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GEMEENTERAAD D.D. 19 SEPTEMBER 2016 

 
 

 

Aanvang van de zitting: 19.00u 
 

Aanwezig:         32 raadsleden 
Kris Declercq: burgemeester; 

Dirk Lievens: voorzitter gemeenteraad; 
Michèle Hostekint, Filiep Bouckenooghe, Griet Coppé, Henk Kindt, Nathalie Muylle, José Debels, 

Marc Vanwalleghem, Bart Wenes; schepenen; 
Frans Dochy, Luc Martens, Filip Deforche, Frederik Declercq, Geert Huyghe, Ria Vanzieleghem, 

Annelies Carron, Tania Feys, Cyriel Ameye, Brecht Vermeulen, Mieke Van Hootegem, Justine 
Pillaert, Siska Rommel, Daniel Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, Filiep 

Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, Francis Reynaert, Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt, Gerdi 
Casier, Frederik Nuytten, Leen Sercu, Immanuel De Reuse, Stefaan Van Coillie en Steven Dewitte: 

raadsleden; 
Geert Depondt, OCMW-voorzitter-schepen: met raadgevende stem. 

Geert Sintobin: stadssecretaris. 
 

Verontschuldigd: 
Dhr. Frederik Declercq en dhr. Daniel Vanden Berghe: raadsleden. 

 

Afwezig: 

Mevr. Annelies Carron: raadslid. 
 

Afwezig bij de aanvang van de zitting: 
Dhr. Bart De Meulenaer en dhr. Maxim Deweerdt: raadsleden. 

Dhr. Geert Depondt, schepen. 
 

 
MET OPEN DEUREN: 

 
Mededelingen: 

 
- Medeleed n.a.v. het overlijden van de schoonmoeder van dhr. Geert Huyghe 

- Op vraag van raadsleden worden de volgende A-punten behandeld als B-punten: 7 - 8 - 9 - 10 -  
12 - 13 

 
A-punten: 

 
 

AGENDAPUNT nr. 1 
 

Notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 28 juni 2016 - goedkeuring. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

In toepassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad worden de notulen van de 
vergadering van de gemeenteraad van 28 juni 2016 ter goedkeuring voorgelegd; 
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BESLUIT, met algemene stemmen: 

Enig artikel: de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 28 juni 2016 worden 

goedgekeurd mits toevoeging in de notulen van de vraag om uitleg van mevr. Siska Rommel m.b.t. 
de sportterreinen voor diverse sportclubs. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 19 september 2016. 

 
 
Dhr. Bart De Meulenaer, raadslid, vervoegt de zitting. 
 
 
AGENDAPUNT nr. 2 

 
Vraag om uitleg d.d. 11.09.2016 van dhr. Luc Martens, raadslid CD&V, betreffende de digitale 

maturiteit van onze Stad en OCMW. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
  

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

NEEMT AKTE: 
van de vraag van dhr. Luc Martens, raadslid CD&V, ingediend bij schrijven van 11.09.2016 

waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over de digitale 
maturiteit van onze Stad en OCMW; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van dhr. Luc Martens, raadslid CD&V en met volgende vragen: 
- Welke is de I-maturiteit van Roeselare met onderscheid tussen die van de Stad en die van het 

OCMW? 
- Kan, indien mogelijk, in een overzichtstabel worden aangegeven waar we hierbij in vergelijking 

met de andere gemeenten staan m.b.t. de diverse thema’s (informatiebeheer, beleid, capaciteit, 
processen en e-dienstverlening? 

- Hoe verhouden die resultaten zich tot een eerder onderzoek dat gebeurde op het niveau van 
Midwest? 

Met deze vraag peil ik niet naar de resultaten van de “foto”, maar en vooral naar de beleidslijnen 
die het bestuur uitzet om een betere kwalificatie inzake I-maturiteit op te bouwen; 

 
Met het antwoord hierop van schepen Griet Coppé dat de I-monitor als doel heeft een stand van 

zaken te geven over de maturiteit m.b.t. de informatiehuishouding en ICT van de lokale besturen 
en waarbij de lokale besturen geclassificeerd worden binnen een typologie; dat daarbij gepeild 

wordt of 
- authentieke gegevensbronnen gebruikt worden 

- voldoende aandacht wordt besteed aan informatieveiligheid 
- bij beslissingen een digitale impactanalyse gebeurt; 

- bij het uitdenken van processen voldoende aandacht gaat naar het vereenvoudigen, digitaliseren 
en de klantvriendelijkheid van die processen 

- de digitale volwassenheid van producten en diensten voldoende ontwikkeld is; dat tijdens deze 
legislatuur reeds grote stappen werden gezet; dat deze enquête begin dit jaar werd ingevuld en 

dat de resultaten voor een stuk al achterhaald zijn; dat zowel de resultaten voor de Stad als voor 
het OCMW goed zijn; dat de Stad Roeselare een type 3 organisatie is en het OCMW een type 4 

en dat op een schaal van 5; dat de Stad goed scoort t.o.v. andere gemeenten; dat mocht de 
bevraging nu gebeurd zijn, de stad ook een type 4 organisatie zou zijn want in de laatste 6 
maanden werd er heel veel gerealiseerd; dat de stad goed scoort op vlak van authentieke bronnen 
(databanken); dat de stad negatief scoort voor informatieveiligheid maar dat de Stad nu duidelijk 

op vooruitgegaan is door de samenwerking met CIPAL waarbij gewerkt wordt aan een beleidsplan 
informatieveiligheid; dat de quickscan die pas uitgevoerd werd nu al positief was; dat ondertussen 
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ook een informatiebeheerder werd aangesteld; dat het OCMW daar wel uitstekend scoorde omdat 

het OCMW al langer een cultuur en verplichting rond informatieveiligheid heeft; dat de stad ook 
heel grote stappen zette op het vlak van e-dienstverlening:  

- 100% van de vragen naar vastgoedinformatie worden digitaal behandeld (1500 vragen per jaar);  
- sedert 1 april worden de innames openbaar domein digitaal afgehandeld; dat momenteel 70% 

van de innames openbaar domein die voortkomen uit werken digitaal verloopt; dat de innames 
openbaar domein in het kader van evenementen 100% bedraagt; dat de stad ook één van de 

voorlopers is bij de digitale bouwaanvraag en dat binnenkort gestart wordt met een digitaal 
aktenloket en een digitaal evenementenloket; dat het de bedoeling is om in de toekomst verder de 

digitale kaart te trekken; dat momenteel een vacature loopt voor een projectleider IT met focus op 
digitalisering van processen; dat momenteel de besluitvorming van het college van burgemeester 

en schepenen volledig digitaal verloopt en dat vanaf volgende maand ook de besluitvorming van de 
gemeenteraad digitaal verloopt; 

 
En met repliek van het betrokken raadslid dat hij aanbeveelt om de conclusies van het rapport te 

behartigen; dat er inderdaad al vele stappen ondernomen werden maar dat er wel nood is aan 
een globale kijk; dat de Stad nu een goede middenmaat is maar dat dit geen optie is en dat hij 

aanmoedigt om krachtig verder te doen; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 19 september 2016. 

 

 

 
Vraag om uitleg d.d. 13.09.2016 van mevr. Leen Sercu, raadslid Groen, betreffende de groei van 

de Stad. 
 

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 13.09.2016 

waarbij zij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over de groei van de 
stad; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van mevr. Leen Sercu, raadslid Groen, en met volgende vragen: 
“- Bestaat er een soort overlegplatform waar al die aspecten die misschien op verschillende 

beleidsdomeinen zitten worden opgevolgd? 
- Op welke manier probeert men visionair na te denken over de groei van de stad?”; 

 
Met het antwoord van burgemeester Kris Declercq dat dit inderdaad een uitdaging is voor de 

stad; dat de Stad Roeselare een snel groeiende stad is en zich probeert voor te bereiden op deze 
uitdagingen en niet achterna te hinken; dat hiervoor een strategische cel werd opgericht die 

samenwerkt met experten op bv. het vlak van ruimtelijke ordening, op het vlak van wonen; dat het 
bv. gaat over betaalbaar en kwaliteitsvol wonen, het aantrekken van jongeren om hier te komen 

wonen en werken, het economisch aantrekkelijk maken van de stad; hoe omgaan met armoede, 
dat dit 17 concrete doelstellingen zijn voor 2030: wat klimaat, slimme economie, smart cities, 

transitie,… dat dit niet alleen belangrijk is voor de kern van de stad maar ook voor de 
deelgemeenten; 

 
En met repliek van het betrokken raadslid dat ze ervan overtuigd is dat dit zal leiden naar een 
kwaliteitsvolle en leefbare stad; dat dit heel belangrijk is; 
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waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 19 september 2016.  
 

 
 

Vraag om uitleg d.d. 14.09.2016 van mevr. Ria Vanzieleghem, raadslid CD&V, betreffende 
autodelen. 

 
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 14.09.2016 
waarbij zij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over autodelen; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van mevr. Ria Vanzieleghem, raadslid CD&V en met vraag naar de 
resultaten omtrent autodelen (3 deelauto’s van Cambio en autodelen voor kwetsbare groepen); 

 
Met het antwoord hierop van schepen Griet Coppé dat zij haar kan geruststellen; dat het aantal 

gebruikers per jaar stijgt; dat deze wagens in de Brugsesteenweg, aan het Station en op de 
Botermarkt staan; dat in 2015 50 gebruikers werden genoteerd en in 2016 al 170 gebruikers; 

dat voor de deelwagen van de stad, in het beheer van het dienstencentrum Ten Elsberghe, 
momenteel vier mensen zijn ingeschreven waarvan drie regelmatig gebruik maken van de wagen; 

dat drie van deze mensen in het bezit zijn van een vrijetijdspas; dat sedert oktober 2015 de 
wagen 50 maal gereserveerd werd; dat ook Blue Bike een succes is; 

 
En met repliek van het betrokken raadslid dat het positief is dat hiervan veel gebruik wordt 

gemaakt; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 19 september 2016. 

 
 

Dhr. Maxim Deweerdt, raadslid, vervoegt de zitting. 
 

 
Vraag om uitleg d.d. 14.09.2016 van dhr. Cyriel Ameye, raadslid Vlaams Belang, betreffende de 

te vervangen verlichtingsarmaturen op de stroroute. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
  

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

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

14.09.2016 waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over 
de te vervangen verlichtingsarmaturen op de stroroute; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van dhr. Cyriel Ameye, raadslid Vlaams Belang en met vraag wat het 
stadsbestuur van plan is met deze speciale verlichting; 

 
En met antwoord van schepen Griet Coppé dat de vervanging van de verlichting door LED-
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verlichting met netkoppeling (zonder bewegingsdetectie) werd gegund aan Eandis voor een 

geraamd bedrag van € 21.095,84 incl. btw; dat de werken ondertussen al gestart zijn; dat het 
college van burgmeester en schepenen op 11.05.2016 een expliciete vraag aan Eandis stelde om 

zo snel mogelijk een slimme toepassing van fietspadverlichting te ontwikkelen met 
bewegingsdetectie; dat Eandis echter antwoordde dat hun onderzoek nog lopende is; dat hier 

prioriteit wordt aan gegeven maar dat het product nog de nodige tests en ontwikkelingen moet 
doorlopen en dus ten vroegste eind 2016 zal beschikbaar zijn; dat de bestaande openbare 

verlichtingspalen voorlopig werden gestockeerd omdat de leverancier failliet is; dat deze palen 
technisch niet helemaal in orde zijn maar wel nog inzetbaar zijn mits nazicht en/of beperkte 

aanpassingen; dat momenteel een onderzoek loopt om te bekijken hoe deze palen weer in orde 
kunnen komen en naar projecten waar deze palen kunnen ingezet worden; dat Dogbo inderdaad 

één van de vele pistes is maar dat er nog geen concrete beslissing werd genomen; dat deze palen 
wel in volle zon moeten staan en dat er geen schaduw mag op vallen; dat de Stad hiervoor € 

16.200 ontving van de Vlaamse Overheid via de samenwerkingsovereenkomst; dat er hieraan 
geen voorwaarden werden gekoppeld; dat daarenboven de nieuwe verlichting ook zeer weinig 

lichthinder zal veroorzaken; dat het totale project werd aanbesteed door de provincie West-
Vlaanderen voor ongeveer € 500.000; dat de provincie hiervoor ook subsidies verkreeg in het 

kader van een Europees project; dat het aandeel van de Stad in de heraanleg van de stroroute 
dus eerder beperkt was; 

 
En met repliek van het betrokken raadslid dat hij dan toch blij is dat de bestaande palen zullen 

herbestemd worden; dat dit beter is dan het weggooien; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 19 september 2016. 

 

 

Vraag om uitleg d.d. 14.09.2016 van dhr. Filip Deforche; raadslid Vlaams Belang, betreffende 
het islamitisch offerfeest en het onverdoofd slachten in Roeselare 

 
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 
14.09.2016 waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over 

het islamitisch offerfeest en het onverdoofd slachten in Roeselare; 
 

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

vragen: 
“- Hoeveel gevallen van thuis slachten of onverdoofd slachten werden in onze stad geregistreerd? 

En vooral: welke maatregelen zal het stadsbestuur nemen om vooraf beter te controleren, om het 
onverdoofd slachten van dieren tegen te gaan, en om waar nodig te sanctioneren? Meent het 

stadsbestuur niet dat ook in deze de Westerse waarden misschien wat beter in de verf mogen 
worden gezet?”; 

 
En met antwoord van schepen Filiep Bouckenooghe dat de slachtingen voor het islamitisch 

offerfeest enkel mogen gebeuren in erkende slachthuizen of in tijdelijk erkende slachtvloeren; dat 
in Roeselare er geen slachthuizen zijn; dat de Roeselaarse moslimgemeenschap vooral beroep 

gedaan heeft op het erkende slachthuis in Diskmuide; dat het offerfeest dat in TRAX heeft 
plaatsgevonden een organisatie was van de moskee El Nour; dat El Nour voor de geïnteresseerde 
gelovigen een aanbod gedaan heeft om gezamenlijk te slachten; dat het slachten gebeurde in een 
slachthuis in Diksmuide; dat het vervoer van de karkassen gebeurde met een koelwagen en dat de 

verdeling ervan plaats vond op het braakliggend terrein van TRAX tussen 20.00u en 21.00u ’s 
avonds; dat de wijkagent hierbij aanwezig was en dat er geen problemen waren; dat bij het ritueel 
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laten slachten van een schaap in een erkend slachthuis éénmalig een registratie dient te gebeuren 

op het stadhuis; dat dit jaar 30 aanvragen werden geregistreerd; dat daarna nog ieder jaar een 
slachtvergunning dient aangevraagd te worden; dat noch bij de politie, noch bij de stadsdiensten 

aangifte werd gedaan of melding gemaakt werd van slachtafval; dat de politie ieder jaar op 
voorhand een handleiding voor het toezicht op het islamitisch offerfeest opgesteld door de 

Vlaamse Regering ontvangt en dat hierin de reglementering, mogelijke overtredingen en 
bijhorende maatregelen worden opgenomen; dat  met de geloofsgemeenschap afspraken werden 

gemaakt omtrent het offerfeest en het slachten van schapen; dat deze afspraken werden 
opgevolgd en indien nodig duidelijk herhaald werd; 

 
En met repliek van het betrokken raadslid dat er een onverdoofde slachting plaats vond in de 

Middenstraat rond 23.00u; dat dit door diverse mensen werd gemeld; 
 

En met antwoord van schepen Filiep Bouckenooghe dat de politie hier geen weet van heeft; dat er 
ook geen meldingen zijn bij de stadsdiensten en met vraag om dit in de toekomst onmiddellijk te 

melden aan de politie; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 19 september 2016. 

 

 

Vraag om uitleg d.d. 15.09.2016 van dhr. Filiep Manhaeve, raadslid N-VA, betreffende het 

verkeerscirculatieplan…of het gebrek aan. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

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

NEEMT AKTE: 
van de vraag van dhr. Filiep Manhaeve, raadslid N-VA, ingediend bij schrijven van 15.09.2016 

waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over het 
verkeerscirculatieplan… of het gebrek aan; 

 
AANHOORT: 

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

“- Wanneer kan de burger zich uitspreken over het verkeerscirculatieplan? 

- Welke aanpassingen wil u nog doorvoeren aan de verkeerscirculatie deze legislatuur? 

- Hoeveel ongevallen waren er de afgelopen jaren in het Poststraatje?”; 

 

En met antwoord van schepen Griet Coppé dat eerst prioriteit wordt gegeven aan het uitwerken 

van een mobiliteitsvisie; dat dit reeds besproken werd in de Gemeentelijke Begeleidingscommissie 

en in de klankbordgroep; dat deze visie zal voorgelegd worden aan de eerstvolgende vergadering 

van de gemeenteraad; dat dus niet het verkeerscirculatieplan wordt voorgelegd; dat het college 

van burgemeester en schepenen de weg van de geleidelijkheid heeft gekozen; dat het plan van de 

binnenstad nog niet aan de orde is; dat het onmogelijk is om aan alle bewoners hun mening te 

vragen over de circulatie van het verkeer vandaar dat een klankgroep werd samengesteld; dat 

deze klankgroep een brede samenstelling kent; dat toekomstige aanpassingen zullen opgenomen 

worden in het budget 2017; dat de besprekingen nog lopende zijn en dat het resultaat nog niet 

besproken werd in de begrotingsbesprekingen (conclaaf); dat de nu uitgevoerde aanpassingen of 

wijzigingen gebeurden uit noodzaak; dat de maatregelen op korte termijn werden besproken in de 

klankbordgroep en dat daaruit veel positief advies kwam; dat in de Poststraat reeds verschillende 

ongevallen gebeurde maar dat de wijzigingen in de Poststraat werden uitgevoerd op vraag van de 

school op basis van het verslag van de inspectie; dat ook druk werd uitgeoefend door het 

oudercomité; 
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En met repliek van het betrokken raadslid dat vastgesteld wordt dat er nog geen 

verkeerscirculatieplan is en dat ad random aanpassingen worden uitgevoerd; dat dit wel aan de 

pers wordt meegedeeld maar niet aan de gemeenteraad; dat de wijzigingen in de H. Horriestraat 

deel uitmaken van een proefproject en met vraag om de rijrichting terug te draaien en met vraag 

tot het bekomen van een volledig verkeerscirculatieplan; 

 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

Aldus gedaan in openbare zitting van 19 september 2016. 

 

Vraag om uitleg d.d. 15.09.2016 van dhr. Steven Dewitte, raadslid Groen, betreffende de 
veiligheid van de schoolgaande fietsende jeugd - schoolstraten. 

 
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 15.09.2016 
waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over de veiligheid 

van de schoolgaande fietsende jeugd en de inrichting van schoolstraten; 
 

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

van schoolstraten ook kan ingevoerd worden in Roeselare; 
 

Met het antwoord van schepen Griet Coppé dat we momenteel in de laatste fase zijn van het 
verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan (goedkeuring gemeenteraad oktober); dat hierin 

ook het principe van schoolstraten vermeld wordt; dat de inrichting van schoolstraten per school 
dient bekeken te worden; dat dit ook vooraf dient overlegd te worden met de school zelf; dat ook 

een zoen- en vroemzone dient ingericht te worden en een bypass dient aangelegd te worden; dat 
hieraan verder wordt gewerkt en dat de Stad zeker gelooft in het principe van schoolstraten; 

 
En met repliek van het betrokken raadslid dat hopelijk veel scholen hier positief op reageren; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

 

Aldus gedaan in openbare zitting van 19 september 2016 
 

 
Vraag om uitleg d.d. 15.09.2016 van mevr. Siska Rommel, raadslid N-VA, betreffende de 

verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen/jeugd in Roeselare en deelgemeenten. 
 

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 15.09.2016 

waarbij zij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over de 
verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen/jeugd in Roeselare en deelgemeenten; 

 
AANHOORT: 

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

“- Welke verbeteringen zal de Stad nog in deze legislatuur uitvoeren in het kader van een veiliger 

verkeer van en naar de scholen? 

- Zal de Stad nog specifieke zaken veiliger maken voor schoolgaande jeugd en hun ouders tijdens 
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wegwerkzaamheden? 

- Is de Stad bereid om scholen en ouderverenigingen te betrekken bij deze problematiek? Zo ja, 

hoe zal ze dat doen? 

- Het fietspad langs de spoorweg die Beveren met Roeselare moet verbinden mist nog te veel 

stukken. Wanneer zal er eindelijk een overeenkomst bereikt worden met Infrabel om dit euvel op 

te lossen? 

- Komen er duidelijke markeringen op het stationsplein voor de fietser? 

- Gaat de stad vragen aan de politiezone om meer snelheidscontroles te doen aan de zones 30 

nabij de scholen? Of heeft het stadsbestuur andere beleidsopties om de zones 30 beter te doen 

naleven?”; 

 

En met antwoord van schepen Griet Coppé dat dit ook aan bod kwam op WTV; dat de fietsersbond 

positief reageerde en dat deze bond preventief advies verleent bij nieuwe plannen bv. werken 

Noordlaan-Brugsesteenweg (de werken verlopen op schema en zullen beëindigd worden tegen de 

kerstperiode), de aanleg van de Kattenstraat als fietsstraat (donderdag a.s. bijkomende 

infovergadering voor de stand van zaken); de herinrichting van de Izegemsestraat en de 

doortrekking van de Zeger Maelfaitstraat; dat bij de opmaak van het budget 2017 de laatste 

keuzes worden gemaakt voor deze legislatuur; dat voor de veiligheid aan de scholen volgende 

flankerende maatregelen werden genomen: fluo hesjes, organisatie verkeersweek, organisatie van 

strapdag in de scholen; dat de Stad ook deelnam aan autoloze zondag om zo de fiets te promoten; 

dat de scholen ook altijd het bestuur kunnen raadplegen en overleg plegen; dat inderdaad hoe 

meer kinderen met de fiets rijden hoe minder auto’s er zullen zijn en dat de veiligheid hierin een 

grote rol speelt; dat er bij grote werkzaamheden inderdaad veel omrijdingen zijn maar dat de 

omrijdingen zoveel mogelijk beperkt worden; dat gepoogd wordt om de omleiding voor de fietsers 

beperkt te houden bv. werken in de Rumbeeksesteenweg (fietsers mogen wel passeren en de 

auto’s moeten omrijden); dat bij werken in de omgeving van scholen dit bekeken wordt door de 

dienst Inname openbaar domein en in overleg met de scholen; dat wat het fietspad betreft in de 

omgeving van het station er binnenkort een samenwerkingsovereenkomst met infrabel wordt 

ondertekend; dat op het Stationsplein geen markering voor fietsers werd aangebracht omwille van 

het feit dat dit een zone is waar fietsers en voetgangers zich vrij kunnen bewegen; dat momenteel 

enkel paaltjes werden geplaatst aan de werken op het Stationsplein maar dat deze na de werken 

zullen verdwijnen; dat in de zone 30 heel wat snelheidscontroles worden uitgevoerd in het kader 

van het actieplan veilige scholen en dat verdere acties nog kunnen volgen en dit in samenwerking 

met de politie; 

 

En met repliek van het betrokken raadslid dat ze nog wat op haar honger blijft zitten; dat ze 

voorstander is om als eerste punt risico’s te vermijden; dat dit nog een groot werkpunt is en dat 

de heraanleg van de Brugsesteenweg t.h.v. de school mislukt is omdat het daar onveilig is en blijft; 

 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

Aldus gedaan in openbare zitting van 19 september 2016. 
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Vraag om uitleg d.d. 15.09.2016 van dhr. Frederik Nuytten, raadslid sp.a, betreffende het 

afsluiten van een charter met de bouwsector om net voor en net na schooltijd geen werftransport 
te voorzien in de schoolomgeving. 

 
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 15.09.2016 
waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over het afsluiten 

van een charter met de bouwsector om net voor en net na schooltijd geen werftransport te 
voorzien in de schoolomgeving; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van dhr. Frederik Nuytten, raadslid sp.a en met vraag om net zoals de 
Stad Kortrijk een charter af te sluiten met de bouwsector om net voor en net na schooltijd geen 

werftransport te voorzien in de schoolomgeving; 
 

En met antwoord van schepen Griet Coppé dat op de dag van vandaag de Stad Kortrijk en de Stad 
Roeselare niet met elkaar kunnen vergeleken worden op het vlak van werven; dat er momenteel in 

Kortrijk 80 werven zijn; dat de Stad Roeselare in de voorbije 10 jaar reeds heel veel werken 
uitvoerde; dat nu reeds veel werken afgewerkt zijn; dat het daarom niet nuttig lijkt om nu een 

charter af te sluiten; dat het niet evident is om het vrachtverkeer in de stad te vermijden; dat er 
heel veel scholen binnen de kleine ring liggen; dat de vraag zich ook stelt hoe dit gehandhaafd 

wordt; dat iedere inname openbaar domein intensief wordt bekeken en dat de aan- en afrijroute 
wordt besproken (bv. Poststraat, Het Laere) en indien mogelijk worden de werken verplaatst of 

uitgesteld naar bv. het verlof; dat de afspraken en de voorwaarden worden opgenomen in de 
vergunning en dat de Stad hoopt dat dit voldoende is; dat het dus nog niet nodig is om een 

charter af te sluiten maar het wordt wel intensief opgevolgd; 
 

En met repliek van het betrokken raadslid dat het jammer is dat er niet op ingegaan wordt maar 
dat hij wel blij is dat er naar een oplossing wordt gezocht binnen de diensten; dat hij hoopt dat in 

de nabije toekomst een gesprek zal plaats vinden met de bouwsector; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 19 september 2016. 
 

 
Vraag om uitleg d.d. 15.09.2016 van dhr. Francis Reynaert, raadslid Open Vld, betreffende het 

neerplanten van tenten en kramen van ambulante handelaars voor de etalage van winkelhouders 
in de centrumstraten tijdens de batjes. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

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

 
NEEMT AKTE: 

van de vraag van dhr. Francis Reynaert, raadslid Open Vld, ingediend bij schrijven van 
15.09.2016 waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over 

het neerplanten van tenten en kramen van ambulante handelaars voor de etalage van 
winkelhouders in de centrumstraten tijdens de batjes; 

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

onze eigen handelaars weigerden of niet hadden betaald om te mogen deelnemen aan de batjes 



19.09.2016 85 
___________________________________________________________________________________ 
 

en wat vervolgens de opbrengsten van deze standgelden in de kassa brengt wanneer men externe 

ambulante voor de winkelpanden hun ding doen; 
 

En met antwoord van burgemeester Kris Declercq dat tijdens de Batjes het openbaar domein 
wordt overgedragen aan de vzw Shopping & Centrum Roeselare; dat de inning van het lidgeld door 

de vzw wordt gebruikt voor de organisatie van evenementen; dat sedert oudsher één van de 
tegenprestaties het voorrecht is om een stand te hebben voor de eigen zaak; dat 45 zaken geen 

lidgeld betaalden (ketens en zelfstandigen); dat door 35 standen die voor de niet-betalende 
handelaars werden geplaatst tijdens de batjes een omzet gegenereerd werd van 27.845 euro 

excl. btw; dat de Stad hierin niet tussenkomt; dat de Stad reeds een tussenkomst deed op het 
vlak van de bereikbaarheid van de zaak en het feit dat de etalage zichtbaar moet zijn voor de 

klanten; dat bij problemen dit dient gemeld te worden bij de burgemeester zodat hij dit kan 
bespreken; 

 
En met repliek van het betrokken raadslid dat een standje werd geplaatst in de Rodenbachstraat 

voor de etalage van de stripwinkel en met vraag dat de Stad een signaal stuurt dat ze hieraan niet 
wenst mee te doen; dat het doel van de batjes is dat de winkeliers solden geven en niet de 

marktkramers; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 19 september 2016. 

 
Vraag om uitleg d.d. 15.09.2016 van dhr. Francis Reynaert, raadslid Open Vld, betreffende pop-

up zaken. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

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

NEEMT AKTE: 
van de vraag van dhr. Francis Reynaert, raadslid Open Vld, ingediend bij schrijven van 

15.09.2016 waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over 
de pop-up zaken; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van dhr. Francis Reynaert, raadslid Open Vld, en met volgende vragen: 
- Werden er reeds pop-up huurcontracten gesloten sinds de invoering van het leegstand 

reglement? 
- En zo ja, zullen de contractspartijen op de hoogte worden gesteld van de nieuwe regeling 

teneinde hun huurovereenkomst aan te passen? Dit is niet onbelangrijk gezien het decreet onder 
artikel 20 uitdrukkelijk stelt niet van toepassing te zijn op lopende huurovereenkomsten; 

 
En met antwoord van burgemeester Kris Declercq dat vrijheid en nering moet kunnen; dat er twee 

bijkomende zaken zijn met een langdurig handelscontract; dat de Stad voorstander is van het 
langdurig bestaan van zaken en dat de Stad daarvoor ook terugbetaling voorziet van de 

onroerende voorheffing; dat er 9 nieuwe handelszaken zijn; dat de stad van de decreetswijziging 
op de hoogte is en zich maximaal daarop voorbereidt; 

 
En met repliek van het betrokken raadslid dat akte genomen wordt van het feit dat de Stad op de 
hoogte is en dat hij hoopt dat de contracten worden nageleefd; dat hij tevens hoopt dat de Stad 

hierop voorbereid is; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

Aldus gedaan in openbare zitting van 19 september 2016. 
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AGENDAPUNT nr. 3a) 

 
Vervanging van een gemeenteraadslid: 

Onderzoek van de geloofsbrieven van de 1ste  opvolger.  
 
DE GEMEENTERAAD: 
 

Gelet op het proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdstembureau van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 en het besluit van 21 december 2012 van de 

Raad voor Verkiezingsbetwistingen betreffende de geldigverklaring van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 waaruit blijkt dat: 

- de heer Maarten Vinckier verkozen werd als 1ste opvolger op de lijst Open Vld; 
 

Met de e-mail d.d. 14.07.2016 deelt mevr. Annelies Carron, raadslid, mee dat zij ontslag wenst 
te nemen in haar functie van gemeenteraadslid; 

 
De voorzitter van de gemeenteraad, dhr. Dirk Lievens, nam kennis van het ontslag van mevr. 

Annelies Carron als gemeenteraadslid; 
 

Het onderzoek gebeurt op basis van een recent uittreksel uit het bevolkingsregister, een recent 
uittreksel uit het strafregister en een verklaring op eer; 

Hieruit moet blijken dat de verkozene voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet 
bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid zoals voorzien in artikel 11 en 12 van het 

gemeentedecreet; 
 

Gelet op de geloofsbrieven van dhr. Maarten Vinckier waarvan het dossier ter inzage lag in het 
inzagelokaal voor de gemeenteraadsleden vanaf 10 september 2016; 

 
Tijdens de periode van inzage en tot de bespreking in de zitting van de gemeenteraad zelf werden 

geen opmerkingen of bezwaren omtrent deze geloofsbrieven ingediend bij de gemeenteraad; 
 

Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet; 
 

GAAT OVER: 
 

tot de stemming over het onderzoek van de geloofsbrieven 
- keuren goed: vierendertig stemmen. 

- keuren af: nihil 
- onthouden zich: nihil. 

 
BESLUIT, met algemene stemmen: 

 
Enig artikel:  

De geloofsbrieven van dhr. Maarten Vinckier geven geen aanleiding tot bezwaar. 
Derhalve kan dhr. Maarten Vinckier tot de eed worden toegelaten. 

 
Aldus gedaan in openbare vergadering van 19 september 2016 
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AGENDAPUNT nr. 3b) 

Vervanging van een gemeenteraadslid: 
Eedaflegging en installatie van de 1ste opvolger. 

DE GEMEENTERAAD: 

Gelet op de beslissing van heden waarbij het onderzoek van de geloofsbrieven van dhr. Maarten 

Vinckier wordt goedgekeurd; 

In toepassing van artikel 7 § 3 en artikel 16 van het gemeentedecreet moeten de verkozen 

gemeenteraadsleden van wie de geloofsbrieven werden goedgekeurd, vóór ze hun mandaat 
aanvaarden, de volgende eed afleggen in openbare vergadering in de handen van de voorzitter van 

de gemeenteraad: 

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

GAAT OVER: 

tot de eedaflegging van dhr. Maarten Vinckier in handen van de heer Dirk Lievens, voorzitter 

gemeenteraad, zoals voorgeschreven in artikel 7 § 3 en artikel 16 van het gemeentedecreet en 
luidend als volgt: 

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

Waarvan voor elk akte wordt opgemaakt op ongezegeld papier en ondertekend door het raadslid, 

samen met de voorzitter van de gemeenteraad, staande de vergadering ingevolge de wettelijke 
voorschriften terzake. 

Na beëdiging wordt dhr. Maarten Vinckier als aangesteld verklaard door de voorzitter en 
geïnstalleerd als effectief gemeenteraadslid voor de resterende duur van de legislatuur ter 

vervanging van mevr. Annelies Carron. 

Aldus gedaan in openbare zitting van 19 september 2016 

 
 

Dhr. Maarten Vinckier, raadslid, vervoegt de zitting. 
 

 

AGENDAPUNT nr. 4 

 

Hervaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
De omzendbrief BB-2012/2 betreffende de start van de lokale en provinciale bestuursperiode na 

de verkiezingen van 14.10.2012, de benoeming van de burgemeester, de installatie van de 
gemeenteraad, de verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad, de verkiezing van de 

schepenen, de samenstelling en installatie van de OCMW-raad en de aanstelling van de 
gemeenteontvanger als financieel-beheerder (B.S.14.11.2012) bepaalt dat de verplichting voor 

het vaststellen van de rangorde van de gemeenteraadsleden niet meer expliciet is opgenomen in 
het Gemeentedecreet, doch het is wenselijk dit toch te doen gezien immers soms beroep wordt 

gedaan op het raadslid met de meeste anciënniteit; 
 

De rangschikking wordt vastgesteld aan de hand van de anciënniteit van de raadsleden. De 
anciënniteit omvat de hele tijdsduur tijdens dewelke een gemeenteraadslid deel heeft uitgemaakt 

van de gemeenteraad van een gemeente. De anciënniteit mag dus onderbroken zijn opgebouwd. 
Bij gelijke anciënniteit geniet het gemeenteraadslid de voorkeur dat bij de laatste volledige 
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vernieuwing van de gemeenteraad het hoogste aantal naamstemmen heeft behaald. Bij een gelijk 

aantal naamstemmen geniet het gemeenteraadslid dat kandidaat was op de lijst die bij de 
gemeenteraadsverkiezingen de meeste stemmen heeft behaald de voorkeur; 

 
Met het e-mailbericht d.d. 14 juli 2016 deelt mevr. Annelies Carron mee dat zij ontslag neemt in 

haar mandaat als gemeenteraadslid; 
 

In zitting van heden legde dhr. Maarten Vinckier, 1ste opvolger op de lijst nr. 1 –  
Open VLD de eed af als effectief gemeenteraadslid; 

 
Bijgevolg is het wenselijk dat de rangorde opnieuw wordt vastgesteld.  

 
In toepassing van art. 42 van het gemeentedecreet; 

 
 

BESLUIT, met algemene stemmen: 
 

De tabel van rangorde van de gemeenteraadsleden wordt vastgesteld als volgt : 
 

(1) volgnr. in rangordelijst 
(2) naam gemeenteraadslid 

(3) anciënniteit 
(4) getal verkregen naamstemmen bij de recentste verkiezing. 

 
 

 
(1) 

(2) (3) (4) 

1.  Dochy Frans 01.01.1983 874 

2. Martens Luc 01.01.1995 3.586 

3. Coppé Griet 01.01.1995 2.541 

4. Vanwalleghem Marc 01.01.1995 1.757 

5. Lievens Dirk 01.01.1995 967 

6. Debels José 03.04.1989 – 

31.12.1994 
01.01.2001 

1.951 

7. Hostekint Michèle 01.01.2001 2.567 

8. Kindt Henk 01.01.2001 812 

9. Deforche Filip 01.01.2001 459 

10. Bouckenooghe Filiep 15.09.2003 823 

11. Declercq Frederik 24.01.2005 1.543 

12. Muylle Nathalie 01.01.2007 2.366 

13. Declercq Kris 01.01.2007 2.047 

14. Wenes Bart 01.01.2007 1.709 

15. Huyghe Geert 01.01.2007 937 

16. Vanzieleghem Ria 01.01.2007 930 

17 Feys Tania 01.01.2007 505 

18 Ameye Cyriel 01.01.2007 – 

31.12.2012 -  
20.10.2014 

329 

19. Vermeulen Brecht 01.01.2013 3.554 

20. Van Hootegem Mieke 01.01.2013 1.532 

21. Pillaert Justine 01.01.2013 1.463 

22. Rommel Siska 01.01.2013 1.272 

23. Vanden Berghe Daniël 01.01.2013 1.042 

24. De Meulenaer Bart 01.01.2013 858 

25. Vuylsteke Lien 01.01.2013 815 

26. Manhaeve Filiep 01.01.2013 805 
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27. Verduyn-Coffyn Trees 01.01.2013 791 

28. Reynaert Francis 01.01.2013 785 

29. Lombaert Lieve 01.01.2013 759 

30. Deweerdt Maxim 01.01.2013 746 

31. Casier Gerdi 01.01.2013 607 

32. Nuytten Frederik 01.01.2013 530 

33. Sercu Leen 01.01.2013 526 

34. De Reuse Immanuel 01.01.2013 425 

35.  Van Coillie Stefaan 21.01.2013 768 

36. De Witte Steven 25.01.2016 331 

37 Vinckier Maarten 28.04.2014-
22.09.2014 
19.09.2016 

302 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 19 september 2016 

 
 

 
AGENDAPUNT nr. 5a) 

 
Vervanging van een lid in de bijzondere raadscommissie. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

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

gemeenteraadsleden;  
 

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

ingediend door de fracties; 
 

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

raadgevende stem in de commissie zetelt; 
 

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt dat de bijzondere raadscommissie 
bestaat uit 13 leden; 

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

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

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

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

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

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

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

Meulenaer, Maxim Deweerdt 
 

In de gemeenteraadszitting van 29 februari 2016 werd dhr. Bart Wenes vervangen door dhr. 
Stefaan Van Coillie; 

De fractie Open Vld diende een akte van voordracht in voor de vervanging van mevr. Annelies 
Carron door dhr. Maarten Vinckier; 
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De akte van voordracht voor de vervanging van mevr. Annelies Carron is ontvankelijk gezien ze 
ondertekend werd door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het kandidaat-

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

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

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

 
Gaat over tot stemming over de voordrachtakte; 

 
Gelet op art. 35 en 42 van het Gemeentedecreet; 

 
BESLUIT, met algemene stemmen: 

 
Artikel 1: 

De akte van voordracht voor de vervanging van mevr. Annelies Carron in de bijzondere 
raadscommissie is ontvankelijk. Bijgevolg wordt mevr. Annelies Carron vervangen door dhr. 

Maarten Vinckier. 
 

Artikel 2: 
Volgende personen maken deel uit van de bijzondere raadscommissie: 

- met stemrecht: 
Stefaan Van Coillie, Dirk Lievens, Ria Vanzieleghem, Frans Dochy, Tania Feys, Frederik Nuytten,  

Immanuel De Reuse, Maarten Vinckier, Leen Sercu, Mieke Van Hootegem, Lien Vuylsteke, Bart 
De Meulenaer en Maxim Deweerdt 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 19 september 2016. 

 
 

 
AGENDAPUNT nr. 5b) 

 

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

 
DE GEMEENTERAAD: 

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

gemeenteraadsleden;  
 

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

ingediend door de fracties; 
 

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

raadgevende stem in de commissie zetelt; 
 

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt dat de raadscommissie voor 
stadsfinanciën en personeel bestaat uit 13 leden; 

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

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

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

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

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

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

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

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

Sercu wordt vervangen door mevr. Yana Debusschere; 
 

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

 
Met de gemeenteraadsbeslissing van 25 januari 2016 werd mevr. Yana Debusschere vervangen 

door mevr. Leen Sercu; 
 

Met de gemeenteraadsbeslissing van 29 februari 2016 werd dhr. Bart Wenes vervangen door 
mevr. Ria Vanzieleghem; 

 
De fractie Open Vld diende een akte van voordracht in voor de vervanging van dhr. Francis 

Reynaert door dhr. Maarten Vinckier; 
 

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

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

 
Gaat over tot stemming over de voordrachtakte; 

 
Gelet op art. 35 en 42 van het gemeentedecreet; 

 
BESLUIT, met algemene stemmen: 

 
Artikel 1:  

De akte van voordracht voor de vervanging van dhr. Francis Reynaert in de raadscommissie voor 
stadsfinanciën en personeel is ontvankelijk. Bijgevolg wordt dhr. Francis Reynaert vervangen door 

dhr. Maarten Vinckier in de raadscommissie voor stadsfinanciën en personeel. 
 

Artikel 2: 
Volgende personen maken deel uit van de raadscommissie stadsfinanciën en personeel: 

- met stemrecht: 
dhr. Dirk Lievens, dhr. Geert Huyghe, dhr. Frans Dochy, mevr. Ria Vanzieleghem, dhr. Brecht 

Vermeulen, mevr. Mieke Van Hootegem, dhr. Bart De Meulenaer, mevr. Lieve Lombaert, dhr. 
Frederik Nuytten, dhr. Gerdi Casier, mevr. Leen Sercu, dhr. Immanuel De Reuse en dhr. 

Maarten Vinckier. 
 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 19 september 2016. 
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AGENDAPUNT nr. 5c) 

 

Vervanging van een lid in de raadscommissie voor persoonsgebonden materies. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

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

gemeenteraadsleden;  
 

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

ingediend door de fracties; 
 

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

raadgevende stem in de commissie zetelt; 
 

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt dat de raadscommissie voor 
persoonsgebonden materie bestaat uit 13 leden; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

door dhr. Filip Deforche; 
 

 
 

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

 
Met de gemeenteraadsbeslissing van 29 februari 2016 werd dhr. Bart Wenes vervangen door 

dhr. Geert Huyghe; 
 

De fractie Open Vld diende een akte van voordracht in voor de vervanging van mevr. Annelies 
Carron door dhr. Francis Reynaert; 

 
De akte van voordracht voor de vervanging van mevr. Annelies Carron is ontvankelijk gezien ze 

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

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

toegewezen volgens de volgorde voorkomen op de akte van voordracht; 
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Gaat over tot stemming over de voordrachtakte; 
 

Gelet op art. 35 en 42 van het gemeentedecreet; 
 

BESLUIT, met algemene stemmen: 
 

Artikel 1:  
De akte van voordracht voor de vervanging van mevr. Annelies Carron in de raadscommissie voor 

persoonsgebonden materies is ontvankelijk. Bijgevolg wordt mevr. Annelies Carron vervangen door 
dhr. Francis Reynaert in de raadscommissie voor persoonsgebonden materies. 

 
 

Artikel 2: 
Volgende personen maken deel uit van de raadscommissie voor persoonsgebonden materies: 

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

Frederik Nuytten, dhr. Gerdi Casier, dhr. Filip Deforche, dhr. Francis Reynaert, dhr. Steven 
Dewitte, mevr. Siska Rommel, mevr. Lien Vuylsteke, mevr. Trees Verduyn-Coffyn, dhr. Maxim 

Deweerdt. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 19 september 2016. 
 

 
Dhr. Geert Depondt, raadslid, vervoegt de zitting. 

 
 

AGENDAPUNT nr. 5d) 
 

Vzw Het Portaal - vervanging van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering. 
 
DE GEMEENTERAAD : 

 
Met de beslissing van de Gemeenteraad van 20 oktober 2008 werd goedkeuring verleend voor 

het oprichten van een extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm in de vorm van 
een vzw; Tevens werden de statuten van de vzw goedgekeurd; 

 
De algemene vergadering en de raad van bestuur bestaan uit politieke vertegenwoordigers en uit 

vertegenwoordigers van de gebruikers en de strekkingen; 
 

Artikel 8 van de statuten bepaalt: 
“De vereniging is enkel samengesteld uit de leden. De leden worden onderverdeeld in leden 

categorie A en leden categorie B. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het 
stemrecht op de algemene vergadering, komt aan deze leden toe. 

Het stichtend lid Stad Roeselare, in de oprichtingsakte vermeld sub I. behoort tot de leden 
categorie A en wordt vertegenwoordigd door zestien gemeenteraadsleden die elk recht hebben op 

één stem in de algemene vergadering. De vijftien stichtende leden, in de oprichtingsakte vermeld 
Sub II, behoren tot categorie B leden en hebben elk recht op één stem in de algemene 

vergadering." 
 

Art. 10 van de statuten bepaalt: 
“De verdeling van het aantal vertegenwoordigers afgevaardigd door de gemeenteraad wordt 

vastgesteld volgens het systeem D’Hondt, met dien verstande evenwel dat elke fractie van de 
gemeenteraad met minstens één lid vertegenwoordigd is in de afvaardiging door de 

gemeenteraad.” 
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De verdeling gebeurt als volgt: 

N-VA: 6 
CD&V: 5 

sp.a: 2 
Vlaams Belang: 1 

Groen: 1 
Open vld: 1 

 

De gemeenteraad duidde in zitting van 27 mei 2013 de volgende vertegenwoordigers 
aan om namens de gemeenteraad te zetelen in de algemene vergadering: 
mevr. Siska Rommel, mevr. Lien Vuylsteke, dhr. Maxim Deweerdt, mevr. Lieve 
Lombaert, dhr. Filiep Manhaeve, dhr. Bart De Meulenaer, dhr. Kris Declercq, dhr. Dirk 
Lievens, dhr. Luc Martens, mevr. Nathalie Muylle, mevr. Ria Vanzieleghem, dhr. Henk 
Kindt, dhr. Gerdi Casier, dhr. Immanuel De Reuse, mevr. Leen Sercu en mevr. Annelies 
Carron; 
 

N.a.v. het ontslag van mevr. Annelies Carron wordt door de fractie Open Vld meegedeeld 
dat mevr. Annelies Carron wordt vervangen door dhr. Maarten Vinckier; 
 

Gaat over: 
tot de geheime stemming waaraan vijfendertig gemeenteraadsleden deelnemen voor de 

vervanging van een vertegenwoordiger namens de fractie Open Vld in de algemene vergadering 
van vzw Het Portaal: 

 
De opening van de briefjes geeft volgende uitslag: 

Dhr. Maarten Vinckier bekomt vijfendertig ja-stemmen. 
Er zijn geen neen-stemmen en geen onthoudingen; 

 
Gelet op artikel 35 en 42 van het gemeentedecreet; 

 
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in zijn verslag; 

 
BESLUIT, algemeen  

 
Artikel 1: 

Dhr. Maarten Vinkier wordt aangeduid voor het bijwonen van de algemene vergadering van vzw 
Het Portaal ter vervanging van mevr. Anneslies Carron. 

 
Artikel 2: 

Volgende personen maken deel uit van de algemene vergadering van vzw Het Portaal: dhr. Kris 
Declercq, dhr. Dirk Lievens, dhr. Luc Martens, mevr. Nathalie Muylle, mevr. Ria Vanzieleghem, 

dhr. Henk Kindt, dhr. Gerdi Casier, mevr. Leen Sercu, dhr. Immanuel De Reuse, dhr. Maarten 
Vinckier, mevr. Siska Rommel, mevr. Lien Vuylsteke, dhr. Maxim Deweerdt, mevr. Lieve 

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

Aldus gedaan in openbare zitting 19 september 2016 
 

 
 
AGENDAPUNT NR. 5 e) 
 

Projectvereniging Woondienst Regio Roeselare - vervanging van een vertegenwoordiger met 

raadgevende stem in de raad van bestuur 
 

DE GEMEENTERAAD; 
 

Gelet op artikel 43 van het Gemeentedecreet; 
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Gelet op het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 06 juli 2001 
 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 houdende subsidiëring van 
projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid en de goedgekeurde wijzigingen op 08 juli 

2016; 
 

Gelet op de statuten van de projectverenging “Woondienst Regio Roeselare” goedgekeurd op 
15/12/2015; 

 
Gelet op art. 5 in de statuten waarbij vertegenwoordigers uit de gemeenteraad of schepencollege 

aangeduid moeten worden voor de raad van bestuur van de projectverenging, waarbij elke 
deelnemende gemeente één lid met raadgevende stem voordraagt en waarbij deze bestuurder 

gemeenteraadslid is, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het 
college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum 

voor maatschappelijk welzijn. 
 

Gelet op het ontslag uit de gemeenteraad van mevr. Annelies Carron, die werd aangeduid als 
raadgevend lid in de raad van bestuur van de projectvereniging Woondienst Regio Roeselare 

 
Overwegende dat de fractie Open Vld dhr. Maarten Vinckier voordraagt ter vervanging van mevr. 

Annelies Carron; 
 

GAAT OVER: 
tot de geheime stemming voor het aanduiden van een lid met raadgevende stem voor de raad van 

bestuur van de projectvereniging Woondienst Regio Roeselare: 
 

De opening van de briefjes geeft volgende uitslag : 
Dhr. Maarten Vinckier bekomt vijfentwintig ja-stemmen. 

Er zijn tien neen-stemmen en geen onthoudingen. 
 

BESLUIT, met algemene stemmen: 
 

 
Artikel 1: Als lid met raadgevende stem wordt volgende persoon aangeduid om deel uit te maken 

van de raad van bestuur van Projectvereniging Woondienst Regio Roeselare 
- dhr. Maarten Vinckier, Gitsestraat 50, 8800 Roeselare (m@vinckieradvocaten.be) 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 19 september 2016. 
 
 

Dhr. Filip Manhaeve, raadslid, verlaat de zitting. 

 

 

AGENDAPUNT nr. 6 

Vestiging van erfdienstbaarheid voor openbare gasleidingen nabij de Koning Albert I-laan ter 
hoogte van de Mandel -  goedkeuring van het ontwerp van akte. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
Op 23 april 2012 werd er een stedenbouwkundige vergunning verleend aan CVBA Gaselwest voor 

het plaatsen van een nieuwe gascabine nr. G2462 nabij de Koning Albert I-laan ter hoogte van de 
Mandel ter vervanging van de bestaande te slopen cabine nr. G19. 

 
Wanneer Eandis-Gaselwest de nieuwe cabine wil aansluiten via de bestaande leiding, moet er 

gebruik gemaakt worden van de leiding die de Mandel dwarst. Deze leiding situeert zich ter hoogte 

van de looppiste van de school Klein Seminarie-Vabi. Uit veiligheidsoverwegingen wenst Eandis-
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Gaselwest deze leidingen ondergronds te brengen. Het nieuwe tracé voor deze gasleiding loopt 

deels over het perceel kadastraal gekende Roeselare 2de afdeling sectie B het perceel 836/02M. 

Hiervoor werd een voorlopige overeenkomst voor een erfdienstbaarheid voor leidingen 

goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 05.11.2012. 

 

Omdat de vestiging van erfdienstbaarheid pas op 09.03.2016 door de Raad van Bestuur van 

Gaselwest (Eandis Assets) werd goedgekeurd, kon de Afdeling Vastgoedtransacties als opvolger 

van het Aankoopcomité pas daarna aan de opdracht tot het opmaken van het ontwerp van akte 

beginnen. 

 

Aldus werd door de Afdeling Vastgoedtransacties het ontwerp van akte vestiging van 

erfdienstbaarheid opgemaakt waarbij de Stad verklaart aan de opdrachthoudende vereniging 

Eandis Assets, met zetel 9090 Gent, Brusselsesteenweg 199, een erfdienstbaarheid te verlenen 

voor het plaatsen van ondergrondse leidingen, alsook een erfdienstbaarheid van doorgang te 

verlenen ten gunste van het openbaar distributienet van gas, op het volgend goed, eigendom van 

de Stad: 

Stad Roeselare  - 2de afdeling: 

Een oppervlakte van 1 a 10 ca, gelegen Koning Albert I-laan, te nemen uit een perceel 

gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie B nummer 836 M 2. 

 

Het goed staat afgebeeld als “oranje lot” op het opmetingsplan met referentie 12M1290A_RNK, 

opgemaakt op 14.01.2014 door Geomex bvba te Staden. 

 

Deze vestiging van erfdienstbaarheid geschiedt voor openbaar nut en in het bijzonder voor de 

aanleg van een nieuwe gasleiding. 

 
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 vestiging van erfdienstbaarheid en het ontwerp van akte worden goedgekeurd. 

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

nemen bij de overschrijving van de akte. 
 

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

toegezonden voor toepassing van het algemeen bestuurlijk toezicht. 
 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 19 september 2016 
 

 

Dhr. Filiep Manhaeve, raadslid, vervoegt de zitting. 
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AGENDAPUNT nr. 11.  
 

Vereniging Audio: 
a) Toetreding van nieuwe leden - goedkeuring. 

b) Jaarrekening 2015 - kennisname. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

Audio is een samenwerking van en voor lokale besturen. De vereniging staat open voor elke stad, 
gemeente of OCMW; 

 
In 2007 beslisten de OCMW's van de centrumsteden om samen een interne auditdienst uit te 

bouwen. Initieel gebeurde dit via een feitelijk samenwerkingsverband; 
 

In 2010 werd het proefproject gunstig geëvalueerd. Sindsdien is Audio een Vereniging titel 8 van 
het OCMW-decreet (en heeft bijgevolg rechtspersoonlijkheid) en staat open voor elk lokaal bestuur; 

 
Intussen is Audio de interne auditdienst van tientallen lokale besturen. Audio heeft voor deze 

besturen al honderden audits uitgevoerd in de meest uiteenlopende domeinen; 
 

Het OCMW van Roeselare is stichtend lid van Audio, en is dus actief in Audio sinds 2007. De 
Stad werd lid via de Gemeenteraadsbeslissing van 24 september 2012; 

 
Audio wordt bestuurd door een Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur. 

Het OCMW is vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering door Geert Depondt. De Stad is 
vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering door schepen Griet Coppe (1/7/2014). 

Roeselare heeft geen mandaat in de Raad van Bestuur (noch het OCMW, noch de Stad); 
 

Artikel 224, tweede lid van het OCMW-decreet bepaalt dat de beslissingen, alsmede de beslissing 
tot de toelating van andere dan privaatrechtelijke deelgenoten alleen kunnen genomen worden als 

alle deelgenoten daarmee vooraf instemmen: 
De stad Lokeren heeft in de zitting van de gemeenteraad van 15 december 2015 de vraag 

gesteld om toe te treden tot de vereniging Audio. 
De stad Sint-Niklaas heeft in de zitting van de gemeenteraad van 18 december 2015 de vraag 

gesteld om toe te treden tot de vereniging Audio. 
De stad Vilvoorde heeft in de zitting van de gemeenteraad van 18 januari 2016 de vraag gesteld 

om toe te treden tot de vereniging Audio. 
De gemeente Hemiksem heeft in de zitting van de gemeenteraad van 17 mei 2016 de vraag 

gesteld om toe te treden tot de vereniging Audio. 
Het OCMW Heusden-Zolder heeft in de zitting van de OCMW-raad van 18 augustus 2015 de 

vraag gesteld om toe te treden tot de vereniging Audio. 
Het OCMW Vilvoorde heeft in de zitting van de OCMW-raad van 25 januari 2016 de vraag gesteld 

om toe te treden tot de vereniging Audio. 
Het OCMW Zele heeft in de zitting van de OCMW-raad van 15 december 2015 de vraag gesteld 

om toe te treden tot de vereniging Audio. 
Hulpverleningszone Oost heeft in de zitting van de zoneraad van 18 september 2015 de vraag 

gesteld om toe te treden tot de vereniging Audio.; 
 

Op de algemene vergadering van Audio van 9 juni 2015 werd een groeistrategie 
voor de vereniging goedgekeurd; 

 
De vereniging Audio verzoekt alle leden om de toetreding van stad Lokeren, stad Sint-Niklaas, stad 

Vilvoorde, gemeente Hemiksem, OCMW Heusden-Zolder, OCMW Vilvoorde, OCMW Zele en 
Hulpverleningszone Oost formeel goed te keuren; 
 
Het zijn de bestuursorganen van de vereniging die zowel het meerjarenplan als het budget van de 

vereniging goedkeuren, en de rekening vaststellen. Dat gebeurt op dezelfde manier en volgens 
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dezelfde regels als in een Stad of een OCMW (Vlaamse Beleids- en Beheerscyclus (BBC)); 

 
Decretaal is wel voorzien dat de desbetreffende stukken vervolgens moeten overgemaakt worden 

aan elk lokaal bestuur dat lid is, en dat het punt moet geagendeerd worden op de respectievelijke 
raden; 

 
Voor de rekening dient een kennisname te gebeuren door zowel de OCMWRaad als door de 

Gemeenteraad. Die laatste heeft nog de bijkomende mogelijkheid om desgewenst opmerkingen te 
formuleren; 

 
Er wordt gevraagd kennis te nemen van de voorliggende jaarrekening; 

 
Gelet op artikel 174 § 2 van het OCMW-decreet: 

“§ 2. Een afschrift van de vastgestelde jaarrekening wordt bezorgd aan de gemeenteraad, die 
binnen vijftig dagen na overzending, zijn opmerkingen ter kennis kan brengen van de 

provinciegouverneur.”; 
   

Gelet op artikel 193 van het BBC-besluit:: 
“De toelichting bij het meerjarenplan, het budget en de jaarrekening van de OCMW-vereniging 

wordt samen met het desbetreffende beleidsrapport en een kopie van het desbetreffende besluit 
van de raad van beheer tegelijkertijd verzonden naar de raad of raden voor maatschappelijk welzijn 

en naar de toezichthoudende overheid.”; 

Gelet op art. 224, tweede lid, van het OCMW-decreet dat de instemming van alle deelgenoten 

vereist voor de toetreding van nieuwe deelgenoten; 
 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in zijn verslag; 
 

BESLUIT, met algemene stemmen - 10 onthoudingen (Brecht Vermeulen, Mieke Van 

Hootegem, Justine Pillaert, Siska Rommel, Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, Filiep 

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

 
Artikel 1: De toetreding goed te keuren van stad Lokeren tot de vereniging Audio. 

 
Artikel 2: De toetreding goed te keuren van stad Sint-Niklaas tot de vereniging Audio. 

 
Artikel 3: De toetreding goed te keuren van stad Vilvoorde tot de vereniging Audio. 

 
Artikel 4: De toetreding goed te keuren van gemeente Hemiksem tot de vereniging Audio. 

 
Artikel 5: De toetreding goed te keuren van OCMW Heusden-Zolder tot de vereniging Audio. 

 
Artikel 6: De toetreding goed te keuren van OCMW Vilvoorde tot de vereniging Audio. 

 
Artikel 7: De toetreding goed te keuren van OCMW Zele tot de vereniging Audio. 

 
Artikel 8: De toetreding goed te keuren van Hulpverleningszone Oost tot de vereniging Audio. 

 
Artikel 9: Er wordt kennis genomen van de jaarrekening 2015 van Audio. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 19 september 2016. 
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B-punten: 
 

 

AGENDAPUNT nr. 7 

 

Addendum aan DAEB samenwerkingsovereenkomst Buurt en Co vzw 2015-2019 - 

goedkeuring.  
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

De gemeenteraad belastte Buurt en Co vzw met volgende diensten van algemeen economisch 
belang: (1) buurtdienst Roeselare; (2) dierenasiel Roeselare; (3) buurtsport Roeselare en (4) 

woon- en energiebuddies Roeselare. Hiervoor werd in zitting van 24 november 2014 door de 
gemeenteraad een DAEB samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd; 

 
Er wordt sinds januari 2016 onderzocht in welke mate aanvullende en buurtgerichte 

conciërgetaken in en rondom de TRAX-site kunnen opgenomen worden door medewerkers lokale 

diensteneconomie van Buurt en Co vzw vanuit de expertise van de dienstverlening binnen de 

buurtdienst en de energiescans; 

 

Er wordt voorgesteld om een addendum aan de overeenkomst met Buurt en Co vzw op te maken 

voor erkenning en financiering van bijkomende diensttaken die door Buurt en Co vzw op de TRAX-

site werden/worden uitgevoerd tijdens een testperiode van 1 januari 2016 tot en met 31 

december 2017; 

 

De samenwerking met Buurt en Co vzw wordt in de loop van 2017 geëvalueerd, met oog op 

wenselijke toekomstige dienstverlening op de TRAX-site en ruimere samenwerking met sociale 

economie, andere organisaties en burgers uit Roeselare; 

 

Er werd hiervoor budget voorzien met begrotingswijziging 1 op budgetsleutel 

4990015/055000/DEP02-5/03010303; 

 

Gelet op het besluit van de EU Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing van 

artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in 

de vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van 

diensten van algemeen economische belang belaste ondernemingen; 

 

Gelet op het decreet betreffende de lokale diensteneconomie van 22 november 2013 (en de 

bijhorende uitvoeringsbesluiten) 

 

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 : Het addendum 1 aan de DAEB samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad 

Roeselare en Buurt en Co vzw wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 

31 december 2017. Na een positieve evaluatie in 2017 wordt dit addendum stilzwijgend verlengd 

voor de rest van de duur van de lopende overeenkomst, namelijk tot 31 december 2019. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 19 september 2016 
 

(zie bijlage 1) 
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AGENDAPUNT nr. 8 
 

WEG/337-2016 – Onderhoudswerken aan landbouwegen 2016 – goedkeuring ontwerp, keuze 
wijze van gunnen en voorwaarden ervan. 

DE GEMEENTERAAD 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 21 december 2015 de 

ontwerpopdracht voor de opdracht “Onderhoudswerken landbouwwegen 2016” gegund aan 
ANTEA Belgium nv - afdeling Oost-Vlaanderen, KBO nr. BE 0414321939, Buchtenstraat 9 te 

9051 Gent. 
 

Door de ontwerper, ANTEA Belgium nv werd een bestek “Onderhoudswerken landbouwwegen 
2016 met nr. WEG/337-2016” opgesteld. 

 
Deze werken omvatten: 

- het affrezen van bestaande topasfaltlagen (in principe 4 cm dikte) en de aanleg van een nieuwe 
asfalttoplaat (dikte 4 cm); 

- op niveau brengen van funderingslagen met profileerasfalt; 
- overlagen van bestaande asfaltlagen; 

- aanpassen van allerhande inspectieputdeksels; 
- affrezen/afgraven van bestaande zijbermen. 

 
De uitvoeringstermijn bedraagt 70 kalenderdagen. 

 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 202.707,13 excl. btw of € 242.875,33 incl. 

btw. 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van een 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 budget 2016 werd voor deze opdracht € 250.000 voorzien. 

 
Gehoord het schepencollege in zijn verslag; 

 
BESLUIT met algemene stemmen  

Artikel 1 
Het bestek met nr. WEG/337-2016 en de raming voor de opdracht “Onderhoudswerken 

landbouwwegen 2016”, opgesteld door de ontwerper, ANTEA Belgium nv - afdeling 
OostVlaanderen, Buchtenstraat 9 te 9051 Gent 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 € 202.707,13 excl. btw of € 242.875,33 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 19 september 2016 
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Dhr. Filiep Manhaeve, raadslid, verlaat de zitting. 

 
 

AGENDAPUNT nr. 9 
 

CAD/080-2016 - Aankoop van vijf dienstwagens (CNG + Benzine) – goedkeuring 
lastgevingovereenkomsten met Eandis 

DE GEMEENTERAAD 

Het gebruik van aardgasvoertuigen in de stadsdiensten is ondertussen ingeburgerd en aanvaard. 

Er werden reeds 6 voertuigen aangekocht. 
 

Naar aanleiding hiervan werd met Eandis samen gezeten om de mogelijkheden te bekijken om vijf 
dienstwagens aan te kopen via het aanbod van de distrubutienetbeheerder. 

Eandis heeft voorstellen van lastgevingsovereenkomsten opgemaakt voor de aankoop van vijf 
voertuigen op aardgas, waarvan de technische eigenschappen in onderling overleg werden 

vastgelegd in bijlage 1 van de overeenkomst. 

Deze lastgevingsovereenkomst heeft tot doel het organiseren van ondersteuningsactiviteiten om 

het gebruik van duurzame voertuigen door het Lokaal Bestuur te faciliteren en ook de daartoe 
dienende investeringen door de distrubutienetbeheerder. 

Hierbij heeft het Lokaal Bestuur aan de distrubutienetbeheerder, die aanvaardt en opteert als 
opdrachtcentrale, de opdracht om in haar naam en voor haar rekening activiteiten te organiseren, 

die hiervoor noodzakelijke overheidsopdrachten uitschrijft, gunt en toewijst aan (een) 
kandita(a)t(en), hierna opdrachtnemer(s) genoemd, en toeziet op de uitvoering van deze 

activiteiten door de opdrachtnemer(s), dit alles binnen de grenzen beschreven in de overeenkomst 
beschreven. 

In het kader van de opdracht “Aankoop van vijf dienstwagens (CNG + Benzine) (drie lichte vracht-
kipper en twee personenwagens) - goedkeuring lastgevingsovereenkomst met Eandis” werd een 

technische beschrijving met nr. CAD/080-2016 opgesteld door de ontwerper, EANDIS System 
Operator cvba, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. 

Er werden 5 contracten ontvangen: 

1. Voertuig 22004457/ROE-G-LC-16-16-240: Kipper zonder koffer - Metsers: € 38.856,80 

excl. btw of € 47.016,73 incl. btw. 
2. Voertuig 22005186/ROE- G-LC-16-16-241: Kipper met koffer - Groendienst: € 40.276,80 

excl. btw of € 48.734,93 incl. btw. 
3. Voertuig 22005377/ROE-G-LC-16-16-242: Kipper me koffer - Groendienst: € 40.276,80 

excl. btw of € 48.734,93 incl. btw. 
4. Voertuig 22005335/ROE-G-LC-16-16- 238: Personenwagen: € 14.873,64 excl. btw of € 

17.997,10 incl. btw. 
5. Voertuig 22005335/ROE-G-LC-16-16- 239: Personenwagen: € 14.873,64 excl. btw of € 

17.997,10 incl. btw. 
 

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 149.145,68 excl. btw of 
€ 180.466,27 incl. btw. 

 
Hiervoor werd krediet voorzien op de budgetsleutel P060001-24310000/011904 DEP05-3. 

Deze aankoop kadert in de globale visie rond duurzaam vlootbeheer die al sinds 2006 wordt 
gevoerd binnen de stadsdiensten. Sedert de opzet van een intern poulesysteem voor wagens is de 

efficiëntie van het wagenpark sterk toegenomen. Deze visie zorgde ervoor dat de vloot veel 
milieuvriendelijker is geworden dan enkele jaren geleden.  
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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 - 14 onthoudingen (Brecht Vermeulen, Mieke Van Hootegem, 

Justine Pillaert, Siska Rommel, Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, Trees Verduyn-Coffyn, Lieve 
Lombaert, Maxim Deweerdt, Filip Deforche, Cyriel Ameye, Immanuel De Reuse, Francis Reynaert 

en Maarten Vinckier) 

Artikel 1: 

De technische beschrijving en de raming voor de opdracht “Aankoop van vijf dienstwagens (CNG + 
Benzine) (drie lichte vracht-kipper en twee personenwagens). Goedkeuring 

lastengevingovereenkomst met EANDIS”, opgesteld door de ontwerp EANDIS System Operator 
cvba, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle worden goedgekeurd. De raming bedraagt 

€ 149.127,68 excl. btw of € 180.480,79 incl. btw. 

Artikel 2: 

EANDIS System Operator wordt belast met het organiseren van een overheidsopdracht voor de 
aankoop van vijf dienstwagens op CNG + Benzine door het stadsbesuur, volgens de technische 

beschrijvingen in bijlage 1 van de lastgevingovereenkomsten. 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 19 september 2016 

 

Dhr. Filiep Manhaeve, raadslid, vervoegt de zitting. 

 
 
Amendement ingediend door mevr. Siska Rommel, raadslid N-VA, betreffende agendapunt 10 
“Toekennen straatnamen “Dammestraat-Oost” en “Dammestraat-West” als straatnaamwijziging 
van de Dammestraat - definitieve vaststelling”. 
 
DE GEMEENTERAAD: 
 

Ter zitting wordt door mevr. Siska Rommel, namens de N-VA fractie, een amendement ingediend 
aangaande het agendapunt 10 “Toekennen straatnamen “Dammestraat-Oost” en “Dammestraat-
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West” als straatnaamwijziging van de Dammestraat - definitieve vaststelling”. 
 
AANHOORT: 

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

- de principiële beslissing van de gemeenteraad van 21 maart 2016 betreffende de wijziging van 
de “Dammestraat” in de straatnamen “Dammestraat-Oost” en “Dammestraat-West” in te trekken. 

- de wijziging van de straatnaam enkel toe te passen voor het westelijke deel van de Dammestraat 
en krijgt de straatnaam “Ferdinand Le Hétetstraat”. 

- het oostelijke deel van de Dammestraat te behouden als “Dammestraat” met de huidige 
nummering; 

 
GAAT OVER TOT DE STEMMING: 

Stemmen ja: Brecht Vermeulen, Mieke Van Hootegem, Justine Pillaert, Siska Rommel, Bart De 
Meulenaer, Lien Vuylsteke, Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert, Maxim 

Deweerdt. 
Stemmen neen: Kris Declercq, Dirk Lievens, Michèle Hostekint, Filiep Bouckenooghe, Griet Coppé, 

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

Sercu, Stefaan Van Coillie en Steven Dewitte: raadsleden; 
Onthouden zich: Filip Deforche, Cyriel Ameye, Immanuel De Reuse, Maarten Vinckier en Francis 

Reynaert. 
 
BESLUIT: 

Enig artikel: Het amendement wordt niet aangenomen. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 19 september 2016. 

 
 

 

AGENDAPUNT nr. 10 

 

Toekennen straatnamen “Dammestraat-Oost” en “Dammestraat-West” als 

straatnaamwijziging van de Dammestraat - definitieve vaststelling.  

 
DE GEMEENTERAAD: 
 
De dienst Infrabel heeft de beslissing genomen om de overweg in de Dammestraat in de nabije 
toekomst te supprimeren; 

Deze sluiting gebeurt in het kader van de veiligheid. Het wegvallen van de overweg in de 
Dammestraat wordt gecompenseerd door de aanleg van de nieuwe spoorwegtunnel in de Koning 
Leopold III-laan; 
 
De ontsluiting van de woonwijk Van Maerlant, ten Oosten van de spoorweg, gebeurt nu voortaan 
via de Beversesteenweg en de nieuwe nabijgelegen spoorwegtunnel.  
Het verkeer van de andere woonwijk, Ten Hove, ten Westen van de spoorweg, ontsluit via de 
Rotsestraat en eveneens via de nieuwe spoorwegtunnel; 
 
Het sluiten van de overweg heeft tot gevolg dat de Dammestraat, die over de spoorweg loopt, in 2 
doodlopende straten herleid werd. Dergelijke situaties zorgen voor verwarring voor de burgers, 
het GPS-systeem, voor pakjes- en koerierdiensten, maar vooral voor de hulpdiensten;  
 
De Gemeenteraad heeft in zitting van 21.03.2016 de toekenning van de straatnamen 
"Dammestraat-Oost" en "Dammestraat-West" principieel vastgesteld; 
 
Verdere procedure na beslissing gemeenteraad (principiële vaststelling): 
- advies Cultuurraad 

- openbaar onderzoek (bekendmaking door aanplakking + proces-verbaal van afsluiting) 
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- beslissing gemeenteraad voor definitieve vaststelling; 

 
Het openbaar onderzoek werd geopend op 26.04.2016 en eindigde op 25.05.2016. 
Er werden 5 bezwaarschriften ingediend; 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 12.07.2016 de ingediende 
bezwaren ontvankelijk doch ongegrond verklaard; 
 
De Cultuurraad gaf op de vergadering van 10 mei 2016 gunstig advies. Ook de brandweerzone 
Midwest en de politiezone RIHO verleenden positief advies; 
 
Gelet op 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 neen (Brecht Vermeulen, Mieke Van Hootegem, Justine 
Pillaert, Siska Rommel, Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-
Coffyn, Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt) 

Artikel 1: De wijziging van de straatnaam “Dammestraat in de straatnamen “Dammestraat West” 

en “Dammestraat Oost” wordt definitief vastgesteld. 
 

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

 
Aldus gedaan in openbare vergadering van 19 september 2016. 

 
 

Dhr. Filiep Manhaeve, raadslid, verlaat de zitting. 
 

 
AGENDAPUNT nr. 12 

ALG/219-2016 - Instappen op de samenaankoop gas en elektriciteit van het Vlaams 
energiebedrijf (VEB) – principiële goedkeuring 

DE GEMEENTERAAD 

Sinds 2013 neemt het Stadsbestuur aardgas en elektriciteit af via de samenaankoop die 

Gaselwest (nu Eandis) hiervoor vierjaarlijks organiseert. Eandis organiseert dit al sinds de 
vrijmaking van de energiemarkt in 2003. Grote voordelen van deze samenaankoop waren een 

goedkopere prijs (door het bundelen van heel wat lokale overheden in deze samenaankoop, 
bekwam de Stad een lagere prijs dan wanneer het stadsbestuur alleen de markt zou opgaan) en 

minder personeelsinzet (Eandis nam immers quasi de hele procedure op zich). Echter was er nog 
heel wat input nodig van de stad aan deze overheidsopdracht. 

Zo'n contract loopt echter maximaal voor 4 jaar. Dat betekent dat het huidige contract eind 2017 
afloopt. Op vraag van Eandis moeten alle lokale besturen voor 30/09/2016 antwoorden wat ze 

de komende 4 jaar wensen te doen: opnieuw een samenaankoop met Eandis of een contract 
afsluiten met de aankoopcentrale van het Vlaams Energiebedrijf (VEB) zodat beiden de procedure 

goed kunnen voorbereiden en de deelnemende lokale besturen kunnen garanderen dat er vanaf 
januari 2018 een nieuw contract kan starten. 

De samenaankoop via Eandis werkt met prijzen op de langere termijnmarkt en moet iedere 4 jaar 
vernieuwd worden. In de huidige energiemarkt zijn lange termijn afspraken minder gunstig. 

Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) is relatief nieuw en wil, in overleg met Eandis, de lokale besturen 
nog een betere deal voorstellen. Het VEB neemt als aankoopcentrale alle praktische regelingen 
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over (wat een ontzorging betekent voor onze eigen diensten) en organiseert de overheidsopdracht. 

Daarnaast garandeert het de lokale besturen 100% groene en CO2-neutrale stroom. Er wordt 
gewerkt met de tarieven van de korte termijnmarkt. Deze tarieven lagen de voorbije 8 jaar lager 

dan de tarieven op de lange termijnmarkt. 

Voordelen van het afsluiten van een contract met het VEB: 

* het Stadsbestuur kan besparen, 
* het Stadsbestuur moet zelf minder moet regelen en 

* het Stadsbestuur neemt op die manier gegarandeerd 100% groene en CO2-neutrale stroom af. 
* de wetgeving op de overheidsopdrachten wordt opgevolgd door het Vlaams Energiebedrijf  

Gelet op artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet; 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in zijn verslag; 

 
BESLUIT, met algemene stemmen: 

 
Artikel 1: 

Verleent goedkeuring aan het afsluiten van een overeenkomst met het Vlaams Energiebedrijf voor 
de levering van elektriciteit en aardgas voor het Stadsbestuur. 

 
Artikel 2: 

Verleent mandaat aan het Vlaams Energiebedrijf om op te treden als aankoopcentrale voor de 
aankoop van gas en elektriciteit voor het stadsbestuur vanaf 1 januari 2018 en dit voor 

onbepaalde duur, mits het contract maandelijks opzegbaar is vanaf het verstrijken van de initiële 
leveringsperiode . 

Artikel 3: 
Verleent mandaat aan Eandis System Operator cvba, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, om 

de lijst van gecontracteerde verbruikspunten en facturatieadressen op te vragen bij de huidige 
energieleveranciers teneinde op te treden als facilitator voor de overgang naar het nieuwe 

contract. 
 

Artikel 4: 
Last het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van deze beslissing en de 

praktische uitwerking van de overeenkomst met het Vlaams Energiebedrijf. 
 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 19 september 2016. 

 

Dhr. Filiep Manhaeve, raadslid, vervoegt de zitting. 
 

 

AGENDAPUNT nr. 13 

 

Verordening van de heer burgemeester d.d. 20.07.2016 inzake een verbod tot 

samenscholing ter hoogte van de Ardooisesteenweg? omgeving kruispunt Beversesteenweg - 

kennisname. 

 

DE GEMEENTERAAD: 
 

Op maandag 20 juli 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 en 20 juni 2016; 
 
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 
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burgemeester politieverordeningen kan maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de 

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

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

wordt bekrachtigd; 
 

Gelet op artikel 134 van de Nieuwe Gemeentewet; 
 

NEEMT AKTE: 
 

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

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 19 september 2016. 

 
(zie bijlage 2) 
 
 
 
AGENDAPUNT nr. 14 

 

Huren van de sporthal bij de Basisschool De Ark, Sint-Eloois-Winkelsestraat 59 - goedkeuring 

ontwerp van huurovereenkomst. 

 
DE GEMEENTERAAD: 
 

In de Behoeftestudie Sportinfrastructuur (Idea Consult, 2013) is één van de uitgangspunten de 
regierol van de Stad bij de organisatie van sportinfrastructuur en bij de ontwikkelingen die door 

derde partijen worden geïnitieerd. In uitvoering van de Behoeftestudie Sportinfrastructuur werd in 
het meerjarenplan (MJP) 2014-2019 de actie ‘incorporeren (bijkomende) schoolsporthallen’ (actie 

02-01-01-02) opgenomen. 

De Stad huurt reeds de sporthallen van het Vrij Technisch Instituut in de Leenstraat, van het Klein 

Seminarie in de Zuidstraat en van de vzw Onze Kinderen in de Blommestraat. 

Verschillende scholen (o.a. VMS en Stedelijke Basisschool De Vlieger) maakten de afgelopen 

periode werk van een investeringsproject (al dan niet binnen de extra middelen 

capaciteitsproblematiek Vlaanderen, ondersteund door de Stad). Ook basisschool De Ark startte in 

2012 een bouwproject met inbegrip van een sporthal. 

In het kader van het incorporeren van bijkomende schoolsporthallen werd al een overeenkomst 

voor de huur van de nieuw gebouwde sporthal van de Vrije Middelbare School afgesloten in 

uitvoering van een besluit van de gemeenteraad in vergadering van 28 juni 2016. 

De Stad wenst de sporthal De Ark op te nemen in het stedelijk verhuursysteem van de 

sportinfrastructuur vanaf het schooljaar 2016-2017. De huurmodaliteiten voor de sporthal De 

Ark werden in overleg met de vzw Scholengroep Arkorum vastgelegd in een ontwerp van 

huurovereenkomst. 

Het bepalen van het huurtarief door de Stad te betalen aan de vzw Scholengroep Arkorum/De Ark 

is gebaseerd op reeds bestaande huurovereenkomsten met het VTI en het Klein Seminarie. 

Daarnaast is de oppervlakte van de sporthal een bepalende factor. Het huurtarief is inclusief 

onderhoud, openen en sluiten en energiekosten. Het tarief werd aldus bepaald op 12,80 

euro/uur. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. 
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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 
 
Art.1.- Het ontwerp van huurovereenkomst voor de huur van de sporthal van de basisschool De 

Ark, Sint-Eloois-Winkelstraat 59, 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 19 september 2016 
 

 

 
AGENDAUNT nr. 15 
 
Subsidiëring van verenigingen en projecten-evenementen: 
15.1. Kaderreglement voor de structurele subsidiëring van verenigingen: algemene 
voorwaarden 
15.2. Kaderreglement voor de structurele subsidiëring van verenigingen: specifieke 
voorwaarden: 
a) gezinsverenigingen. 
b) seniorenverenigingen. 
c) jeugdverenigingen. 
d) culturele verenigingen. 
e) sportverenigingen. 
f) welzijnsverenigingen. 
g) milieu-, groen- en natuurgerelateerde verenigingen. 
15.3. Kaderreglement voor de subsidiëring van projecten en evenementen 
Vaststelling van de wijzigingen. 
 
DE GEMEENTERAAD: 
 

Het kaderreglement voor structurele subsidiëring van verenigingen beschrijft het doel en de 
algemene voorwaarden waaraan een vereniging moet voldoen om in aanmerking te komen tot 
structurele subsidiëring. Daarnaast worden ook de specifieke voorwaarden per sector bepaald 
(b.v. sport, cultuur, ...) en worden de bedragen tot subsidiëring vastgesteld in percentages, 
opgesplitst in kwantitatieve en kwalitatieve criteria. Dit kaderreglement werd goedgekeurd door de 
gemeenteraad op 23 maart 2015. Samen met de adviesraden werd toen afgesproken om de 
reglementen na 1 jaar te evalueren en zo nodig adviezen tot aanpassing te formuleren. 
 
De voornaamste wijzigingen binnen het kaderreglement zijn verduidelijkend van aard: definiëren van 
het begrip "een Roeselaarse vereniging", het volledig laten meetellen van de gehuurde 
infrastructuur buiten Roeselare binnen de subsidiëring,… 

Bij de specifieke voorwaarden in de sectoren gezinnen, senioren, welzijnsverenigingen, jeugd en 
cultuur worden enkele verduidelijkende aanpassingen voorgesteld. Bij de specifieke voorwaarden 
sector sport wordt een wijziging voorgesteld in de toekenningsprocedure als in de percentages tot 
verdelen van het subsidiebedrag: er wordt extra ingezet op vorming en begeleiding. Tenslotte 
worden bij natuur- en milieuverenigingen ook enkele wijzigingen voorgesteld bij de 
toekenningsprocedure, met name extra punten bij expertise en innovatie 

In zitting van de gemeenteraad van 23 maart 2015 werd het kaderreglement voor projecten en 
evenementen goedgekeurd. Samen met de adviesraden werd de afspraak gemaakt om dit 
reglement na 1 jaar te evalueren. 
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De voorstellen tot wijziging zijn drievoudig van aard: 

 verduidelijkend (b.v. omschrijving wie in aanmerking komt voor een voucher en 

subsidiebedrag) 

 administratief vereenvoudigend: de 80% voorschotregel valt weg; weerhouden projecten 

krijgen onmiddellijk 100% uitbetaald 

 binnen de sector sport wordt de mogelijkheid geboden om financiële tekorten op te vangen 
door de middelen van de reguliere werkingssubsidie toe te voegen. 

Gelet op artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet; 

 
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag;: 

 

BESLUIT, met algemene stemmen - 13 neen (Brecht Vermeulen, Mieke Van Hootegem, Justine 

Pillaert, Siska Rommel, Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-

Coffyn, Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt, Filip Deforche, Cyriel Ameye en Immanuel De 

Reuse) 

 
Artikel 1: De wijzigingen aan het kaderreglement voor de structurele subsidiëring van verenigingen 

- algemene voorwaarden wordt vastgesteld zoals in bijlage. 
 

Artikel 2: De wijzigingen aan het kaderreglement voor de structurele subsidiëring van verenigingen 
- specifieke voorwaarden – gezinsverenigingen wordt vastgesteld zoals in bijlage. 

 
Artikel 3: De wijzigingen aan het kaderreglement voor de structurele subsidiëring van verenigingen 

- specifieke voorwaarden – seniorenverenigingen wordt vastgesteld zoals in bijlage. 
 

Artikel 4: De wijzigingen aan het kaderreglement voor de structurele subsidiëring van verenigingen 
- specifieke voorwaarden – jeugdverenigingen wordt vastgesteld zoals in bijlage. 

 
Artikel 5: De wijzigingen aan het kaderreglement voor de structurele subsidiëring van verenigingen 

- specifieke voorwaarden – culturele verenigingen wordt vastgesteld zoals in bijlage. 

 
Artikel 6: De wijzigingen aan het kaderreglement voor de structurele subsidiëring van verenigingen 
- specifieke voorwaarden – sportverenigingen wordt vastgesteld zoals in bijlage. 

 
Artikel 7: De wijzigingen aan het kaderreglement voor de structurele subsidiëring van verenigingen 

- specifieke voorwaarden – welzijnsverenigingen wordt vastgesteld zoals in bijlage. 
 

Artikel 8: De wijzigingen aan het kaderreglement voor de structurele subsidiëring van verenigingen 
- specifieke voorwaarden – milieu-, groen- en natuur gerelateerde verenigingen wordt vastgesteld 

zoals in bijlage. 
 

Artikel 9: De wijzigingen aan het kaderreglement voor de subsidiëring van projecten en 
evenementen wordt vastgesteld zoals in bijlage. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 19 september 2016. 
 
(zie bijlage 3) 

 
 

AGENDAUNT nr. 16 

 

Algemene gemeentelijke stedenbouwkundige verordening - definitieve vaststelling.  

 
DE GEMEENTERAAD: 
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In de gemeenteraadszitting van 23 mei 2016 werd de algemene gemeentelijke 

stedenbouwkundige verordening principieel vastgesteld. 
 

De verordening bevat voorschriften die van toepassing zijn op alle constructies en bouwwerken op 
het grondgebied van de stad Roeselare die middels een melding, stedenbouwkundige vergunning 

of verkavelingsvergunning dienen aangevraagd te worden. Indien bepaalde hoofdstukken of 
onderdelen betrekking hebben op specifieke deelgebieden (o.a. inzake het parkeerbeleid), dan zal 

dit uitdrukkelijk bij dit onderdeel van de verordening vermeld worden. Het raadplegen van dit 
document is dus uitermate belangrijk voor iedereen met bouwplannen in Roeselare.  

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

uitspraken over de leefbaarheid, duurzaamheid, beeldkwaliteit en veiligheid. 

In 2015 werd de “parkeerverordening” reeds voorgelegd aan de gemeenteraad (definitieve 
vaststelling in de gemeenteraadszitting van 20 april 2015) en de parkeerverordening trad op 16 

juli 2015 in werking. Dit deel wordt nu geïntegreerd in de algemene gemeentelijke 
stedenbouwkundige verordening (art. 12).  

Volgens de procedure voorgeschreven in art. 2.3.2 §2 VCRO dienen de adviezen van de 

gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar en de GECORO verplicht te worden ingewonnen.  

Deze gunstige adviezen werden door de GECORO uitgebracht op 11 mei 2016 en door de 

gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar op 27 juli 2016. 
 

Daarnaast werd een overleg gehouden met de administratieve diensten van de Deputatie op 17 
juni 2016 die de definitieve verordening dient goed te keuren. Uit dit overleg werden nog een 

aantal aanpassingen aan de principieel vastgestelde verordening doorgevoerd. 

Hierna kan de verordening definitief vastgesteld worden door de gemeenteraad. 

Daarna dient de Deputatie de verordening goed te keuren binnen de 60 dagen en dient deze in 
het Belgisch Staatsblad gepubliceerd te worden, waarna deze 10 dagen later in werking treedt. . 

 
Gelet op Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), art. 2.3.2 §2; 

 
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in zijn verslag; 

 

BESLUIT, met algemene stemmen 

Enig artikel: De algemene gemeentelijke stedenbouwkundige verordening wordt definitief 
vastgesteld, mits volgende aanpassingen: 

- artikel 11: schotelantennes en telecommunicatiemasten: 
“Niemand mag zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke stedenbouwkundige melding van de 

vergunningsverlenende overheid…” wordt “Niemand mag zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke 
stedenbouwkundige melding aan de vergunningsverlenende overheid…” 

- de woorden “levende haag” wordt geschrapt uit de verordening. 
- indien nodig het definiëren van het woord “woonlokaal”. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 19 september 2016. 
 

(zie bijlage 4) 
 

 
 

AGENDAPUNT nr. 17 
 

Promotiebouw Stedelijke Basisschool De Vlieger: meer- en minwerken op vraag van de stad 
Dossier nr. 055/008-2013 B 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
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DE GEMEENTERAAD 

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 29 december 2008 
goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Aanstellen van een ontwerper voor het slopen van 

de woning van de huisbewaarder en het bouwen van een nieuwbouw voor klaslokalen van de 
Gemeentelijke Basisschool Rumbeke” aan BURO II bvba uit Roeselare. 

In zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2013 werd een 1ste bijakte aan hoger genoemd 
ereloondossier goedgekeurd voor de ontwerpstudie van een buitenschoolse kinderopvang bij de 

Stedelijke Basisschool De Vlieger. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 13 oktober 2014 de uitvoering 

van de werken “Promotiebouw gemeenteschool De Vlieger met kinderopvang” gegund aan 
Algemene ondernemingen Wyckaert Robert nv uit Gent. 

In zitting van de gemeenteraad van 21 september 2015 werd een 2de bijakte aan het bestaande 
erelooncontract van Buro II bvba goedgekeurd voor de ontwerpstudie van een kinderdagverblijf. 

In zitting van de gemeenteraad van 23 november 2015 werd de uitbreiding van de kinderopvang 
met een kinderdagverblijf goedgekeurd. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 11 april 2016 de uitvoering van 
de werken voor de uitbreiding met een kinderdagverblijf gegund aan Algemene ondernemingen 

Wyckaert Robert nv uit Gent. 

Nu de werken op zijn einde lopen heeft de aannemer samen met de ontwerper en de dienst 

Gebouwen de gevraagde meerwerken, die nodig bleken bij de uitvoering van de opdracht, 
overlopen. Een aantal van deze meerwerken kunnen niet binnen de procedure van de 

promotiebouw goedgekeurd worden. 

Er wordt voorgesteld om deze meerwerken te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking, op basis van artikel 26, § 1, 2° a (aanvullende werken of diensten) van de 
wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten. En dit om volgende redenen: 

* De kostprijs van de aanvullende werken bedraagt minder dan 50 % van de oorspronkelijke 
opdracht 

* De piste waarbij de stad tijdens de uitvoering van de werken meerwerken toevoegt is evident 
ook goedkoper dan achteraf nog allerlei aanpassingen te moeten doen na de oplevering. 

* Het uitvoeren van de meerwerken zijn samen met de hoofdopdracht te vervolmaken. 

De uitgave wordt bepaald op 384.440,00 excl. btw of € 407.506,40 incl. 6% btw, zijnde 

- kostprijs van de meerwerken: € 377.594,00 exclusief btw of € 400.249,64 inclusief btw. 
- kostprijs voor de financiering tijdens de bouwfase: € 6.846,00 exclusief btw of  

€ 7.256,76 inclusief btw. 

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

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, § 
1, 2° a (aanvullende werken of diensten). 

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 -12 onthoudingen (Brecht Vermeulen, Mieke Van 

Hootegem, Justine Pillaert, Siska Rommel, Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, Filiep 

Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt, Francis Reynaert en 

Maarten Vinckier) 

Artikel 1 
Het ontwerp en verantwoording van meerwerken, opgesteld door de ontwerper, BURO II 

bvba samen met de dienst gebouwen worden goedgekeurd. De uitbetaling gebeurt in één 
maal na oplevering van de werken. De raming bedraagt € 384.440,00 excl. btw of 

€ 407.506,40 incl. 6% btw, zijnde 
- kostprijs van de meerwerken: € 377.594,00 exclusief btw of € 400.249,64 inclusief btw 

- kostprijs voor de financiering tijdens de bouwfase: € 6.846,00 exclusief btw of € 
7.256,76 inclusief btw. 

Artikel 2 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking, op basis van artikel 26, § 1, 2° a (aanvullende werken of diensten) van de wet van 
15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten.  

Aldus gedaan in openbare vergadering van 19 september 2016. 

 

 

AGENDAPUNT nr. 18 

PPS Zwembad Schiervelde:  

a) Samenwerkingsovereenkomst. 

b) Subsidiebesluit. 

c) Ontwerp van akte tot vestiging opstalrecht. 

d) Ontwerp waarborgbesluit. 

goedkeuring 

 
DE GEMEENTERAAD: 

In de gemeenteraadszitting van 23 november 2015 werd de gunningsleidraad goedgekeurd. 
Op basis van de gunningsleidraad werden er 4 offertes ontvangen: 

- Consortium WGC - SFN - TPF - P&T/Roeselare, Boerenkrijgstraat 133 te 2800 Mechelen; 
- S & R Roeselare nv, Geldenaaksebaan 329 te 3001 Leuven; 

- SPV Sportoase Roeselare nv, WTC - Tower 1, Koning Albert II-Laan 30 bus 28 te 1000 Brussel; 
- THV FURNIBO / PERSYN / EEG-SPIE-FARYS + THV 3Architecten-AVApartners-BM Engineering, 

Bedrijvenlaan 7 te 8630 Veurne; 
 

De laatste twee inschrijvers werden toegelaten een BAFO (Best and final offer) in te dienen. 
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Finaal werd een verslag van nazicht opgemaakt op basis waarvan het college van burgemeester en 

schepenen in zitting van 12 juli 2016 besliste om de opdracht te gunnen aan de economisch 
meest voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde SPV Sportoase 

Roeselare nv, WTC - Tower 1, Koning Albert II-Laan 30 bus 28 te 1000 Brussel. 

Een procedure van stand-still werd gerespecteerd waarbij de andere inschrijvers de mogelijkheid 

werd gelaten deze beslissing aan te vechten voor de Raad van State. 

De tijdelijke vereniging rond de firma Furnibo startte effectief een juridische procedure op. Deze 

vordering werd evenwel verworpen door de Raad Van State op 25 augustus 2016. 

Artikel 2.2. van de gunningsleidraad verwijst naar de opmaak van een PPS-overeenkomst waarin 

de bepalingen met betrekking tot het ontwerp, de bouw en de exploitatie van het zwembadcomplex 
worden opgenomen.   

Tevens wordt verwezen naar een accessoire overeenkomst die de vestiging van een zakelijk recht 
moet toelaten om de bouw van een nieuw zwembad mogelijk te maken. 

Een ontwerp van overeenkomst werd opgemaakt hetwelk verder zal worden uitgewerkt door de 
notarissen Coppens uit Vorselaar en Soete uit Roeselare.  

De algemene werkingssubsidie van de stad wordt vastgelegd in een subsidiebesluit.. Gedurende 
een periode van 30 jaar zal de stad een subsidie toekennen die in het eerste jaar van de 

exploitatie  1.440.000 € bedraagt. Deze subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de 
gezondheidsindex.  

Ter financiering van het project is het op heden nog niet uitgemaakt wie de lening zal afsluiten. Een 
onderzoek zal nog gebeuren wie de beste voorwaarden kan bekomen op de markt. Voor het geval 

deze lening afgesloten zal worden door de groep Sportoase, werd tevens een ontwerp van 
waarborgbesluit opgemaakt 

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 ; 

De fractie Vlaams Belang vraagt de gesplitste stemming; 

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

Reuse) - 12 onthoudingen (Francis Reynaert, Maarten Vinckier, Brecht Vermeulen, Mieke Van 

Hootegem, Justine Pillaert, Siska Rommel, Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, Filiep 

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

 

Artikel 1: De samenwerkingsovereenkomst wordt goedgekeurd zoals gevoegd in bijlage. 

BESLUIT, met algemene stemmen - 12 onthoudingen (Francis Reynaert, Maarten Vinckier, 

Brecht Vermeulen, Mieke Van Hootegem, Justine Pillaert, Siska Rommel, Bart De Meulenaer, 

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

Artikel 2: Het subsidiebesluit wordt goedgekeurd zoals gevoegd in bijlage. 

BESLUIT, met algemene stemmen - 12 onthoudingen (Francis Reynaert, Maarten Vinckier, 

Brecht Vermeulen, Mieke Van Hootegem, Justine Pillaert, Siska Rommel, Bart De Meulenaer, 

Lien Vuylsteke, Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt) 
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Artikel 3: Het ontwerp van akte tot vestiging van een opstalrecht wort goedgekeurd zoals gevoegd 

in bijlage. 

BESLUIT, met algemene stemmen - 12 onthoudingen (Francis Reynaert, Maarten Vinckier, 

Brecht Vermeulen, Mieke Van Hootegem, Justine Pillaert, Siska Rommel, Bart De Meulenaer, 

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

Artikel 4: Het ontwerp van waarborgbesluit wordt goedgekeurd zoals gevoegd in bijlage. 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 19 september 2016. 

 
 

(zie bijlage 5) 
 

 
Dhr. Filiep Manhaeve, raadslid, verlaat de zitting. 

 
 

AGENDAPUNT nr. 19 
 

Gaselwest - Eandis Assets: 
goedkeuring agenda’s en statutenwijziging voor de buitengewone algemene vergaderingen op 3 oktober 

2016 en toekenning van het mandaat aan deze vertegenwoordigers. 
 

DE GEMEENTERAAD: 

 

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

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

december 2015 hebben beslist. 
 

De Stad werd per aangetekend schrijven van 30 juni 2016 opgeroepen om deel te nemen aan de 
algemene vergaderingen in buitengewone zitting van Gaselwest en Eandis Assets die op 3 oktober 

2016 plaatshebben in de Ghelamco Arena (GreenDistrrict), Ottergemsesteenweg Zuid 808 te 
9000 Gent.  

 

Op korte termijn dienen zich binnen het distributienetbeheer nieuwe en omvangrijke investeringen 

aan, zoals de ombouw van laag- naar hoogcalorisch gas, Slimme Meters, e.d… 

Omdat de pogingen om via de gemeenten bijkomend eigen vermogen aan te trekken ver onder de 

verwachtingen bleven, werd Eandis genoodzaakt om te zoeken naar een nieuwe private partner die 

bereid is om voor lange termijn te participeren binnen Eandis Assets.   

 

Na screening medio 2015 van de markt naar mogelijke valabele kandidaat-private partners en een 

selectieprocedure, waarbij 23 partijen een reële interesse betoonden en vijf ervan op 5 februari 

2016 een concreet niet-bindend bod uitbrachten, werd de vennootschap ‘State Grid Europe Limited’ 

(SGEL) door de raad van bestuur als beste kandidaat weerhouden. Deze nieuwe aandeelhouder 

verwerft door zijn definitief bod van 830.000.000 euro een kapitaalparticipatie van 14 % binnen 

Eandis Assets ten bedrage van 211,6 miljoen euro. Ten opzichte van de huidige netto-actiefwaarde 

van 484.413.396,90 euro wordt aldus een meerwaarde geboden van 345.586.603,09 euro of 

71,3 %. Van deze meerwaarde behoort 86 % aan de gemeenten. Vanaf het 9de jaar neemt het 

aandeel van de private partner in de meerwaarde toe met 1% per jaar dat hij verder deelneemt. 

 

SGEL verwerft 211,6 miljoen euro in het kapitaal vertegenwoordigd door 17.444.458 aandelen B1 

en ontvangt een aandeel in de winst dat overeenstemt met zijn kapitaalbezit binnen Eandis Assets. 

 

Dit gaat gepaard met een aantal statutenwijzigingen, zoals toegelicht in de toelichtende nota, die 

onder meer volgende thema’s omvatten:  
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- afspraken omtrent het respecteren van de ‘ontvlechtingsregels’, het mogelijk aandeel-

houdersschap via een ‘groepsvennootschap’ en inzake ‘bijzondere governance rechten’; 

- introductie van nieuwe aandelencategorieën B1 en B2; 

- modaliteiten en procedure m.b.t. de overdracht van deze aandelen; 

- nadere regeling inzake het doorvoeren van kapitaalverhogingen; 

- omschrijving van de geldelijke inbreng van de private partner (deels ‘kapitaal’ ten bedrage van 

211,6 miljoen euro en deels ‘uitgiftepremie’ ten bedrage van 618,4 miljoen euro, waarvan 345,6 

miljoen euro als ‘commerciële premie’); 

- samenstelling en werking van de raad van bestuur (o.a. 3 bijkomende bestuurders voor de private 

partner en bescherming van de minderheidsrechten inzake ‘bijzondere bestuursbeslissingen’); 

- beperking van de stemrechten van de private partner en de financieringsverenigingen in de 

algemene vergadering (plafond 20% min één stem); 

- verdagingsrecht van de private partner in de algemene vergadering (voor ‘bijzondere 

beleidsbeslissingen’); 

- geherformuleerde winstverdeling (basismodaliteiten onveranderd) rekening houdend met de 

nieuwe deelnemerscategorieën; 

- afspraken bij het beëindigen van de samenwerking inzake het aandeel in de ‘commerciële premie’.  

 

Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking 

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

hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering en eveneens op expliciete wijze aan het 

voorstel van statutenwijzigingen. De gemeenteraad dient tevens het mandaat van de vertegen-

woordiger vast te stellen. 

In de gemeenteraadszitting van 18 februari 2013 werd dhr. José Debels aangeduid als effectief 

vertegenwoordiger en mevr. Tania Feys als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor het bijwonen 
van de algemene vergaderingen van Gaselwest voor de resterende duur van de legislatuur. 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

BESLUIT, met algemene stemmen - 5 neen (Filip Deforche, Cyriel Ameye, Immanuel De Reuse, 

Francis Reynaert en Maarten Vinckier) 
 

ARTIKEL 1 

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

opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 3 oktober 2016:  

1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 

2017 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2017 
2. Statutaire benoemingen 

3. Statutaire mededelingen. 
 

 

ARTIKEL 2 

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

opdrachthoudende vereniging Eandis Assets d.d. 3 oktober 2016:  

1. Aanvaarding van toetreding van een B1 deelnemer (onder voorbehoud van effectieve intrede) 

2. Voorstel van wijziging van de statuten en bijlagen 
3. Bepaling van de inwerkingtreding van de statutenwijziging 

4. Machtiging tot coördinatie van de statuten en bijlagen met aanpassing van het register van de 
deelnemers 

5. Verlenen van machtiging aan de heer Nick Vandevelde en/of de heer José Verbiese en/of 
mevrouw Sofie Arickx om de beslissing genomen in voorgaande agendapunten bij authentieke 

akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen 
6. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 
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samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 

2017 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2017 
7. Statutaire benoemingen 

8. Statutaire mededelingen 
onder de opschortende voorwaarde van de effectieve realisatie van de splitsings- en fusieoperaties 

waarover beslist werd door de algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, 
Iveka, Iverlek en Sibelgas van december 2015; 

 

ARTIKEL 3 

Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde toetreding van de vennootschap ‘State Grid Europe 

Limited’ als ‘B1 deelnemer’ tot de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets, aan de toetredings- 

en deelnemersovereenkomst, en aan de overeenkomstige statutenwijzigingen binnen Eandis Assets, 

onder de opschortende voorwaarde van de effectieve realisatie van de splitsings- en fusieoperaties 

waarover beslist werd door de algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, 

Iveka, Iverlek en Sibelgas van december 2015; 

 

ARTIKEL 4 

de vertegenwoordiger van de Stad die zal deelnemen aan de algemene vergaderingen van de 

opdrachthoudende verenigingen Gaselwest en Eandis Assets op 3 oktober 2016 op te dragen 

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

inzake voormelde artikelen 1, 2 en 3 van onderhavige raadsbeslissing;  

 

ARTIKEL 5 

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

singen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Eandis Assets, ter attentie van het 

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

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 19 september 2016. 

 
 

Dhr. Immanuel De Reuse, raadslid, verlaat de zitting. 
 

 
AGENDAPUNT nr. 20 

 
Gaselwest-Zuid - goedkeuring agenda met inbegrip van de statutenwijziging en aanduiden 

vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen en toekenning van het mandaat aan deze 
vertegenwoordigers voor de buitengewone algemene vergadering op 3 oktober 2016.  

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
Sinds de partiële splitsing van het voormalige Gaselwest op 1 januari 2016 neemt de Stad 

Roeselare deel aan de opdrachthoudende vereniging ‘Gaselwest-Zuid’ voor het distributienetbeheer 
elektriciteit en gas met activiteit in hoofdzakelijk een aantal Waalse gemeenten. Uw gemeente 

beschikt over één aandeel B per activiteit naargelang zij voor elektriciteit, gas of beide aangesloten 
is, en neemt deel tot aan de vervaldag van 9 november 2019; 

  
De Stad werd per aangetekend schrijven van 1 juli 2016 opgeroepen om deel te nemen aan de 

algemene vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest-Zuid die op 3 oktober 2016 plaats 
heeft in de Ghelamco Arena, Ottergemsesteenweg 808 Zuid te 9000 Gent met volgende agenda: 

1. Statutenwijzigingen  
2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de 

intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 
voor het boekjaar 2017 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2017. 

3. Statutaire benoemingen 
4. Statutaire mededelingen; 
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Een dossier met documentatiestukken dat uitgewerkt werd door de raad van bestuur in zitting van 
28 juni 2016 werd aan de Stad overgemaakt; 

 
Er wordt gevraag om volgende beslissingen te nemen: 

 
Goedkeuring van de agendapunten 

De gemeenteraad dient de agendapunten goed te keuren van de algemene vergadering. 
 

Statutenwijziging 
Hierbij wordt voorgesteld om artikel 12.1. van de statuten te wijzigen door het aantal bestuurders 

te verhogen met één bestuurder (van 4 naar 5). De gemeente Komen-Waasten zal voortaan twee 
bestuurders kunnen voordragen in de plaats van één.   

Hierbij wordt gevraagd dat de gemeenten expliciet akkoord gaan met dit voorstel van 
statutenwijziging. 

 
Aanduiding van vertegenwoordigers 

Artikel 24.1. van de statuten van Gaselwest-Zuid bepaalt dat de algemene vergadering 
samengesteld is uit de vertegenwoordigers van de aandeelhouders en dat de vertegenwoordigers 

van de gemeenten dienen te worden aangeduid door de gemeenteraad onder de 
gemeenteraadsleden. Het is noodzakelijk om zowel een effectieve vertegenwoordiger als een 

plaatsvervangende vertegenwoordiger aan te duiden om zeker te zijn dat de gemeente steeds op 
geldige wijze vertegenwoordigd is voor de resterende duur van de legislatuur 2013-2018. 

 
Gaselwest-Zuid stelt echter voor om dezelfde vertegenwoordigers aan te duiden als diegenen die 

zetelen in de algemene vergadering van Gaselwest ov en Eandis Assets ov. 
 

In de gemeenteraadszitting van 18 februari 2013 werd dhr. José Debels aangeduid als effectief 
vertegenwoordiger en mevr. Tania Feys als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor het bijwonen 

van de algemene vergaderingen van Gaselwest.  
Er wordt dus voorgesteld om dhr. José Debels aan te duiden als effectief vertegenwoordiger en 

mevr. Tania Feys als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van 
GaseIwest-Zuid en dit voor de ganse legislatuur. 

 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen 

  

BESLUIT. met algemene stemmen:  

 
ARTIKEL 1 

zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering in buitengewone 
zitting van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest-Zuid d.d. 3 oktober 2016:  

3. Statutenwijzigingen  
4. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de 

intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 
voor het boekjaar 2017 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2017. 

3. Statutaire benoemingen 
4. Statutaire mededelingen  

 
ARTIKEL 2 

zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijziging van de opdrachthoudende 
vereniging Gaselwest-Zuid met betrekking tot artikel 12.1. (samenstelling raad van bestuur) ; 

 
ARTIKEL 3 

om aan te duiden  
- Dhr. José Debels, schepen, Blinde Rodenbachstraat 138, 8800 Roeselare als effectief 
vertegenwoordiger als effectiefvertegenwoordiger van de Stad, 
- Mevr. Tania Feys, gemeenteraadslid, Edmond Vanderscheldenstraat 42, 8800 Roeselare als 

plaatsvervangende vertegenwoordiger van de Stad, 
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om deel te nemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest-

Zuid die in buitengewone zitting zal plaatshebben op 3 oktober 2016 in de  Ghelamco Arena’, 
Ottergemsesteenweg 808 Zuid te 9000 Gent en aan alle algemene vergaderingen die daarna 

door Gaselwest-Zuid zullen worden georganiseerd tot en met 31 december 2018; 
 

ARTIKEL 4 
de vertegenwoordiger van de Stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering in 

buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest-Zuid op 3 oktober 2016, op 
te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad 

van heden inzake voormelde artikelen 1 en 2. 
 

ARTIKEL 5 
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 

beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te berichten aan de opdrachthoudende 
vereniging Gaselwest-Zuid, ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op het mailadres (pdf) 

Gaselwest-Zuid@eandis.be. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 19 september 2016. 
 

Geert Sintobin        Dirk Lievens 
Stadssecretaris       Voorzitter gemeenteraad 

 
En goedgekeurd in openbare zitting van 17 oktober 2016. 

 
 

 
 

Geert Sintobin        Dirk Lievens 
Stadssecretaris       Voorzitter gemeenteraad 
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