegangsweg en het wandel- en 

fietspad worden uitgevoerd in cementbetonverharding; 

De verkaveling omvat de creatie van 31 loten bouwgrond, bestemd voor de bouw van 

ééngezinswoningen. Er worden 13 open, 16 halfopen en 2 gesloten bebouwingen voorzien; 

Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 24 april tot en met 23 mei 2016. Er 

werden binnen deze termijn 4 bezwaarschriften ingediend, die enerzijds handelen over de vrees 

voor mogelijke wateroverlast en anderzijds over het voorgestelde tracé van fiets- en wandelpad; 

Na inzage van de bezwaren heeft de verkavelaar geoordeeld dat het noodzakelijk was om wat 

het voorgestelde tracé van het fiets- en wandelpad betreft, een technische aanpassing aan te 

brengen die hoofdzakelijk ingaat op de bezwaren hierover. Deze aanpassing werd ook 

teruggekoppeld met de bezwaarindieners; 

De aanlegkosten worden geraamd op € 406.467,50 excl. btw en zijn volledig ten laste van de 

bouwheer; 

De totale uitvoeringstermijn bedraagt 70 werkdagen; 
 

Gelet op artikel 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
 

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

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag: 

BESLUIT, met algemene stemmen: 

Enig artikel: Het ontwerp en tracé van straten voor de uitrustingswerken in de verkaveling 
“Honzebroekstraat” worden goedgekeurd. 

Aldus gedaan in openbare zitting van 28 juni 2016 

 

AGENDAPUNT nr. 15 

 

Aanpassing van het schoolreglement voor het stedelijk basisonderwijs - vaststelling. 

 
DE GEMEENTERAAD: 
 
Een schoolbestuur moet voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement opstellen dat de 
betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt; 

Het huidig schoolreglement van het stedelijk basisonderwijs, goedgekeurd in de gemeenteraad 

op 1 juli 2014, is door de gewijzigde regelgeving aan actualisatie toe; 

Op basis van het model van schoolreglement aangereikt door het Onderwijssecretariaat van de 

Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG) ligt een aangepast ontwerp ter 
goedkeuring voor; 

De actualisatie van het schoolreglement dringt zich op in onderstaande hoofdstukken : 

 hoofdstuk 1: procedure van inschrijven 
 hoofdstuk 3: richtlijnen i.v.m. afwezigheden 
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 hoofdstuk 5: onderwijsaanbod 
 hoofdstuk 7: onderwijs aan huis 
 hoofdstuk 8: schoolloopbaan 
 hoofdstuk 9: deelname aan extra-murosactiviteiten 
 hoofdstuk 11: schoolraad, ouderraad en leerlingenraad 
 hoofdstuk 13: kostenbeheersing 
 hoofdstuk 14: schending van de leefregels 
 hoofdstuk 17: persoonlijke levenssfeer; 

De meer specifieke regels en schoolafspraken zullen in een afsprakennota gegoten worden die 

door de respectieve schooldirecties opgemaakt zullen worden; 
 

Gelet op artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet; 
 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 

BESLUIT, met algemene stemmen: 

Enig artikel: De aanpassing aan het schoolreglement voor het stedelijk basisonderwijs wordt 
vastgesteld. 

Aldus gedaan in openbare zitting van 28 juni 2016. 
 

(zie bijlage 2) 
 

 
 

AGENDAPUNT nr. 17 
 

Tijdelijk reglement houdende de regeling van de publiciteit, het uitdelen van pamfletten, 
manifestaties, verkoopstanden en geluidshinder naar aanleiding van het 

‘Natourcriterium’ op dinsdag 26 juli 2016. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

Gelet op het gemeentedecreet, art 42 §1 waarbij de gemeenteraad over de volheid van 
bevoegdheid beschikt ( verstrekken van een concessie valt overigens niet onder de definitie 

dagelijks bestuur ); het verstrekken van een concessie op het openbaar domein is noodzakelijk 
in functie van een vlotte organisatie van het ‘Natourcriterium’; 

 
Gelet op het stedelijk politiereglement, meer specifiek art 2.3.1, dat het mogelijk maakt om een 

vergunning af te leveren dat nadere detaillering inhoudt van de manier waarop de organisatie 
verder kan gebeuren; dat het noodzakelijk is om het voeren van publiciteit, het uitdelen van 

pamfletten, het houden van manifestaties, het plaatsen van verkoopstanden en het veroorzaken 
van geluidshinder te reglementeren 

 
BESLUIT, met algemene stemmen: 

 
Hoofdstuk I: Toewijzen concessie 

 
Artikel 1: Met het oog op het toewijzen van standplaatsen voor ambulante handelsactiviteiten 

en promotionele activiteiten wordt het beheer van het in Hoofdstuk 2, artikel 1 omschreven 
openbaar domein gedurende één dag,  

dinsdag 26 juli 2016, in concessie gegeven aan de organiserende vereniging,  
zijnde ‘vzw Roeselare Koerst’, aangesloten bij Wielerbond Vlaanderen met  
stamnr. 82007005, vertegenwoordigd door de  
heer Björn Gevaert, Gitsestraat 388 – bus 1 te 8800 Roeselare. 
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Artikel 2: De concessie houdende vereniging kan betaling van een standplaatsvergoeding 

vragen. 
 

Artikel 3: De concessiehoudende vereniging dient alle voorschriften, zoals geadviseerd door de 
politie en de brandweer, in acht te nemen zodat de openbare veiligheid en de openbare orde 

niet in het gedrang kunnen komen. 
 

 
Hoofdstuk II: Reglement betreffende de publiciteit, opstellen publiciteitsmateriaal en leurhandel. 

 
Artikel 1: Op dinsdag 26 juli 2016 is het voeren van publiciteit of het opstellen van 

publiciteitsmateriaal met betrekking tot andere manifestaties verboden langs het parcours en 
langs de openbare weg in de kring begrensd door de Kattenstraat,  

Albrecht Rodenbachstraat, Wallenstraat, Vrouwenstraat, Sint-Michielsplein, Zuidstraat, 
Patersstraat, Botermarkt, Leenstraat, Gasstraat, Stationsplein, Stationsdreef, Weverijstraat, 

Ronde Komstraat, Gasthuisstraat, Brugsesteenweg, Noordstraat en de Désiré Mergaertstraat 
uitgezonderd na goedkeuring van de concessiehoudende vereniging ‘vzw Roeselare Koerst’. De 

hierboven beschreven zone, inclusief de voornoemde straten, wordt in het verdere reglement 
betiteld als “projectzone”. 

 
Artikel 2: Vallen niet onder toepassing van de verbodsbepalingen in HFDST II, art.1: 

 Lokale handelszaken die in het bezit zijn van een permanente stedelijke vergunning om 
publimateriaal en/of verkoopsgoederen en/of terrassen op openbaar domein te 

plaatsen langs het parcours en langs de openbare weg in de voornoemde projectzone. 
Indien men evenwel ten gevolge van de organisatie van het criterium een tijdelijke 

uitbreiding wenst van de bestaande vergunning, dient men hiervoor de toestemming te 
verkrijgen van de concessiehoudende vereniging. 

 het parkeren van voertuigen die alleen de gewone firmanaam of aanduidingen voeren en 

niet kunnen aanzien worden als wagens bestemd om publiciteitsdoeleinden te maken. 
 

Artikel 3: Op dinsdag 26 juli 2016 is elke vorm van leurhandel verboden langs het parcours en 
langs de openbare weg in de voornoemde projectzone uitgezonderd na goedkeuring van de 

concessiehoudende vereniging ‘vzw Roeselare Koerst’: 

 Er is echter een uitzondering voorzien betreft de ambulante handel voor de 

marktkramen die wekelijks op de markt aanwezig zijn en dit tot 13u.  
 

 
Hoofdstuk III: Bedeling van pamfletten en het voeren van gerichte samplingacties. 

 
Artikel 1: Op dinsdag 26 juli 2016 is elke bedeling van pamfletten en het voeren van gerichte 

samplingacties verboden langs het parcours en langs de openbare weg in de voornoemde 
projectzone, uitgezonderd na goedkeuring van de concessiehoudende vereniging ‘vzw Roeselare 

Koerst’. 
 

 
Hoofdstuk IV: Uitbating van de terrassen. 

 
Artikel 1: De concessiehoudende vereniging ‘vzw Roeselare Koerst’. kan geen vergoeding 

vragen aan uitbaters die reeds een terrasvergunning hebben langs het parcours. Indien men 
echter een bijkomende terrasuitbreiding wil doen op 26 juli moet men de bijkomende m²’ers 

betalen aan de concessiehoudende vereniging ‘vzw Roeselare Koerst’, aan het geldende 
stedelijke tarief. 

 
 
  



28.06.2016 17 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Hoofdstuk V: Verkoopstanden, frituren, hamburgertenten, drankstanden enz. 
 

Artikel 1: Op dinsdag 26 juli 2016 is het verboden om verkoopstanden zoals frituren, 
hamburgertenten, barbecues, drankstanden of enige andere kramen te plaatsen langs het 

parcours en langs de openbare weg in de voornoemde projectzone uitgezonderd na 
goedkeuring van de concessiehoudende vereniging ‘vzw Roeselare Koerst’. 

 
Artikel 2: Dit verbod geldt eveneens op private terreinen die voor het publiek openbaar worden 

gemaakt en een openbaar karakter krijgen en die gelegen zijn binnen de projectzone waarvan 
sprake is in artikel 1 van Hoofdstuk II. 

 
Artikel 3: Handelaars of privé personen mogen geen dranken of etenswaren in blik of glas 

verkopen op het openbaar domein binnen de projectzone. 
 

 
Hoofdstuk VI: Manifestaties – Betogingen. 

 
Artikel 1: Op dinsdag 26 juli 2016 is het verboden om manifestaties en betogingen in te 

richten, te organiseren of te laten organiseren. 
 

 
Hoofdstuk VII: Geluidshinder. 

 
Artikel 1: De bepalingen omtrent geluidshinder, zoals beschreven in het stedelijk 

politiereglement van Roeselare, zijn integraal van toepassing. 
 

 
Hoofdstuk VII: Bestraffing en bekendmaking. 

 
Artikel 1: Overtredingen van dit reglement zullen vervolgd worden met GAS-sancties, zoals 

beschreven in het stedelijk politiereglement. 
 

Artikel 2: Afschrift van dit besluit wordt binnen de achtenveertig uur gestuurd aan: 
- Ministerie van de Vlaamse Executieve. 

- In drievoud aan de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen. 
- Tevens wordt van dit besluit dadelijk een afschrift gestuurd aan de griffie van de 

rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk en aan de griffie van 
de politierechtbank West-Vlaanderen afdeling Kortrijk. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 28 juni 2016. 

 
 

 

AGENDAPUNT nr. 19 

 

Jaarverslagen en jaarrekening Projectvereniging BIE 2015 - kennisname. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

Projectvereniging Bie is een intergemeentelijk samenwerkingsverband actief op vlak van roerend 
en onroerend erfgoed, bibliotheekwerking en cultuurcommunicatie. 

Dit intergemeentelijk samenwerkingsverband bundelt zeven gemeenten uit het midden van 
West-Vlaanderen (Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare en 

Staden). 
Verschillende deelwerkingen werden hierrond uitgebouwd: 

 Erfgoedcel TERF  

 samenwerking van bibliotheken (BROERE)  
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 een dienst onroerend erfgoed (RADAR).  

 Cultuurcommunicatie; 

 

De projectvereniging is onderworpen aan de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 
houdende de intergemeentelijke samenwerking, en aan de bepalingen van de statuten: 

“§ 2. De raad van bestuur stelt de rekening van het afgelopen jaar vast uiterlijk op 31 maart na 
het verstreken boekjaar. De raad van bestuur legt de jaarrekening samen met het verslag van 

de rekeningnazichters en het activiteitenverslag ter kennisgeving voor aan de gemeenteraden 
van de deelnemende gemeenten. De begroting wordt goedgekeurd uiterlijk op 31 december 

van het jaar dat voorafgaat.”; 
 

NEEMT AKTE: 
 

Enig artikel: van de jaarverslagen 2015 en de jaarrekening van de projectvereniging BIE. 
 
Aldus gedaan in openbare zitting van 28 juni 2016. 

 

 

B-punten: 
 
 
AGENDAPUNT nr. 3 
 
Rapportering van de stadssecretaris over het internecontrolesysteem voor het dienstjaar 
2015 - aktename. 
 
DE GEMEENTERAAD: 
 
De gemeenteraad heeft op 17 september 2007 zijn goedkeuring gehecht aan het 
internecontrolesysteem dat door de stadssecretaris, na overleg met het managementteam, 
werd vastgesteld. Dit systeem trad in werking op 1 januari 2008; 

Interne controle verschaft een redelijke zekerheid over het bereiken van de doelstellingen, het 
naleven van wetgeving en procedures, de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en 

beheersinformatie, het efficiënt en economisch gebruik van middelen, de bescherming van 
activa en het voorkomen van fraude. Hiertoe worden diverse beheers- of controlemaatregelen 

genomen; 
 

In overeenstemming met artikel 101 van het Gemeentedecreet rapporteert de stadssecretaris 
jaarlijks aan het college van burgemeester en aan de gemeenteraad over de werking en de 

organisatie van het systeem; 
 

Het managementteam heeft op 9 juni 2016 overlegd over het rapport en er akte van 
genomen; 

 
Artikel 99 van het Gemeentedecreet bepaalt dat de gemeenten instaan voor de interne 

controle van hun activiteiten; 
Artikel 87 §1, lid 2 van dit decreet stelt dat de stadssecretaris instaat voor de interne controle 

op de werking van de gemeentelijke diensten; 
 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 
 

NEEMT AKTE: 
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Enig artikel: van het rapport van de heer stadssecretaris omtrent het internecontrolesysteem 
voor het jaar 2015, 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 28 juni 2016. 

 
 

AGENDAPUNT nr. 4a) 

 
RUP Ter Walle - definitieve vaststelling. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
Het BPA Schiervelde werd bij MB van 26.03.1993 goedgekeurd. 

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

 
Het RUP Ter Walle heeft het doel om in de zone 7 van het BPA assistentiewoningen te 

voorzien en realiseert hierbij de visie van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan dat 
voldoende huisvesting voor senioren wil voorzien. Bijgevolg behoort de site tot één van de 

woonzorgzones die in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan zijn geselecteerd; 

Een gedeeltelijke herziening van het Bijzonder Plan van Aanleg is nodig omdat de huidige 

bestemming geen assistentiewoningen toelaat. De huidige bestemming laat enkel diensten als 
gemeenschapsfunctie toe; 

 
De dienst milieueffectenrapportagebeheer besliste in de brief van 11 mei 2015 dat de 

opmaak van een Plan-MER niet nodig is; 
 

De GECORO bracht op 12.10.2015 een advies uit en op 21.10.2015 werd een plenaire 
vergadering georganiseerd; 

 
De gemeenteraad stelde het ontwerp-RUP voorlopig vast op 14.12.2015; 

 
Het openbaar onderzoek van het RUP liep van 15.01.2016 tot en met 14.03.2016. 

Tijdens de periode van dit openbaar onderzoek werden drie bezwaarschriften en één 
advies ontvangen. 

De ontvangen adviezen en bezwaren werden in zitting van de GECORO behandeld op 
11.05.2016. 

Het RUP werd aan de hand van het advies van de GECORO aangepast. 
De stedenbouwkundige voorschriften, het grafisch plan en het plan bestaande toestand 

werden aan de hand van het advies van de GECORO aangepast; 
Het RUP wordt als volgt aangepast: 

 In de algemene bepalingen wordt het begrip 'assistentiewoning' verduidelijkt; 

 In artikel 1 wordt de specifieke zuidoostelijke locatie van de assistentiewoningen 

geschrapt; 

 In artikel 1 wordt de bepaling toegevoegd dat bij de stedenbouwkundige aanvraag 

rekening dient gehouden te worden met de privacy en de lichtinval van de 
omliggende woningen; 

 In artikel 2 wordt de mogelijkheid tot kleine nutsgebouwtjes in functie van de 

wijkrecreatie geschrapt. 

 In artikel 2 wordt de huidige aansluiting van de toegangsweg op deSchierveldestraat 

vastgelegd. Dit wordt ook op het grafisch plan verduidelijkt; 

Het RUP vervangt voor de delen van het plangebied het Gewestplan Roeselare-Tielt, 
goedgekeurd bij KB van 17.12.1979 en latere wijzigingen, het Algemeen Plan van Aanleg 
van Roeselare, goedgekeurd bij MB van 29.04.1991 en het BPA Schiervelde, 
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goedgekeurd bij MB van 26.03.1993; 
 

Gelet op het decreet van 27 april 2007 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en 
het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de 

milieueffectenrapportage over plannen en programma’s; 
 

Gelet op artikel 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO); 
 

BESLUIT, Met algemene stemmen -  12 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, Maxim Deweerdt) 

 
Artikel 1: 

Het RUP Ter Walle wordt definitief vastgesteld met volgende aanpassingen: 

 in de algemene bepalingen wordt het begrip 'assistentiewoning' verduidelijkt; 

 in artikel 1 wordt de specifieke zuidoostelijke locatie van de assistentiewoningen 
geschrapt; 

 in artikel 1 wordt de bepaling toegevoegd dat bij de stedenbouwkundige 

aanvraag rekening dient gehouden te worden met de privacy en de lichtinval van 
de omliggende woningen; 

 in artikel 2 wordt de mogelijkheid tot kleine nutsgebouwtjes in functie van de 

wijkrecreatie geschrapt. 

 in artikel 2 wordt de huidige aansluiting van de toegangsweg op de 
Schierveldestraat vastgelegd. Dit wordt ook op het grafisch plan verduidelijkt. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 28 juni 2016. 
 
(zie bijlage 3) 
 
 
AGENDAPUNT nr. 4b) 
 
RUP Ter Reigerie -  definitieve vaststelling. 
 
DE GEMEENTERAAD: 
 
Het BPA Schiervelde werd bij MB van 26.03.1993 goedgekeurd. Het college van 
burgemeester en schepenen besliste in zitting van 05.11.2012 om dit  

BPA gedeeltelijk te herzien bij de opmaak van RUP Ter Reigerie; 
 

Het RUP Ter Reigerie heeft de volgende doelstelling: 

 het realiseert de visie van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan: 

 dat wonen voorziet ter hoogte van de site Buro II op de hoek van de Ring-
Hoogleedsesteenweg met behoud van de bestaande structuren nl. (historische 

hoeve met architectuurbureau, waterpartij en groen).  

 dat voldoende aanbod aan huisvesting wil voorzien voor senioren.  

 het voorziet op de site Clintonpark naast kantoren ook wonen. Hiermee wordt rekening 
gehouden met het resultaat van de kantorenstudie d.d.11.02.2013 waarbij het 

kantorencomplex Clintonpark als volgt werd beoordeeld: 

 minder goed bereikbaar door verdere ligging van de E403;  

 een tekort aan parkeerplaatsen; 

 een verouderde infrastructuur verouderd;  

 nood aan revitalisering;  

 als inzetbaar voor kleinere kantoorruimtes van 100m²; 
 

De dienst milieueffectenrapportagebeheer besliste in de brief van 9 juni 2015 dat de 
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opmaak van een Plan-MER niet nodig is; 
 

De GECORO bracht op 08.04.2015 een advies uit; 
 

Op 30.04.2015 werd een plenaire vergadering georganiseerd; 
 

De gemeenteraad stelde het ontwerp-RUP voorlopig vast op 23.11.2015; 
 

Het openbaar onderzoek van het RUP liep van 15.01.2016 tot en met 14.03.2016. 
Tijdens de periode van dit openbaar onderzoek werden drie bezwaarschriften en één 

advies ontvangen. Op 1.02.2016 werd een infomoment voor de bevolking georganiseerd. 
De ontvangen adviezen en bezwaren werden in zitting van de GECORO behandeld op 

11.05.2016; 
Het RUP werd aan de hand van het advies van de GECORO aangepast; 

Eén advies van de Gecoro werd niet gevolgd. Het betreft het advies om geen achterste 
bouwlijn vast te leggen op bijvoorbeeld 32 meter ten opzichte van de zonegrens met Ter 

Reigerie en op bijvoorbeeld 26 meter ten opzichte van de zonegrens met de 
Hoogleedsesteenweg om een gebouw mogelijk te maken van ca. 20 meter breed; 

 
De reden tot het niet volgen van dit advies van de Gecoro is het tegemoetkomen aan de 

ingediende bezwaren waarbij: 
• wordt opgemerkt dat het behoud van het landschappelijk karakter in artikel 1 zich 

   enkel beperkt tot de vijver en de groenbuffer langs de ring; 
• wordt gevraagd om grotere bouwafstanden te voorzien tot de zonegrens om het groen 

  karakter te behouden. 
Het RUP wordt als volgt aangepast: 

 In de algemene bepalingen wordt het begrip 'gabarietregel' geschrapt en 

wordt een algemene bepaling omtrent de watertoets toegevoegd dat de aanleg van de 

ondergrondse constructies beperkt in het zuidelijk deel van het plangebied; 

 In artikel 1 wordt de opmaak van een mobiliteitsstudie opgelegd bij het 
inrichtingsplan dat bij de stedenbouwkundige aanvraag moet worden ingediend; 

 In artikel 1 wordt aan het inrichtingsplan een aantal bijkomende randvoorwaarden 
opgelegd: Dit zijn een hoogstaande landschapsarchitecturale overgang van de 

vijver naar de gebouwen, het maximaal behoud van de bestaande haag en het 
maximaal behoud/herintegratie van het bestaande groen in de bouwvrije stroken 

ten opzichte van Ter Reigerie, de Hoogleedsesteenweg en artikel 2; 

 In artikel 1 worden ten opzichte van de zonegrens met Ter Reigerie en artikel 2 

een achteruitbouwstrook vastgelegd; 

 In artikel 1 wordt de bouwhoogte langs Ter Reigerie verlaagd van 3 naar 2 

bouwlagen; 

 In artikel 1 wordt het hoogteaccent verlaagd van 7 naar 5 bouwlagen; 

 In artikel 1 wordt de breedte van de open ruimteverbindingen verbreed naar 

minimum 12 meter; 

 In artikel 2 wordt de bepaling omtrent woonzorg geschrapt gezien de juridische 

onzekerheid ervan; 

 In artikel 2 wordt de opmaak van een mobiliteitsstudie opgelegd bij het 

inrichtingsplan dat bij de stedenbouwkundige aanvraag moet worden ingediend; 
Het RUP vervangt voor de delen van het plangebied het Gewestplan Roeselare-Tielt, 

goedgekeurd bij KB van 17.12.1979 en latere wijzigingen en het Algemeen Plan van 
Aanleg van Roeselare, goedgekeurd bij MB van 29.04.1991. 

Binnen de contouren van het RUP ligt deels de verkaveling V1036B/1. Met het RUP wordt 
dit deel van de verkaveling opgeheven; 

Gelet op het decreet van 27 april 2007 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en 
het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de 
milieueffectenrapportage over plannen en programma’s; 
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Gelet op artikel 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO); 
 

BESLUIT, met algemene stemmen: 
 

Artikel 1: 
Het RUP Ter Reigerie wordt definitief vastgesteld met volgende aanpassingen: 

In de algemene bepalingen wordt het begrip 'gabarietregel' geschrapt en 
wordt een algemene bepaling omtrent de watertoets toegevoegd dat de aanleg 

van de ondergrondse constructies beperkt in het zuidelijk deel van het 
plangebied; 

 In het artikel 1 wordt de opmaak van een mobiliteitsstudie opgelegd bij het 

inrichtingsplan dat bij de stedenbouwkundige aanvraag moet worden ingediend; 

 In het artikel 1 wordt aan het inrichtingsplan een aantal bijkomende 

randvoorwaarden opgelegd: Dit zijn een hoogstaande landschapsarchitecturale 
overgang van de vijver naar de gebouwen, het maximaal behoud van de 

bestaande haag en het maximaal behoud/herintegratie van het bestaande groen 
in de bouwvrije stroken ten opzichte van Ter Reigerie, de Hoogleedsesteenweg en 

artikel 2; 

 In artikel 1 worden ten opzichte van de zonegrens met Ter Reigerie en artikel 2 

een achteruitbouwstrook vastgelegd; 

 In artikel 1 wordt de bouwhoogte langs Ter Reigerie verlaagd van 3 naar 2 

bouwlagen; 

 In artikel 1 wordt het hoogteaccent verlaagd van 7 naar 5 bouwlagen; 

 In artikel 1 wordt de breedte van de open ruimteverbindingen verbreed naar 

minimum 12 meter; 

 In artikel 2 wordt de bepaling omtrent woonzorg geschrapt gezien de juridische 

onzekerheid ervan; 

 In artikel 2 wordt de opmaak van een mobiliteitsstudie opgelegd bij het 

inrichtingsplan dat bij de stedenbouwkundige aanvraag moet worden ingediend. 

 In de toelichtende nota worden de beelden die naar het masterplan verwijzen 

geschrapt. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 28 juni 2016. 

(zie bijlage 3) 
 
 
 
AGENDAPUNT nr. 5 
 
Verkoop van grond voor de herlocalisatie van een gascabine, Populierstraat -  
goedkeuring van de verkoop en het ontwerp van akte van verkoop. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 
De gascabine in de Populierstraat ter hoogte van de woning nr. 243A op de hoek met de 

Ardooisesteenweg is momenteel overbelast. 
 

Met de bijkomende woningen in de verkavelingen langs de Izegemseaardeweg zal de afname 

van gas alleen maar toenemen. 

 

Daarom is een vervanging van de huidige gascabine door een zwaarder type nodig. De 

afmetingen van de nieuwe cabine bedragen 2,5m (lengte) op 1m (breedte), 1,9m (hoogte).  

Het huidig perceeltje van cv Gaselwest is echter te klein om deze nieuwe cabine te plaatsen en 

nog een veilige uitweg te hebben. Eveneens zou het zicht van huisnummer. 243A sterk 

gehinderd worden door de hogere cabine. 
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Aan de overkant van de Populierstraat is er echter een groenzone die openbaar domein is en 

eigendom van de Stad. Deze locatie is geschikt voor de nieuwe gascabine: 

- Er is voldoende ruimte voor de nieuwe gascabine. 

- Door de aanwezigheid van de muur is er geen visuele hinder vanuit de aanpalende 
woning. 

- De nieuwe gascabine moet zeker in de buurt van het kruispunt Populierstraat-
Ardooisesteenweg geplaatst worden omdat het gasnet hierrond is geconstrueerd en zo 

kunnen de werken met een minimum aan graafwerken uitgevoerd worden. 
 

Door het college van burgemeester en schepenen werd in zitting van 15 februari 2016 de 

verkoop principieel goedgekeurd. De verkoopsovereenkomst, waarbij een oppervlakte van 2,5 

m² verkocht wordt aan cv Gaselwest tegen een prijs van € 250,00, werd ondertekend op 15 

februari 2016. 

 

Door de Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid werd vervolgens een ontwerp 

van akte opgemaakt, waarbij de Stad Roeselare aan de opdrachthoudende vereniging ‘Eandis 

Assets’ (voorheen ‘Gaselwest’) met zetel te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 199, volgend 

onroerend goed verklaart te verkopen: 

Stad Roeselare – 2de afdeling:  
2 ca 50 dm² grond, gelegen Populierstraat, te nemen uit een perceel gekadastreerd volgens 

recent uittreksel uit de kadastrale legger als openbaar domein, sectie B zonder nummer, 
voor een prijs van 250,00 euro. 

Dit goed staat afgebeeld als lot nummer 1 op het opmetingsplan met referentie 2015.14122, 

opgemaakt op 3 maart 2016 door Teccon+. 

 

De verkoop geschiedt voor openbaar nut en in het bijzonder voor de oprichting van een 

gascabine ‘Populierstraat’ nr. G 2580. 

 

Gelet op het uittreksel uit het kadastraal plan en kadastrale fiche; 
 
Gelet op artikel 43 en titel VIII Bestuurlijk Toezicht van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in zijn verslag; 
 
BESLUIT, met algemene stemmen 
 

Art.1.- Bovenvermeld onroerend goed wordt overgeheveld van het openbaar naar het privaat 
domein van de stad. 

 
Art.2.- De verkoop en het ontwerp van akte verkoop worden goedgekeurd. 
 
Art.3.- De heer hypotheekbewaarder wordt van de verplichting ontslagen ambtshalve 

inschrijving te nemen bij overschrijving van de akte. 
 
Art.4.- De Vlaams commissaris van de Afdeling Vastgoedtransacties wordt gemachtigd om de 

Stad Roeselare te vertegenwoordigen voor het ondertekenen van de akte. 
 

Art.5.- 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 28 juni 2016 
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AGENDAPUNT nr. 9 
 

Heraanleg fietspaden 2016 
Dossier nr. WEG/336-2016 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

DE GEMEENTERAAD 

In het kader van de opdracht “Heraanleg fietspaden 2016” werd een bestek met nr. 
WEG/336-2016 opgesteld door de dienst Wegen en Mobiliteit. 

Deze werken omvatten: 
- het aanpassen en aanleggen van fietspaden in cementbeton- of asfaltverharding; 

- het leveren en plaatsen van constructies ter beveiliging van de fietser. 

In het bestek werd de mogelijkheid voorzien om de opdracht 3 maal telkens met 1 jaar te 

verlengen. 

Deze opdracht is als volgt opgedeeld: 

* Basisopdracht (Heraanleg fietspaden 2016), raming: € 66.265,79 excl. btw of 
€ 78.655,95 incl. btw; 

* Verlenging (Dienstjaar2017), raming: € 66.265,79 excl. btw of € 78.655,95 incl. btw; 
* Verlenging (Dienstjaar 2018), raming: € 66.265,79 excl. btw of € 78.655,95 incl. btw; 

* Verlenging (Dienstjaar 2019), raming: € 66.265,79 excl. btw of € 78.655,95 incl. btw. 

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 265.063,16 excl. btw of 

€ 314.623,80 incl. btw. 

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

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

inschrijver. 

In het meerjarenplan werd voor deze opdracht € 80.000 voorzien voor het dienstjaar 2016. 

Het totaal bedrag van de uitgevoerde werken, op jaarbasis, mag het beschikbaar budget van 
het desbetreffende dienstjaar nooit overschrijden.. 

Volgende wetgeving is van toepassing: 

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

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

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

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

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 24. 

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 
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Het KB van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen. 

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

bepaald artikel 5, § 2. 

Gehoord het schepencollege in zijn verslag; 

BESLUIT: met algemene stemmen 

Artikel 1 

Het bestek met nr. WEG/336-2016 en de raming voor de opdracht “Heraanleg fietspaden 
2016”, opgesteld door de dienst Wegen en Mobiliteit 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 € 265.063,16 excl. btw of € 314.623,80 incl. 
btw. 

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

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

Aldus gedaan in openbare vergadering van 28 juni 2016. 
 

 
 

AGENDAPUNT nr. 10 
 

Herstellingswerken aan betonwegen / fietspaden 
Dossier nr. WEG/335-2016 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

DE GEMEENTERAAD: 

In het kader van de opdracht “Herstellingswerken aan betonwegen / fietspaden” werd een 
bestek met nr. WEG/335-2016 opgesteld door de dienst Wegen en Mobiliteit.  

Deze werken omvatten: 
- Plaatselijk herstel van betonrijwegen, fietspaden en aanliggende parkeerstroken, goten en 

verhardingen; 
- Het vernieuwen en op hoogte stellen van inspectiedeksels en afdekkingsinrichtingen. 

 
In het bestek werd de mogelijkheid voorzien om de opdracht 3 maal telkens met 1 jaar te 

Deze opdracht is als volgt opgedeeld: 
* Basisopdracht (Herstellingswerken aan betonwegn / fiespaden), raming: € 82.173,00 excl. 

btw of € 98.020,23 incl. btw; 
* Verlenging (Dienstjaar 2017), raming: € 82.173,00 excl. btw of € 98.020,23 incl. btw; 

* Verlenging (Dienstjaar 2018), raming: € 82.173,00 excl. btw of € 98.020,23 incl. btw; 
* Verlenging (Dienstjaar 2019), raming: € 82.173,00 excl. btw of € 98.020,23 incl. btw. 

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 328.692,00 excl. btw of 
€ 392.080,92 incl. btw. 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding. 
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Het openbaar karakter van de aanbesteding laat toe dat meerdere aannemers zich kunnen 
kandidaat stellen voor deze overheidsopdracht om te gunnen aan de laagste regelmatige 

inschrijver. 

De uitvoeringstermijn bedraagt 12 maanden. 

In het meerjarenplan werd voor deze opdracht € 100.000 voorzien voor het dienstjaar 2016. 
Het totaal bedrag van de uitgevoerde werken, op jaarbasis, mag het beschikbaar budget van 

het desbetreffende dienstjaar nooit overschrijden. 

Volgende wetgeving is van toepassing: 

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

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

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

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

en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

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

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 24. 

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

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 

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

latere wijzigingen. 

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

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

Gehoord het schepencollege in zijn verslag; 

BESLUIT: met algemene stemmen 

Artikel 1 
Het bestek met nr. WEG/335-2016 en de raming voor de opdracht “Herstellingswerken aan 

betonwegen / fietspaden”, opgesteld door de dienst Wegen en Mobiliteit 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 € 328.692,00 excl. btw of € 392.080,92 incl. 

btw. 

Artikel 2 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. 

Artikel 3 

Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 28 juni 2016. 
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Dhr. Brecht Vermeulen en mevr. Mieke Van Hootegem, raadsleden, verlaten de zitting. 
 

AGENDAPUNT nr. 11 
 

Toekennen van de straatnaam Duivelsstraat aan de verkaveling van Hectaar in de 
Beversesteenweg en het wijzigen van 2 bestaande adressen - definitieve vaststelling. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
Voorgesteld wordt de straatnaam “Duivelsstraat” toe te kennen aan de verkaveling van Hectaar 

in de Beversesteenweg en het wijzigen van 2 bestaande adressen bedrijvengebied Beveren; 
Door Hectaar nv werd op 16.07.2015 een aanvraag tot verkaveling ingediend.  
Het college van burgemeester en schepenen heeft hiervoor een vergunning verleend in zitting 
van 07.12.2015. 
De verkavelingsvergunning betreft het verkavelen van 3 deelkadasterpercelen in 8 loten (6 open 
en 2 halfopen bebouwingen), het voorzien van een elektriciteitscabine en de aanleg 
van openbare wegenis; 
 
De Deelraad Erfgoed stelde voor om de straatnaam “Duivelsstraat” toe te kennen aan de 
nieuwe straat.  
De oude Duivelsstraat werd destijds herbenoemd en geïntegreerd in de Beversesteenweg, 
waardoor de straatnaam ‘Duivelsstraat’ niet meer gebruikt wordt of niet meer bestaat. 
Het lijkt aangewezen om voor de nieuw aan te leggen straat een nieuwe straatnaam toe te 
kennen, en niet op te nemen in de Beversesteenweg met bestaande huisnummers.  
Er wordt eveneens geopteerd om het stuk bestaande Beversesteenweg met de 2 huisnummers 
585A en 587 ook te herbenoemen in Duivelsstraat.  
De herbenoeming van dit gedeelte Beversesteenweg houdt in dat er 2 bestaande adressen 
moeten wijzigen. De bewoners worden hiervan verwittigd per aangetekend schrijven. 
Voor deze hernummering wordt de compensatiemaatregel ‘Administratieve adreswijziging’ 
(goedgekeurd gemeenteraad d.d.  21.09.2015) toegepast; 
 
De gemeenteraad heeft in zitting van 25.01.2016 het voorstel principieel vastgesteld, waarop 
de procedure van openbaar onderzoek volgde; 

Het openbaar onderzoek startte op 15.02.2016 en eindigde op 15.03.2016. Tijdens deze 

procedure werd 1 bezwaarschrift/opmerking ingediend. 
Dit bezwaar is ontvankelijk, doch ongegrond cf. de beslissing van het college van burgemeester 

en schepenen van 13.06.2016; 
 

Op 16.02.2016 verleende de cultuurraad positief 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 - 10 onthoudingen (Frederik Declercq, Justine Pillaert, 
Siska Rommel, Daniel Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, Filiep Manhaeve, 
Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt) 
 
Art. 1: De gemeenteraad gaat definitief akkoord om volgende straatnaam toe te kennen : 
“Duivelsshoekstraat” aan de verkaveling van Hectaar in de Beversesteenweg en het wijzigen van 
2 bestaande adressen. 
 
Art. 2: Dit besluit zal onderworpen worden aan het toezicht georganiseerd bij decreet van 
28 april 1993. 
 
Aldus gedaan in openbare vergadering van 28 juni 2016. 
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Mevr. Mieke Van Hootegem, raadslid, vervoegt de zitting. 
 

 
AGENDAPUNT nr. 12 

Vervanging van hoogspanningscabines en hoofdborden 
Dossier nr. GEB/023-2016 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

DE GEMEENTERAAD 

Enkele van onze hoogspanningscabines zijn niet meer in orde met de huidige reglementering 

rond veiligheid. Hoogspanningscabines en laagspanningsinstallaties moeten voldoen aan het 

nieuwe KB van 04.12.2012 aangaande elektrische installaties. Oudere installaties moeten aan 

een aantal veiligheidsvoorschriften voldoen en er dienen risicoanalyses te gebeuren. Hieruit 

bleek dat aan de installaties opgenomen in het bestek aanpassingen moeten gebeuren en 

enkele cabines zelfs volledig vervangen dienen te worden. Het conform stellen van de 

installaties moet gebeuren in samenspraak met Eandis en tegen eind dit jaar. 

In het kader van de opdracht “Vervanging van hoogspanningscabines en hoofdborden” werd een 

bestek opgemaakt door de dienst Gebouwen. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 193.850,00 excl. btw of € 234.558,50 

incl. 21% btw. 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met bekendmaking. 

Op de volgende budgetsleutels werd hiervoor een bedrag voorzien: 

22100007/011909 P03-0001 DEP05-1 
22100007/074002 P03-0015 DEP05-1 

22100007/082001 P03-0026 DEP05-1 
22100007/082002 P03-0027 DEP05-1 

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

bepaald artikel 5, § 2. 

Gehoord het schepencollege in zijn verslag; 

BESLUIT: met algemene stemmen 

Artikel 1 

Het bestek met nr. GEB/023-2016 en de raming voor de opdracht “Vervanging van 
hoogspanningscabines en hoofdborden”, opgesteld door Stad Roeselare worden goedgekeurd. 

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, 

leveringen en diensten. De raming bedraagt € 193.850,00 excl. btw of € 234.558,50 incl. 
21% btw. 

Artikel 2 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met bekendmaking. 

Artikel 3 

Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 28 juni 2016. 

 

Dhr. Brecht Vermeulen, raadslid, vervoegt de zitting. 

 
 

AGENDAPUNT nr. 13 
 

Raamcontract geïntegreerde beveiligingssystemen stadsgebouwen Roeselare dj 2017-2020 
Dossier nr. GEB/018-2016 

goedkeuring keuze wijze van gunnen en voorwaarden ervan, starten selectieprocedure en 
publicatie  

 
DE GEMEENTERAAD 

 
Het is wenselijk dat een raamcontract wordt opgestart voor het leveren en plaatsen van 

geïntegreerde beveiligingssystemen voor diverse gebouwen (bijvoorbeeld het WieMu, TRAX fase 
2,…). 

De intentie van het raamcontract is het aanstellen van een vaste partner met als bedoeling te 
komen tot één uniform systeem voor alle stadsgebouwen. 

Van de partner wordt verwacht dat: 
-er meegedacht wordt naar het concept van het beveiligingssysteem; 

-het concept wordt uitgewerkt (waar lezers, welk type lezers, welk type sloten…); 
-er een bekabelingsschema wordt opgemaakt met als doel de bekabeling te integreren in het 

lastenboek van het lot elektriciteit; 
-alle veldapparatuur wordt aangesloten; 

-alles correct wordt geprogrammeerd; 
-de werken gecoördineerd worden met de verschillende aannemers (elektriciteit, ruwbouw, 

schrijnwerk…); 
-de nodige opleidingen worden voorzien voor de gebruikers; 

-er kan gerekend worden op een dienst na verkoop 24u/24u en 7d/7d. 

Het dossier wordt opgesplitst in 3 delen, namelijk: 
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Perceel 1: toegangscontrole, inbraak- en branddetectie en camerabewaking (inclusief centraal 
beheer van de 4 delen) 

Perceel 2: materiaal en sleutelbeheer 
Perceel 3: elektrische sloten 

Er wordt voorgesteld te opdracht te gunnen via een “onderhandelingsprocedure met 

bekendmaking”, en te beroepen op art. 26§2,1,b, onzekere globale prijs. De apparatuur die zal 
aangeschaft worden en waarvoor nu een aanbesteding wordt uitgeschreven zal vooral komen in 

nieuwe of te renoveren gebouwen waarvan op heden nog geen concrete bouwplannen bestaan.  
Elke bestelling in het kader van een nieuw gebouw zal maatwerk zijn waarvan de details op 

vandaag nog niet gekend zijn of ingeschat kunnen worden. 

De procedure bestaat uit 2 stappen. 

1. de publicatie van de selectiecriteria.  
De firma’s die geïnteresseerd zijn om hieraan mee te werken, kunnen zich kandidaat stellen, 

indien ze voldoen aan de selectiecriteria. 
2. de prijsvraag. 

Er wordt een bestek opgemaakt en aan de geselecteerde firma’s wordt gevraagd om prijs op te 
geven. 

 
De opdracht wordt gegund aan de meest voordelige inschrijver en dit op basis van de in het 

bestek vermelde gunningscriteria. 

De percelen zijn elk afzonderlijk toe te wijzen en lopen over een periode van 4 jaar. Er wordt per 
dienstjaar een bepaald budget hiervoor voorzien dat niet overschreden mag worden. 

Er wordt voorgesteld om de selectieprocedure op te starten en een aankondiging van de 

opdracht op nationaal niveau te verzenden. 

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° b (de aard van de werken/leveringen/diensten of de onzekere omstandigheden maken 

een vaststelling vooraf van een globale prijs niet mogelijk). 

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

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 

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

latere wijzigingen. 

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

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 

Gehoord het schepencollege in zijn verslag; 
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BESLUIT: met algemene stemmen 

Artikel 1 

De selectievereisten zoals opgenomen in de publicatie en de raming voor de opdracht 
“Raamcontract geïntegreerde beveiligingssystemen stadsgebouwen Roeselare dj 2017-2020”, 

opgesteld door Stad Roeselare worden goedgekeurd.  

Artikel 2 

vengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure met 
bekendmaking. 

Artikel 3 
De opdracht zal nationaal bekend gemaakt worden. 

Artikel 4 
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 28 juni 2016. 
 

 
Mevr. Siska Rommel, raadslid, verlaat de zitting. 

Dhr. Gerdi Casier, raadslid, vervoegt de zitting. 
 

 
AGENDAPUNT nr. 14 

 
Sportcentrum Beveren: vernieuwen sportvloer na waterschade 

Dossier nr. 062/023-2016 
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

DE GEMEENTERAAD 

Met de extreme regenval van 30 mei 2016 is de sporthal van Beveren onder water gelopen. 

Hierdoor is de sportvloer zwaar beschadigd en moet deze vervangen worden. Daar het 
sportstadion dagelijks gebruikt wordt door zowel scholen als verenigingen (betalend) en deze 

niet of moeilijk kunnen uitwijken naar een andere sporthal, dringt een herstel zich op. 

In het kader van de opdracht “Sportcentrum Beveren: vernieuwen sportvloer na waterschade” 

werd een bestek opgemaakt door de dienst Gebouwen. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 107.738,00 excl. btw of € 130.362,98 

incl. 21% btw. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking op basis van artikel 26, § 1, 1° c (dwingende spoed als gevolg van 
gebeurtenissen die voor de aanbestedende overheid onvoorzienbaar waren). 

De goedkeuring van de gunningswijze in dit dossier behoort tot de bevoegdheid van de 

gemeenteraad. Het college van burgemeester en schepenen heeft echter bij hoogdringendheid 

de lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma’s goedgekeurd in zitting van 13 juni 

2016 en legt deze beslissing nu voor akte name voor aan de gemeenteraad cf. art. 57, 58 en 

17 van het gemeentedecreet (dwingende en onvoorziene omstandigheden). 

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, en artikel 157, betreffende dwingende en 

onvoorziene omstandigheden. 
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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, 
§ 1, 1° c (dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die voor de aanbestedende overheid 

onvoorzienbaar waren). 

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

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 

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

latere wijzigingen. 

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

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

Gehoord het schepencollege in zijn verslag; 

NEEMT AKTE: 

Er wordt akte genomen van volgende beslissing genomen door het College van Burgemeester 
en Schepenen van 13 juni 2016:  

 
Artikel 1 
Het bestek met nr. 062/023-2016 en de raming voor de opdracht “Sportcentrum Beveren: 
vernieuwen sportvloer na waterschade”, opgesteld door Gebouwen 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 € 107.738,00 excl. btw of € 130.362,98 incl. 
21% btw. 

Artikel 2 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking op basis van artikel 26, §1,1°c (dwingende spoed als gevolg van 
gebeurtenissen die voor de aanbestedende overheid onvoorzienbaar waren). 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 28 juni 2016. 

 
De zitting wordt geschorst vanaf 21.40u tot 21.55u. 

 
 

AGENDAPUNT nr. 16 
 

Reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar 
domein 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; 1  

                                                           
1  Voor wat de Vlaamse gemeenten betreft: artikel 42 is, samen met heel wat andere bepalingen van het gemeentedecreet 
van 15 juli 2005 i in werking getreden op 1 januari 2007, dit ingevolge het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 
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Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de 

organisatie van openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005 en wet van 20 juli 2006,  
meer bepaald de artikelen 8 tot en met 10, 

 
Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en 

organisatie van ambulante activiteiten, meer bepaald de artikelen 23 tot en met 44; 
 

Overwegende dat volgens artikel 8  §1 van voornoemde gewijzigde wet de organisatie van 
ambulante en kermisactiviteiten op de openbare markten en kermissen, wordt geregeld bij 

gemeentelijk reglement; 
 

Overwegende dat volgens artikel  9§ 1 van voornoemde gewijzigde wet de organisatie van 
ambulante en kermisactiviteiten op het openbaar domein, buiten de openbare markten en 

kermissen, wordt geregeld bij gemeentelijk reglement; 
 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 

BESLUIT, met algemene stemmen - 16 neen (Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, Mieke 

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

Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt, Filip Deforche, 

Cyriel Ameye, Immanuel De Reuse, Annelies Carron en Francis Reynaert) 
 

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten 
 

Artikel 1 Gegevens van de openbare markten (wet art. 8 §2) 
 

De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare markten in: 
De gemeenteraad vertrouwt aan het College van Burgemeester en Schepenen de bevoegdheid 

toe om de markten in te delen en wijzigingen op te nemen. Het College zal voor elke 
standplaats de ligging, de grootte en het gebruik bepalen. 

Het schepencollege is eveneens bevoegd om de markten tijdelijk te verplaatsen. Het kan ook 
gelegenheidsmarkten inrichten, zoals avond-, feest- en jaarmarkten. 

Tijdstip en plaats van de gewone markt(en): 
 

PLAATS:  Grote Markt, Polenplein, Botermarkt en Noordstraat. 
DAG: elke dinsdagvoormiddag 

UUR: 7.00 - 12.30 u 
De handelsactiviteit dient gestaakt om 12.30 u, de marktpleinen volledig ontruimd om 

13.30 u 
SPECIALISATIE:  gemengd 

PLAN VAN DE STANDPLAATSEN: zie bijlage 1 
Commentaar: Gezien dit plan aan voortdurende wijzigingen onderhevig is, is bepaald dat 

een plan met indeling in zones volstaat. Een gedetailleerde lijst met specificaties wordt 
één keer per jaar bezorgd aan de federale overheid. Deze bepaling zal opgenomen 

worden in een omzendbrief.  
 

Artikel 2 Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8 §2, art. 10 §1 en KB art. 
25) 

 
Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan :  

- de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen 
houders van een “machtiging als werkgever” 

                                                           

november 2006 betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en ter 
uitvoering van artikelen 160 en 179 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 (B.S. 30.11.2006). Artikel 117 NGW wordt 
door dit besluit ook opgeheven . 
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- rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend 
door tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de 

vennootschap die houder is van de “machtiging als werkgever”  
 

De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de verantwoordelijken van 
verkoopacties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig artikel 7 van 

voornoemd KB van 24 september 2006. 
De verantwoordelijke van de actie vraagt via een uniform formulier de toelating aan de 

burgemeester. 
 

Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per 
onderneming beperkt tot 1 
UITZONDERING : Beroepsverenigingen van standwerkers kunnen tot maximaal 3 plaatsen 
verkrijgen om onder hun leden te verloten. Maandelijks dienen zij een lijst met de namen van de 
aangeduide standwerkers aan het stadsbestuur voor ter leggen. (zie art. 15 van dit reglement) 
 Het  College kan het aantal standplaatsen met gelijksoortig aanbod beperken. 
Tegen de beslissing van het College is geen beroep mogelijk.. 
 

Artikel 3 Verhouding abonnementen – losse plaatsen (KB art. 24 §1) 
 

De standplaatsen op de openbare markt worden toegewezen: 
- hetzij per abonnement (maximum 95 % van het totaal aantal standplaatsen) 

- hetzij van dag tot dag (minimum 5 % van het totaal aantal standplaatsen)  
Bij de standplaatsen die per abonnement worden toegewezen , wordt voorrang gegeven aan de 

standwerkers2 tot 5 % van het totaal aantal standplaatsen op de markt.  
 

Artikel 4 Toewijzingsregels losse plaatsen (KB art 27) 
 

De toewijzing van losse plaatsen gebeurt3 bij loting onder toezicht van de door het College 
aangestelde ambtenaar. 

De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats aanwezig 
zijn. 

 
Artikel 5 Toewijzingsregels per abonnement op de openbare markten 

 
5.1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats per abonnement (KB art. 28 en 30) 

 
Wanneer een standplaats die per abonnement toegewezen wordt, vrijkomt ,zal deze vacature 

bekend gemaakt worden door publicatie van een kennisgeving (cf. bijlage)  
Deze kennisgeving zal gebeuren via de website www.roeselare.be en/of via de lokale pers. 

De kandidaturen kunnen ingediend worden na een melding van vacature of op elk ander tijdstip. 
De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften van artikel 30 §1, tweede lid van 

het KB van 24 september 2006 4en binnen de termijn voorzien in de kennisgeving van de 
vacature (cf. bijlage). Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden.  

 
  

                                                           
2 KB artikel 24 §1, tweede lid: Wordt als standwerker beschouwd, de persoon van wie de activiteit uitsluitend bestaat uit de 
verkoop, op verschillende markten, van producten of diensten waarvan hij de kwaliteit aanprijst en/of het gebruik uitlegt, door 
middel van argumenten en/of demonstraties gericht op een betere bekendheid bij het publiek en zodoende de verkoop ervan 
te promoten. 
3 In voorkomend geval per specialisatie 
4 Artikel art 30 §1, tweede lid van het KB van 24 september 2006 bepaalt: “Zij (de kandidaturen) worden hetzij bij brief 
neergelegd tegen ontvangstbewijs hetzij bij ter post aangetekend schrijven tevens met ontvangstbewijs, hetzij op een 
duurzame drager tegen ontvangstbewijs gericht aan de gemeente of de concessionaris”. 
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5.2. Register van de kandidaturen (KB art. 31) 
 

Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst (chronologisch) bijgehouden in een 
register. Overeenkomstig het decreet van 26 maart  2004 betreffende de openbaarheid van 

bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden.  
De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken door hun 

auteur. 
Om de 2 jaar zullen kandidaten opgenomen in het register de vraag krijgen om hun kandidatuur 

te bevestigen en dus in het register opgenomen te blijven. 
 

5.3. Volgorde van toekenning van de standplaatsen (KB art 29 en 31) 
 

Bij het vacant komen van een standplaats per abonnement worden met het oog op de toekenning 
ervan, de kandidaturen als volgt geklasseerd in het register 5: 

 
rekening houdend met de eventuele specialisatie : 

 
-aan standwerkers voor zover ze 5% van het totaal aantal standplaatsen niet bereiken 

 
-en dan volgens de kandidaturen bij voorrang van volgende categorie(ën): 

 
a) personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen; 

b) personen die een wijziging van hun standplaats vragen; 
c) personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing ervan die ze op één 

van de markten van de gemeente innamen of aan wie de gemeente een vooropzeg heeft 
gegeven omwille van definitieve opheffing van de markt of een deel van de standplaatsen; 

Commentaar: de gemeente kan voor a) b) en c) zelf de rangorde bepalen  
d)de externe kandidaten. 

 
-en dan binnen elke categorie, in voorkomend geval, volgens de grootte van de gevraagde 

standplaats en specialisatie, 
 

-en tenslotte volgens datum.  
 

Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie tezelfdertijd ingediend 
worden, wordt als volgt voorrang gegeven : 

 
a)voorrang wordt gegeven (uitgezonderd de categorie externe kandidaten) aan de 

aanvrager die de hoogste anciënniteit op de markten van de gemeente heeft; wanneer 
de anciënniteit niet kan vergeleken worden, wordt de voorrang bepaald bij loting; 

 
b)voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting. 

 
5.4. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen (KB art. 33) 

 
De toewijzing van de standplaats wordt bekend gemaakt aan de aanvrager : 

- bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs; 
-of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs; 

-of bij elektronische post  met ontvangstbewijs. 
 

5.5. Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement (KB art. 34) 
 

Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats toegewezen per abonnement 
vermeld staat: 

 

                                                           
5 Zie ook art 31 §1, laatste lid KB 24 september 2006 inzake de te vervullen formaliteiten bij ontvangst van een kandidatuur 
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-de naam, voornaam, het adres van de persoon aan wie of door wiens tussenkomst  de 
standplaats werd toegekend; 

-in voorkomend geval, de handelsnaam van de rechtspersoon aan wie de standplaats 
toegekend werd en het adres van haar maatschappelijke zetel; 

-het ondernemingsnummer; 
 -de producten en/of diensten die te koop aangeboden worden; 

-in voorkomend geval, de hoedanigheid van standwerker; 
-de datum van de toewijzing van de standplaats en de duur van het gebruiksrecht; 

 -indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van activiteit; 
-de prijs van de standplaats, behalve indien deze op een uniforme wijze vastgelegd is; 

-desgevallend, de naam en het adres van de overlater en de datum van de overdracht. 
 

Buiten de identiteit van de houder van de standplaats of van de persoon door wiens tussenkomst 
de standplaats werd toegekend mag het plan of het register verwijzen naar een bestand dat de 

andere inlichtingen overneemt. 
Overeenkomstig  het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 

kan dit register steeds geraadpleegd worden.  
 

Artikel 6 Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten op openbare markt ( KB art 
21) 

 
Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op de openbare markt, dient zich te 

identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op het kraam of het 
voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet eveneens 

door de aangestelden aangebracht worden wanneer deze alleen werken.  
 

Het bord bevat volgende vermeldingen: 
 

1° hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als 
natuurlijk persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening  of in wiens dienst de activiteit 

wordt uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen 
een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt 

uitgeoefend; 
2° de firmanaam en/of de benaming van de onderneming; 

3° al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de 
uitbatingszetel; en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de gemeente waar 

deze zich bevindt; 
4° het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie die 

deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat). 
 

Artikel 7 Duur abonnement  (KB Art. 32) 
 

De abonnementen worden toegekend voor de duur van 12 maanden telkens ingaand op 1 
januari 20.. en eindigend op 31 december 20.. 

Abonnementen die tussen deze data worden toegekend krijgen in eerste instantie de duur van 
het aantal resterende kalendermaanden. Na deze periode wordt overgeschakeld op een duur 

van 12 maanden. 
Na verloop van deze termijn worden zij stilzwijgend verlengd behoudens anders bepaald door de 

aanvrager (cf. artikel 8 en 9 van onderhavig marktreglement) en behoudens intrekking bij 
aangetekend schrijven door het gemeentebestuur in de gevallen bepaald in artikel 10 van 

onderhavig marktreglement  
 

Artikel 8 Opschorting abonnement  (KB Art. 32) 
 

De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene periode 
van tenminste een maand wanneer hij ongeschikt is zijn activiteit uit te oefenen: 

- door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest 
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- door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond. 
De opschorting gaat in de dag waarop de gemeente op de hoogte gebracht wordt van de 

ongeschiktheid en houdt op ten laatste vijf dagen na de melding van het hernemen van de 
activiteiten. Na afloop van de opschorting krijgt de geabonneerde zijn standplaats terug. 

De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de 
overeenkomst voorkomen.  

Gedurende de periode van opschorting kan  de standplaats toegewezen worden als losse 
plaats. 

 
Artikel 9 Afstand van het abonnement (KB art. 32) 

 
De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement 

- bij de vervaldag van het abonnement mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen 
- bij stopzetting van de ambulante activiteiten mits een opzegtermijn van tenminste 30 

dagen 
- indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen 

vermeld in artikel 8 van dit reglement. In dit geval is geen vooropzeg nodig. 
- op ieder ogenblik mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen 

 
De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit uitoefent 

kunnen bij zijn overlijden, zonder vooropzeg afstand doen van het abonnement waarvan hij de 
houder was. 

 
De aanvragen van opschorting, herneming of opzegging van een abonnement worden betekend 

volgens één van de vermelde modaliteiten: 
- bij per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs 

- overhandiging tegen ontvangstbewijs 
- op een duurzame drager (fax, email) tegen ontvangstbewijs 

 
Artikel 10 Schorsing en opzegging van abonnement (KB art 32 laatste lid) 

 
Het abonnement zal door (het college van) (de) burgemeester (en schepenen) geschorst of 

ingetrokken worden in volgende gevallen: 
 

- bij niet of niet tijdige betaling standplaatsvergoeding 
- bij afwezigheid gedurende vier opeenvolgende weken zonder de marktleider vooraf of 

tijdens zijn eerste week van afwezigheid ervan op de hoogte te stellen . 
- bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan voorwaarden 

bepaald in artikel 14 van onderhavig gemeentelijk reglement 
- wanneer andere waren verkocht worden dan diegene vermeld op zijn abonnement 

- niet naleven van de instructies van de plaatsmeester 
- wanneer betrokkene niet langer beschikt over een machtiging voor het uitoefenen van 

ambulante activiteiten 
- indien de marktkramer zich niet schikt naar de artikelen van onderhavig reglement 

- verstoring van de openbare orde 
 

De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend bij een ter post aangetekend schrijven 
met ontvangstbewijs of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs.  

 
Artikel 11 Vooropzeg vanuit de gemeente (Wet art. 8 § 2) 

 
Wanneer de manifestatie of een deel van de standplaatsen definitief worden opgeheven, geldt 

een termijn van vooropzeg aan de houders van een standplaats per abonnement van één jaar. 
Deze personen krijgen voorrang bij het toekennen van een vacante standplaats per 

abonnement (cf. artikel 5.3). 
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Artikel 12 Seizoensgebonden ambulante activiteiten (KB art. 37) 

 
Een seizoensgebonden activiteit is in het algemeen een activiteit  die betrekking heeft op 

producten of diensten die wegens hun aard of traditie slechts gedurende een periode van het 
jaar verkocht worden. 

De abonnementen die toegekend worden voor de verkoop van hoger vernoemde activiteiten 
worden geschorst gedurende de periode van non-activiteit. 

Gedurende de periode van non-activiteit kunnen deze standplaatsen toegewezen worden als 
losse standplaatsen.  

 
Artikel 13 Inname standplaatsen (KB art. 26) 

 
De standplaatsen op de openbare markt kunnen ingenomen worden door: 

 
a)  1) de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen 

houders van een “machtiging als werkgever”, aan wie een standplaats is toegewezen 
2) de verantwoordelijke  voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de 

standplaats is toegewezen,  houder  van een “machtiging als werkgever”  
b) de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd 

toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een 
ambulante activiteit voor eigen rekening; 

c) de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan 
wie de standplaats werd toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de 

uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening; 
d) de standwerker, houder van een “machtiging als werkgever” aan wie het tijdelijk 

gebruikrecht van de standplaats werd onderverhuurd, overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 35 van voornoemd KB van 24 september 2006 alsook aan de standwerker, houder 

van een “machtiging als aangestelde A en B” voor de uitoefening van een ambulante 
activiteit voor rekening of in dienst van de persoon aan wie de standplaats werd 

toegewezen of onderverhuurd;  
e) door de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of een 

“machtiging als aangestelde B”, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in 
dienst van de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in a) tot c) 

f) De personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van 
de acties bedoeld in artikel 7 van voornoemd KB van 24 september 2006, kunnen een 

standplaats innemen, toegewezen aan de verantwoordelijke van de actie. Desgevallend 
kunnen zij deze innemen buiten de aanwezigheid van deze. 

Het College kan beslissen deze personen toelating te geven om verkopen op de markt te 
realiseren zodat ze niet hoeven mee te loten. 

 
De personen opgesomd in a) 2) tot e) kunnen de standplaatsen innemen, toegewezen of 

onderverhuurd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening of in wiens 
dienst zij de activiteit uitoefenen, buiten de aanwezigheid van de persoon aan wie of door middel 

van wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd.  
 

Artikel 14 Overdracht standplaats (KB art. 35) 
 

14.1. De overdracht van een standplaats is toegelaten onder de volgende voorwaarden: 
 

1° wanneer de houder van de standplaats(en) zijn ambulante activiteiten als natuurlijk persoon 
stopzet of overlijdt of wanneer de rechtspersoon haar ambulante activiteiten stopzet. Bij 

stopzetting bezorgt de overlater of zijn rechthebbenden een document als bewijs van schrapping 
van zijn ambulante activiteit in de Kruispuntbank van Ondernemingen. 

2° en indien de overnemer(s) houder(s) zijn van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante 
activiteiten als werkgever en de specialisatie van de overlater voortzetten op elke overgedragen 

standplaats. Een eventuele wijziging van de specialisatie dient aangevraagd te worden per 
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aangetekend schrijven bij het college van burgemeester en schepenen. In beide gevallen (behoud 
specialisatie of toegelaten wijziging van specialisatie) dient de overnemer over de gepaste 

machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten te beschikken) 
3 ° De onderneming van de overnemer mag door de overname over niet meer dan 1 standplaats 

beschikken (cf. art. 2) 
 

14.2. In afwijking van 14.1. wordt de overdracht van standplaatsen toegelaten tussen  

 echtgenoten bij feitelijke scheiding,  

 echtgenoten bij scheiding van tafel en bed en van goederen 

 echtgenoten bij echtscheiding 

 wettelijk samenwonenden bij stopzetting van de wettelijke samenwoning 

 
op voorwaarde dat 

- de overlater of de overnemer aan de gemeente een document voorlegt als bewijs van de 
vermelde toestand in 14.2. 

- de overnemer voldoet aan de voorwaarden vermeld in 14.1 2° en 3°  
 

De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de 
overlater. Ingeval van overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwijgend vernieuwd.  

 
Artikel 15 Onderverhuur standwerkers (KB Art. 36) 

 
De standwerkers, die een abonnement voor een standplaats verkregen hebben, kunnen hun 

tijdelijk gebruiksrecht op deze standplaats onderverhuren aan andere standwerkers namelijk:  
 

-rechtstreeks aan een andere standwerker; 
-via een vereniging om die voor alle standwerkers zonder discriminatie openstaat. 

 
Al naargelang, deelt de standwerker of de vereniging de lijst van standwerkers mee, aan wie 

het tijdelijk gebruiksrecht van de standplaats werd onderverhuurd. 
De prijs van de onderverhuring mag niet hoger zijn dan het deel van de abonnementsprijs voor 

de duur van de onderverhuring. 
 

 
AFDELING 2 Organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de 

openbare markten 
Commentaar: In regelgeving onduidelijkheid over wat private markt is. Een openbare markt die 

in concessie gegeven wordt is geen private markt. De markten op het openbaar domein kunnen 
enkel ingericht worden door de gemeente of in concessie gegeven worden.  Een private markt 

kan enkel op privé-domein. Deze verduidelijking zal opgenomen worden in omzendbrief.  
 

Commentaar: optie 1 en optie 2 zijn allebei mogelijk en kunnen gemengd worden.  
 

Optie 1 Plaatsen op het openbaar domein waar de ambulante activiteit mag plaatsvinden zijn 
vooraf bepaald 
 
Artikel 1 Toepassingsgebied (KB art. 42 §1) 

 
Op volgende plaatsen is de uitoefening van ambulante activiteiten toegelaten na een 

voorafgaande machtiging van de gemeente: 
 

PLAATS 
DAG  

UUR 
SPECIALISATIE 
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Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per 
onderneming beperkt tot … (optioneel). 

 
De bezettingsmodaliteiten kunnen op eenvoudige vraag bekomen worden bij de gemeente. 

 
Artikel 2 Voorafgaande machtiging (KB art. 38) 

 
1. Aanvraag machtiging 

Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere van de vermelde plaatsen 
in artikel 1 om ambulante activiteiten uit te oefenen moet voldoen aan de voorwaarden vermeld 

in artikel …. en is onderworpen aan een voorafgaande machtiging. Deze machtiging dient 
voorafgaand aan het uitoefenen van de ambulante activiteit aangevraagd te worden bij de 

gemeente (contactgegevens vermelden)  
De aanvrager dient ook te vermelden op welke specifieke plaats(-en) hij ambulante activiteiten 
wenst uit te oefenen. 
 

2. Beslissing machtiging 
In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een machtiging met daarin vermeld  

- de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen 
- de plaats 

- de datum en duur van de verkoop 
 

De gevraagde machtiging kan geweigerd worden omwille van één of meerdere van 
onderstaande redenen: 

-redenen van openbare orde 
- redenen van volksgezondheid 

- bescherming van de consument 
- activiteit kan het bestaand commercieel aanbod in gevaar brengen 

De gemeente zal deze reden(-en) motiveren in zijn kennisgeving van de negatieve  beslissing aan 
de aanvrager en verwijst tevens naar rechtsmiddelen inzake beroep. 

 
Artikel 3 Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen (KB art. 40 en 41) 

 
De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen (cf. supra Afdeling 1 artikel 2) 

en innemen van de standplaatsen op de openbare markt (cf. supra Afdeling 1 artikel 13) 
kunnen standplaatsen op het openbaar domein verkrijgen en innemen.  

 
Artikel 4 Toewijzingsregels losse standplaatsen (art. 42 §2) 

 
De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van aanvragen en 

desgevallend in functie van de gevraagde plaats en specialisatie. 
Wanneer twee of meerdere aanvragen voor standplaatsen gelijktijdig ingediend worden, 

gebeurt de toewijzing via loting. 
 

Artikel 5 Toewijzingsregels per abonnement 
 

Hier gelden dezelfde regels als voor de openbare markten (cf. supra) 
 

Artikel 6 Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten ( KB art 21) 
 

Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op het openbaar domein, dient zich te 
identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op de kraam of het 

voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet eveneens 
door de aangestelden aangebracht worden wanneer deze alleen werken.  

 
Het bord bevat volgende vermeldingen: 
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1° hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als 
natuurlijk persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening  of in wiens dienst de activiteit 

wordt uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen 
een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt 

uitgeoefend; 
2° de firmanaam en/of de benaming van de onderneming; 

3° al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de 
uitbatingszetel; en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de gemeente waar 

deze zich bevindt; 
4° het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie die 

deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat). 
 
Optie 2  Plaatsen op het openbaar domein waar de ambulante activiteit mag plaatsvinden zijn 
niet vooraf bepaald 
 
Artikel 1. Toepassingsgebied (KB art. 43) 

 
Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen van het 

openbaar domein buiten de openbare markten om ambulante activiteiten uit te oefenen dient 
dit voorafgaand aan te vragen bij de gemeente. 

 
Artikel 2 Voorafgaande machtiging 

 
1. Aanvraag machtiging (KB art. 43) 

Om een standplaats in te nemen zoals vermeld in artikel 1  moet voldaan zijn  aan de 
voorwaarden vermeld in artikel …. en dient men te beschikken over een machtiging. Deze 

machtiging dient voorafgaand aan het uitoefenen van de ambulante activiteit aangevraagd te 
worden bij de gemeente (contactgegevens vermelden)  

 
2. Beslissing machtiging  

In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een machtiging met daarin vermeld  
- de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen 

- de plaats 
- de datum en duur van de verkoop 

 
De gevraagde machtiging kan geweigerd worden omwille van één of meerdere van 

onderstaande redenen: 
-redenen van openbare orde 

- redenen van volksgezondheid 
- bescherming van de consument 

- activiteit kan het bestaand commercieel aanbod in gevaar brengen 
 

De gemeente zal deze reden(-en) motiveren in zijn kennisgeving van de negatieve  beslissing aan 
de aanvrager en verwijst tevens naar rechtsmiddelen inzake beroep. 

 
Artikel 3 Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen 

 
De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen (cf. supra Afdeling 1 artikel 2) 

en innemen van de standplaatsen op de openbare markt (cf. supra Afdeling 1 artikel 13) 
kunnen standplaatsen op het openbaar domein verkrijgen en innemen.  

 
Artikel 4 Toewijzingsregels losse standplaatsen (KB art. 43 §2) 

 
De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van aanvragen en 

desgevallend in functie van de gevraagde plaats en specialisatie. 
Wanneer twee of meerdere aanvragen voor standplaatsen gelijktijdig ingediend worden, 

gebeurt de toewijzing via loting. 
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Artikel 5 Toewijzingsregels per abonnement 

 
Hier gelden dezelfde regels als voor de openbare markten (cf. supra). Voorwaarden inzake 

melding van vacature (cf. Afdeling 1 artikel 5.1 van dit reglement) geldt niet. 
 

Artikel 6 Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten ( KB art 21) 
 

Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op het openbaar domein, dient zich te 
identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op de kraam of het 

voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet eveneens 
door de aangestelden aangebracht worden wanneer deze alleen werken.  

 
Het bord bevat volgende vermeldingen: 

1° hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als 
natuurlijk persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening  of in wiens dienst de activiteit 

wordt uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen 
een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt 

uitgeoefend; 
2° de firmanaam en/of de benaming van de onderneming; 

3° al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de 
uitbatingszetel; en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de gemeente waar 

deze zich bevindt; 
4° het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie die 

deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat). 
 

AFDELING  3 
 

Artikel 1 Bevoegdheid marktleider (KB art. 44) 
 

De marktleider is bevoegd tot controle van de documenten die de machtiging en identiteit van 
de personen die een ambulante activiteit uitoefenen aantonen. 

De aanduiding van de standplaatsen ter plaatse gebeurt door de gemachtigde ambtenaar die 
werd aangewezen door het College van Burgemeester en Schepenen, zijnde de marktleider. 

Wanneer een marktkramer, in het bezit van een vergunning voor een vaste standplaats, 
uiterlijk om 08:00 uur, zonder aanvaardbare reden en zonder verwittiging, zijn toegewezen 

vaste standplaats niet heeft ingenomen, kan deze door de gemachtigde ambtenaar als een 
losse standplaats worden toegewezen. 

 
Artikel 2 Indirecte belastingen 

 
De houders van een standplaats moeten het standgeld vereffenen overeenkomstig de 

modaliteiten van het stedelijk reglement houdende de heffing van een indirecte belasting op de 
standrechten op de markten of de openbare weg. Degene die een niet-vaste of occasionele 

standplaats inneemt, betaalt de vergoeding ter plaatse aan de gemachtigde ambtenaar, tegen 
afgifte van een ontvangstbewijs. 

 
Artikel 3 Afname elektriciteit 

 
De marktkramers zijn gehouden voor het gebruik van de aansluiting van de kasten voor afname 

van elektriciteit, zich te wenden tot de marktleider. 
 

Artikel 4 In werking treden reglement (cf. wet, art 10§2) 
 

Dit reglement wordt binnen de maand na de aanneming ervan gestuurd naar de minister van 
Middenstand en treedt in werking op 1 juni 2016. 



28.06.2016 43 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Dit besluit wordt bekendgemaakt bij middel van aanplakbrief, overeenkomstig art. 186 van het 
gemeentedecreet. 

Afschrift van deze beslissing wordt binnen de achtenveertig uur toegestuurd aan de heer 
Provinciegouverneur voor kennisgeving aan de Bestendige Deputatie van de Provincieraad en 

voor melding in het Bestuursmemoriaal van de Provincie. 
Tevens wordt van dit besluit dadelijk een afschrift gestuurd aan de Griffie van de R.E.A. te 

Kortrijk, aan de Griffie van de Politierechtbank te Kortrijk en ter kennisgeving aan de politiezone 
RIHO. 

Een exemplaar van dit reglement wordt binnen de maand ter mededeling toegestuurd aan het 
Ministerie van de Middenstand. 

 
Aldus gedaan in openbare vergadering van 28 juni 2016. 

 
 

AGENDAPUNT nr. 18 
 

Samenwerkingsovereenkomst tussen Stad  - Unia (het Interfederaal Gelijkekansencentrum) 
m.b.t. de lokale werking van Unia gedurende de periode 2016 t.e.m. 2019 - goedkeuring  

DE GEMEENTERAAD: 
 

Sinds 30 oktober 2009 is er een meldpunt discriminatie in Roeselare. Sinds 2015 is er een 
andere manier van werken binnen het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia. Een eerste 

overeenkomst tussen Interfederaal Gelijkekansencentrum (Centrum) en het Stadsbestuur werd 
goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 april 2014 en verlengd voor één jaar tot eind 2015 

via gemeenteraadsbeslissing van 15 december 2014. Nu wordt er een overeenkomst van vier 
jaar afgesloten; 

 
De samenwerkingsovereenkomst is een format dat standaard wordt gebruikt door Unia; 

 
De inhoud van de samenwerkingsovereenkomst focust zich op vier zaken : 

 

 Er is een meldpunt discriminatie in het Welzijnshuis. 

 Overleg en samenwerking met lokale partners, netwerken en stakeholders. 

 Opzetten of meewerken aan preventieve acties en vormingen. 

 Analyseren, rapporteren en geven van lokale beleidsaanbevelingen; 

 

Het jaarplan wordt gezamenlijk opgesteld. De bewaking van de uitvoering van het plan gebeurt 
door onderling overleg dat minimaal tweemaal per jaar plaatsvindt; 

 
Gelet op art. 42 en 43 van het gemeentedecreet; 

 

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

Reuse) - 11 onthoudingen (Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, Mieke Van Hootegem, 

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

Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt) 

 
Artikel 1: De samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad en Unia m.b.t. de lokale werking van 
Unia 2016-2019 wordt goedgekeurd zoals in bijlage. 
 
Artikel 2: 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 Unia. 

Aldus gedaan in openbare zitting van 28 juni 2016. 
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(zie bijlage 4) 
 

 
 

AGENDAPUNT nr. 20 
 

Interlokale Vereniging Associatie Midwest – opriching overlegorgaan - goedkeuring. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

De voorbije jaren is de samenwerking in de regio én tussen de gemeenten van de regio sterk 
toegenomen. Sinds 2005 is er een actieve werking van het Midwestoverleg, het forum waar de 

burgemeesters van de gemeenten uit de regio Roeselare – Tielt maandelijks bijeenkomen. In 
2008 werd in samenwerking met WVI een voltijds coördinator voor het Midwestoverleg 

aangeworven. De coördinator staat in voor de inhoudelijke ondersteuning en organisatie van het 
Midwestoverleg en is trekker van de regionale intergemeentelijke initiatieven en projecten. Zij 

ondersteunt daarnaast ook het secretaris- en OCMW-voorzittersoverleg in de regio en is 
aangesteld als secretaris van de hulpverleningszone Midwest. De financiering voor deze 

tewerkstelling wordt evenredig gedragen door WVI en de gemeenten uit de regio Midwest 
(volgens inwonersaantal); 

In 2010 werd op initiatief van het Midwestoverleg een studie uitgevoerd naar 

schaalveranderingen in de regio. Deze studie kan beschouwd worden als de voorloper op de 

regioscreening zoals deze in 2012 vanuit Vlaanderen werd uitgevoerd. In navolging van een 

aanbeveling uit deze studie van F. De Rynck, werd in februari 2012 de Interlokale Vereniging 

(ILV) Associatie Midwest opgericht waarbij zowel de gemeente- als OCMW besturen uit de regio 

partner zijn; 

Er wordt vastgesteld dat de voorbije jaren de dynamiek tot samenwerking in de regio gegroeid 

is. De besturen zijn vragende partij om hun werking te versterken door intergemeentelijke 

samenwerking op diverse domeinen. Daarbij wordt de nood aan een structuur met 

rechtspersoonlijkheid in de regio steeds groter. Dit zowel omwille van subsidieredenen vanuit de 

hogere overheid, maar ook als basis om intergemeentelijk personeel te werk te stellen of 

gezamenlijk projecten uit te voeren; 

Vanuit deze noodzaak werd de nota ‘samen sterke besturen maken’ in regio Midwest, 

voorgesteld. In de periode november 2015 - februari 2016 hebben 16 besturen een 

gemeenteraadsbeslissing genomen waarbij goedkeuring gehecht wordt aan een gezamenlijk  

traject om de intergemeentelijke samenwerking in de regio Midden-West-Vlaanderen te 

structureren en te versterken in functie van de deelnemende besturen. Het bestuur engageert 

zich hierbij om actief de verdere werking mee vorm te geven. Concreet werd de nota ‘samen 

sterke besturen maken’ in de regio Midden-West-Vlaanderen, goedgekeurd; 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de data van goedkeuring door elk deelnemend 

bestuur. 

Gemeente Goedkeuring nota  ‘samen sterke besturen maken’ door 

gemeenteraad  

Ardooie 21 december 2015 

Hooglede 15 december 2015 

Ingelmunster 22 december 2015 

Izegem 15 december 2015 

Ledegem 14 januari 2016 

Lichtervelde 14 december 2015 
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Meulebeke 9 december 2015 

Moorslede  16 december 2015 

Oostrozebeke 4 februari 2016 

Pittem 21 december 2015 

Roeselare 14 december 2015 

Ruiselede 23 december 2015 

Staden 24 november 2015 

Tielt  3 december 2015 

Wielsbeke 28 januari 2016 

Wingene 21 december 2015 

Conform het traject opgenomen in de goedgekeurde nota ‘samen sterke besturen maken’, 

maakt het Midwestoverleg werk van de opmaak van een protocol voor samenwerking met 

andere partners zoals de provincie en het RESOC. Daarnaast wordt ook de toenemende 

regionale werking van WVI gestimuleerd. Ook de werking van het Midwestoverleg wordt 

efficiënter gemaakt met oog op transparantie en het structureren van de intergemeentelijke 

samenwerking en de bestaande samenwerkingsverbanden. In overleg met de secretarissen 

wordt een aantal intervisiegroepen opgestart. Een volgende stap is de opstart van het 

overlegorgaan in voorbereiding van de regionale dienstverlenende vereniging. 

De voorbije maanden hebben 16 besturen via een gemeenteraadsbeslissing, het engagement 

genomen om de regionale intergemeentelijke samenwerking verder uit te bouwen en te 
structureren in functie van een versterking van de lokale besturen. De einddoelstelling in het 

goedgekeurde traject is de oprichting van een regionale structuur met rechtspersoonlijkheid 
tegen uiterlijk december 2017; 

 
Conform het decreet  op de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, en meer 

bepaald artikel 25, dient via een gemeenteraadsbeslissing een overlegorgaan te worden 
opgericht in voorbereiding van de oprichting van een dienstverlenende vereniging. Dit 

overlegorgaan bestudeert de samenwerkingsmogelijkheden en -voorwaarden voor één of meer 
welbepaalde beleidsdomeinen. Terzelfdertijd wordt een lid van het college van burgemeester en 

schepenen aangeduid die zitting zal hebben in het overlegorgaan en wordt eventueel een 
begrotingskrediet vastgelegd om de voorbereidende fase te financieren. 

Uitsluitend gemeenten maken deel uit van het overlegorgaan. Dat overlegorgaan bezit geen 
rechtspersoonlijkheid en kan geen verbintenissen aangaan ten laste van de op te richten 

dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging. 
De openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de provincies kunnen een door hun 

respectievelijke raden aangewezen waarnemer de vergaderingen van het overlegorgaan laten 
bijwonen, indien de doelstelling mede tot hun belangensfeer behoort; 

Tot op heden wordt via het Midwestoverleg een gemeentelijke bijdrage geïnd van € 

0,43/inwoner. Deze bijdrage was opgesplitst in: 

- € 0,25/inwoner voor de werking van het Midwestoverleg 

- € 0,05/inwoner voor regionale projecten 

- € 0,13/inwoner voor de werking van het RESOC. 

De provincie West-Vlaanderen heeft het engagement genomen om de 3 VTE werkzaam bij het 

RESOC, tot einde legislatuur te financieren. Op het Midwestoverleg van 22 maart 2016 en 26 

april 2016 werd afgesproken om de middelen van € 0,13/inwoner – voorheen bestemd voor 

RESOC - toe te voegen aan de werking van het Midwestoverleg. Meer bepaald worden deze 

middelen – vanaf 2016 - gereserveerd voor de werking van het op te richten overlegorgaan in 

functie van de regionale dienstverlenende vereniging. Deze middelen kunnen eveneens ingezet 

worden voor regionale projecten, mits goedkeuring door het Midwestoverleg.  

Volgens voormeld art. 25 dient elk bestuur een lid van het college af te vaardigen naar het 

overlegorgaan.  
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De besturen uit de regio Midden‐West‐Vlaanderen hebben zich in februari 2012 verenigd in de 

Interlokale Vereniging Associatie Midwest. Elk bestuur is in het beheerscomité‐Midwestoverleg 

vertegenwoordigd in hoofde van de burgemeester. De burgemeesters nemen vanuit hun 

bevoegdheid als vertegenwoordiger van het lokaal bestuur deel aan het Midwestoverleg. Vanuit 

voorgaande overweging, wordt voorgesteld om de burgemeester af te vaardigen als 

vertegenwoordiger van bestuur X, naar het overlegorgaan Midwest. Deze bijeenkomsten 

kunnen aansluiten bij de bestaande werking van het Midwestoverleg.  

 

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

Gelet op het gemeentedecreet; 
 

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

 
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 

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

Mieke Van Hootegem, Justine Pillaert, 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:  In navolging van goedkeuring van de nota ‘samen sterke besturen maken’ in regio 
Midden-West-Vlaanderen in zitting van de gemeenteraad dd. 14.12.2015, gaat de 

gemeenteraad akkoord met de oprichting van het overlegorgaan in voorbereiding 
van de regionale dientverlenende vereniging. 

 
Artikel 2: De burgemeester wordt namens het stadsbestuur Roeselare afgevaardigd om het 

bestuur te vertegenwoordigen in het overlegorgaan. 
 

Artikel 3: Het begrotingskrediet om deze voorbereidende fase te financieren, wordt voorzien 
via de gemeentelijke bijdrage in de werkingsmiddelen van het Midwestoverleg. 

 
Artikel 4:  Deze beslissing wordt overgemaakt aan de Interlokale Vereniging Associatie 

Midwest, Spanjestraat 141, 8800 Roeselare. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 28 juni 2016 
 

 
 

AGENDAPUNT nr. 21 
 

De Watergroep cvba - statutenwijziging - bekrachtiging. 
 
DE GEMEENTERAAD: 
 
Met het aangetekend schrijven d.d. 10 mei 2016 van de Watergroep cvba worden de 
vertegenwoordigers uitgenodigd op de statutaire algemene vergadering op 10 juni 2016 met 
volgende agenda: 

1. Jaarverslag 2015 van de raad van bestuur. 
2. Verslag van het college van commissarissen over de jaarrekening 2015. 

3. Goedkeuring van de jaarrekening 2015. 
4. Kwijting aan de bestuurders. 
5. Kwijting aan de commissarissen. 
6. Aanstelling van de commissaris(sen) voor de boekjaren 2017, 2018 en 2019. 
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7. Aanstelling van twee bestuurders op voordracht van het provinciale comité Limburg. 
8. Samenvoeging van de RioP-waterdiensten. 

9. Statutenwijziging. 
10. Implementatie van het decreet van 22.11.2013 betreffende deugdelijk bestuur in de 

Vlaamse publieke sector. 
11. Toelichting over projecten in India en Suriname door Boudewijn Van De Steene, directeur-

generaal, en Frank De Poortere, directeur business unit Industrie & Services. 

Op de agenda werd een statutenwijziging geagendeerd. Deze wijziging heeft betrekking op: 
- De provinciale comités, boekhouding en resultaatsbestemming (vereenvoudiging) 

- Riopact: een eengemaakte waterdienst. 
Deze statutenwijziging heeft geen gevolgen voor de Stad. 

 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 6 juni 2016 goedkeuring 

aan de agenda en de statutenwijziging; 
 

Daar de vergadering reeds plaats vond, wordt gevraagd de beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen m.b.t. de goedkeuring van de statutenwijziging te bekrachtigen; 

 
Gelet op 42 en 43 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, Daniel Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, 

Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt) - 3 onthoudingen 

(Filip Deforche, Cyriel Ameye en Immanuel De Reuse) 

 
Enig artikel: De Raad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen 

van 6 juni 2016 m.b.t. de statutenwijziging van De Watergroep cvba. 

 

Aldus gedaan in openbare zitting van 28 juni 2016. 
 

 
AGENDAPUNT nr. 22 

 
Rekening OCMW dj. 2015 - Kennisname. 

DE GEMEENTERAAD: 
 

Door de financieel beheerder van het OCMW werd een ontwerp van jaarrekening opgemaakt, 
evenals de waarderingsregels en het overzicht van de interne kredietaanpassingen 2015. 

De jaarrekening bestaat uit de beleidsnota, de financiële nota en de samenvatting van de 
algemene rekening. Bij de jaarrekening behoort ook een toelichting. Deze jaarrekening is de 

laatste geconsolideerde jaarrekening van het OCMW en het Zorgbedrijf samen. Deze 
jaarrekening werd vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 08 juni 2016; 

 
Het OCMW toont via het schema van de financiële toestand 2015 aan dat het resultaat op 

kasbasis positief is en eindigt op € 5.660.721,00 € 827.136 hoger dan het eindbudget nl.  
€ 4.833.585: 

 

 Het exploitatieresultaat is € 3.415.228 beter dan gebudgetteerd. 

Dit betere resultaat betreft zowel operationele als financiële ontvangsten en uitgaven nl 

o 2,8 mio minder uitgaven dan gebudgetteerd o.a. 
- bezoldigingen  : 0,9 mio 
- overige werkingskosten : 1,6 mio 
- financiële kosten : 0,3 mio 
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o 0,6 mio meer ontvangsten dan gebudgetteerd 
In de begeleidende nota bij de jaarrekening ‘financiële benadering jaarrekening 2015’ 

wordt dit exploitatieresultaat 2015 verder toegelicht en vergeleken met het budget 
2015. 

 

 Het investeringsresultaat is € 10.072.326 beter dan gebudgetteerd. 

o 9,9 mio minder uitgaven dan gebudgetteerd 
Er werd voor 18.8 mio investeringsuitgaven gebudgetteerd. De reële uitgaven 

voor investeringen bedragen 8,9 mio en dit door een vertraging in de uitvoering 
van bepaalde bouw- en renovatieprojecten zoals WZC de Waterdam, WZC ter 

Berken en OCMW-site fase 2. 
o 0,1 mio meer ontvangsten dan gebudgetteerd o.a. investeringssubsidies 

 

 Het resultaat ‘andere’ is € -7.803.596  lager dan gebudgetteerd. Heeft alles te maken 

met het niet opnemen van 7,8 mio gebudgetteerde leningen. 

 

 Het gecumuleerd budgettaire resultaat vorig jaar ligt in de jaarrekening 2015 nl.  

€ 22.593.994, € -1.284.386 lager dan het eindbudget. Dit bedrag is de inbreng van 
de herziening van de jaarrekening 2014. 

 

 In de rekening 2015 zijn in afspraak met de Stad voor € -3.572.436 meer bestemde 

gelden opgenomen dan voorzien in het eindbudget.; 
 

Uiteindelijk, door bovenvermelde verschillen tussen rekening 2015 en eindbudget 2015, ligt 
het resultaat op kasbasis in de jaarrekening 2015 € 827.136 hoger dan het resultaat op 

kasbasis in het eindbudget 2015; 
 

Het OCMW toont via het schema van de financiële toestand 2015 aan dat de 
autofinancieringsmarge € 4.261.933 bedraagt en € 3.411.632 hoger ligt dan het eindbudget 

nl. € 850.301; 
 

Cf artikel 174 § 2 van het OCMW-decreet kan de gemeenteraad binnen 50 dagen van 
overzending, zijn opmerkingen ter kennis brengen van de provinciegouverneur; 

 
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 
 
NEEMT AKTE: 
 
Artikel 1: van de jaarrekening 2015 van het OCMW, opgemaakt door de financieel beheerder 
van het OCMW. 

Artikel 2: De jaarrekening 2015 zal voor verder gevolg overgemaakt worden 
aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (drie ex.) en de gouverneur. 
 
Aldus gedaan in openbare vergadering van 28 juni 2016. 

 

 

 

AGENDAPUNT nr. 23a 

 

TRAX: bouwen van een polyvalente zaal – lot 1: ruwbouw en afwerking 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

068/017-2016 

DE GEMEENTERAAD 
 
In de gemeenteraadszitting van 7 mei 2012 werd de aankoop van de toegangsweg naar de 
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TRAX (voormalige GLS) -site Beversesteenweg +69 goedgekeurd. 

Op 3 oktober 2014 werd het resterende deel van de site aangekocht. 

In de Gemeenteraadszitting van 22 oktober 2012 werden de gunningswijzen voor de 
aanstelling van de ontwerper, fase 1, goedgekeurd.  

De opdracht bestond uit het ontwerpen van een masterplan en het realiseren van verschillende 
socio- culturele functies. 

De opdracht werd beperkt tot en met de uitvoering van de eerste fase van het project: het 
bouwen van een ontmoetingsruimte en repetitielokalen. 

Voor de opstart van de 2de fase: de bouw van een polyvalente zaal, werd een nieuwe 
ontwerpopdracht uitgeschreven. Op 27 april 2015 werd deze ontwerpopdracht gegund aan 

Studio Plus Architecten bvba gevestigd in de Brugsesteenweg 63 te 8800 Roeselare. 

Het voorontwerp van fase 2 werd goedgekeurd door het college van burgemeester en 

schepenen op 01.02.2016 

Bovenstaande percelen maken deel uit van de 2de fase van de ontwikkeling van de TRAX site. 

De uit te voeren werken zijn een verdere uitwerking van het masterplan van de site. 
Dit masterplan voorziet in nieuwe gebouwen die in de bestaande loods van de trax – site 

worden geschoven 
 

De te bouwen zaal is gelegen op de sokkel en omgeven door drie verharde pleinen: een 
onthaalplein aan de voorzijde van de sokkel en 2 overdekte ruimten onder de bestaande luifel. 

Om het onthaalplein te realiseren dienen de bestaande kantoorgebouwen te worden gesloopt. 
De sokkel wordt hier hersteld en voorzien van trappartijen, een helling voor diensten en twee 

liftplateau’s voor anders-validen. 
Ook een laadkaai werd voorzien v99oor bijzondere leveringen. 

De zaal werd ontworpen voor een polyvalente programmatie voornamelijk voor jeugd en vrije 
tijd. 

De toegang tot de zaal kan volwaardig via 2 zijden georganiseerd worden. Aan de zijde van het 
onthaalplein is een toegang met ticketing en vestiaire voorzien. Aan de andere kant is er de 

foyer die ook dienstig kan zijn als ontvangstruimte en toegang tot de zaal. 
 

Aan de zuidgevel (kant onthaalplein) is naast de toegang ook een artiestenruimte met 2 loges 
voorzien. 

Via een trap kom je in de bovenliggende technische ruimte. Aan het bovenbordes van deze trap 
is een uitkijkraam voorzien op vraag van de nood- en interventieplanning. De zone voor artiesten 

en technieken is afgeschermd van de publieke zones. 
Naast vestiaire- en ticketingruimte werd aansluitend een ruimte voor een beheerder ingericht. 

Een berging toegankelijk vanuit de zaal is bestemd voor podiumelementen en dergelijke. 

De zaal heeft een oppervlakte van ca. 520 m². De ruimte is berekend op max 800 personen 

staand publiek. Het aantal en de breedte van de vluchtwegen laat wel een grotere capaciteit 
toe tot max. 1140 personen. Het toelaten van meer dan 800 personen in de zaal zal leiden tot 

een daling van de luchtkwaliteit ten opzichte van de voorgestelde comforteisen. 

De voorziene uitschuifbare tribune kent een capaciteit van 385 personen. Voor kleinere 

evenementen is de zaal visueel opdeelbaar. Een barruimte geeft rechtstreeks uit in de zaal. 

Aan de noordzijde is de foyer voorzien, grenzend aan het overdekte binnenplein.  De foyer biedt 
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plaats aan max. 200 personen. Palend aan de foyer komen de sanitairen en de 
dienstruimten. De sanitairen zijn zowel bereikbaar via de zaal als via de foyer.  De dienstruimten 

bestaan uit een opwarmkeuken, drankberging, koelcel en een overslagberging gekoppeld aan 2 
gesloten bergingen. 

Aan de westgevel is een publieke doorgangsas voorzien tussen de vestiaire en de foyer. 
Naast de circulatie heeft dit sas ook een bufferende functie voor het geluid. 

De oostgevel is eveneens met een gang ontdubbeld. Ook hier helpt deze het geluid binnen te 
houden. 

Verder is dit een dienstgang tussen loges en dienstenruimte aan de foyerzijde. 

Het interieur wordt afgewerkt met duurzame materialen. De zaal heeft net als de overige 

publieke ruimten een vloerafwerking in polierbeton met uitzondering van de sanitairen waar 
tegels voorzien zijn. De wanden van de zaal bestaan uit geperforeerde metalen platen voorzien 

als akoestische demping voor deze zaal. Tot een hoogte van 2.4m wordt echter een 
onderhoudsvriendelijke en robuuste afwerking voorzien uit beton. Het plafond van de zaal 

bestaat uit prefab betonelementen met tussenin akoestisch absorberend materiaal. 
De gevels zijn opgebouwd uit betonelementen afgewisseld met aluminium schrijnwerk. 

Voor de akoestische eisen tegenover de omgeving werd bij het ontwerp uitgegaan van volgende 
waarden: 

Muziekgeluid in de zaal LAep 60 min ≤ 100 dB ( A ) bij een standaard housemuziek spectrum. 
Hierdoor is de zaal een inrichting klasse 2 volgens de indelingslijst VLAREM I. 

Toelaatbare specifieke geluid in de omgeving, voortgebracht door (muziek)activiteiten in de zaal 
is, 40/35/30 dB(A), respectievelijk overdag (7-19u) / ’s avonds (19–22u) / ’s nachts (22-

7u). 
Deze bovenstaande gestelde eisen zijn aanzienlijk strenger dan de wettelijke noodzakelijke eisten 

voor deze omgeving. 

Vergunningsplichtige muziekactiviteiten in andere delen van het gebouw (foyer,…)  zijn niet 

toegelaten. 

Onder het voorplein wordt een regenwateropslagcapaciteit voorzien van 45 000 l. 

Deze zal zowel voor deze fase en volgende fazen, als voor de eerste fase dienstig zijn. 

De buitenschil kent een zeer goede thermische isolatie. Het gebouw zal over een globaal 

isolatiepeil van maximaal K 30 beschikken (wettelijke BEN-eisen voor een dergelijk gebouw is K 
40) Hiermee wordt 10 punten beter gescoord dan de wettelijke eis van K 40 voor een bijna 

energieneutraal gebouw. 
De bestaande luifels zorgen voor bescherming tegen direct zonlicht en oververhitting van de 

beglaasde binnenruimten. 

Het ontwerp wordt voorzien van 2 luchtgroepen met mechanische balansventilatie met 

warmterecuperatie door middel van een warmtewiel. 
Deze luchtgroepen zijn direct stookte luchtgroepen op gas waardoor geen afzonderlijke 

stookplaats noodzakelijk is. 
Er wordt geen actieve koeling voorzien maar de luchtgroep is uitgerust met een bypass over 

het warmtewiel om aan free- cooling te doen. 
De mogelijkheid om actieve koeling later bij te voorzien wordt open gehouden. 

De installatie is berekend op een gevraagde max capaciteit van 800 personen voor de zaal en 
200 voor de foyer. 

De verlichtingsarmaturen zijn voornamelijk uitgerust met Ledlampen met hoge lichtopbrengst, 
lange levensduur en energiezuinig. Waar mogelijk gestuurd door aanwezigheidsdetectie. 

Bijna alle ruimtes zullen hygiënisch worden geventileerd m.b.v. een mechanische 
balansventilatie. Daar waar de bezetting sterk kan schommelen (grote zaal, foyer,..) wordt 
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vraaggestuurde ventilatie voorzien en dit om het energieverbruik te beperken. 

Naast een brandcentrale wordt ook toegangscontrole voorzien. 

In het kader van de opdracht “TRAX: bouwen van een polyvalente zaal – Lot 1: ruwbouw en 
afwerking” werd een bestek met nr. 068/017-2016 opgemaakt door de ontwerper, STUDIO 
plus ARCHITECTEN bvba, Brugsesteenweg 63 te 8800 Roeselare. 

Hieronder wordt begrepen: 
De ruwbouwwerken voor de bouw van de zaal. 

Alle afwerkingen: vloeren, binnenschrijnwerk, enz.… 
Aanleg van buitenomgeving binnen de contouren van de sokkel. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 2.086.167,78 excl. btw of € 
2.217.596,35 incl. btw. 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding. 
Het openbaar karakter van de aanbesteding laat toe dat meerdere aannemers zich kunnen 

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

De adviezen van de gebruikers,  IDPBW en Westkans ( toegankelijkheidsbureau) werden 

verwerkt in het dossier. 

Volgende afwerkingspercelen zullen op later tijdstip voorgelegd worden voor goedkeuring  

Perceel 4 Theatertechnieken 

Raming    € 263 760,94 excl. btw 

Perceel 5 vast meubilair 

Raming    € 79 350,00 excl. btw 

 

Dossier omgevingsaanleg 

Naast dit dossier voor de bouw van de polyvalente zaal is ook een dossier voor de aanleg van 

de omgevingsaanleg.  

Ook dit dossier zal op een later tijdstip voorgelegd worden aan de raad. 

 

BTW recuperatie 

De inhoudelijke activiteiten van de polyvalente zaal hebben recht op BTW aftrek voor de 

bouwwerken ervan. Momenteel wordt deze aftrek geraamd op 70 %. ( = 70% aftrek van 21% 

BTW ) 

 

Timing 

De werken worden opgestart in het najaar van 2016. 

De totale uitvoeringsperiode is 425 kalenderdagen. 

 

Raming 

Hieronder een totale raming voor het Trax fase 2 
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Subsidie: 

Via de Vlaamse overheid werd voor het Trax project subsidie verkregen: 

-Fonds Culturele Infrastructuur ( FoCI )  500 000 € 

Volgende wetgeving is van toepassing: 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

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

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

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

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

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

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 

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

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

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

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

Gehoord het schepencollege in zijn verslag; 

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

Vermeulen, Mieke Van Hootegem, Justine Pillaert, Daniel Vanden Berghe, Bart De 

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

Deweerdt)  

Artikel 1 
Het bestek met nr. 068/017-2016 en de raming voor de opdracht “TRAX: bouwen van een 

Krediet
enveloppe project Verbintenis

Budget fase 2

TRAX fase 2 bouwwerken ENV 01 P01-0001 070901 2.500.000,00€                  

TRAX fase 2 Ereloon ENV 01 P01-0001 070901 287.500,00€                     

TRAX fase 2 omgevingsaanleg op sokkel ENV 01 P01-0001 070901 332.639,84€                     

TRAX  fase 2 Uitschuifbare tribune ENV01 P01-0001 070901 300.000,00€                     

TOTAAL VERBINTENIS 3.420.139,84€                  

Uitgaven

FASE 2

FASE 2

Omschrijving Raming

Perceel 1 Ruwbouw en afwerking 2.086.167,78€                  

Perceel 2 Elektriciteit 220.873,40€                     

Perceel  3 HVCA 315.194,50€                     

Sanitair 79.079,47€                       

Perceel  4 theater 263.760,94€                     

Perceel 5 vast meubilair 79.350,00€                       

Totaal excl. BTW 3.044.426,09€                  

BTW BTW 21% waarvan 70% afgetrokken 191.798,84€                     

TOTAAL (binnen ereloonprestatie architect) 3.236.224,93€                  
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polyvalente zaal – Lot 1: ruwbouw en afwerking”, opgesteld door de ontwerper, STUDIO plus 
ARCHITECTEN bvba, Brugsesteenweg 63 te 8800 Roeselare worden goedgekeurd. De 

lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, 

leveringen en diensten. De raming bedraagt € 2.086.167,78 excl. btw of € 2.217.596,35 
incl. btw. 

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

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

Aldus gedaan in openbare zitting van 28 juni 2016. 
 

 
AGENDAPUNT nr. 23b) 

 

TRAX: bouwen van een polyvalente zaal – lot 2: elektriciteit 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

068/018-2016 

DE GEMEENTERAAD 

In de gemeenteraadszitting van 7 mei 2012 werd de aankoop van de toegangsweg naar de 
TRAX (voormalige GLS) -site Beversesteenweg +69 goedgekeurd. 

Op 3 oktober 2014 werd het resterende deel van de site aangekocht. 
 

In de Gemeenteraadszitting van 22 oktober 2012 werden de gunningswijzen voor de 
aanstelling van de ontwerper, fase 1, goedgekeurd.  
De opdracht bestond uit het ontwerpen van een masterplan en het realiseren van verschillende 

socio- culturele functies. 
 

De opdracht werd beperkt tot en met de uitvoering van de eerste fase van het project: het 
bouwen van een ontmoetingsruimte en repetitielokalen. 

Voor de opstart van de 2de fase: de bouw van een polyvalente zaal, werd een nieuwe 
ontwerpopdracht uitgeschreven. Op 27 april 2015 werd deze ontwerpopdracht gegund aan 

Studio Plus Architecten bvba gevestigd in de Brugsesteenweg 63 te 8800 Roeselare. 
Het voorontwerp van fase 2 werd goedgekeurd door het college van burgemeester en 

schepenen op 01.02.2016 
 

Bovenstaande percelen maken deel uit van de 2de fase van de ontwikkeling van de TRAX site. 
De uit te voeren werken zijn een verdere uitwerking van het masterplan van de site. 

Dit masterplan voorziet in nieuwe gebouwen die in de bestaande loods van de trax – site 
worden geschoven 

 
De te bouwen zaal is gelegen op de sokkel en omgeven door drie verharde pleinen: een 

onthaalplein aan de voorzijde van de sokkel en 2 overdekte ruimten onder de bestaande luifel. 

Om het onthaalplein te realiseren dienen de bestaande kantoorgebouwen te worden gesloopt. 

De sokkel wordt hier hersteld en voorzien van trappartijen, een helling voor diensten en twee 
liftplateau’s voor anders-validen. 

Ook een laadkaai werd voorzien voor bijzondere leveringen. 

De zaal werd ontworpen voor een polyvalente programmatie voornamelijk voor jeugd en vrije 

tijd. 
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De toegang tot de zaal kan volwaardig via 2 zijden georganiseerd worden. Aan de zijde van het 
onthaalplein is een toegang met ticketing en vestiaire voorzien. Aan de andere kant is er de 

foyer die ook dienstig kan zijn als ontvangstruimte en toegang tot de zaal. 
 

Aan de zuidgevel (kant onthaalplein) is naast de toegang ook een artiestenruimte met 2 loges 
voorzien. 

Via een trap kom je in de bovenliggende technische ruimte. Aan het bovenbordes van deze trap 
is een uitkijkraam voorzien op vraag van de nood- en interventieplanning. De zone voor artiesten 

en technieken is afgeschermd van de publieke zones. 
Naast vestiaire- en ticketingruimte werd aansluitend een ruimte voor een beheerder ingericht. 

Een berging toegankelijk vanuit de zaal is bestemd voor podiumelementen en dergelijke. 

De zaal heeft een oppervlakte van ca. 520 m². De ruimte is berekend op max 800 personen 

staand publiek. Het aantal en de breedte van de vluchtwegen laat wel een grotere capaciteit 
toe tot max. 1140 personen. Het toelaten van meer dan 800 personen in de zaal zal leiden tot 

een daling van de luchtkwaliteit ten opzichte van de voorgestelde comforteisen. 

De voorziene uitschuifbare tribune kent een capaciteit van 385 personen. Voor kleinere 

evenementen is de zaal visueel opdeelbaar. Een barruimte geeft rechtstreeks uit in de zaal. 

Aan de noordzijde is de foyer voorzien, grenzend aan het overdekte binnenplein.  De foyer biedt 

plaats aan max. 200 personen. Palend aan de foyer komen de sanitairen en de 
dienstruimten. De sanitairen zijn zowel bereikbaar via de zaal als via de foyer.  De dienstruimten 

bestaan uit een opwarmkeuken, drankberging, koelcel en een overslagberging gekoppeld aan 2 
gesloten bergingen. 

Aan de westgevel is een publieke doorgangsas voorzien tussen de vestiaire en de foyer. 
Naast de circulatie heeft dit sas ook een bufferende functie voor het geluid. 

De oostgevel is eveneens met een gang ontdubbeld. Ook hier helpt deze het geluid binnen te 
houden. 

Verder is dit een dienstgang tussen loges en dienstenruimte aan de foyerzijde. 

Het interieur wordt afgewerkt met duurzame materialen. De zaal heeft net als de overige 

publieke ruimten een vloerafwerking in polierbeton met uitzondering van de sanitairen waar 
tegels voorzien zijn. De wanden van de zaal bestaan uit geperforeerde metalen platen voorzien 

als akoestische demping voor deze zaal. Tot een hoogte van 2.4m wordt echter een 
onderhoudsvriendelijke en robuuste afwerking voorzien uit beton. Het plafond van de zaal 

bestaat uit prefab betonelementen met tussenin akoestisch absorberend materiaal. 
De gevels zijn opgebouwd uit betonelementen afgewisseld met aluminium schrijnwerk. 

Voor de akoestische eisen tegenover de omgeving werd bij het ontwerp uitgegaan van volgende 
waarden: 

Muziekgeluid in de zaal LAep 60 min ≤ 100 dB ( A ) bij een standaard housemuziek spectrum. 
Hierdoor is de zaal een inrichting klasse 2 volgens de indelingslijst VLAREM I. 

Toelaatbare specifieke geluid in de omgeving, voortgebracht door (muziek)activiteiten in de zaal 
is, 40/35/30 dB(A), respectievelijk overdag (7-19u) / ’s avonds (19–22u) / ’s nachts (22-

7u). 
Deze bovenstaande gestelde eisen zijn aanzienlijk strenger dan de wettelijke noodzakelijke eisten 

voor deze omgeving. 

Vergunningsplichtige muziekactiviteiten in andere delen van het gebouw (foyer,…)  zijn niet 

toegelaten. 

Onder het voorplein wordt een regenwateropslagcapaciteit voorzien van 45 000 l. 
Deze zal zowel voor deze fase en volgende fazen, als voor de eerste fase dienstig zijn. 
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De buitenschil kent een zeer goede thermische isolatie. Het gebouw zal over een globaal 
isolatiepeil van maximaal K 30 beschikken (wettelijke BEN-eisen voor een dergelijk gebouw is K 

40) Hiermee wordt 10 punten beter gescoord dan de wettelijke eis van K 40 voor een bijna 
energieneutraal gebouw. 

De bestaande luifels zorgen voor bescherming tegen direct zonlicht en oververhitting van de 
beglaasde binnenruimten. 

Het ontwerp wordt voorzien van 2 luchtgroepen met mechanische balansventilatie met 
warmterecuperatie door middel van een warmtewiel. 

Deze luchtgroepen zijn direct stookte luchtgroepen op gas waardoor geen afzonderlijke 
stookplaats noodzakelijk is. 

Er wordt geen actieve koeling voorzien maar de luchtgroep is uitgerust met een bypass over 
het warmtewiel om aan free- cooling te doen. 

De mogelijkheid om actieve koeling later bij te voorzien wordt open gehouden. 
De installatie is berekend op een gevraagde max capaciteit van 800 personen voor de zaal en 

200 voor de foyer. 
De verlichtingsarmaturen zijn voornamelijk uitgerust met Ledlampen met hoge lichtopbrengst, 

lange levensduur en energiezuinig. Waar mogelijk gestuurd door aanwezigheidsdetectie. 

Bijna alle ruimtes zullen hygiënisch worden geventileerd m.b.v. een mechanische 

balansventilatie. Daar waar de bezetting sterk kan schommelen (grote zaal, foyer,..) wordt 
vraaggestuurde ventilatie voorzien en dit om het energieverbruik te beperken. 

 
Naast een brandcentrale wordt ook toegangscontrole voorzien. 

In het kader van de opdracht “TRAX: bouwen van een polyvalente zaal – Lot 2: elektriciteit” 
werd een bestek met nr. 068/018-2016 opgemaakt door de ontwerper, STUDIO plus 

ARCHITECTEN bvba, Brugsesteenweg 63 te 8800 Roeselare. 
 

Hieronder wordt begrepen:  
Alle elektrische voorzieningen worden aangebracht met aandacht voor energiezuinige 

toestellen. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 220.873,40 excl. btw of € 234.788,42 

incl. btw. 
 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding. Het openbaar 
karakter van de aanbesteding laat toe dat meerdere aannemers zich kunnen kandidaat stellen 

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

De adviezen van de gebruikers,  IDPBW en Westkans ( toegankelijkheidsbureau) werden 

verwerkt in het dossier. 

 

Volgende afwerkingspercelen zullen op later tijdstip voorgelegd worden voor goedkeuring  

Perceel 4 Theatertechnieken 

Raming    € 263 760,94 excl. btw 

Perceel 5 vast meubilair 

Raming    € 79 350,00 excl. btw 

 

Dossier omgevingsaanleg 

Naast dit dossier voor de bouw van de polyvalente zaal is ook een dossier voor de aanleg van 

de omgevingsaanleg.  

Ook dit dossier zal op een later tijdstip voorgelegd worden aan de raad. 

 

BTW recuperatie 

De inhoudelijke activiteiten van de polyvalente zaal hebben recht op BTW aftrek voor de 
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bouwwerken ervan. Momenteel wordt deze aftrek geraamd op 70 %. ( = 70% aftrek van 21% 

BTW ) 

 

Timing 

De werken worden opgestart in het najaar van 2016. 

De totale uitvoeringsperiode is 425 kalenderdagen. 

 

Raming 

Hieronder een totale raming voor het Trax fase 2 

 
 

Subsidie: 

Via de Vlaamse overheid werd voor het Trax project subsidie verkregen: 

-Fonds Culturele Infrastructuur ( FoCI )  500 000 € 

Volgende wetgeving is van toepassing: 

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

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

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

en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

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

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

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

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

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

Krediet
enveloppe project Verbintenis

Budget fase 2

TRAX fase 2 bouwwerken ENV 01 P01-0001 070901 2.500.000,00€                  

TRAX fase 2 Ereloon ENV 01 P01-0001 070901 287.500,00€                     

TRAX fase 2 omgevingsaanleg op sokkel ENV 01 P01-0001 070901 332.639,84€                     

TRAX  fase 2 Uitschuifbare tribune ENV01 P01-0001 070901 300.000,00€                     

TOTAAL VERBINTENIS 3.420.139,84€                  

Uitgaven

FASE 2

FASE 2

Omschrijving Raming

Perceel 1 Ruwbouw en afwerking 2.086.167,78€                  

Perceel 2 Elektriciteit 220.873,40€                     

Perceel  3 HVCA 315.194,50€                     

Sanitair 79.079,47€                       

Perceel  4 theater 263.760,94€                     

Perceel 5 vast meubilair 79.350,00€                       

Totaal excl. BTW 3.044.426,09€                  

BTW BTW 21% waarvan 70% afgetrokken 191.798,84€                     

TOTAAL (binnen ereloonprestatie architect) 3.236.224,93€                  
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bepaald artikel 5, § 2. 

Gehoord het schepencollege in zijn verslag; 

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

Vermeulen, Mieke Van Hootegem, Justine Pillaert, Daniel Vanden Berghe, Bart De 

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

Deweerdt)  

Artikel 1 

Het bestek met nr. 068/018-2016 en de raming voor de opdracht “TRAX: bouwen van een 
polyvalente zaal – Lot 2: elektriciteit”, opgesteld door de ontwerper, STUDIO plus ARCHITECTEN 

bvba, Brugsesteenweg 63 te 8800 Roeselare worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden 
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en 
diensten. De raming bedraagt € 220.873,40 excl. btw of € 234.788,42 incl. btw. 

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

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

Aldus gedaan in openbare zitting van 28 juni 2016. 
 

 
 

AGENDAPUNT nr. 23c) 
 

TRAX: bouwen van een polyvalente zaal – lot 3:HVAC en sanitair  

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

068/019-2016 

DE GEMEENTERAAD 

In de gemeenteraadszitting van 7 mei 2012 werd de aankoop van de toegangsweg naar de 
TRAX  

(voormalige GLS) -site Beversesteenweg +69 goedgekeurd. 
Op 3 oktober 2014 werd het resterende deel van de site aangekocht. 

 
In de Gemeenteraadszitting van 22 oktober 2012 werden de gunningswijzen voor de 

aanstelling van de ontwerper, fase 1, goedgekeurd.  
De opdracht bestond uit het ontwerpen van een masterplan en het realiseren van verschillende 

socio- culturele functies. 
 

De opdracht werd beperkt tot en met de uitvoering van de eerste fase van het project: het 
bouwen van een ontmoetingsruimte en repetitielokalen. 

Voor de opstart van de 2de fase: de bouw van een polyvalente zaal, werd een nieuwe 
ontwerpopdracht uitgeschreven. Op 27 april 2015 werd deze ontwerpopdracht gegund aan 

Studio Plus Architecten bvba gevestigd in de Brugsesteenweg 63 te 8800 Roeselare. 
Het voorontwerp van fase 2 werd goedgekeurd door het college van burgemeester en 

schepenen op 01.02.2016 
 

Bovenstaande percelen maken deel uit van de 2de fase van de ontwikkeling van de TRAX site. 
De uit te voeren werken zijn een verdere uitwerking van het masterplan van de site. 
Dit masterplan voorziet in nieuwe gebouwen die in de bestaande loods van de trax – site 
worden geschoven 
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De te bouwen zaal is gelegen op de sokkel en omgeven door drie verharde pleinen: een 

onthaalplein aan de voorzijde van de sokkel en 2 overdekte ruimten onder de bestaande luifel. 

Om het onthaalplein te realiseren dienen de bestaande kantoorgebouwen te worden gesloopt. 

De sokkel wordt hier hersteld en voorzien van trappartijen, een helling voor diensten en twee 
liftplateau’s voor anders-validen. 

Ook een laadkaai werd voorzien voor bijzondere leveringen. 

De zaal werd ontworpen voor een polyvalente programmatie voornamelijk voor jeugd en vrije 

tijd. 

De toegang tot de zaal kan volwaardig via 2 zijden georganiseerd worden. Aan de zijde van het 

onthaalplein is een toegang met ticketing en vestiaire voorzien. Aan de andere kant is er de 
foyer die ook dienstig kan zijn als ontvangstruimte en toegang tot de zaal. 

 
Aan de zuidgevel (kant onthaalplein) is naast de toegang ook een artiestenruimte met 2 loges 

voorzien. 
Via een trap kom je in de bovenliggende technische ruimte. Aan het bovenbordes van deze trap 

is een uitkijkraam voorzien op vraag van de nood- en interventieplanning. De zone voor artiesten 
en technieken is afgeschermd van de publieke zones. 

Naast vestiaire- en ticketingruimte werd aansluitend een ruimte voor een beheerder ingericht. 
Een berging toegankelijk vanuit de zaal is bestemd voor podiumelementen en dergelijke. 

De zaal heeft een oppervlakte van ca. 520 m². De ruimte is berekend op max 800 personen 
staand publiek. Het aantal en de breedte van de vluchtwegen laat wel een grotere capaciteit 

toe tot max. 1140 personen. Het toelaten van meer dan 800 personen in de zaal zal leiden tot 
een daling van de luchtkwaliteit ten opzichte van de voorgestelde comforteisen. 

De voorziene uitschuifbare tribune kent een capaciteit van 385 personen. Voor kleinere 
evenementen is de zaal visueel opdeelbaar. Een barruimte geeft rechtstreeks uit in de zaal. 

Aan de noordzijde is de foyer voorzien, grenzend aan het overdekte binnenplein.  De foyer biedt 
plaats aan max. 200 personen. Palend aan de foyer komen de sanitairen en de 

dienstruimten. De sanitairen zijn zowel bereikbaar via de zaal als via de foyer.  De dienstruimten 
bestaan uit een opwarmkeuken, drankberging, koelcel en een overslagberging gekoppeld aan 2 

gesloten bergingen. 

Aan de westgevel is een publieke doorgangsas voorzien tussen de vestiaire en de foyer. 

Naast de circulatie heeft dit sas ook een bufferende functie voor het geluid. 

De oostgevel is eveneens met een gang ontdubbeld. Ook hier helpt deze het geluid binnen te 

houden. 
Verder is dit een dienstgang tussen loges en dienstenruimte aan de foyerzijde. 

Het interieur wordt afgewerkt met duurzame materialen. De zaal heeft net als de overige 
publieke ruimten een vloerafwerking in polierbeton met uitzondering van de sanitairen waar 

tegels voorzien zijn. De wanden van de zaal bestaan uit geperforeerde metalen platen voorzien 
als akoestische demping voor deze zaal. Tot een hoogte van 2.4m wordt echter een 

onderhoudsvriendelijke en robuuste afwerking voorzien uit beton. Het plafond van de zaal 
bestaat uit prefab betonelementen met tussenin akoestisch absorberend materiaal. 

De gevels zijn opgebouwd uit betonelementen afgewisseld met aluminium schrijnwerk. 

Voor de akoestische eisen tegenover de omgeving werd bij het ontwerp uitgegaan van volgende 

waarden: 
Muziekgeluid in de zaal LAep 60 min ≤ 100 dB ( A ) bij een standaard housemuziek spectrum. 

Hierdoor is de zaal een inrichting klasse 2 volgens de indelingslijst VLAREM I. 
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Toelaatbare specifieke geluid in de omgeving, voortgebracht door (muziek)activiteiten in de zaal 
is, 40/35/30 dB(A), respectievelijk overdag (7-19u) / ’s avonds (19–22u) / ’s nachts (22-

7u). 
Deze bovenstaande gestelde eisen zijn aanzienlijk strenger dan de wettelijke noodzakelijke eisten 

voor deze omgeving. 

Vergunningsplichtige muziekactiviteiten in andere delen van het gebouw (foyer,…)  zijn niet 

toegelaten. 

Onder het voorplein wordt een regenwateropslagcapaciteit voorzien van 45 000 l. 

Deze zal zowel voor deze fase en volgende fazen, als voor de eerste fase dienstig zijn. 

De buitenschil kent een zeer goede thermische isolatie. Het gebouw zal over een globaal 

isolatiepeil van maximaal K 30 beschikken (wettelijke BEN-eisen voor een dergelijk gebouw is K 
40) Hiermee wordt 10 punten beter gescoord dan de wettelijke eis van K 40 voor een bijna 

energieneutraal gebouw. 
De bestaande luifels zorgen voor bescherming tegen direct zonlicht en oververhitting van de 

beglaasde binnenruimten. 

Het ontwerp wordt voorzien van 2 luchtgroepen met mechanische balansventilatie met 

warmterecuperatie door middel van een warmtewiel. 
Deze luchtgroepen zijn direct stookte luchtgroepen op gas waardoor geen afzonderlijke 

stookplaats noodzakelijk is. 
Er wordt geen actieve koeling voorzien maar de luchtgroep is uitgerust met een bypass over 

het warmtewiel om aan free- cooling te doen. 
De mogelijkheid om actieve koeling later bij te voorzien wordt open gehouden. 

De installatie is berekend op een gevraagde max capaciteit van 800 personen voor de zaal en 
200 voor de foyer. 

De verlichtingsarmaturen zijn voornamelijk uitgerust met Ledlampen met hoge lichtopbrengst, 
lange levensduur en energiezuinig. Waar mogelijk gestuurd door aanwezigheidsdetectie. 

Bijna alle ruimtes zullen hygiënisch worden geventileerd m.b.v. een mechanische 
balansventilatie. Daar waar de bezetting sterk kan schommelen (grote zaal, foyer,..) wordt 

vraaggestuurde ventilatie voorzien en dit om het energieverbruik te beperken. 
 

Naast een brandcentrale wordt ook toegangscontrole voorzien. 

In het kader van de opdracht “TRAX: bouwen van een polyvalente zaal – Lot 3: HVAC en 

sanitair” werd een bestek met nr. 068/019-2016 opgemaakt door de ontwerper, STUDIO 
plus ARCHITECTEN bvba, Brugsesteenweg 63 te 8800 Roeselare. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 394.273,97 excl. btw of € 419.113,23 
incl. btw. 

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

Het openbaar karakter van de aanbesteding laat toe dat meerdere aannemers zich kunnen 

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

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

De adviezen van de gebruikers,  IDPBW en Westkans ( toegankelijkheidsbureau) werden 

verwerkt in het dossier. 

 

Volgende afwerkingspercelen zullen op later tijdstip voorgelegd worden voor goedkeuring  

Perceel 4 Theatertechnieken 
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Raming    € 263 760,94 excl. btw 

Perceel 5 vast meubilair 

Raming    € 79 350,00 excl. btw 

 

Dossier omgevingsaanleg 

Naast dit dossier voor de bouw van de polyvalente zaal is ook een dossier voor de aanleg van 

de omgevingsaanleg.  

Ook dit dossier zal op een later tijdstip voorgelegd worden aan de raad. 

 

BTW recuperatie 

De inhoudelijke activiteiten van de polyvalente zaal hebben recht op BTW aftrek voor de 

bouwwerken ervan. Momenteel wordt deze aftrek geraamd op 70 %. ( = 70% aftrek van 21% 

BTW ) 

 

Timing 

De werken worden opgestart in het najaar van 2016. 

De totale uitvoeringsperiode is 425 kalenderdagen. 

 

Raming 

Hieronder een totale raming voor het Trax fase 2 

 
 

Subsidie: 

Via de Vlaamse overheid werd voor het Trax project subsidie verkregen: 

-Fonds Culturele Infrastructuur ( FoCI )  500 000 € 

Volgende wetgeving is van toepassing: 

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

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

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

en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

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

Krediet
enveloppe project Verbintenis

Budget fase 2

TRAX fase 2 bouwwerken ENV 01 P01-0001 070901 2.500.000,00€                  

TRAX fase 2 Ereloon ENV 01 P01-0001 070901 287.500,00€                     

TRAX fase 2 omgevingsaanleg op sokkel ENV 01 P01-0001 070901 332.639,84€                     

TRAX  fase 2 Uitschuifbare tribune ENV01 P01-0001 070901 300.000,00€                     

TOTAAL VERBINTENIS 3.420.139,84€                  

Uitgaven

FASE 2

FASE 2

Omschrijving Raming

Perceel 1 Ruwbouw en afwerking 2.086.167,78€                  

Perceel 2 Elektriciteit 220.873,40€                     

Perceel  3 HVCA 315.194,50€                     

Sanitair 79.079,47€                       

Perceel  4 theater 263.760,94€                     

Perceel 5 vast meubilair 79.350,00€                       

Totaal excl. BTW 3.044.426,09€                  

BTW BTW 21% waarvan 70% afgetrokken 191.798,84€                     

TOTAAL (binnen ereloonprestatie architect) 3.236.224,93€                  
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aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, 
§ 2, 1° d (limiet van € 209.000,00 excl. btw niet overschreden). 

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

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

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

bepaald artikel 5, § 2. 

Gehoord het schepencollege in zijn verslag; 

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

Vermeulen, Mieke Van Hootegem, Justine Pillaert, Daniel Vanden Berghe, Bart De 

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

Deweerdt)  

Artikel 1 

Het bestek met nr. 068/019-2016 en de raming voor de opdracht “TRAX: bouwen van een 
polyvalente zaal – Lot 3: HVAC en sanitair”, opgesteld door de ontwerper, STUDIO plus 

ARCHITECTEN bvba, Brugsesteenweg 63 te 8800 Roeselare worden goedgekeurd. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 

algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, 
leveringen en diensten. De raming bedraagt € 394.273,97 excl. btw of € 419.113,23 incl. 

btw. 

Artikel 2 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding 

Artikel 3 

Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau 

Aldus gedaan in openbare zitting van 28 juni 2016. 
 
 

AGENDAPUNT nr. 24 
 
Huren van de sporthal van de Vrije Middelbare School, Blekerijstraat 51 - goedkeuring ontwerp 

van huurovereenkomst. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 
In het meerjarenplan 2014-2019 werd de actie 'incorporeren van (bijkomende) sporthallen in 

het stedelijk verhuursysteem' opgenomen (actie 02-01-01-02). Uit het behoefteonderzoek 
sportinfrastructuur door Idea Consult in 2013 kwam het resultaat dat het incorporeren van 

bestaande en toekomstige schoolsportaccommodaties een oplossing op korte termijn kan zijn 
om de vraagdruk door de verenigingen en de individuele sporters op te vangen. 

 
De Stad huurt reeds de sporthallen van het Vrij Technisch Instituut in de Leenstraat, van het 

Klein Seminarie in de Zuidstraat, van de vzw Onze Kinderen in de Blommestraat en van Sint-
Idesbald. De huur van de sporthal Sint-Idesbald eindigt op 31.08.2016. 
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Het vrije onderwijsnet realiseerde dit jaar een nieuwe sporthal in de Vrije Middelbare School, 
Blekerijstraat 51. De Stad wenst deze op te nemen in het stedelijk verhuursysteem van de 

sportinfrastructuur vanaf het schooljaar 2016-2017. De huurmodaliteiten voor de sporthal 
VMS werden in overleg met de directie vastgelegd in een ontwerp van huurovereenkomst. 

 
Het bepalen van het huurtarief door de Stad te betalen aan de Scholengroep Sint-Michiel/VMS 

is gebaseerd op reeds bestaande huurovereenkomsten met het VTI en het Klein Seminarie. De 
stad betaalt €19,69/uur aan deze scholen (basistarief €14,87 x index). Daarnaast is de 

oppervlakte van de sporthal een bepalende factor. Het huurtarief is inclusief onderhoud, openen 
en sluiten en energiekosten. 

De sporthal van het VMS heeft een vergelijkbare oppervlakte met de sporthallen van het VTI en 

het Klein Seminarie. 
Het betreft een volle zaal. Het tarief werd aldus bepaald op 19,69 euro/uur. Dit bedrag wordt 

jaarlijks geïndexeerd.  

Om dit te regelen werden er een ontwerp van overeenkomsten opgemaakt in overleg met de 

vzw Scholengroep Sint-Michiel. 

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

 
Gehoord het College van Burgemeester en Schepenen in zijn verslag; 
 

BESLUIT, met algemene stemmen 
 
Art.1.- Het ontwerp van huurovereenkomst voor de huur van de sporthal van de Vrije 

Middelbare School, Blekerijstraat 51, wordt goedgekeurd. 
 

Art.2.- In toepassing van het nieuwe gemeentedecreet van 15 juli 2005 - artikel 252§1, wordt 
een beknopte omschrijving van deze raadsbeslissing aan de toeziende overheid 
toegezonden voor toepassing van het algemeen bestuurlijk toezicht. 

 
Aldus gedaan in openbare vergadering van 28 juni 2016 
 
 
Dhr. Brecht Vermeulen, raadslid, verlaat de zitting. 

 
 

AGENDAPUNT nr. 25 
 
Huurovereenkomst voor het voetbalstadion 'Schiervelde' en bijhorende velden en gebouwen, 
Diksmuidsesteenweg - Addendum voor verlenging van de duur van de overeenkomst. 

 
DE GEMEENTERAAD: 
 

In zijn brief van 19.01.2016 verzoekt CVBA KSV Roeselare, als huurder, om een 
huurverlenging tot het einde van het seizoen 2026-2027. Zij brengt hiervoor de volgende 
motieven aan: 

 De lening voor het businessgebouw van De Vaal loopt tot januari 2028. De verlenging 

van de huurovereenkomst biedt hiervoor een bijkomende garantie. 

 Zij bouwt momenteel aan een project dat de toekomst en succes van de vereniging wil 

garanderen en wil in die zin nu reeds zekerheid bekomen over haar accommodatie en 

de voorwaarden voor verder gebruik. 

 Zij wil deze verlenging voorleggen aan de licentiecommissie in het kader van de 
competitiehervorming. Intussen is beslist dat de vereniging volgend jaar kan aantreden 
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in liga 1B, waardoor zij behoort tot de selecte groep van 24 professionele voetbalclubs 
binnen het Belgische voetbal. 

De CVBA KSV Roeselare vraagt om bij de opmaak van het addendum voor de verlenging de 

beslissingen van de gemeenteraad van 25 juni 2013 en van 26 januari 2015 op te nemen. 
 

De huidige overeenkomst loopt t.e.m. 30.06.2017. 

Om dit te regelen werd een ontwerp van addendum opgemaakt waarin de verlenging van de 

duur van de overeenkomst tot 31 augustus 2027 vastgelegd wordt en de voomelde 
gemeenteraadsbeslissingen. De jaarlijkse toelage zoals opgenomen in het tweede addendum 

van 10 augustus 2007, maakt evenwel geen voorwerp uit van het addendum tot verlenging. 
Het bedrag hiervan wordt vastgelegd in de meerjarenbegroting. 

De Stad kan er zich in vinden dat hierdoor aan CVBA KSV Roeselare de nodige zekerheid en 

garanties voor zijn project in de toekomst worden gegeven. 

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

Gehoord het College van Burgemeester en Schepenen in zijn verslag; 
 
BESLUIT, met algemene stemmen 
 

Art.1.- Het addendum voor de verlenging van de verhuurovereenkomst wordt goedgekeurd. 
 
Art.2.- In toepassing van het nieuwe gemeentedecreet van 15 juli 2005 - artikel 252§1, wordt 

een beknopte omschrijving van deze raadsbeslissing aan de toeziende overheid 
toegezonden voor toepassing van het algemeen bestuurlijk toezicht. 

 
Aldus gedaan in openbare vergadering van 28 juni 2016 
 
 

 
Dhr. Brecht Vermeulen, raadslid, vervoegt de zitting. 

 
 

 
AGENDAPUNT nr. 26 
 
Verkoop stadspatrimonium - Verkoop van het voormalig jeugdcentrum 'Diezie', Sint-
Michielsstraat 16 - aanvaarding van een bod tot aankoop. 
 
DE GEMEENTERAAD: 
 

Op 20.04.2015 werd door het college van burgemeester en schepenen beslist om dit pand te 
verkopen via de procedure van online biedingen van Covast cvba, tegen een vraagprijs van 

365.000,00 euro. De eerste biedingsfase startte op 29.05.2015 en werd meermaals 
verlengd tot uiteindelijk 25.03.2016. Tijdens deze periode werd er slechts één bod van 

350.000,00 euro ingediend Er werd beslist om de procedure bij Covast cvba stop te zetten. 
Na afloop van de procedure werd door de Stad verder gezocht naar kandidaten. Uiteindelijk 

mocht de Stad een bod ontvangen van nv Ursa. De vraagprijs van 365.000,00 euro wordt 
geboden en in het bod wordt reeds allusie gemaakt op een kwaliteitsvolle inrichting voor wonen. 

Gezien de zeer uitgebreide marktbevraging, kan het bod van NV Ursa in overweging worden 
genomen. Gelet op het bieden van de vraagprijs en de intentie tot het aanbieden van 
kwaliteitsvol wonen aldaar, is het aanvaarden van het bod door de Stad in casu gerechtvaardigd 
en een daad van behoorlijk bestuur. 
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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 - 11 neen (Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, Mieke 
Van Hootegem, Justine Pillaert, Daniel Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, 
Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt) - 5 onthoudingen 
(Filip Deforche, Cyriel Ameye, Immanuel De Reuse, Annelies Carron en Francis Reynaert) 
 

Art.1.- Het bod tot aankoop wordt aanvaard. 
 
Art.2.- De opdracht tot het verlijden van de akte wordt aan de Afdeling Vastgoedtransacties 

toevertrouwd. 
 
Art.3.- De heer hypotheekbewaarder wordt van de verplichting ontslagen ambtshalve 

inschrijving te nemen bij overschrijving van de akte van verkoop. 
 
Art.4.- 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 28 juni 2016 
 
 

 
AGENDAPUNT nr. 27 

 
Clintonpark - stedelijke diensten - goedkeuring huurcontract. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 
Door de oprichting, in 2012, van het nieuw departement DIPOD (Dispatch, Patrimonium en 

Openbaar Domein) werd de keuze gemaakt de medewerkers van de vroegere departementen 5 
& 6 fysiek samen te huisvesten op de site  Hoogleedsesteenweg. 

 
In de bestaande gebouwen van de werkplaatsen waren er echter niet genoeg werkplekken. Om 

een efficiënte en geïntegreerde werking te bekomen, binnen het nieuwe departement, was de 
fysieke verhuis een absolute voorwaarde. Daarom werd  er beslist om de werknemers tijdelijk 

(voor max. 2 jaar) te huisvesten vanaf september 2012 in gehuurde kantoorunits in afwachting 
van een definitieve huisvesting. Tijdelijke werfcontainers werden op de site DIPOD geplaatst. 

Er werd tussentijds (2014) een ontwerper aangesteld om het project DIPOD vorm te geven. 
Tijdens 2015 werd het volledige project gestalte gegeven. 

Bij het opmaken van de bestekken en de detailramingen eind 2015, werd duidelijk dat er 
± 600.000 euro aan budget tekort was om het volledige project uit te voeren. 

 
Ondertussen is, door de invoering van de nieuwe organisatiestructuur, de inhoud van het project 

wat achterhaald. 
 

Wegens het overschrijden van het beschikbare budget en de ondertussen opgestarte nieuwe 
organisatiestructuur, werd het project tijdelijk on-hold geplaatst in afwachting van meer 

duidelijkheid i.f.v. die nieuwe organisatiestructuur, m.a.w. hoe de invulling van het nieuwe 
project site Hoogleedsesteenweg moet gebeuren (hoe te besparen / in te krimpen). 

Door gesprekken tussen de verschillende directies en departementen blijkt het samen zitten op 
dezelfde site geen absolute noodzaak meer. Verder dreigt de huisvesting in  de tijdelijke 

containers niet langer te voldoen aan de wetgeving inzake veiligheid, hygiëne en welzijn op het 
werk. 
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Wegens de intentie om op middellange termijn invulling te geven aan een nieuw stadskantoor, 
rees ook de vraag of het project site Hoogleedsesteenweg nog strookt met deze visie. Bij 

rondvraag, aan verschillende departementshoofden, blijkt dat de grote meerderheid van het 
personeel in een latere fase beter in het nieuwe stadskantoor zou gehuisvest  worden. Hierdoor 

werd er een nieuwe piste onderzocht om een groot deel van het personeel site 
Hoogleedsesteenweg op korte termijn te huisvesten op een externe locatie, zodanig dat de  

duurdere oplossing van kantoorcontainers spoedig kan stopgezet  worden. 
 

De gelijkvloerse verdieping van het Clintonpark is beschikbaar op korte termijn en kan een 
oplossing bieden voor het huisvestingsprobleem in afwachting van het nieuw stadskantoor. 

De gehuurde oppervlakte is gelijk aan de oppervlakte van de kantoorcontainers. 
 

Maandelijkse kostprijs kantoorcontainers: € 7.030,30 
 

Site CLINTONPARK 
 

Kantoorruimte: € (75/m²/jaar)/12 x 579 m² = € 3.618,75 
 

Parkeerplaatsen: € 492 ,50 
Er kunnen op het Clintonpark parkeerplaatsen gehuurd worden. 

Het voorstel is om 13 bovengrondse parkeerplaatsen te huren aan € 370/parking/jaar en 2 
ondergrondse parkeerplaatsen aan € 550/parking/jaar bij te huren. Dit om dienstwagens en 

bezoekers te kunnen laten parkeren. 
Maandelijkse kostprijs: 

(13 x € (370/parkeerplaats/jaar)/12) + (2 x € (550/parkeerplaats/jaar)/12) = € 509,17 
 

De onroerende voorheffing (OV) bedraagt: € 554,88 
€ 11,5/m²/jaar x 579 m² = € 6658,50 /12 = € 554,88 

 
Totale maandelijkse kostprijs Clintonpark: € 4.682,80 

 
Verder is er nog een bijkomende provisie te betalen van: € 965,00 

€ 20,00/m²/jaar x 579 m² = € 11.580,00 /12 = € 965,00 
Hierin zitten de stookkosten en poetsen gemeenschappelijke delen  vervat. 

 
Momenteel worden de kantoorcontainers verwarmd en gekoeld met airco-units op elektriciteit 

en dienen de gemeenschappelijke delen onderhouden te  worden. 
De stookkosten en onderhoudskosten van de gemeenschappelijke delen van enkel  de 

containers kan uit het beschikbare cijfermateriaal niet afgeleid  worden. 
Er wordt ervan uitgegaan dat deze min of meer gelijkaardig zijn aan die van  het Clintonpark. 

Vandaar dat deze bijkomende provisie niet werd bijgerekend bij de maandelijkse kostprijs 
Clintonpark. 

 
Het personeel dat met de wagen komt werken, zou de parkeerplaatsen kunnen gebruiken aan 

het jeugdcomplex van KSV Roeselare (naar kantoor te voet of met fiets via Oude Stadenstraat). 
Zo wordt geen extra kost gemaakt en wordt de wijk rond het  Clintonpark ook niet extra belast. 

 
Om een verhuisoperatie mogelijk te maken naar Clintonpark zullen er enkele kosten gemaakt 

moeten worden gemaakt.  
Kosten zijn o.a. bv.: 

inrichting kantoorruimte volgens het principe van het nieuwe  werken (gesprekruimtes, 
projectruimtes,…) 

aankoop meubilair (aanvulling op bestaande) 
inrichting serverlokaal + bekabeling in gebouw + plaatsen glasvezelkabel/straalverbinding voor 

dataverkeer uitrusting telefonie... 
 

Deze zaken kunnen gefinancierd worden met hierboven uitgerekende kostenbesparing. 
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Zo wordt de verhuis vanaf DIPOD naar Clintonpark een budgetneutraal verhaal. Door een 

slimme keuze van de inrichting zouden de gemaakte kosten hiervoor kunnen gerecupereerd 
worden als deze wordt meegenomen naar het nieuwe stadskantoor. 

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 - 13 onthoudingen (Annelies Carron, Francis Reynaert, 
Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, Mieke Van Hootegem, Justine Pillaert, Daniel Vanden 
Berghe, Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, Lieve 
Lombaert, Maxim Deweerdt) 
 

Art.1.- Het Huurcontract wordt goedgekeurd. 
 
Art.2.- In toepassing van het nieuwe gemeentedecreet van 15 juli 2005 - artikel 252§1, wordt 

een beknopte omschrijving van deze raadsbeslissing aan de toeziende overheid 
toegezonden voor toepassing van het algemeen bestuurlijk toezicht. 

 
Aldus gedaan in openbare vergadering van 28 juni 2016 
 
 

AGENDAPUNT nr. 28 
 
Procedure i.vm. de betegeling van het spillebad - afsluiten van een dading. 

DE GEMEENTERAAD: 

Eind 2006 werd door de dienst gebouwen een nota opgemaakt ten aanzien van het College van 
Burgemeester en Schepenen waarin gewezen werd op de problemen van loskomende 

betegeling.  
De ontwerper, hoofdaannemer en onderaannemer werden hieropvolgend in gebreke gesteld. 

Expert Baert werd ook gevraagd een rapport op te maken namens de stad. Dit leidde ertoe dat 
er een herstel werd uitgevoerd in de eerste jaarhelft van 2007 waarbij een nieuwe termijn van 

10 jarige aansprakelijkheid werd overeengekomen op de herstelde gedeelten. 
 

Aangezien er zich evenwel blijvende problemen manifesteerden aan de betegeling van het 
zwembad werd advies ingewonnen bij het kantoor Uniqum ( het vroegere Honoré en Gits )  

 
Er werd overgegaan tot dagvaarding van de ontwerper op 25 januari 2010 waarbij provisioneel 

25.000 € werd gevorderd, in afwachting van het deskundigenonderzoek, herleid tot 1 € en de 
aanstelling van een deskundige werd gevraagd. 

In het kader van deze procedure werd expert Deconinck door de rechtbank aangesteld. De 
partijen trachten te verzoenen vormde een deel van zijn opdracht. 

 
Expert Deconinck is zijn werkzaamheden aangevat op 23 maart 2010. De aannemer, NV 

Bekaert Building Company, en de onderaannemer, NV Technifloor kwamen vrijwillig tussen.  
 

Gelet op de specificiteit van de materie heeft expert Deconinck zich bijkomend laten begeleiden 
door professor Van Gemert. 

Botament en MC Bauchemie: leveranciers van de producten waarmee de betegeling werd 
aangebracht., hebben zich als vrijwillig tussenkomende partij in latere fase in deze expertise 

aangemeld.  
 
Een deskundigenverslag werd opgemaakt op 9 juli 2014. Dit had het karakter van een 
voorverslag waarop partijen hun opmerkingen konden formuleren. 
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Dit heeft ertoe geleid dat gesprekken werden opgestart in het zoeken naar een eventuele 

minnelijke schikking. Eind 2015 was er een financieel voorstel van 55.000 € namens de 
diverse partijen zoals blijkt uit het advies van onze raadsman meester Declerck, kantoor 

Uniqum. 
 

Dit voorstel werd niet weerhouden, gelet onder meer op het feit dat de expertisekosten op het 
moment van het deskundig voorverslag reeds 22.642,64 € ( incl BTW ) bedroegen en de stad 

reeds tussentijds voor 15.041,80 € ( incl. BTW ) aan herstellingswerken had uitgevoerd. 
 

Niettemin werd gekeken welk bedrag kon gevorderd worden met een redelijke kans om tot een 
overeenkomst te komen. 

Dit heeft ertoe geleid dat onze raadsman, meester Declerck, in het kader van het zoeken naar 
een aanvaardbare dading suggereerde om een bedrag van 80.000 € te vorderen en een 

benedengrens van 62.500 € te hanteren.  
Een dading ligt voor op een totaal van 76.250 €  forfaitair. 

 
Gelet op art. 42 en 43 van het gemeentedecreet; 

 
Gelet op art. 119 bis van de nieuwe gemeentewet; 

 
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  

 

Artikel 1:. De Raad keurt het ontwerp van dading goed. 
 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 28 juni 2016. 
 

 

 

AGENDAPUNT nr. 29 

 

Verordening van de heer burgemeester d.d. 20.06.2016 inzake een verbod tot 

samenscholing ter hoogte van de Ardooisesteenweg omgeving kruispunt Beversesteenweg - 

kennisname en bekrachtiging. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

Op maandag 20 juni 2016 werd door de burgemeester een samenscholingsverbod ter hoogte 
van de Ardooisesteenweg, omgeving kruispunt Beversesteenweg, afgekondigd, zijnde een 

verlenging van het samenscholingsverbod zoals eerder al genomen op 20 mei 2016. Er werd 
een uitzondering voorzien voor de periode van de Batjes; 

 
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; 
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Gelet op artikel 134 van de Nieuwe Gemeentewet; 
 

BESLUIT, met algemene stemmen: 
 

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

 
Artikel 2: bekrachtigt deze verordening. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 28 juni 2016. 
 
(zie bijlage 5) 

 
 
AGENDAPUNT nr. 30 
 
Herlocalisatie Schuttersvereniging Sint-Michiel Roeselare en De Schierveldse Politiehond 
Roeselare - goedkeuring ontwerp erfpacht, goedkeuring concessie en beëindiging lopende 
erfpachten. 
 
DE GEMEENTERAAD: 

Aanleiding en context 

Teneinde dit voorstel van beslissing te kaderen, wordt vooreerst verwezen naar volgende 
voorgaanden in dit dossier (allen in bijlage): 

 Nota 2011/8399 "Herlocalisatie RCR stand van zaken", goedgekeurd in zitting van het 
college van burgemeester en schepenen op 14.06.2011. (bijlage 1) 

 Nota 2012/3361 "Nota bodemverontreiniging problematiek terrein 

schuttersvereniging en aanpalende gronden", goedgekeurd in zitting van het college van 

burgemeester en schepenen op 23.03.2012. (bijlage 2) 

 Gemeenteraadsbeslissing van 26.06.2012 inzake de overeenkomst tussen de Stad 
Roeselare en OVAM betreffende de toepassing van risicobeheer in afwachting van de 

uitvoering van de bodemsaneringswerken op het terrein Koning Leopold III-laan 92. 
(bijlage 5) 

 De lopende erfpachtovereenkomsten op de site Leopold III-laan (bijlages 6 en 7) 

 Nota 2014008514 "KMO-zone Iepersestraat : globaal inrichtingsplan". (bijlage 4) 

Gelet op het voorgaande, in het bijzonder de problematiek van de historische vervuiling en de 

saneringsopportuniteit door OVAM, blijkt afdoende dat de vraag tot herlocalisatie van RCR, zich 
opdringt. 

 
 Argumentatie 

A. Oorzaak herlocalisatie 
De noodzaak voor de herlocalisatie vindt primair haar oorzaak in een problematiek van 

bodemverontreiniging op de site Leopold III-laan. 

Voor de terreinen in gebruik door de stad (prairie), politiehond, RCR en de schutters werd een 

historische bodem- en grondwaterverontreiniging aangetroffen met zware metalen, minerale 
olie, BTEX en PAK’s. De stad verkreeg van OVAM voor al deze verontreinigde percelen een 

vrijstelling van sanering. Dit betekent dat de OVAM de saneringsplicht op zich neemt en zal 
bekostigen (ambtshalve sanering). De totale kostprijs van het saneringsproject wordt 

momenteel geraamd op € 3.037.000 inclusief BTW.    

Bij de sanering zal de toplaag worden ontgraven inclusief de zuidelijke verontreinigde berm en 

wordt een niet-verontreinigde leeflaag aangelegd van 75 cm om het ’humaan risico’ te 
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elimineren. De verontreinigde grond zal tijdelijk gestockeerd worden op de werf-top (inclusief 
onder- en bovenafdek met LDPE-folie) en nadien afgevoerd naar een erkend 

grondreinigingscentrum en/of vergunde stortplaats. 

De creosootverontreiniging (BTEX, minerale olie, PAK) zal dieper worden ontgraven (3 à 4 m) 

tot een risicogebaseerde waarde, na een grondwaterdaling door bemaling. Het onttrokken 
grondwater wordt na zuivering (buffertank, oliewaterafscheider, zandfilter, plaatbeluchter en 

actiefkoolfilter) geloosd in de riolering. De actiefkoolfilter doet ook dienst voor de behandeling 
van de luchtstroom. De totale duur van de bodemsaneringswerken wordt op 4 maanden 

geschat en zal aangevat worden september 2017. 

Voor het perceel van de schutters werd in het verleden reeds, omwille van de ernst van de 

verontreiniging, een overeenkomst opgesteld. In deze overeenkomst werd opgenomen dat het 
terrein uiterlijk vrij dient te zijn van alle opstallen tegen 31.12.2018. Indien niet het geval zou 

OVAM in de mate van het praktisch mogelijke van start gaan met saneren en zou een 
aanzienlijke restverontreiniging achterblijven onder het gebouw. Het niet tijdig lokaliseren zou 

financiële implicaties hebben voor de stad. 

Het is dus de wens van OVAM de sanering zo snel mogelijk uit te voeren gelet op de ernst van 

de verontreiniging. Vooral op het perceel van de schutters is de toestand zeer ernstig te 
noemen . Hoe langer gewacht wordt met de sanering, hoe hoger de kosten voor OVAM in 

tussentijd oplopen voor het risicobeheer. Aan de hand van het risicobeheer worden op 
regelmatige basis staalnames en analyses uitgevoerd van het verontreinigde grondwater om na 

te gaan hoe de verontreiniging verder evolueert en of deze zich verder blijft verspreiden. 

De datum van 31.12.2018, vastgelegd in de overeenkomst, is een uiterste datum. Indien deze 

niet wordt gerespecteerd zullen de kosten voor het risicobeheer (€ 27.000 incl. BTW) 
verhaald worden op de stad (zie overeenkomst) en zal OVAM starten met saneren waar 

mogelijk met als gevolg dat de restverontreiniging achterblijft onder de gebouwen en de 
sanering hiervan dient bekostigd te worden door de stad (ten belope van maximaal € 

3.037.000 ) . Indien uit het risicobeheer bovendien zou blijken dat de 
grondwaterverontreiniging zich aanzienlijk verder verspreid en er een noodzaak zou zijn voor 

een vervroegde (vóór 31.12.2018) grondwateronttrekking en –zuivering, zullen deze kosten (€ 
71.000 incl. BTW) op de stad verhaald worden. 

Een niet-tijdige herlocalisatie zou aldus met zich meebrengen dat de stad een zeer aanzienlijke 
saneringskost op zich zou moeten nemen. 

Bijkomend, naast deze substantiële besparing inzake saneringskosten, beschikt de stad na de 
herlocalisatie over gronden ten belope van 27.426 m² die geactiveerd en aan de markt kunnen 

aangeboden worden als woonbestemming. In dat opzicht wordt ook de site die op heden door 
de stad zelf wordt gebruikt (zogenaamde 'prairie') volledig vrijgemaakt. 

B. Nieuwe locatie : Site Iepersestraat/Piljoenstraat 

De stad is eigenaar van 2 percelen, grenzend aan de Nieuwe Stedelijke Begraafplaats. Op het 

ene perceel is een oude hoeve met bijhorende stallingen gevestigd. Het andere perceel biedt een 
uitgang naar de Piljoenstraat. 

De plannen en noden op en rond de site gaan verder dan enkel de invulling van deze verenigingen. 
De belangrijkste functies voor de site en zijn omgeving zijn : 

- afwerking begraafplaats Groenestraat met vraag naar bijkomende parkeerruimte 
- locatie Schuttersvereniging Sint-Michiel en De Schierveldse Politiehond 

- volkstuintjes 
- een in het APA bestemde KMO- en dienstverleningszone. 

In samenspraak met de dienst ruimtelijke planning, dienst gebouwen, team begraafplaatsen en 
dienst groen & leefmilieu werd een gezamenlijk plan uitgewerkt voor de invulling van percelen, 
eigendom van de Stad enerzijds , en de omliggende gronden anderzijds. 
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Invulling percelen 

Op het terrein wordt het schutterslokaal met naastliggende africhtweide voor honden zo 

ingeplant dat deze maximaal gebufferd wordt naar de begraafplaats.  Bij het schutterslokaal 

wordt ook een polyvalente ruimte/ruimte voor gevechtsporten geïntegreerd. 

Een gemeenschappelijke parking voor verenigingen en begraafplaats, vervat tussen 2 groene 

buffers, bedient de verschillende functies. 

De toegang tot deze parking wordt in een voorlopige vorm voorzien vanuit de Piljoenstraat. 

Bij de inrichting van de KMO-zone wordt een nieuwe toegang voorzien via de kant van de 

Iepersestraat, waardoor de Piljoenstraat (woonwijk) niet nodeloos belast wordt met bijkomend 

verkeer. 

Naast deze toegangsweg wordt een zone voorzien voor de inrichting van volkstuinen. 

C. Juridisch-financiële constructie ter oprichting en beheer van het nieuwe schuttersgebouw 

De vzw Rista, die reeds ervaring heeft met het beheer en exploitatie van sportinfrastructuur, 

met name onder andere de tennisclub te Rumbeke, zal de oprichting van het gebouw met de 

navolgende en bijhorende exploitatie voor haar rekening nemen. De vzw Rista legt ook een 

sluitend businessplan voor dat de haalbaarheid van hun exploitatie bevestigt. (bijlage 11) 

Hiertoe wordt een erfpachtovereenkomst gesloten tussen de stad en de vzw Rista m.b.t. de 

gronden in kwestie voor een duurtijd van 40 jaar. (bijlage 9) 

De erfpachtovereenkomst voor de huidige site in de Leopold III-laan wordt simultaan ook 

minnelijk beëindigd. (bijlage 13) 

Voor de oprichting van het gebouw stelt de stad een doorgeeflening ten belope van 1,5 miljoen 

euro ter beschikking aan de vzw die deze periodiek zal afbetalen. 

Daarnaast sluit de vzw Rista een samenwerkingsovereenkomst af met de vzw 

Schuttersvereniging Sint-Michiel om de onderlinge afspraken tussen hen beiden met betrekking 

tot het gebruik van het gebouw te regelen. 

C.1. Engagementen vzw Schuttersvereniging Sint-Michiel 

De schuttersvereniging is tot op heden begunstigde van een erfpachtovereenkomst m.b.t de 

site Leopold III-laan tot 28.02.2031. 

Gezien zij aldus nog over een langdurig recht beschikken dient hen een alternatief te worden 

aangeboden om hun activiteiten te kunnen verder zetten. 

In een onderlinge overeenkomst/terbeschikkingstelling tussen vzw Rista en de 

Schuttersvereniging wordt bepaald dat een jaarlijkse vergoeding zal betaald worden door de 

Schuttersvereniging ter vergoeding van alle onderhouds- en energiekosten. Voor het gebruik 

van de infrastructuur op zich dient men pas na 2032 een bijkomende vergoeding te betalen. 

Deze dient ter compensatie van de stopzetting van de jaarlijkse toelage door de stad. 

C.2. Engagementen Stad Roeselare 

De stad voorziet naast voormelde doorgeeflening, een jaarlijkse toelage van 50.000,00 euro 

voor vzw Rista voor de resterende looptijd van de huidige erfpachtovereenkomst met 

Schuttersvereniging Sint-Michiel.  

Dit zal het vrij gebruik door de Schuttersvereniging Sint-Michiel van het door vzw Rista op te 

richten gebouw, garanderen. 
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De Stad zal ook instaan voor de aanleg van de nutsvoorzieningen van het nieuw te bouwen 

gebouwen. De nodige budgetten hiertoe werden reeds goedgekeurd in het meerjarenplan. 

C.3 Engagementen vzw Rista 

De vzw Rista is volledig verantwoordelijk voor de uitbating en onderhoud van het op te richten 

complex. 

Naast de Schuttersvereniging Sint-Michiel zal ook de politiezone Riho, alsook de omliggende 

politiezones en/of andere veiligheidsdiensten tegen betaling kunnen gebruik maken van de 

aanwezige infrastructuur. 

In het gebouw wordt ook een polyvalente ruimte/ruimte  voor o.a. gevechtssporten geïntegreerd 

(bij benadering 15m op 12 m). De vzw Rista zal deze ruimte zelf beheren en ook aanbieden aan 

geïnteresseerde sportclubs zodat dit een uitbreiding kan vormen inzake de sportinfrastructuur in 

de stad. 

D. Inplanting gebouw (vzw Rista) en omgevingswerken (stad Roeselare) 

Qua inplanting en omgevingswerken wordt verwezen naar het bijgevoegd plan. (bijlage 10) 

E. Herlocalisatie Schierveldse Politiehond 

De Schierveldse Politiehond zal gebruik maken van het veld naast het op te trekken gebouw. 

Hiertoe wordt het terrein aan hen verhuurd voor een verlengbare periode van 9 jaar tegen 

dezelfde financiële voorwaarden zoals onder hun huidige erfpachtovereenkomst (77 euro/jaar). 

(bijlage 8) 

De Stad zal op het terrein de nodige faciliteiten voorzien. De nodige budgetten hiertoe werden 

reeds voorzien in de meerjarenbegroting. 

De lopende erfpachtovereenkomst met de Schierveldse Politiehond wordt ook minnelijk 

beëindigd.(bijlage 12) 

Financiële informatie 

Exploitatie-inkomsten : 

 te ontvangen erfpachtvergoeding van VZW Rista 

                                    70300200/074001/ST-2  1 euro/jaar 

 te ontvangen huur van 'de Schierveldse Politiehond' 

                                               70300200/074001/ST-2   77,00 euro/jaar 

 

Exploitatie-uitgaven : 

 64920096/074001/DEP05-1/02-01-01-08: 50.000 euro 

 

Gelet op art. 42 en 43 van het gemeentedecreet; 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in zijn verslag; 

 

BESLUIT, met algemene stemmen:  
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Artikel 1: 

De lopende erfpachtovereenkomsten met de vzw Schuttersvereniging Sint-Michiel en de 

Schierveldse Politiehond worden minnelijk beëindigd. 

Artikel 2: 

De principes zoals vervat in de ontwerpovereenkomsten, zijnde de erfpacht tussen de stad en 

vzw Rista en de verhuring door de stad aan de Schierveldse Politiehond, zoals allen in ontwerp 

in bijlage gevoegd, worden goedgekeurd. 

Artikel 3: 

Aan de Afdeling Vastgoedtransacties wordt voor zover als nodig het mandaat gegeven om de 

akte terzake te verlijden en de stad te vertegenwoordigen. 

Aldus gedaan in openbare zitting van 28 juni 2016. 
 
 
 
AGENDAPUNT nr. 31 
 
Herlocalisatie Racing Club Roeselare - goedkeuring ontwerp opstal, goedkeuring ontwerp 
concessie en beëindiging lopende erfpacht. 
 
DE GEMEENTERAAD: 
 
Aanleiding en context 
Teneinde dit voorstel van beslissing te kaderen, wordt vooreerst verwezen naar volgende 
voorgaanden in dit dossier (allen in bijlage): 

 Nota 2011/8399 "Herlocalisatie RCR stand van zaken", goedgekeurd in zitting van het 
college van burgemeester en schepenen op 14.06.2011. (bijlage 1) 

 Nota 2012/3361 "Nota bodemverontreiniging problematiek terrein 

schuttersvereniging en aanpalende gronden", goedgekeurd in zitting van het college van 

burgemeester en schepenen op 23.03.2012. (bijlage 4) 

 Gemeenteraadsbeslissing van 26.06.2012 inzake de overeenkomst tussen de Stad 
Roeselare en OVAM betreffende de toepassing van risicobeheer in afwachting van de 

uitvoering van de bodemsaneringswerken op het terrein Koning Leopold III-laan 92. 
(bijlage 3 en 5) 

 De erfpachtovereenkomst van Racing Club Roeselare, hierna RCR genoemd, (site 
Leopold III laan) die nog loopt tot 01.03.2031. (bijlage 6) 

 Nota 2014008514 van 23.05.2014 "KMO-zone Iepersestraat : globaal 

inrichtingsplan". (bijlage 2) 

Gelet op het voorgaande, in het bijzonder de problematiek van de historische vervuiling en de 

saneringsopportuniteit door OVAM, blijkt afdoende dat de vraag tot herlocalisatie van RCR, zich 

opdringt. 

Argumentatie 

A. Oorzaak herlocalisatie 

De noodzaak voor de herlocalisatie vindt primair haar oorzaak in een problematiek van 
bodemverontreiniging op de site Leopold III-laan. 

Voor de terreinen in gebruik door de stad (prairie), politiehond, RCR en de schutters werd een 
historische bodem- en grondwaterverontreiniging aangetroffen met zware metalen, minerale 

olie, BTEX en PAK’s. De stad verkreeg van OVAM voor al deze verontreinigde percelen een 
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vrijstelling van sanering. Dit betekent dat de OVAM de saneringsplicht op zich neemt en zal 
bekostigen (ambtshalve sanering). De totale kostprijs van het saneringsproject wordt 

momenteel geraamd op € 3.037.000 inclusief BTW.    

Bij de sanering zal de toplaag worden ontgraven inclusief de zuidelijke verontreinigde berm en 

wordt een niet-verontreinigde leeflaag aangelegd van 75 cm om het ’humaan risico’ te 
elimineren. De verontreinigde grond zal tijdelijk gestockeerd worden op de werf-top (inclusief 

onder- en bovenafdek met LDPE-folie) en nadien afgevoerd naar een erkend 
grondreinigingscentrum en/of vergunde stortplaats. 

De creosootverontreiniging (BTEX, minerale olie, PAK) zal dieper worden ontgraven (3 à 4 m) 
tot een risicogebaseerde waarde, na een grondwaterdaling door bemaling. Het onttrokken 

grondwater wordt na zuivering (buffertank, oliewaterafscheider, zandfilter, plaatbeluchter en 
actiefkoolfilter) geloosd in de riolering. De actiefkoolfilter doet ook dienst voor de behandeling 

van de luchtstroom. De totale duur van de bodemsaneringswerken wordt op 4 maanden 
geschat en zal aangevat worden september 2017. 

Voor het perceel van de schutters werd in het verleden reeds, omwille van de ernst van de 
verontreiniging, een overeenkomst opgesteld. In deze overeenkomst werd opgenomen dat het 

terrein uiterlijk vrij dient te zijn van alle opstallen tegen 31.12.2018. Indien niet het geval zou 
OVAM in de mate van het praktisch mogelijke van start gaan met saneren en zou een 

aanzienlijke restverontreiniging achterblijven onder het gebouw. Het niet tijdig lokaliseren zou 
financiële implicaties hebben voor de stad. 

Het is dus de wens van OVAM de sanering zo snel mogelijk uit te voeren gelet op de ernst van 
de verontreiniging. Vooral op het perceel van de schutters is de toestand zeer ernstig te 

noemen . Hoe langer gewacht wordt met de sanering, hoe hoger de kosten voor OVAM in 
tussentijd oplopen voor het risicobeheer. Aan de hand van het risicobeheer worden op 

regelmatige basis staalnames en analyses uitgevoerd van het verontreinigde grondwater om na 
te gaan hoe de verontreiniging verder evolueert en of deze zich verder blijft verspreiden. 

De datum van 31.12.2018, vastgelegd in de overeenkomst (bijlage 3), is een uiterste datum. 
Indien deze niet wordt gerespecteerd zullen de kosten voor het risicobeheer (€ 27.000 incl. 

BTW) verhaald worden op de stad (zie overeenkomst) en zal OVAM starten met saneren waar 
mogelijk met als gevolg dat de restverontreiniging achterblijft onder de gebouwen en de 

sanering hiervan dient bekostigd te worden door de stad (ten belope van maximaal € 
3.037.000 ). Indien uit het risicobeheer bovendien zou blijken dat de grondwaterverontreiniging 

zich aanzienlijk verder verspreid en er een noodzaak zou zijn voor een vervroegde (vóór 
31.12.2018) grondwateronttrekking en –zuivering, zullen deze kosten (€ 71.000 incl. BTW) 

op de stad verhaald worden. 

Een niet-tijdige herlocalisatie zou aldus met zich meebrengen dat de stad een zeer aanzienlijke 

saneringskost op zich zou moeten nemen. 

Bijkomend, naast deze substantiële besparing inzake saneringskosten, beschikt de stad na de 

herlocalisatie over gronden ten belope van 27.426 m² die geactiveerd en aan de markt kunnen 
aangeboden worden als woonbestemming. In dat opzicht wordt ook de site die op heden door 

de stad zelf wordt gebruikt (zogenaamde 'prairie') volledig vrijgemaakt. 

B. Nieuwe locatie - juridisch-financiële constructie 

RCR beschikt op heden over een zakelijk recht van erfpacht op de site Leopold III laan dat nog 

doorloopt tot 2031. (bijlage 6) 

In dat opzicht diende aldus een evenwaardig alternatief gezocht te worden dat gevonden werd 

op een T-zone langsweg de E403, nabij de Kachtemsestraat, eigendom van BVBA Wallim, met 

een oppervlakte van 5.755 m². 
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Dit perceel grond wordt door de stad in opstal genomen tot en met 31.12.2031 tegen een 

prijs van 3,00 euro/m²/jaar, vooraf, eenmalig te betalen, zijnde 15 x 17.265,00 euro. 

(bijlage 7) 

Vervolgens wordt dit perceel in concessie gegeven aan RCR tegen dezelfde voorwaarden als 

hun huidige erfpacht (looptijd tot 31.12.2031 en zelfde vergoeding, zijnde 250,00 euro/jaar). 

(bijlage 8) 

De stad doet eveneens het nodige om de site in te richten en de nodige (constructies) werken 

uit te voeren teneinde het perceel geschikt te maken voor de activiteiten van RCR inclusief de 

nodige taluds en geluidswerende schermen. 

De nodige budgetten hiervoor werden reeds voorzien in het meerjarenplan. 

Een visualisatie van de toekomstige site is weergegeven op het inrichtingsplan in bijlage. (bijlage 

9) 

De lopende erfpachtovereenkomst voor de site langsheen de Leopold III-laan wordt minnelijk 

beëindigd. (bijlage 10) 

Financieel 

Exploitatie-uitgaven:  

 te betalen opstal door de stad en begeleidende werken  

                            ENV01-P01-0009: 500.000,00 euro 

 

 Exploitatie-inkomsten: 

                te ontvangen jaarlijkse vergoeding van RCR 

                                        70300200/074001/ST-2  250,00 euro/jaar  

 

Gelet op art. 42 en 43 van het gemeentedecreet; 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in zijn verslag; 

 

BESLUIT, met algemene stemmen: 

 

Artikel 1 
De principes zoals vervat in het ontwerp van compromis van opstalovereenkomst tussen de 

stad en de BVBA Wallim, alsook de principes zoals vervat in het ontwerp van concessie 

overeenkomst tussen de stad en vzw Racing Club, zoals in bijlage gevoegd, worden 

goedgekeurd. 

Aan de Afdeling Vastgoedtransacties wordt voor zover als nodig het mandaat gegeven om de 

akte terzake te verlijden en de stad te vertegenwoordigen. 

 

Artikel 2 
De lopende erfpachtovereenkomst tussen de stad en de vzw Racing Club Roeselare voor de 

site langsheen de Leopold III-Laan wordt minnelijk beëindigd. 
 
Aldus gedaan in openbare zitting van 28 juni 2016. 

 

 


