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gemeenteraad
Notulen open zitting Zitting van 17 oktober 2016

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Dirk Lievens, Voorzitter gemeenteraad; de heer Kris Declercq, Burgemeester; mevrouw Griet 
Coppé, Schepen; mevrouw Nathalie Muylle, Schepen; de heer José Debels, Schepen; de heer Marc 
Vanwalleghem, Schepen; de heer Bart Wenes, Schepen; de heer Filiep Bouckenooghe, Schepen; de 
heer Frans Dochy, gemeenteraadslid; de heer Luc Martens, gemeenteraadslid; de heer Geert Huyghe, 
gemeenteraadslid; mevrouw Ria Vanzieleghem, gemeenteraadslid; de heer Stefaan Van Coillie, 
gemeenteraadslid; mevrouw Michèle Hostekint, Schepen; de heer Henk Kindt, Schepen; de heer Gerdi 
Casier, gemeenteraadslid; de heer Frederik Nuytten, gemeenteraadslid; mevrouw Tania Feys, 
gemeenteraadslid; mevrouw Leen Sercu, gemeenteraadslid; de heer Steven Dewitte, 
gemeenteraadslid; de heer Maarten Vinckier, gemeenteraadslid; de heer Francis Reynaert, 
gemeenteraadslid; de heer Filip Deforche, gemeenteraadslid; de heer Immanuel De Reuse, 
gemeenteraadslid; de heer Cyriel Ameye, gemeenteraadslid; de heer Filiep Manhaeve, 
gemeenteraadslid; mevrouw Siska Rommel, gemeenteraadslid; de heer Frederik Declercq, 
gemeenteraadslid; mevrouw Mieke Van Hootegem, gemeenteraadslid; de heer Daniel Vanden Berghe, 
gemeenteraadslid; de heer Bart De Meulenaer, gemeenteraadslid; mevrouw Trees Coffyn, 
gemeenteraadslid; mevrouw Lieve Lombaert, gemeenteraadslid; de heer Maxim Deweerdt, 
gemeenteraadslid; mevrouw Lien Vuylsteke, gemeenteraadslid; de heer Geert Sintobin, Secretaris

Afwezig:
de heer Brecht Vermeulen, gemeenteraadslid; mevrouw Justine Pillaert, gemeenteraadslid; 
geert Depondt, Schepen

17 oktober 2016 19:07 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING
1 2016_GR_00095 Notulen van de zitting van de gemeenteraad van 19 

september 2016 - Openbare zitting - Goedkeuring

Beschrijving
Bijlagen

1. N20160919-Openbare zitting
2. bijl1-pt7-Addendum SO 2015-2019
3. bijl2-pt.13_Verordening burgemeester 20160720
4. bijl3-pt15-kaderreglement subsidiering verenigingen
5. bijl3-pt15-projectreglement
6. bijl3-pt15-specifieke voorwaarden cultuurverenigingen
7. bijl3-pt15-specifieke voorwaarden gezinsverenigingen
8. bijl3-pt15-specifieke voorwaarden groen- en natuurverenigingen270616
9. bijl3-pt15-specifieke voorwaarden jeugdverenigingen
10. bijl3-pt15-specifieke voorwaarden seniorenverenigingen
11. bijl3-pt15-specifieke voorwaarden sportverenigingen
12. bijl3-pt15-specifieke voorwaarden welzijnsverenigingen
13. bijl4-pt16-verordening stedenbouw 
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14. bijl5-pt18-opstal sportoase schiervelde
15. bijl5-pt18-Pps contract Schiervelde Roeselare
16. bijl5-pt18-Schiervelde Roeselare subsidiebesluit
17. bijl5-pt18-Schiervelde Roeselare waarborgbesluit

Context en argumentatie
In toepassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad worden de notulen van de 
vergadering van de gemeenteraad van 19 september 2016 - openbare zitting ter goedkeuring 
voorgelegd.
 

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 19 september 2016 - openbare zitting 
worden goedgekeurd, mits aanpassing van het adres van dhr. Maarten Vinckier in de beslissing m.b.t. 
de vervanging van een vertegenwoordiger in de projectvereniging Woondienst regio Roeselare.

Vragen om uitleg
19:14 - Geert Depondt, Schepen betreedt de zitting

IR 1 Mondelinge vraag van raadslid Filip Deforche: Aantal vreemdelingen in het 
stadsonderwijs

 

Indiener(s):
Filip Deforche, Vlaams Belang
Toelichting:
Een tijd geleden stelde ik u een schriftelijke vraag met betrekking tot het stadsonderwijs. Mij was met 
name opgevallen dat in bepaalde scholen sprake is van concentratie van kinderen met een allochtone 
achtergrond. Gelet op de terechte bezorgdheid van de ouders in deze stad om de hoge kwaliteit van 
ons onderwijs te handhaven, vroeg ik dus naar recente cijfers. 

Zoals u weet, worden cijfers over de aanwezigheid van allochtone kinderen in grote centrumsteden als 
Gent en Antwerpen wel bekend gemaakt. Ik was dus ontgoocheld toen ik van uw diensten het 
volgende nietszeggende antwoord ontving: “Voor de scholen zijn er geen officiële gegevens 
beschikbaar die het onderscheid maken tussen kinderen met autochtone of allochtone achtergrond.

Vandaar dat er ook geen antwoord kan gegeven worden op deze vraag”. 

U moet toch minstens een idee kunnen geven van de evolutie? Zoals u natuurlijk ook weet, heeft de 
aanwezigheid van veel anderstalige kinderen in scholen van het lager onderwijs een heel directe band 
met de kwaliteit van het onderwijs, met het onderwijzen van de taal, enzovoort. Ik vind mijn vraag 
dus meer dan relevant, zeker voor de ouders van schoolgaande kinderen in deze stad en ik herhaal 
dus graag mijn vraag, dit keer mondeling: hoe evolueert de aanwezigheid van kinderen met een 
allochtone achtergrond in de stadscholen in Roeselare?
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Antwoord
Antwoord van schepen Michèle Hostekint:
Er kan inderdaad geen antwoord gegeven worden op uw vraag “het onderscheid of cijfers m.b.t. het 
aantal kinderen met een allochtone of autochtone achtergrond." Allochtoon of autochtoon is geen 
objectief criterium, net zoals het begrip “vreemdeling”. Er kunnen geen cijfers gegeven worden omdat 
dit gewoon niet wordt bijgehouden. Wat is allochtoon? Dit is iemand die niet van hier is. Is dit iemand 
die hier niet geboren is, wiens moeder hier niet geboren is, wiens vader hier niet geboren is, wiens 
grootmoeder hier niet geboren is. Is dit iemand met een exotische naam? Is dit iemand die 
Nederlands spreekt of iemand die een andere taal spreekt? Dit is geen éénduidig begrip en er bestaan 
dan ook geen éénduidige cijfers. Er zijn heel wat leerlingenkenmerken waar wel cijfers over bestaan. 
Deze zijn niet geheim en kunnen gerust meegedeeld worden indien dit gevraagd wordt. Ze kunnen 
ook teruggevonden worden op het internet. Dit onderscheid wordt niet gemaakt.
Wat de kwaliteit van onderwijs betreft blijkt uit diverse studies dat diversiteit geen negatief effect 
heeft op de kwaliteit van het onderwijs.

Repliek van raadslid Filip Deforche: 
De cijfers bestaan eigenlijk wel. Na contact met de schooldirectie van verschillende lagere scholen 
werd formeel bevestigd dat er wel een onderscheid wordt gemaakt tussen allochtone en autochtone 
leerlingen, meer nog iedere schooldirectie heeft een overzicht van de verhouding tussen de Vlaamse 
leerlingen en leerlingen met een vreemde origine. Waarom worden de cijfers niet gegeven?

Antwoord van schepen Michèle Hostekint:
Ik werd op de hoogte gebracht van uw vraag gesteld bij de directies. De geziene cijfers zijn cijfers die 
betrekking hebben op het aantal indicatorleerlingen. Dit criterium wordt gebruikt bij de inschrijving en 
heeft betrekking op het opleidingsniveau van de moeder en op het al dan niet hebben van een 
studietoelage. Daarnaast bestaan er ook de SES kenmerken die betrekking hebben op het al dan niet 
hebben van een studietoelage, het opleidingsniveau van de moeder en het al dan niet spreken van 
Nederlands als thuistaal. Dit zijn de enige criteria die bijgehouden worden.

Repliek van raadslid Filip Deforche:
Dit kan wel afgeleid worden uit de data van de leerlingenkenmerken, punt 6, 7 en 8. Het bestaat dus 
wel.

Antwoord van schepen Michèle Hostekint:
De correcte vraag dient gesteld te worden. Cijfers m.b.t. de nationaliteit bestaan, m.b.t het 
opleidingsniveau bestaan maar cijfers tussen vreemdelingen en niet vreemdelingen niet.

19:15 - Brecht Vermeulen, gemeenteraadslid betreedt de zitting

IR 2 Mondelinge vraag van raadslid Lieve Lombaert: ‘KNIPPEN’ in Roeselare

 

Indiener(s):
Lieve Lombaert, N-VA
Toelichting:
De Kwadestraat is afgesloten ter hoogte van de Wervikhovestraat. Daardoor moet al het verkeer via 
de Wervikhovestraat verlopen. Het verkeer is er daardoor natuurlijk zeer intens. Dat is echter een 
gevaarlijke situatie omdat er elke dag veel kinderen bij zowel KSV Rumbeke als bij de Tennisclub 
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Rumbeke gaan trainen. In de Kwadestraat zijn er geen werken aan de gang en het ziet er ook niet 
naar uit dat er binnenkort werken zullen worden gestart.

Waarom is deze straat afgesloten? Is het omdat daar een ‘KNIP’ zal worden uitgevoerd?

 Zijn er nog andere straten waar er een ‘KNIP’ zal worden uitgevoerd?

 Bestaat er een ‘KNIP’-plan en wat houdt dat plan dan in?

Antwoord
Antwoord van schepen Griet Coppé:
Er zijn inderdaad geen werken in de Kwadestraat, maar wel in de Izegemsestraat. De Izegemsestraat 
wordt heraangelegd en hetgene wat u hebt waargenomen is eigenlijk een omleidingsroute in de 
Izegemsestraat. Vanaf vandaag is de Izegemsestraat afgesloten tot aan de viaduct en de omleiding 
zal gebeuren via de R32 - Oekensestraat. In de Kwadestraat is er nu opnieuw tweerichtingsverkeer en 
zal de verkeersdrukte in de Wervikhovestraat opgeheven zijn.

Repliek van raadslid Lieve Lombaert;
Bestaat er een knipplan?

Antwoord van schepen Griet Coppé:
Er is geen knipplan.

IR 3 Mondelinge vraag van raadslid Immanuel De Reuse: Doortrekkersterrein

 

Indiener(s):
Immanuel De Reuse, Vlaams Belang
Toelichting:
In het verleden werden er in stad onze reeds verschillende stappen ondernomen en ook stappen terug 
gezet i.v.m. het inrichten van een doortrekkersterrein.

Tijdens de toelichting van de gouverneur van zijn jaarverslag 2015 voor de provincieraadsleden 
merkte hij in de marge op dat hij hoorde dat er terug plannen zijn in Roeselare om dergelijk terrein in 
te richten.

Ik zou dan ook graag een actuele stand van zaken hebben en eveneens een antwoord op volgende 
vragen:

 Waar zal men dergelijk terrein inrichten. Dient hiertoe nog een terrein aangekocht te worden?

 Hoe zal men dit planologisch integreren?

 Welk tijdspad voorziet men tot realisatie?

 Wanneer wil men het doortrekkersterrein ten laatste geopend hebben?
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 Hoe ziet men de exploitatie, praktische organisatie te organiseren? Graag een visie.

Meeste dank voor uw spoedig antwoord

Antwoord
Antwoord van schepen Filiep Bouckenooghe:
 De vraag is helemaal niet aan de orde. Er kan alleen bevestigd worden dat het college van 
burgemeester en schepenen bij zijn standpunt blijft. Dit betekent dat in het GRS geen locatie voorzien 
is voor een doortrekkersterrein. In tegenstelling tot wat het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan wel 
vraagt van Roeselare. Dit blijft ook zo. Er kan wel wat verwarring zijn n.a.v. de omzendbrief van 
minister Homans m.b.t. doortrekkersterreinen en pleisterplaatsen (06/2015) waar ze vraagt naar het 
doortrekkersterrein en pleisterplaatsen voor woonwagenbewoners in Roeselare. Een pleisterplaats is 
een terrein die eigenlijk niet bestemd is om woonwagens te plaatsen, max. 90 dagen kan ingenomen 
worden en niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied ligt. Dit wordt nu door het college onderzocht.

Repliek van raadslid Immanuel De Reuse:
Er kan dus gesteld worden dat dit in onderzoek is en jammer genoeg gaat u niet in detail. Destijds 
besliste de Stad om niet in te gaan op dit idee. Dit ontslaat de Stad niet van zijn verplichting volgens 
de hogere overheid. De gouverneur heeft dit ook deze week gezegd. Hij zal alle centrumsteden 
bevragen en bekijken hoe dit verder evolueert. De beslissing die destijds genomen werd kon de 
goedkeuring van hun partij wegdragen. De toenmalige schepen van ruimtelijke ordening, nu 
burgemeester Kris Declercq, stelde de relevantie van een dergelijk doortrekkersterrein in vraag.

Antwoord van burgemeester Kris Declercq:
Het standpunt van het college van burgemeester en schepenen blijft behouden. Ik toetste dit af bij de 
gouverneur en hij deelde mee dat hij geen plannen had om de centrumsteden te ondervragen m.b.t. 
het doortrekkersterrein en de pleisterplaatsen.

IR 7 Mondelinge vraag van raadslid Frederik Nuytten: Ondersteuning duurzame 
particuliere initiatieven m.b.t. meer groen door de bewoners in hun omgeving

 

Indiener(s):
Frederik Nuytten, Sp.a
Toelichting:
We hebben eerder met deze gemeenteraad een reglement goedgekeurd die het mogelijk maakt voor 
bewoners om tegeltuintjes te realiseren. In Antwerpen & Gent bestaat sinds kort ook de mogelijkheid 
om met ondersteuning van de stad groenslingers in smalle straten, waar bomen aanplanten moeilijk 
is, mogelijk te maken. Groenslingers zijn klimplanten die groeien aan een stalen draad die tussen twee 
huizen boven de weg gespannen is. Kunnen we ook de bewoners van Roeselare de mogelijkheid 
bieden om dit in hun straat te realiseren?

Kunnen we ook beleidsmatig verder borduren op het eerdere initiatief van The Greenline om in de 
binnenstad duurzame particuliere initiatieven te ondersteunen om de bewoners zelf meer groen te 
laten brengen in hun omgeving.

Antwoord
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Antwoord van schepen Filiep Bouckenooghe:
Dit is inderdaad een goed idee en sluit perfect aan bij de visie van de Stad. Een jaar of anderhalf jaar 
geleden werd het reglement m.b.t. de tegeltuintjes versoepeld. Misschien moet er nog verder ingezet 
worden op het stimuleren van buren en bewoners voor het vergroenen van de gevels. De Stad heeft 
nu nog geen expertise m.b.t. het aanbrengen van groenslingers. In de Bekerijstraat werd een 
demotuintje aangelegd met verschillende soorten tegeltuintjes. Dit kan misschien uitgebreid worden 
met groenslingers zodat de Stad eerst zelf wat expertise kan opdoen. Er wordt vastgesteld dat de 
aanvraag door een buur voor het aanleggen van een tegeltuintje eerder aan de lage kant is en het 
stimuleren van de buurt om het collectief gezamenlijk te doen wel werkt. Dit kan perfect 
meegenomen worden net zoals de balkontuintjes. Dit ligt immers op dezelfde lijn. Het is belangrijk om 
in deze in te zetten op twee sporen:
- het aanbieden individueel 
- een buurtgerichte aanpak waarbij collectief en met expertise ter plaatse mensen een tegeltuintje, 
een groenslinger of een balkontuintje aanleggen.

IR 8 Mondelinge vraag van raadslid Geert Huyghe: Overlast duiven in de omgeving 
van het station

 

Indiener(s):
Geert Huyghe, CD&V
Toelichting:
Tijdens mijn bezoek aan de open wervendag werd ik aangesproken door een aantal mensen die in de 
buurt van het station wonen en geconfronteerd worden met de overlast van de massa duiven die in 
de omgeving van het stationsgebouw leven.

Ze bevuilen wagens en fietsen.

Welke stappen heeft men van uit de stad reeds ondernomen om dit probleem aan te pakken en 
komen er nog acties?

Antwoord
Antwoord van schepen Filiep Bouckenooghe:
Er is inderdaad een overlast van duiven onder de sporen van het station. Er werden reeds een aantal 
beslissingen genomen. In het verleden werden reeds een aantal vangacties gedaan. Onlangs werd 
geïnformeerd via Natuurpunt of er een valk kan ingezet worden. Er werd gezocht naar mogelijkheden 
maar er zijn mensen die deze duiven voederen. Er werd gevraagd om hiermee te stoppen, desnoods 
met een gasboete. Er zijn ook beperkingen wat infrabel betreft om in te grijpen. Zo mag er bv. niet 
geboord worden aan de onderkant van de sporen. Binnenkort vindt een overleg plaats met Infrabel 
waarin toelating zal gevraagd worden voor het plaatsen van viaductpijlers. 

IR 9 Mondelinge vraag van raadslid Stefaan Van Coillie: Extra studeerruimte voor 
studenten
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Indiener(s):
Stefaan Van Coillie, CD&V
Toelichting:
In het verleden uitte ik meermaals mijn bekommernis over het tekort aan studeerplaatsen in 
Roeselare. Tot mijn tevredenheid, en die van de studerende jeugd, werd hierop ingegaan. In mei-juni 
van dit jaar werden in samenspraak met de jeugdraad meer dan 100 extra plaatsen voorzien in Arhus, 
zaal Rolarius van het stadhuis, de O.L.V.-Kerk, Vives Hogeschool en kwamen er ruimere 
openingsuren.

De volgende examenperiode is al binnen anderhalve maand en ik had graag de volgende vragen 
gesteld :

 Is er al een evaluatie gebeurd?

 Komen er wijzigingen aan de locaties, uren, manier van inschrijven,…?

Alvast dank voor jullie antwoord.

Antwoord
Antwoord van schepen Michèle Hostekint:
Het project werd nog niet officieel geëvalueerd. Er is wel zicht op de deelnemers. 110 verschillende 
studenten hebben via het systeem een plaats gereserveerd. De meeste studenten gaven de voorkeur 
aan ARhus. Er waren in ARhus ook veel studenten die niet gebruik maakten van het 
reservatiesysteem. De voorkeur ging uit naar ARhus omdat daar ook heel wat nevenactiviteiten waren 
zoals aanbod fruit, voldoende bewegingen,...In het stadhuis waren er minder studenten en de kerk 
had het minst succes omwille van de minder goede accommodatie. Het project werd dus positief 
onthaald. De evaluatie zal gebeuren in de herfstvakantie en indien nodig zal er bijgestuurd worden.

Repliek van het raadslid: 
Hij is blij te horen dat er enkel positieve signalen zijn. Ook in VIVES was er een grote tevredenheid 
van de studenten behalve dat het eind juni wel wat te warm was.  

IR 10 Mondelinge vraag van raadslid Mieke Van Hootegem: Actieplan Kop van de 
Vaart

 

Indiener(s):
Mieke Van Hootegem, N-VA
Toelichting:
In 2012 werd de viering “150 jaar kanaal” afgesloten met een actieprogramma.

Waar gaan de betrokken gemeenten op inzetten om de kanaal zone nog aantrekkelijker te maken? 
Hoe kan men werken aan omgevingskwaliteit in een sterke economische regio. 
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In diezelfde periode trok de industrie aan de Kop van de Vaart aan de alarmbel. Vanuit diverse hoeken 
werd geijverd om de kanaal zone te de-industrialiseren en ze te herbestemmen als zone voor 
bezoekers met intensieve recreatie en als woonzone.

Met het project “de plaatsbepalers” in het kader van een herziening van het Provinciaal Ruimtelijk 
Structuurplan wenst de Midwestregio in hun advies van februari 2015 om de kanaal zone verder uit te 
bouwen als een zwaartepunt voor nieuwe economische functies en ruimtes die op regionaal niveau 
functioneren.

Voor Roeselare wordt er een relatie gelegd tussen de Kop van de vaart, de stationsomgeving en 
Krottegem.

Tot op vandaag is de economische functie aan de Kop van de Vaart niet weg te denken 
niettegenstaande een aantal vaststellingen:

  Gedeeltelijke afsluiting van de Trakelweg
 De aanwezigheid van een indoor skatepark
 Project Triple Towers voor de bouw van een wooncomplex is voorlopig on hold gezet
 Voormalig voederbedrijf Hanekop staat reeds geruime tijd te verloederen en voldoet niet meer 

aan de wettelijke normen
 Regelmatige evenementen (weliswaar tijdelijk) door comité Kop van de vaart

Desondanks deze vaststellingen blijft de economische activiteit vooralsnog haar voorrang behouden 
en is een herbestemming op korte termijn niet aan de orde.

Anderzijds stellen we vast dat de stad niet uitsluit dat er een transformatie moet mogelijk zijn binnen 
een ruimere context. Dit zou kunnen betekenen dat de industrie hierdoor geen prioriteit meer heeft 
met alle gevolgen vandien.

Vandaar mijn volgende vragen:

 Hoe zou u de ruimere context omschrijven en hoe vertaalt zich dit in concrete actieplannen en 
op welke termijn?

 Welke alternatieve manieren van opwaardering zijn mogelijk zonder ondoordachte 
bestemmingswijzigingen aan te gaan?

 Is er nog interesse in het voormalig bedrijf Hanekop om verder economische activiteiten uit te 
voeren bv. via reconversie van de bestaande infrastructuur ?

 Zijn er verder nog concrete plannen om het skatepark uit te breiden met andere activiteiten? 
(indoor speleologie, klimmuur,…)

Antwoord
Antwoord burgemeester Kris Declercq:
Dit is eigenlijk een beetje dezelfde vraag zoals die gesteld in de gemeenteraad van 14.02.2013 en in 
de gemeenteraad van 20.02.2014. De vragen waren toen geïnspireerd op een persbericht. Dit zijn de 
vier punten die toen door de bedrijfsleiders via VOKA in het persbericht van 05.02.2013 werden 
aangehaald. Het zijn eigenlijk dezelfde antwoorden als toen, behalve het recent initiatief van de 
provincie in het kader van de herziening van het PRS, de zogenaamde plaatsbepalers. Het college van 
burgemeester en schepenen handhaaft het standpunt van het college dat in het GRS werd gesteld en 
bovendien werd eind 2015 dit standpunt nog bevestigd in het college van burgemeester en 
schepenen n.a.v. concrete bouwaanvragen. Daar werd door de Stad letterlijk gesteld vanuit de 
planologische toets en de visie in het GRS dat een bestemmingswijziging naar wonen binnen het 
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kanaalgebied tussen de kop van de vaart en de Bruanebrug op korte termijn niet aan de orde is. De 
voorrang gaat naar de economische activiteiten. Dit kadert ook in de visie van VOKA en UNIZO. Een 
aantal weken geleden vond nog een overleg plaats met VOKA om iedereen in te lichten over de 
plannen van de 5 kanaalgemeenten om slimmere waterverbindingen mogelijk te maken (duurzame 
mobiliteit) en om de kaaimuren aan te pakken (studie eind dit jaar opgeleverd door WNZ) en 
daarnaast werd ook gesteld, maar ook in overleg met de bedrijven, dat voorrang wordt gegeven aan 
de economie.
In het GRS wordt ook de visie op lange termijn opgenomen. Daar komen we juist op het punt van het 
vinden van een evenwicht. Is het een probleem dat aan de kop van de vaart een recreatieve 
opwaardering gebeurt? Het college van burgemeester en schepenen is ervan overtuigd dat de kop van 
de vaart wel mogelijkheden heeft (werd ook bevestigd door de bedrijfsleiders) om daar bv. de 
fietsgelegenheid, de parkeerplaatsen, het vergroeningsaspect, vooractiviteiten te integreren zonder 
dat deze de economische activiteit aldaar hypotheceert.
Op dit ogenblik worden de bouwaanvragen aldaar afgetoetst aan dit kader. Binnen de Stad bestaat er 
een werkgroep die alle aspecten van het kanaal en de acties definieert gaande van economisch tot 
recreatief, tot duurzaamheid, milieu, mobiliteit, toerisme. Dit deel werd ook opgenomen in het 
beeldkwaliteitsplan. Er zijn reeds een aantal gesprekken geweest en er werden ook 
bouwvergunningsaanvragen in model door de eigenaars van de bedrijven ingediend. Ook daar geldt 
dat de economische perimeters, die gelden t.o.v. de bedrijven aan de overkant, moeten 
gerespecteerd worden alsook de bestemmingsdoelstellingen opgenomen in het GRS. Over het 
skatepark heeft de Stad geen concrete info. De Stad voorziet echter wel een skatepark op de Trax-
site.

Repliek van raadslid Mieke Van Hooteghem:
Er wordt opgemerkt dat er toch een aantal bottleneks zijn (triple towers). Het dossier triple towers 
staat on hold. Wat met Hanekop? Hanekop werd ook niet opgenomen in het leegstandsregister.

IR 11 Mondelinge vraag van raadslid Leen Sercu: Fietsstallingen achter het station

 

Indiener(s):
Leen Sercu, Groen
Toelichting:
Er is goed nieuws en slecht nieuws.

Het goede nieuws, steeds meer mensen gebruiken de combinatie van de fiets en het openbaar 
vervoer.

Het slechte nieuws de fietsstalling achter het station staat op veel momenten van de dag overvol.

Het zou jammer zijn moesten mensen beslissen toch maar niet met de fiets te komen omdat ze die 
onvoldoende veilig en beschermd kunnen stallen.

Onze vraag :

Heeft het beleid weet van de overvolle fietsparking ?

Zijn er plannen voor uitbreiding, werd bij de aanleg rekening gehouden met de opwaartse trend van 
het aantal fietsen , met andere woorden is er mogelijkheid tot uitbreiding?
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Antwoord
Antwoord van schepen Griet Coppé:
Bij de start van het project van het station in samenwerking met Eurostation werd een telling gemaakt 
waarbij naar voor werd geschoven om in Roeselare 800 fietsenstallingen te plaatsen aan het station 
en 40 bromfietsen. Intussen zijn deze gerealiseerd, 300 kant Ardooisesteenweg en 500 kant 
Beversesteenweg. Er werden nog een 200-tal extra, voorlopige fietsplaatsen voorzien kant Trax-site. 
Deze worden echter minder gebruikt.- (ook minder sociale controle). De mensen wijken dan ook meer 
uit kant Kruidvat en Ooststraat. In 2015 werd een telling uitgevoerd met Eco-velo. Er werd geschat 
dat er wel 1000 fietsenstallingen nodig zijn. Dit werd doorgegeven aan Eurostation en het is de 
bedoeling, om éénmaal het station af is, aan de achterkant extra fietsenstallingen op te richten.

Repliek van raadslid Leen Sercu:
Dit is zeker goed nieuws. Het is de trend dat het aantal fietsen nog zal toenemen.

IR 12 Mondelinge vraag van raadslid Francis Reynaert: mobiliteit in het centrum

 

Indiener(s):
Francis Reynaert, Open VLD
Toelichting:
In de commissie mobiliteit van 10 oktober stelde het stadsbestuur, bij monde van de administratie en 
bijgestaan door een politieagent in dienst, aan de commissieleden het volgende voor :

Een greep uit de voorstellen :

1 :  Aanvullend verkeersreglement voor verkeer Zuidstraat tussen St Michielsplein en de Patersstraat. 
Context en argumentatie = in functie van doorstroming in het centrum, is de opmaak van een 
aanvullend verkeersreglement noodzakelijk. De fietsers uit de Patersstraat komend mogen nu wel de 
beweging naar links maken richting Hof van Henneke en zo voorbij het College of Klein Seminarie 
rijden.

2 : Actualisering van het aanvullend verkeersreglement noodzakelijk na herinrichting v/d Grote Markt : 
Besluit in 12 artikelen = deze 12 artikelen zijn wat verwarrend en niet echt begrijpbaar maar ik 
concludeer dat er blijkbaar een rijverbod komt met het verkeer- verbodsbord C1 ((platte witte streep 
in een rood bord) om van de Noordstraat in de Ooststraat te komen. Conclusie: men mag niet meer 
vanuit de Noordstraat in de Oostraat indraaien, of heb ik het volledig verkeerd voor?

Deze 2 reglementen traceerde ik uit een reeks van meerdere “al door het beleid goedgekeurde” 
voorstellen die aan de commissie mobiliteit werden voorgelegd waarbij de commissieleden vragen 
konden stellen aan de mensen van dit specifiek departement en de aanwezige politieagent.   

In het meerjarenplan van het beleid CD&V samen met SPa. en de Groene fractie staat nochtans 
duidelijk gestipuleerd : de gemeenteraad moet zich meer toespitsen op fundamentele debatten en 
thema-raden kunnen dit ondersteunen. Ook een bredere situering van de dossiers kan daarbij helpen. 
Besluit; het communicatiebeleid v/d stad moet meer samenhangend gebeuren, met een versterking 
van haar informatieve- en mobiliserende kracht.

De stadscommunicatie moet grondig en kritisch worden doorgelicht in functie van grotere effectiviteit.
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Om in naam van de Open Vld onze verantwoordelijkheid te kunnen nemen in dergelijk 
veiligheidsdossier over de Zuid- en Ooststraat is het toch opportuun om de toekomstige ingrepen van 
het stadsbeleid in de mobiliteit te kennen! Men spreekt hier toch over duizenden fietsers die zowel in 
de Zuid-, Noord, Mane- en Ooststraat zullen fietsen en waarbij wij de toekomstige ingrepen niet 
mochten weten. Hoe wil het beleid dan dat wij kunnen discussiëren of argumenteren als wij de ware 
invulling niet kennen en alles in een gesloten box blijft.

Hoe kunnen wij nu meegaan in een verhaal om duizenden fietsers nu opeens een draaibeweging te 
laten maken “over of door” de bocht van de Paterstraat naar het Hof van Henneke toe als dit vroeger 
verboden was voor de veiligheid? Wie zijn wij om dit tegen het vroegere politie-advies nu opeens te 
gaan goedkeuren?

Hoe kunnen wij nu meegaan in een verhaal om blijkbaar de doorgang van de Noordstraat naar de 
Ooststraat voor de auto te verbieden en dit voor de twee-wielers wel toe te laten als wij het gevaar 
van tegenliggende auto’s of vrachtwagens niet kunnen inschatten?

Om die reden wensen wij met Open Vld graag duidelijkheid over wat er nu gepland wordt met het 
stuk Zuidstraat tot aan het Hof van Henneke en in éénzelfde antwoord ook wat er vooropgesteld 
wordt met de Ooststraat en of deze nu kortelings, of binnen het jaar of tijdelijk- of sporadisch 
afgesloten wordt of niet?     

Antwoord
Antwoord van schepen Griet Coppé:
Het is inderdaad niet evident. Er zijn momenteel verschillende zaken bezig. Vandaar dat ook in de 
commissie openbare werken en mobiliteit de aanvullende verkeersreglementen ter mededeling 
worden geagendeerd. Sommige zijn een uitvloeisel van de ingrepen die gepland zijn vanuit de 
besprekingen met de technici en de klankbordgroep. 
- Ter verduidelijking bij punt 2: 
Het aanvullend verkeersreglement gaat over de Grote Markt. Dit regelt het beperkt 
éénrichtingsverkeer in de Ooststraat ter hoogte van de Grote Markt. Er wordt in dit artikel aangegeven 
dat het voor gemotoriseerd verkeer verboden is om op die plaats in de richting van de Noordstraat te 
rijden. Met de huidige inrichting blijft het wel mogelijk om vanuit de Noordstraat zowel voor 
gemotoriseerd verkeer als voor fietsers naar de Ooststraat te rijden.
Dit reglement werd opgemaakt n.a.v. de aanpassingen aan de Grote Markt.
- De verkeersregeling ter hoogte van het kruispunt Zuidstraat-Paterstraat (verbod om vanuit de 
Patersstraat richtng Zuidstraat te rijden en om vanuit de Zuidstraat rechtdoor te rijden richting Grote 
Markt) was vroeger niet zozeer ingegeven om veiligheidsredenen, maar was een gevolg van het 
verkeerscirculatieplan.
- De Gasstraat werd reeds afgesloten bij de inrichting van het station. Het inrijden naar de 
Patersstraat, richting Leenstraat, wordt nu gemakkelijker waardoor het mogelijk is voor de fietser om 
in beide richtingen te kunnen rijden.
Het is natuurlijk niet evident om deze verkeersreglementen uit te spitten en deze naast het 
mobiliteitsplan te leggen dat samen met de klankbordgroep werd doorlopen in het kader van het 
participatietraject. Het ene doorkruist niet het andere maar is reeds een uitvloeisel en is dus 
aanvullend. Volgende maand wordt het mobiliteitsplan besproken in de gemeenteraad. Ook de 
klankbordgroep komt binnenkort samen.
Er werden een aantal uitgangspunten vastgesteld: 
- het faciliteren van de fietser in de stad is een belangrijk aandachtspunt. 
- Het organiseren van een voetgangersvriendelijker stad waarbij beperkt in de tijd autovrij maken van 
de Ooststraat (ook naar voor geschoven als één van de acties in de klankbordgroep) tijdens bepaalde 
uren in bepaalde weekends als proefproject zal ingevoerd worden.
In de Zuidstraat zijn er geen wijzigingen gepland. Er werden een aantal voorstellen naar 
voorgeschoven in de klankbordgroep zowel van de Centrumstraten, Unizo en andere aanwezigen. Het 



12/72

proefproject Jan Mahieustraat - Henri Horriestraat is bezig. De tellingen worden afgewacht. Eind dit 
jaar zal beslist worden over de rijrichting aldaar.
Er werd gekozen voor de weg van de geleidelijkheid. Er is nu al veel veranderd in Roeselare bv. de 
kleine ring. Nu wordt er enkel nog geoptimaliseerd. Er zal heel goed nagedacht worden over het 
invoeren van éénrichtingen. 
De aanvullende verkeersreglementen zijn een technische vertaling. Het zijn de technici (diensten en 
politie) die dit samen opstellen.

Repliek van raadslid Francis Reynaert:
Een proefproject is goed, misschien wel geen zotte kosten doen. Mobiliteitswerkgroep bestaat uit 25 
mensen waarvan 5 voorstander voor de auto en de rest voorstander van fietsen. Ik had ook begrepen 
dat de Noordstraat voor een stuk zou afgesloten worden, richting Albrecht Rodenbachstraat. Deze 
straat is op dinsdag (markt) niet bereikbaar. Wat met de bereikbaarheid van de Wallenparking? Wat 
met de Poststraat? De auto's moeten terug richting Patersstraat en richting Zuidstraat. Vraag om dit 
nog eens na te zien.

3 2016_GR_00098 Meerjarenplanwijziging 2014-2019, opgemaakt in 
2016, van de volgende eredienstbesturen: de 
kerkfabriek Sint- Michiel en de kerfabriek Heilig 
Hart - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 42, 43 en 44 van het decreet betreffende de materiële organisatie en de werking van de 
erediensten

Bijlagen
1. Geactualiseerd meerjarenplan kf Sint-Michiel 2016
2. Meerjarenplan 2014-2019 - kf Sint Michiel
3. Meerjarenplanwijziging 2014 -2019 opgemaakt in 2016 van kf Heilig Hart
4. Meerjarenplan 2014-2019 van kf Heilig Hart
5. Gemeenteraadsbeslissing d.d. 24.11.2014 - meerjarenplanwijziging kerkfabrieken

Context en argumentatie
In de gemeenteraadszitting van 24 november 2014 werd het meerjarenplan 2014-2019 van de 
kerkfabriek Sint-Michiel goedgekeurd in volgende zin:

exploitatietoelage            2016              2017            2018             2019
Sint-Michiel                  104.891,49    106.846,60    108.962,03    94.480,75

In toepassing van art. 42 van het decreet d.d. 7.05.2004 betreffende de materiële organisatie en 
werking van de erkende erediensten werd door het Centraal Kerkbestuur op 19 september 2016 de 
volgende wijziging aan het meerjarenplan ingediend bij de Stad, het erkend representatief orgaan en 
de provinciegouverneur van West-Vlaanderen:

exploitatietoelage             2016              2017              2018            2019
Sint-Michiel                 111.763,16      132.926,32    134.820,34    119.984,23

Investeringstoelage          2016              2017              2018           2019
Sint-Michiel                         28,26
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De financieel beheerder zag de stukken na.

Bij deze wijziging is een inhoudelijke toelichting gevoegd.
Men verwijst hier naar een wijziging goedgekeurd door de kerkraad op 17 april 2016, maar deze is 
niet officieel ingediend bij de Stad.

Exploitatie:
Men vertrekt voor de cijfers van een door de kerkfabriek opgemaakte en bij het bisdom ingediende 
wijziging in april. Deze werd bij de Stad niet officieel ingediend. Hierdoor zijn bepaalde cijfers in de 
budgetwijziging niet meer vermeld als ‘wijziging’, maar reeds als ‘budget’ en worden dezelfde cijfers in 
de meerjarenplanwijziging wel vermeld als ‘wijziging’, waardoor totalen anders gevormd worden.
Wellicht heeft dit met het informaticaprogramma Religiosoft te maken en kon de kerkfabriek de cijfers 
van april niet meer ongedaan maken. Totalen op zich kloppen wel.
In de meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek die ter goedkeuring voorligt, wordt voor 2016 een 
bedrag van 111.763,16 euro vermeld als exploitatietoelage.

In vergadering van de gemeenteraad van 19 november 2015 werd voor 2016 een exploitatietoelage 
van 109.963,16  euro goedgekeurd. Er werd toen door de kerkfabriek geen meerjarenplanwijziging 
ingediend.

Investeringen:
In de meerjarenplanwijziging is een overschot af te lezen van 28,26 euro.
Dit is een overschot uit het verleden en werd rechtgezet in 2015 door de kerkfabriek, waardoor dit 
hier normaal niet meer zichtbaar zou mogen zijn. De kerkfabriek zal dit dienen te bekijken.

Aankoop van uitstalkasten is voorzien voor een bedrag van 14.625 euro in investeringen, maar deze 
worden met private middelen van de kerkfabriek betaald.

Intresten en aflossingen: correct voorzien

In de gemeenteraadszitting van 24 november 2014 werd het meerjarenplan 2014-2019 van de 
kerkfabriek Heilig Hart goedgekeurd in volgende zin:

exploitatietoelage            2016              2017            2018            2019
Heilig Hart                   88.547,49     90.101,53       91.665,86    68.359,18

Investeringen                  2016             2017             2018             2018 
Heilig Hart                   15.000,00

In toepassing van art. 42 van het decreet d.d. 7.05.2004 betreffende de materiële organisatie en 
werking van de erkende erediensten werd door het Centraal Kerkbestuur op 19 september 2016 de 
volgende wijziging aan het meerjarenplan ingediend bij de Stad, het erkend representatief orgaan en 
de provinciegouverneur van West-Vlaanderen:

exploitatietoelage             2016              2017              2018            2019
Heilig Hart                  99.962,54      102.900,35      103.789,03   79.584,38

Investeringen                  2016              2017              2018             2019
Heilig Hart                                         20.000,00                  

De financieel beheerder zag de stukken na.

Bij deze meerjarenplanwijziging is een toelichting gevoegd.  
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Exploitatie :
In de ter goedkeuring voorliggende meerjarenplanwijziging staat een exploitatietoelage van 99.962,54 
euro ingeschreven voor 2016.

Investeringen:
Wat de investeringen betreft, werd het bedrag van 15.000 euro verschoven van 2016 naar 2017 in de 
meerjarenplanning. Dit bedrag werd ook verhoogd naar 20.000 euro, gezien de offerte reeds een paar 
jaar oud is.

Intresten en aflossingen: correct voorzien.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
De wijzigingen worden meegenomen in de budgetwijziging en het meerjarenplan van de Stad.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
Het geactualiseerd meerjarenplan - opgemaakt in 2016 - van de kerkfabriek Sint-Michiel wordt 
goedgekeurd.

Artikel 2
De meerjarenplanwijziging 2014-2019 - opgemaakt in 2016 - van de kerkfabriek Heilig Hart wordt 
goedgekeurd.

Artikel 3
Een exemplaar van deze beslissing wordt bezorgd aan:

 de provinciegouverneur
 het Centraal Kerkbestuur
 Kerkfabriek Sint-Michiel/kerkfabriek Heilig Hart
 het erkend representatief orgaan (Bisdom Brugge, Heilige Geeststraat 4, 8000 Brugge)

4 2016_GR_00097 Budgetwijziging 2016 van de volgende 
kerkfabrieken: Sint-Michiel - Onze-Lieve-Vrouw - 
Heilig Hart - Heilige Godelieve - Aktename

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikelen 48 en 49 van het decreet op de eredienstbesturen.

Bijlagen
1. brieven gecoordineerd indienen
2. BW2016 kerkfabriek Sint-Michiel
3. BW2016 kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
4. BW2016 kerkfabriek Heilig Hart
5. BW2016 kerkfabriek Heilige Godelieve
6. Gemeenteraadsbeslissing d.d. 19.10.2015 - budget 2016
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7. gemeenteraadsbeslissing d.d. 24.11.2014 - MJP kerkfabrieken
8. Gemeenteraadsbeslissing d.d. 23.05.2016 - MJPwijz O.LVrouw

Context en argumentatie
In toepassing van art. 50 van het decreet d.d. 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en 
werking van de erkende erediensten werd door het Centraal Kerkbestuur op 18 september 2016 de 
wijziging aan het budget 2016 van de kerkfabriek Sint-Michiel en de kerkfabriek Heilig Hart ingediend 
bij de Stad, het erkend representatief orgaan en de provinciegouverneur van West-Vlaanderen. Op 27 
september 2016 werd de wijziging aan het budget 2016 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw 
bezorgd en op 28 september 2016 de wijziging van het budget 2016 van de kerkfabriek Heilige 
Godelieve.

In de gemeenteraadszitting van 19 oktober 2015 werd het budget 2016 van de kerkfabriek Sint-
Michiel goedgekeurd omdat de exploitatietoelage niet paste binnen het door de gemeenteraad 
goedgekeurd meerjarenplan 2014-2019. In dezelfde zitting werd akte genomen van het budget 2016 
van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw, de kerkfabriek Heilig Hart en de kerkfabriek Heilige Godelieve.

De meerjarenplannen 2014-2019 werden door de gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 24 
november 2014.  In zitting van de gemeenteraad van 23 mei 2016 werd de meerjarenplanwijziging 
van de kerkfabriek O.L.Vrouw goedgekeurd. In zitting van heden werden de meerjarenplanwijziging 
2014-2016 van de kerkfabriek Sint-Michiel en de kerkfabriek Heilig Hart goedgekeurd.

De financieel beheerder zag de stukken na en formuleerde opmerkingen waar nodig. Deze zullen via 
het Centraal Kerkbestuur aan de kerkfabrieken worden overgemaakt. De geformuleerde  opmerkingen 
zijn niet van die aard dat de budgetwijzigingen moeten worden afgekeurd.

Kerkfabriek Sint-Michiel:

Bij deze wijziging is een inhoudelijke toelichting gevoegd.
Men verwijst hier naar een wijziging goedgekeurd door de kerkraad op 17 april 2016, maar deze is 
niet officieel ingediend bij de stad.

Exploitatie:
Men vertrekt voor de cijfers van een door de kerkfabriek opgemaakte en bij het bisdom ingediende 
wijziging in april. Deze werd bij de stad niet officieel ingediend. Hierdoor zijn bepaalde cijfers in de 
budgetwijziging niet meer vermeld als ‘wijziging’, maar reeds als ‘budget’ en worden dezelfde cijfers in 
de meerjarenplanwijziging wel vermeld als ‘wijziging’, waardoor totalen anders gevormd worden.
Wellicht heeft dit met het informaticaprogramma Religiosoft te maken en kon de kerkfabriek de cijfers 
van april niet meer ongedaan maken. Totalen op zich kloppen wel.
In de op heden goedgekeurde meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek wordt voor 2016 een bedrag 
van 111.763,16 euro vermeld als exploitatietoelage.

In vergadering van de gemeenteraad van 19 oktober 2015 werd voor 2016 een exploitatietoelage van 
109.963,16  euro goedgekeurd. Er werd toen door de kerkfabriek geen meerjarenplanwijziging 
ingediend.
Met deze budgetwijziging die ter goedkeuring voorligt,  vraagt men een toelage van 111.763,16 euro.
Deze toelage ligt 1.800 euro hoger dan de voorheen goedgekeurde, maar past binnen de 
goedgekeurde meerjarenplanwijziging.

Een aantal cijfers in de toelichting kloppen niet helemaal met de cijfers ingeschreven in de 
budgetwijziging, zo is er sprake in de nota van een stijging op de nettolonen en de bedrijfsvoorheffing 
van 19.500 euro, terwijl dit in de cijfers 20.500 euro is. Eveneens is er sprake van een daling van de 
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prestatievergoedingen en de kost voor schoonmaak met 12.000 euro, terwijl er in de cijfers een daling 
met 12.100 euro is ingeschreven.

Qua verzekeringen en telecommunicatie is er sprake van een stijging met 1.100 euro, terwijl er in de 
cijfers een stijging van 1.400 euro is ingeschreven.

Dit zijn echter minimale bemerkingen.

Investeringen:
In de budgetwijziging is een overschot af te lezen van 28,26 euro.
Dit is een overschot uit het verleden en werd rechtgezet in 2015 door de kerkfabriek, waardoor dit 
hier normaal niet meer zichtbaar zou mogen zijn. De kerkfabriek zal dit dienen te bekijken.

Aankoop van uitstalkasten is voorzien voor een bedrag van 14.625 euro in investeringen, maar deze 
worden met private middelen van de kerkfabriek betaald.

Intresten en aflossingen : correct voorzien

Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw

Er is een inhoudelijke toelichting toegevoegd.

Exploitatie
Er wordt een exploitatietoelage gevraagd van 54.951,55 euro.
Dit houdt in dat deze wijziging geen verhoging van de exploitatietoelage met zich meebrengt t.o.v. de 
eerste budgetwijziging 2016 (gemeenteraad 23 mei 2016).
 

Investeringen
Er worden investeringen voorzien voor een bedrag van 94.281,26 euro.
In het meerjarenplan van de kerfabriek is een bedrag voorzien van 93.181,26 euro.
Dit houdt in dat deze budgetwijziging niet in de meerjarenplanning past. De kerkfabriek dient hiervoor 
echter geen meerjarenplanwijziging op te maken omdat het uitstijgen boven het meerjarenplan het 
gevolg is van een herbelegging en volgens de wetgeving is hiervoor geen meerjarenplanwijzging 
nodig.

Intresten en aflossingen: correct voorzien
 

Kerkfabriek Heilig Hart:

Bij deze wijiziging is een toelichting gevoegd.

Exploitatie:
In de goedgekeurde meerjarenplanwijziging staat een exploitatietoelage van 99.962,54 euro 
ingeschreven voor 2016.
In de ter goedkeuring voorliggende budgetwijziging wordt een exploitatietoelage van 99.962,54  euro 
gevraagd voor 2016.
Deze toelage ligt 11.448,03 euro hoger dan de exploitatietoelage in budget 2016.

De budgetwijziging past aldus in de meerjarenplanwijziging.
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Investeringen:
Er worden geen investeringen voorzien. 

Intresten en aflossingen: correct voorzien

Kerkfabriek Heilige Godelieve:

Geen beleidsnota met toelichting toegevoegd. De kerkfabriek zal deze wijziging dienen toe te lichten. 
Geen advies van het erkend representatief orgaan toegevoegd.

Exploitatie
De kerkfabriek voert een aantal wijzigingen door in de posten van exploitatie. Wellicht heeft dit te 
maken met werken die men heeft laten uitvoeren aan het dak van de kerk (grote plusposten op 
schoonmaak, onderhoud en herstel kerk). De stad heeft verschillende keren negatief advies gegeven 
m.b.t. deze uitgave ( die normaal in investeringen dient voorzien), dit na onderzoek ter plaatse door 
de dienst Gebouwen. De werken werden toch uitgevoerd door de kerkfabriek. De stad heeft gesteld 
niet te zullen tussenkomen in de aanvankelijk gevraagde verhoging van de toelage, gelet op het 
negatief advies.
Hieromtrent werd een schrijven gestuurd naar het Centraal Kerkbestuur met de vraag een voorstel 
van oplossing hieromtrent aan de stad over te maken. De stad ontving hierop nog geen antwoord van 
het Centraal Kerkbestuur.

De budgetwijziging resulteert in een beperkt hogere exploitatietoelage 2016 (60.721,64 euro of een 
stijging met 1.825 euro t.o.v. de toelage in het budget 2016 (58.896,66 euro)) , maar kadert nog 
steeds binnen het goedgekeurde meerjarenplan (61.352,37 euro).

Wel kan de vraag worden gesteld welke impact de stad aldus heeft op de kerkfabrieken. Een 
weigering tussen te komen in een investering, resulteert aldus in een verschuiving binnen de 
kredieten van exploitatie, wat niet de bedoeling kan zijn.

Investeringen
Er worden geen investeringen voorzien

Intresten en aflossingen: correct voorzien

Gezien de budgetwijzigingen passen binnen de goedgekeurde meerjarenplannen dient de 
gemeenteraad enkel akte te nemen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Kosten ten laste van het budget van de Stad:

exploitatietoelages: + 15.073.03 euro

Besluit

Artikel 1
Er wordt akte genomen van de budgetwijziging 2016 van de kerkfabriek Sint-Michiel

Artikel 2
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Er wordt akte genomen van de budgetwijziging 2016 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw.

Artikel 3
Er wordt akte genomen van de budgetwijziging 2016 van de kerkfabriek Heilig Hart.

Artikel 4
Er wordt akte genomen van de budgetwijziging 2016 van de kerkfabriek Heilige Godelieve.

Artikel 5
Een exemplaar van deze beslissing wordt bezorgd aan:
- de provinciegouverneur
- het centraal kerkbestuur
- de kerkfabriek Sint-Michiel/kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw/kerkfabriek Heilig Hart/kerkfabriek Heilige 
Godelieve
- het erkend representatief orgaan (Bisdom Brugge, Heilige Geeststraat 4, 8000 Brugge).

5 2016_GR_00099 Budget 2017 van diverse eredienstbesturen - 
Aktename

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 42, 43, 48 en 49 van het decreet op de erediensten

Bijlagen
1. Brieven gecoordineerd indienen
2. 2017 controlerapport budgetten
3. B2017 KF Sint-Michiel
4. B2017 KF Onze-Lieve-Vrouw
5. B2017 KF H. Hart
6. B2017 KF H. Godelieve
7. B2017 KF H. Kruisverheffing
8. B2017 KF Sint-Petrus en Paulus
9. B2017 KF Sint-Henricus
10. B2017 KF Sint-Martinus
11. Gemeenteraadsbeslissing d.d. 24.11.2014 - MJP KF
12. Gemeenteraadsbeslissing dd 23.05.2016 - MJPwijz O.L.Vrouw

Context en argumentatie
Met het schrijven d.d. 13 september 2016 en 18 september 2016 van het Centraal Kerkbestuur werd 
in toepassing van art. 47 van het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten het budget 2017 van de volgende kerkfabrieken gecoördineerd toegezonden aan 
het Stadsbestuur Roeselare en de provinciegouverneur:
kerkfabriek Sint-Michiel, kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw, kerkfabriek Heilig-Hart, kerkfabriek Heilige 
Godelieve, kerkfabriek Heilige Kruisverheffing, kerkfabriek Sint-Petrus en Paulus, kerkfabriek Sint-
Henricus en kerkfabriek Sint-Martinus.
 
Een afschrift van het advies van het Bisdom aangaande het budget 2017 van de bovengenoemde 
kerkfabrieken werd als bijlage gevoegd.

De meerjarenplannen 2014-2019 werden door de gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 24 
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november 2014. In zitting van de gemeenteraad van 23 mei 2016 werd de meerjarenplanwijizing van 
de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw goedgekeurd. Heden werden de meerjarenplanwijziging 2014-2019 
van de kerkfabriek Sint-Michiel en de kerkfabriek Heilig Hart goedgekeurd.

De totale exploitatietoelage voor 2017 bedraagt 412.073,60 euro. (zonder de Protestantse kerk). 

Dit bedrag ligt een stuk onder het bedrag dat de stad voorzag als exploitatietoelage bij de opmaak 
van de meerjarenplannen 2014-2019, waar er 577.079 euro voor de katholieke eredienstbesturen was 
voorzien voor 2017.

Voor de investeringstoelages 2017 houdt dit een bedrag in van 76.158 euro.

Het overzicht wordt in bijlage gevoegd.

De financieel beheerder zag de stukken na en formuleerde opmerkingen waar nodig. Deze zullen via 
het Centraal Kerkbestuur aan de kerkfabrieken worden overgemaakt. De geformuleerde opmerkingen 
zijn niet van die aard dat de budgetten moeten worden afgekeurd.
 

Budget 2017 Sint-Michiel

Beperkte technische beleidsnota toegevoegd. 

Exploitatie
Er wordt 76.633,17 euro exploitatietoelage gevraagd.
Dit past binnen de op heden goedgekeurde meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek, waar voor 
2017 132.926,32 euro is voorzien.

Investeringen
Er zijn geen investeringen voorzien.
Het overschot van 28.26 euro is nog steeds te zien.
Dit dient nagekeken te worden door de kerkfabriek.

Intresten en aflossingen: correct voorzien

 

Budget 2017 Onze-Lieve-Vrouw

Er is een inhoudelijke toelichting toegevoegd.

Exploitatie
Er wordt een toelage gevraagd van 53.379,14 euro.
Dit past binnen het meerjarenplan (78.208,32 euro).

Investeringen
Er worden in het budget geen investeringen voorzien voor het jaar 2017. In het meerjarenplan is voor 
2017 een bedrag van 49.610 euro voorzien, maar dit zal wellicht niet in 2017 worden uitgevoerd.

Intresten en aflossingen: correct voorzien

Budget 2017 Heilig Hart
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Voor de beleidsnota wordt enerzijds verwezen naar de budgetwijziging 2016 en de 
meerjarenplanwijziging. Anderzijds wordt nog wat bijkomende toelichting gegeven.

Exploitatie
Er wordt een exploitatietoelage van 102.885,86 euro gevraagd.
Dit past binnen het nieuw goedgekeurde meerjarenplan waar 102.900,35 euro is ingeschreven als 
exploitatietoelage.

Investeringen
In het nieuw ingediende meerjarenplan zijn investeringen ingeschreven voor een bedrag van 20.000 
euro.
De kerkfabriek wenst dit te verschuiven naar 2017 en heeft dit bedrag dan ook opgenomen in het 
budget 2017. Bij de stad was een bedrag ingeschreven in 2016 van 15.000 euro. Dit wordt aldus 
20.000 euro.

Intresten en aflossingen: correct voorzien

 

Budget 2017 Heilige Godelieve

Er is geen beleidsnota toegevoegd, noch advies van het erkend representatief orgaan.

Exploitatie
Er wordt een exploitatietoelage gevraagd van 61.243,62 euro.
Dit past in het meerjarenplan (61.268,17 euro)

Op MAR 210 hoofdgebouw eredienst werden grote verhogingen ingeschreven op schoonmaak en 
onderhoud t.o.v. het oorspronkelijk budget 2016. In budgetwijziging 2016 werden op dezelfde posten 
ook reeds grote verhogingen ingeschreven.
De kerkfabriek zal dit dienen toe te lichten.

Investeringen
Er zijn geen investeringen voorzien

Intresten en aflossingen: correct voorzien

 

Budget 2017 Heilige Kruisverheffing

Beleidsnota toegevoegd met toelichting

Exploitatie
Er wordt een exploitatietoelage gevraagd van 34.213,06 euro. Dit past binnen het meerjarenplan 
(43.433,85 euro)

Investeringen
Er worden geen investeringen voorzien

Intresten en aflossingen: nihil

 

Budget 2017 Sint-Petrus en Paulus
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Beleidsnota toegevoegd met toelichting

Exploitatie
Er wordt een exploitatietoelage gevraagd van 41.263,02 euro.
Dit past in het meerjarenplan (41.661,70 euro)

Investeringen
Er worden investeringen voorzien voor een bedrag van 56.158 euro. 
Dit betreft een bedrag voor restauratie van beelden en erelonen.
Dit is een dossier dat dateert vanuit 2014.
Dit bedrag staat ook ingeschreven in hun Meerjarenplan in 2014.
Dit zal worden gefinancierd met een toelage i.p.v. een doorgeeflening.

Intresten en aflossingen: correct voorzien

 
Budget 2017 Sint-Henricus

Beleidsnota toegevoegd met toelichting

Exploitatie
Er wordt een exploitatietoelage gevraagd van 35.325,45 euro.
Dit past in het meerjarenplan (69.105,15 euro)

Investeringen
Er worden geen investeringen voorzien.

Intresten en aflossingen: correct voorzien

 

Budget 2017 Sint-Martinus

Beleidsnota toegevoegd met toelichting

Exploitatie
Er wordt een exploitatietoelage gevraagd van 7.130,28 euro. Dit past binnen het meerjarenplan 
(11.181,62 euro).

Investeringen
Er zijn geen investeringen voorzien

Intresten en aflossingen: nihil 

Daar het budget 2017 van de kerkfabrieken van de rooms-katholieke ere-dienst past 
binnen de goedkeurde meerjarenplannen dient de gemeenteraad akte te nemen van deze budgetten. 

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Exploitatietoelages: 412.073,60 euro
Investeringstoelages: 76.158,00 euro

Besluit
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Artikel 1
Er wordt akte genomen van het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Michiel.

Artikel 2
Er wordt akte genomen van het budget 2017 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw.

Artikel 3
Er wordt akte genomen van het budget 2017 van de kerkfabriek Heilig Hart.

Artikel 4
Er wordt akte genomen van het budget 2017 van de kerkfabriek Heilige Godelieve.

Artikel 5
Er wordt akte genomen van het budget 2017 van de kerkfabriek Heilige Kruisverheffing.

Artikel 6
Er wordt akte genomen van het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Petrus en Paulus.

Artikel 7
Er wordt akte genomen van het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Henricus.

Artikel 8
Er wordt akte genomen van het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Martinus.

Artikel 9
Een exemplaar van deze beslissing wordt bezorgd aan:

 de provinciegouverneur
 het centraal kerkbestuur
 de kerkfabrieken
 het erkend representatief orgaan (Bisdom Brugge, H. Geeststraat 4, 8000 Brugge)

6 2016_GR_00073 Overdracht van grond met uitrustingswerken 
bestemd voor het openbaar domein uit de 
verkaveling 1458 Izegemseaardeweg/Mergelweg - 
Ontwerp van akte - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet

Bijlagen
1. verkavelingsvergunning d.d. 26.06.2012
2. verkavelingsovereenkomst d.d. 17.09.2014
3. raadsbesluit d.d. 07.05.2012 goedkeuring ontwerp en trace van straten
4. definitieve oplevering d.d. 31.03.2016
5. ontwerp van akte
6. meetplan d.d. 11.04.2016
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Context en argumentatie
De definitieve overname van de uitrustingswerken uit de verkaveling 1458 
Izegemseaardeweg/Mergelweg had plaats op 31.03.2016 en werd goedgekeurd door het college van 
burgemeester en schepenen op 20.06.2016.

Volgens de bepalingen van de verkavelingsovereenkomst van 17.09.2014 heeft de verkavelaar zich 
verbonden tot kosteloze overdracht van de grond met uitrustingswerken voor opname in het openbaar 
domein na de definitieve overname van de verkaveling. De verkavelaar duidt hiervoor een notaris naar 
keuze aan. De kosten verbonden aan de overdracht en het opmaken van de akte zijn ten laste van de 
verkavelaar.

In uitvoering hiervan werd door notaris Kathleen Van den Eynde met standplaats te Roeselare een 
ontwerp van akte opgemaakt, waarbij:
1) de nv H2, met maatschappelijke zetel te 8890 Moorslede, Beselarestraat 103,
2) de nv Hectaar, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Westlaan 120,
de volgende onroerende goederen kosteloos overdragen aan de Stad Roeselare:
Stad Roeselare – Mergelweg

1. Een perceel grond gekadastreerd onder Roeselare 2de afdeling sectie B volgens recente 
kadastrale legger nummers 1354/L/2, 1354/S, 1355/M/2, (op hierna vermeld plan deel van 
nummer 1355/B/2) en deel van het openbaar domein, met een totale oppervlakte van 15 a 43 
ca.

2. Een perceel grond gekadastreerd onder Roeselare 2de afdeling sectie B volgens recente 
kadastrale legger nummer 1355/M en deel van het openbaar domein, met een totale 
oppervlakte van 14 ca.

Het metingsplan werd opgemaakt op 11.04.2016 door landmeter-expert Jan Vandaele te Kortrijk.

Het ontwerp en het tracé van straten werden goedgekeurd door de gemeenteraad in vergadering van 
07.05.2012.

Deze kosteloze overdracht geschiedt om reden van openbaar nut en dit voor opname in het openbaar 
domein van de stad in uitvoering van de door het college van burgemeester en schepenen op 
26.06.2012 goedgekeurde verkaveling 1458 Izegemseaardeweg en verkavelingsovereenkomst van 
17.09.2014 .

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen aan dit besluit voor de Stad.

Dit betreft nl. een kosteloze overdracht. De kosten verbonden aan de overdracht en het opmaken van 
de akte zijn ten laste van de verkavelaar.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De overdracht en het ontwerp van akte worden goedgekeurd.
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7 2016_GR_00074 Overdracht van grond met uitrustingswerken 
bestemd voor het openbaar domein uit de 
verkaveling 1375, Victoria Courtensstraat - Ontwerp 
van akte - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet

Bijlagen
1. verkavelingsvergunning d.d. 19.05.2008
2. verkavelingsovereenkomst d.d. 28.01.2009
3. raadsbesluit d.d. 21.01.2008 goedkeuring ontwerp en trace van wegen
4. definitieve oplevering 11.10.2013
5. ontwerp van akte
6. meetplan d.d. 06.02.2014

Context en argumentatie
De definitieve overname van de uitrustingswerken uit de verkaveling 1375 Victoria Courtensstraat had 
plaats op 11.10.2013 en werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 
28.10.2013.

Volgens de bepalingen van de verkavelingsovereenkomst van 28.01.2009 heeft de verkavelaar zich 
verbonden tot kosteloze overdracht van de grond met uitrustingswerken voor opname in het openbaar 
domein na de definitieve overname van de verkaveling. De verkavelaar duidt hiervoor een notaris naar 
keuze aan. De kosten verbonden aan de overdracht en het opmaken van de akte zijn ten laste van de 
verkavelaar.

In uitvoering hiervan werd door notaris Joseph Thiery, geassocieerd notaris, met kantoor te 8800 
Roeselare, Rumbeeksesteenweg 352, een ontwerp van akte opgemaakt, waarbij:
1) de naamloze vennootschap ‘Everbo’, met zetel te 8380 Zeebrugge, Rederskaai 18,
2) de naamloze vennootschap ‘Tourtex’, met zetel te 8380 Zeebrugge, Rederskaai 18,
de volgende onroerende goederen kosteloos overdragen aan de Stad Roeselare:
Stad Roeselare (Rumbeke) – Victoria Courtensstraat
Een perceel grond met uitrustingswerken, ten kadaster bekend of het geweest volgens recent 
kadastraal uittreksel 8ste afdeling sectie B nummer 263/P/6/P0000, voor een grootte volgens kadaster 
van 33 a 91 ca en volgens meting van 33 a 84 ca.

Het plan werd opgemaakt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Dumoulin 
Jos’ met zetel te 8800 Roeselare, Zwaaikomstraat 19, op 06.02.2014 onder plannummer 
2005/2263/204a.

Het ontwerp en het tracé van straten werden goedgekeurd door de gemeenteraad in vergadering van 
21.01.2008.

Deze kosteloze overdracht geschiedt om reden van openbaar nut en dit voor opname in het openbaar 
domein van de stad in uitvoering van de door het college van burgemeester en schepenen op 
19.05.2008 goedgekeurde verkaveling 1375 Hoogstraat en verkavelingsovereenkomst van 28.01.2009.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
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Er zijn geen financiële gevolgen aan dit besluit voor de Stad.

Dit betreft nl. een kosteloze overdracht. De kosten verbonden aan de overdracht en het opmaken van 
de akte zijn ten laste van de verkavelaar.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De overdracht en het ontwerp van akte worden goedgekeurd.

8 2016_GR_00075 Overdracht van grond met uitrustingswerken 
bestemd voor het openbaar domein uit de 
verkaveling 1483, Knapenstraat - ontwerp van akte 
- Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet

Bijlagen
1. verkavelingsvergunning d.d. 02.12.2013
2. raadsbesluit d.d. 18.11.2013 goedkeuring ontwerp en trace van straten
3. verkavelingsovereenkomst d.d. 27.01.2014
4. proces-verbaal definitieve oplevering d.d. 16.06.2016
5. ontwerp van akte
6. meetplan d.d. 25.07.2016

Context en argumentatie
De definitieve overname van de uitrustingswerken uit de verkaveling 1483 Knapenstraat had plaats op 
16.06.2016 en werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 27.06.2016.

Volgens de bepalingen van de verkavelingsovereenkomst van 27.01.2014 heeft de verkavelaar zich 
verbonden tot kosteloze overdracht van de grond met uitrustingswerken voor opname in het openbaar 
domein na de definitieve overname van de verkaveling. De verkavelaar duidt hiervoor een notaris naar 
keuze aan. De kosten verbonden aan de overdracht en het opmaken van de akte zijn ten laste van de 
verkavelaar.

In uitvoering hiervan werd door notaris Peter Verstraete met standplaats te Roeselare een ontwerp 
van akte opgemaakt, waarbij:
1) de heer Plancke Pieter, wonende te 8800 Roeselare, Diksmuidsesteenweg 6
2) mevrouw Plancke Denisa, wonende te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 45/0011
3) de heer Plancke Roland, wonende te 8800 Roeselare, Guido Gezellelaan 106
de verkopers van de grond,
4) Select Bouw, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Iepersestraat 
181-185,
de verkoper van de infrastructuurwerken,
de volgende onroerende goederen kosteloos overdragen aan de Stad Roeselare:
STAD ROESELARE – 3de afdeling
Een perceel grond met erop rustende infrastructuurwerken, bestemd tot wegenis en groenzone 
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gelegen aan de Abeelstraat, kadastraal gekend volgens titel en verkavelingsakte onder grotere 
oppervlakte onder sectie C, deel van nummers 1262/P/4, 1263/S/3, 1263/T/3, 1263/Y/9 en volgens 
recent kadastraal uittreksel onder sectie C deel van bronperceel nummer 1263/N/12 P0000, met een 
oppervlakte volgens hierna vermelde meting van 9 a 37 ca 67 dm².

Het metingsplan werd opgemaakt op 25.07.2016 door landmeter-expert Patrick Carpentier te 
Wevelgem.

Het ontwerp en het tracé van straten werden goedgekeurd door de gemeenteraad in vergadering van 
18.11.2013.

Deze kosteloze overdracht geschiedt om reden van openbaar nut en dit voor opname in het openbaar 
domein van de Stad in uitvoering van de door het college van burgemeester en schepenen op 
02.12.2013 goedgekeurde verkaveling 1483 Knapenstraat en verkavelingsovereenkomst van 
27.01.2014.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen aan dit besluit voor de Stad.

Dit betreft nl. een kosteloze overdracht. De kosten verbonden aan de overdracht en het opmaken van 
de akte zijn ten laste van de verkavelaar.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De overdracht en het ontwerp van akte worden goedgekeurd.

9 2016_GR_00076 Overdracht van grond met uitrustingswerken 
bestemd voor het openbaar domein uit de 
verkaveling 1374 Kazandstraat: Aakstraat, 
Klipperstraat, Spitsstraat, Kempenaarstraat - 
Ontwerp van akte - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet

Bijlagen
1. verkavelingsvergunning d.d. 29.09.2008
2. verkavelingsovereenkomst d.d. 21.05.2012
3. raadsbesluit d.d. 15.09.2008 goedkeuring ontwerp en trace van wegen
4. definitieve opleveringen
5. ontwerp van akte
6. meetplan d.d. 24.09.2012

Context en argumentatie
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De definitieve overnames van de uitrustingswerken uit de verkaveling 1374 Kazandstraat: Aakstraat, 
Klipperstraat, Spitsstraat, Kempenaarstraat hadden plaats op 18.06.2014, goedgekeurd door het 
college van burgemeester en schepenen op 08.09.2014, en 01.07.2015, goedgekeurd door het college 
van burgemeester en schepenen op 10.08.2014.

Volgens de bepalingen van de verkavelingsovereenkomst van 21.05.2012 heeft de verkavelaar zich 
verbonden tot kosteloze overdracht van de grond met uitrustingswerken voor opname in het openbaar 
domein na de definitieve overname van de verkaveling. De verkavelaar duidt hiervoor een notaris naar 
keuze aan. De kosten verbonden aan de overdracht en het opmaken van de akte zijn ten laste van de 
verkavelaar.

In uitvoering hiervan werd door notaris Kathleen Van den Eynde met standplaats te Roeselare een 
ontwerp van akte opgemaakt, waarbij:

1. nv Groep Imfiro, met zetel te 8800 Roeselare, Westlaan 466, eigenaar van de grond van 
percelen 24R2, 22F2, 25P, 28M, 95S, 5M3 en 5Z2,

2. bvba V & T Bouw, met zetel te 8880 Ledegem, Rollegembosstraat 21, eigenaar van de 
opstallen op de percelen 24R2, 22F2, 25P, 28M, 95S, 5M3 en 5Z2,

3. nv Terra², met zetel te 8610 Kortemark, Wilgenlaan 39, eigenaar van de grond van percelen 
1794E, 1794G, 1794K, 1975H en 24Z2,

4. nv Hyboma, met zetel te 8610 Kortemark, Wilgenlaan 39, eigenaar van de opstallen op de 
percelen 1794E, 1794G, 1794K, 1975H en 24Z2,

de volgende onroerende goederen kosteloos overdragen aan de stad Roeselare:

Stad Roeselare (voorheen Rumbeke) – nabij de Kazandstraat

1. Verschillende percelen grond, gekadastreerd onder Roeselare 2de afdeling sectie B, volgens 
recente kadastrale legger onder nummers 1794E en 1794G en deel van nummers 1794K en 
1795H met een totale oppervlakte volgens meting van 20 a 33 ca, afgebeeld als loten W1, 1-
01b, 1-02b, 1-03b, 1-04b, 4-01b, 4-02b en 4-03b op het hierna vermeld plan.

2. Verschillende percelen grond, gekadastreerd onder Roeselare 7de afdeling Rumbeke sectie A, 
volgens recente kadastrale legger onder deel van nummers 5M3, 5Z2 en 24Z2 met een totale 
oppervlakte volgens meting van 52 a 35 ca, afgebeeld als lot W2 op het hierna vermeld plan.

3. Verschillende percelen grond, gekadastreerd onder Roeselare 7de afdeling Rumbeke sectie A, 
volgens recente kadastrale legger onder nummer 24R2, deel van nummers 5Z2, 22F2, 25P, 
28M en 95S en deel van het openbaar domein (zijnde het perceel op het hierna vermeld plan 
met het nummer 95E en met een oppervlakte van 58 ca) met een totale oppervlakte volgens 
meting van 41 a 44 ca, afgebeeld als lot W3 op het hierna vermeld plan.

4. Verschillende percelen grond, gekadastreerd onder Roeselare 7de afdeling Rumbeke sectie A, 
volgens recente kadastrale legger onder deel van nummers 5M3 en 5Z2 met een totale 
oppervlakte volgens meting van 19 a 74 ca, afgebeeld als loten G1, G2 en G3 op het hierna 
vermeld plan.

Het plan werd opgemaakt op 24.09.2012 door bvba Dumoulin Jos te Roeselare, Zwaaikomstraat 19a, 
8800 Roeselare.

Het ontwerp en het tracé van straten werden goedgekeurd door de gemeenteraad in vergadering van 
15.09.2008.

Deze kosteloze overdracht geschiedt om reden van openbaar nut en dit voor opname in het openbaar 
domein van de stad in uitvoering van de door het college van burgemeester en schepenen op 
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29.09.2008 goedgekeurde verkaveling 1374 Kazandstraat en verkavelingsovereenkomst van 
21.05.2012.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen aan dit besluit voor de Stad.

Dit betreft nl. een kosteloze overdracht. De kosten verbonden aan de overdracht en het opmaken van 
de akte zijn ten laste van de verkavelaar.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De overdracht en het ontwerp van akte worden goedgekeurd.

10 2016_GR_00077 Overdracht van grond met uitrustingswerken 
bestemd voor het openbaar domein uit de 
verkaveling 1114 De Beuterblomme, Jacobus 
Vermanderstraat, Joseph De Nolfstraat, Karel De 
Brouckèrestraat - Ontwerp van akte - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet

Bijlagen
1. verkavelingsvergunning d.d. 21.08.1995
2. verkavelingsovereenkomst d.d. 28.09.1995
3. raadsbesluit d.d. 29.05.1995 goedkeuring ontwerp en trace van straten
4. definitieve oplevering d.d. 05.12.2001
5. ontwerp van akte
6. meetplan d.d. 05.01.2016

Context en argumentatie
De definitieve overname van de uitrustingswerken uit de verkaveling 1114 De Beuterblomme had 
plaats op 05.12.2001 en werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 
28.12.2001.

Volgens de bepalingen van de verkavelingsovereenkomst van 28.09.1995 heeft de verkavelaar zich 
verbonden tot kosteloze overdracht van de grond met uitrustingswerken voor opname in het openbaar 
domein na de definitieve overname van de verkaveling. De verkavelaar duidt hiervoor een notaris naar 
keuze aan. De kosten verbonden aan de overdracht en het opmaken van de akte zijn ten laste van de 
verkavelaar.

In uitvoering hiervan werd door notaris Peter Verstraete met standplaats te Roeselare een ontwerp 
van akte opgemaakt, waarbij:
1) a) Vekabo, naamloze vennootschap, met zetel te 9031 Drongen, Koninginnelaan 2/3
    b) de heer de Royer de Dour de Fraula Eric, wonende te Herve, Place du Wirhet 13
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    c) mevrouw de Royer de Dour de Fraula Nadine, wonende te Blègny, rue Vieille Foulerie 21,
    overdrager van de grond,
2) Bouw Francis Bostoen naamloze vennootschap, met zetel te 9031 Drongen, Koninginnelaan 2/3, 
    overdrager van de infrastructuurwerken,
de volgende onroerende goederen kosteloos overdragen aan de stad Roeselare:
Stad Roeselare – 1ste afdeling
percelen grond met erop rustende infrastructuurwerken, bestemd voor wegenis en groenzone, 
gelegen Honzebroekstraat en Jacobus Vermanderstraat, kadastraal gekend onder Roeselare 1ste 
afdeling sectie A nummers 600D en 602E met een totale oppervlakte van 1 ha 10 a 23 ca volgens 
kadaster en 1 ha 12 a 26 ca.

Het plan werd opgemaakt op 5 januari 2016 onder nummer 67310/2015 door Landmeterskantoor 
Sabbe & C° NV met kantoren te 8800 Roeselare, Zwaaikomstraat 19A, en te 8900 Ieper, Schipstraat 
5.

Deze kosteloze overdracht geschiedt om reden van openbaar nut en dit voor opname in het openbaar 
domein van de stad in uitvoering van de door het college van burgemeester en schepenen op 
21.08.1995 goedgekeurde verkaveling 1114 De Beuterblomme en verkavelingsovereenkomst van 
28.09.1995.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen aan dit besluit voor de Stad.

Dit betreft nl. een kosteloze overdracht. De kosten verbonden aan de overdracht en het opmaken van 
de akte zijn ten laste van de verkavelaar.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De overdracht en het ontwerp van akte worden goedgekeurd.

11 2016_GR_00078 Overdracht van grond met uitrustingswerken 
bestemd voor het openbaar domein uit de 
verkaveling 1444 Pieter Staessensstraat - Ontwerp 
van akte - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet

Bijlagen
1. verkavelingsvergunning d.d. 29.07.2011
2. verkavelingsovereenkomst d.d. 21.12.2011
3. raadsbesluit d.d. 30.05.2011 goedkeuring ontwerp en tracé van wegen
4. definitieve oplevering d.d. 19.06.2015
5. ontwerp van akte
6. meetplan d.d. 09.11.2015
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Context en argumentatie
De definitieve overname van de uitrustingswerken uit de verkaveling 1444 Pieter Staessensstraat had 
plaats op 19.06.2015 en werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 
07.09.2015.

Volgens de bepalingen van de verkavelingsovereenkomst van 21.12.2011 heeft de verkavelaar zich 
verbonden tot kosteloze overdracht van de grond met uitrustingswerken voor opname in het openbaar 
domein na de definitieve overname van de verkaveling. De verkavelaar duidt hiervoor een notaris naar 
keuze aan. De kosten verbonden met de overdracht en het opmaken van de akte zijn ten laste van de 
verkavelaar.

In uitvoering hiervan werd door notaris Ides Viaene, met standplaats te Roeselare een ontwerp van 
akte opgemaakt, waarbij:
1) De Naamloze Vennootschap “Terra²” met zetel te 8610 Kortemark, Wilgenlaan, 39, eigenaar van de 
grond;
2) De naamloze vennootschap "Hyboma", met zetel te 8610 Kortemark, Wilgenlaan 39, eigenaar van 
de gebouwen en infrastructuur;
de volgende onroerende goederen kosteloos overdraagt aan de stad Roeselare:
Stad Roeselare
Een perceel grond, dienstig als straat, dichtbij de Izegemseaardeweg, (Pieter Staessensstraat) ten 
kadaster bekend onder Roeselare, 1ste afdeling, sectie A nummer 1232A3P0000 met een kadastrale 
oppervlakte van 2094,00m² en met een oppervlakte volgens meting van 2.094,14 m².

Het meetplan werd opgemaakt door Landmeterskantoor Sabbe + C° te Roeselare op 09.11.2015 met 
referentienummer 36015-10609.

Het ontwerp en het tracé van straat werden goedgekeurd door de gemeenteraad in vergadering van 
30.05.2011.

Deze kosteloze overdracht geschiedt om reden van openbaar nut en dit voor opname in het openbaar 
domein van de stad in uitvoering van de door het college van burgemeester en schepenen op 
29.07.2011 goedgekeurde verkaveling 1444, Izegemseaardeweg, nu Pieter Staessensstraat, en 
verkavelingsovereenkomst van 21.12.2011.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen aan dit besluit voor de Stad.

Dit betreft nl. een kosteloze overdracht. De kosten verbonden aan de overdracht en het opmaken van 
de akte zijn ten laste van de verkavelaar.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De overdracht en het ontwerp van akte worden goedgekeurd.

12 2016_GR_00079 Overdracht van grond met uitrustingswerken 
bestemd voor het openbaar domein uit het 
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bedrijvenpark ‘Wijnendale’, Wijnendalestraat - 
Ontwerp van akte - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet

Bijlagen
1. overeenkomst voor het uitvoeren van wegenis d.d. 12.07.2010
2. definitieve oplevering d.d. 07.07.2014
3. raadsbesluit d.d. 19.10.2009 goedkeuring samenwerkingsovereenkomst,stadsaandeel,ontwerp 

en wijze van gunnen
4. akte overdracht lot 4 op het meetplan d.d. 12.11.2013
5. bezettingsovereenkomst d.d. 2014 Stad Roeselare/Infrabel loten 1 en 3 op het meetplan
6. ontwerp van akte
7. meetplan d.d. 18.08.2014

Context en argumentatie
De definitieve overname van de uitrustingswerken uit deze verkaveling had plaats op 07.07.2014 met 
goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen op 25.08.2014.

Volgens de bepalingen van de overeenkomst voor het uitvoeren van wegenis van 12.07.2010 heeft de 
verkavelaar zich verbonden tot kosteloze overdracht van de grond met uitrustingswerken voor 
opname in het openbaar domein na de definitieve overname van de verkaveling. De verkavelaar duidt 
hiervoor een notaris naar keuze aan. De kosten verbonden met de overdracht en het opmaken van de 
akte zijn ten laste van de verkavelaar.

In uitvoering van voormelde overeenkomst werd op vraag van de verkavelaar al een vervroegde 
overdracht van lot 4 op het hierna vermelde metingsplan gerealiseerd door de Stad aan de 
ontwikkelaar bij notariële akte verleden voor notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk op 12.11.2013 
omdat dit deel uitmaakte van een lot bouwgrond in het bedrijvenpark.

Wat het fietspad op de loten 1 en 3 op dit metingsplan betreft, werd door de Stad in 2014 een 
bezettingsovereenkomst met Infrabel afgesloten.

Intussen is de verkavelaar, de naamloze vennootschap ‘Gijkor Immo II’, in het kader van een fusie 
overgenomen door de naamloze vennootschap ‘Koramic Real Estate’.

Voor de overdracht van de resterende loten op het metingsplan aan de Stad werd door notaris Jean-
Charles De Witte te Kortrijk een ontwerp van akte opgemaakt, waarbij de naamloze vennootschap 
‘Koramic Real Estate’, met zetel te 8500 Kortrijk, Ter Bede Business Center, Kapel ter Bede 84, de 
volgende onroerende goederen kosteloos overdraagt aan de stad Roeselare:
Stad Roeselare – 5de afdeling voorheen - Beveren

1. een perceel grond, gelegen nabij de Wijnendalestraat, thans gekadastreerd sectie A, deel van 
nummer 80/Y, voor een oppervlakte volgens meting van 9 a 43 ca

2. een perceel grond, gelegen nabij de Wijnendalestraat, thans gekadastreerd sectie A, nummer 
724/G/2 en deel van nummer 724/F/2, voor een oppervlakte volgens meting van 48 a 18 ca

3. een perceel grond, gelegen nabij de Wijnendalestraat, thans gekadastreerd volgens 
kadastrale legger sectie A, deel van nummer 724/F/2, voor een oppervlakte volgens meting 
van 51 ca.
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Deze goederen staan afgebeeld respectievelijk onder loten 2, 5 en 6 op een metingsplan opgemaakt 
door het landmetersbureau, bvba ‘Dumoulin Jos’, te 8800 Roeselare, Zwaaikomstraat 19, op 
18.08.2014, onder plannummer 2008/2543/204c.

De samenwerkingsovereenkomst Stad/verkavelaar, het ontwerp, het stadsaandeel en de keuze wijze 
van gunnen en voorwaarden ervan werden goedgekeurd door de gemeenteraad in vergadering van 
19.10.2009.

Deze kosteloze overdracht geschiedt om reden van openbaar nut en dit voor opname in het openbaar 
domein van de stad in uitvoering van de overeenkomst voor het uitvoeren van wegenis van 
12.07.2010.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen aan dit besluit voor de Stad.

Dit betreft nl. een kosteloze overdracht. De kosten verbonden aan de overdracht en het opmaken van 
de akte zijn ten laste van de verkavelaar.

 

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De overdracht en het ontwerp van akte worden goedgekeurd.

13 2016_GR_00080 Overdracht van grond met uitrustingswerken 
bestemd voor het openbaar domein uit de 
verkaveling 1384 Hof van Deynze - Ontwerp van 
akte - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet

Bijlagen
1. verkavelingsvergunning d.d. 07.07.2008
2. verkavelingsovereenkomst d.d. 06.04.2009
3. raadsbesluit d.d. 01.02.2008 goedkeuring ontwerp en trace van wegen
4. definitieve opleveringen
5. brief Elia d.d. 02.06.2016 met bijlage veiligheidsvoorschriften
6. ontwerp van akte
7. meetplan d.d. 05.11.2015

Context en argumentatie
De 2 definitieve overnames van de uitrustingswerken uit de verkaveling 1384 Hof van Deynze hadden 
plaats op 17.09.2012 met goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen op 
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28.12.2012 en op 15.09.2014 met goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen op 
22.09.2014.

Volgens de bepalingen van de verkavelingsovereenkomst van 06.04.2009 heeft de verkavelaar zich 
verbonden tot kosteloze overdracht van de grond met uitrustingswerken voor opname in het openbaar 
domein na de definitieve overname van de verkaveling. De verkavelaar duidt hiervoor een notaris naar 
keuze aan. De kosten verbonden met de overdracht en het opmaken van de akte zijn ten laste van de 
verkavelaar.

In uitvoering hiervan werd door notaris Karel Vandeputte met standplaats te Roeselare een ontwerp 
van akte opgemaakt, waarbij Terra² naamloze vennootschap, met zetel te 8610 Kortemark, 
Wilgenlaan 39, eigenaar van de grond, het volgend goed kosteloos overdraagt aan de Stad Roeselare:
Stad Roeselare – 5de afdeling Beveren
Een perceel grond, dienstig als straat, kadastraal gekend sectie C perceelnummer 994C en 
perceelnummer 1040F met een gezamenlijke oppervlakte volgens meting van 36 a 61 ca.

Hierbij is Hyboma, naamloze vennootschap, met zetel te 8610 Kortemark, tussenkomende partij, die 
als eigenaar van de gebouwen en van de infrastructuur verklaart zuiver en eenvoudig te verzaken aan 
het recht van opstal toegestaan in de verkavelingsakte verleden voor notaris Karel Vandeputte op 
12.06.2009.

Het meetplan werd opgemaakt door het studiebureau Geomex te Staden op 05.11.2015 met 
referentienummer 36505-10325.

Het ontwerp en het tracé van straten werden goedgekeurd door de gemeenteraad in vergadering van 
01.02.2008.

Deze kosteloze overdracht geschiedt om reden van openbaar nut en dit voor opname in het openbaar 
domein van de stad in uitvoering van de door het college van burgemeester en schepenen op 
07.07.2008 goedgekeurde verkaveling 1384/1 Bollaardstraat en verkavelingsovereenkomst van 
06.04.2009.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen aan dit besluit voor de Stad.

Dit betreft nl. een kosteloze overdracht. De kosten verbonden aan de overdracht en het opmaken van 
de akte zijn ten laste van de verkavelaar.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De overdracht en het ontwerp van akte worden goedgekeurd.

14 2016_GR_00085 Overdracht van grond met uitrustingswerken 
bestemd voor het openbaar domein uit de 
verkaveling 1415 Jacob van Maerlantlaan - Ontwerp 
van akte - Goedkeuring
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Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet

Bijlagen
1. verkavelingsvergunning d.d. 06.07.2009
2. wijziging van verkavelingsvergunning d.d. 07.01.2013
3. verkavelingsovereenkomst d.d. 27.07.2009
4. raadsbesluit d.d. 30.06.2009 goedkeuring ontwerp en trace van wegen
5. definitieve oplevering d.d. 28.05.2014
6. ontwerp van akte
7. meetplan d.d. 29.02.2016

Context en argumentatie
De definitieve overname van de uitrustingswerken uit deze verkaveling had plaats op 28.05.2014 en 
werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 07.07.2014.

Volgens de bepalingen van de verkavelingsovereenkomst van 27.07.2009 heeft de verkavelaar zich 
verbonden tot kosteloze overdracht van de grond met uitrustingswerken voor opname in het openbaar 
domein na de definitieve overname van de verkaveling. De verkavelaar duidt hiervoor een notaris naar 
keuze aan. De kosten verbonden met de overdracht en het opmaken van de akte zijn ten laste van de 
verkavelaar.

In uitvoering hiervan werd door notaris Jo Debyser met standplaats te Ardooie een ontwerp van akte 
opgemaakt, waarbij:
1) de heer David Luc, wonende te 8500 Kortrijk, Langemeersstraat 8/21,
2) mevrouw David Christine, wonende te 8400 Oostende, Vindictivelaan 32 bus 302,
3) mevrouw David Martine, wonende te 8310 Brugge, Vijversdreef 22,
4) mevrouw David Francine, wonende te 2018 Antwerpen, Haringrodestraat 38,
5) de nv Topan, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Vergunningenstraat 6,
6) de nv Terra², met maatschappelijke zetel te 8610 Kortemark, Wilgenlaan 39,
de volgende onroerende goederen kosteloos overdragen aan de Stad Roeselare:
Stad Roeselare – 1ste afdeling
Een perceel grond dienstig als straat, zijnde de bedding van een deel van de Jacob van Marlantlaan en 
Beatrijsstraat, wandelpad en groenzone, ten kadaster bekend 1ste afdeling sectie A:

 nummer 1004/A/3 en deel van nummers 1004/H/3, 1004/K/3 en 1024/M/2, met een 
oppervlakte volgens meting van 31 a 40 ca, zoals afgebeeld als lot A op het metingsplan;

 nummer 1006/K, met een oppervlakte volgens meting van 10 ca, zoals afgebeeld als lot B op 
het metingsplan;

 deel van nummers 1003/E en 1006/L, met een oppervlakte volgens meting van 13 a 22 ca, 
zoals afgebeeld als lot C op het metingsplan;

 nummer 1024/E/2 met een oppervlakte volgens meting van 1 a 79 ca, zoals afgebeeld als lot 
D op het metingsplan.

Het metingsplan werd opgemaakt op 27.02.2014 en aangepast op 29.02.2016 door landmeter Luc 
Dekien te Roeselare.

Het ontwerp en het tracé van straat werden goedgekeurd door de gemeenteraad in vergadering van 
30.06.2009.
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Deze kosteloze overdracht geschiedt om reden van openbaar nut en dit voor opname in het openbaar 
domein van de stad in uitvoering van de door het college van burgemeester en schepenen op 
06.07.2009 goedgekeurde verkaveling 1415 Jacob van Maerlantlaan met wijziging van 07.01.2013 en 
verkavelingsovereenkomst van 27.07.2009.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen aan dit besluit voor de Stad.

Dit betreft nl. een kosteloze overdracht. De kosten verbonden aan de overdracht en het opmaken van 
de akte zijn ten laste van de verkavelaar.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De overdracht en het ontwerp van akte worden goedgekeurd.

16 2016_GR_00091 Toekennen straatnaam "Deltalaan" aan nieuwe 
straat i.f.v. AZ Delta - Principiële vaststelling

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 1 van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen 
en pleinen.

Bijlagen
1. Wetgeving inzake toekennen straatnamen
2. Plan huidige wegenis
3. Plan te realiseren wegenis
4. Adviesvraag aan Deelraad 20-04-2016
5. Advies van Deelraad 10-05-2016
6. Advies Midwest Brandweerzone 23-05-2016
7. Advies Politiezone RIHO 22-07-2016

Context en argumentatie
Ter ontsluiting van het nieuwe ziekenhuis AZ Delta, Accent Business Park, Nieuwe Abeele Oost en 
West en Nieuwe Abeele Zuid, wordt het kruispunt van de N36 met de Kwadestraat heraangelegd. 
Hiervoor is een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning ingediend door AWV. Op het 
nieuwe kruispunt is een afzonderlijke weg voorzien naar het ziekenhuis.

Op vraag van o.a. nutsmaatschappijen naar het toekomstig, officiële adres van het ziekenhuis, lijkt het 
opportuun om deze weg een nieuwe straatnaam te geven.

Vanuit de raad van bestuur van AZ Delta werd de naam "Deltalaan" als voorstel geformuleerd.
Dit voorstel is ook aangenomen door de Deelraad Erfgoed.
Zowel de Brandweerzone Midwest als de Politiezone RIHO verleenden bij dit voorstel een gunstig 
advies.
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De naam 'Deltalaan' is makkelijk te situeren en is in analogie met andere steden: bv. Torhout met de 
St.-Rembertlaan (St.-Rembertziekenhuis), Brussel met de Bordetstraat (Bordetziekenhuis) en de Edith 
Cavellstraat (E. Cavellziekenhuis), Brugge-Assebroek met de St.-Lucaslaan (AZ St.-Lucas), Ronse met 
de Glorieuxlaan (AZ Glorieux), Herstal met de Rue Adré Renard (A. Renardziekenhuis), Bonheiden met 
de Imeldalaan (Imeldaziekenhuis),...
De toekomstige naam van de campus Rumbeke zou AZ Delta Campus Deltalaan worden, naast AZ 
Delta - Stadscampus en AZ Delta - Campus Menen.

Verdere procedure na beslissing gemeenteraad (principiële vaststelling) :

 Openbaar onderzoek (bekendmaking door aanplakking + proces-verbaal van afsluiting)
 Advies Cultuurraad
 Beslissing gemeenteraad voor definitieve vaststelling.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De toekenning van de straatnaam "Deltalaan" aan de nieuwe straat i.f.v. AZ Delta wordt principieel 
vastgesteld.

17 2016_GR_00092 Toekennen straatnaam "Varendijkhof" aan nieuwe 
straat in verkaveling Hectaar in de 
Honzebroekstraat - Principiële vaststelling

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 1 van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen 
en pleinen.

Bijlagen
1. Wetgeving inzake toekennen straatnamen
2. Verkavelingsplan met wegenis
3. Vraag aan deelraad
4. Voorstel familie Bylo
5. Advies Deelraad dd. 10-05-16
6. Advies Brandweerzone Midwest 23-05-2016
7. Advies Politiezone RIHO 22-07-2016

Context en argumentatie
H2 nv, Beselarestraat 103 te 8890 Moorslede diende op 21.03.2016 een aanvraag tot verkaveling in 
voor de nieuwe verkaveling van Hectaar in de Honzebroekstraat. Het college van burgemeester en 
schepenen heeft hiervoor een vergunning verleend in zitting van 18.07.2016.
De verkavelingsvergunning betreft het verkavelen van 4 volledige en 3 deelkadasterpercelen (deels 
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bebouwd) in 31 kavels voor ééngezinswoningen (13 open, 16 halfopen en 2 gesloten bebouwingen), 
het voorzien van een electriciteitscabine en interne openbare wegenis en het verder bouwrijp maken 
van site.

Dhr. & mevr. Bylo stelden voor om de nieuwe straat de naam "Vaerendyck" te geven. Deze naam 
verwijst naar de plaatselijke boerderij die ook deze naam draagt en naar een stuk grond dat door de 
familie ook zo genoemd werd. Het voorstel voor de straatnaam werd doorgegeven aan de Deelraad.

Op 10.05.2016 heeft de Deelraad het voorstel besproken en gaat in op het voorstel om de nieuwe 
straat "Varendijkhof" te noemen.
De verkaveling komt immers op de plaats waar nu nog een af te breken hoeve staat met als oude 
naam 'Vaerendyck'.

In het kader van de veiligheid verleende de brandweerzone Midwest een positief advies op 
23.05.2016 en de politiezone RIHO op 22.07.2016.

Verdere procedure na beslissing gemeenteraad (principiële vaststelling) :

 openbaar onderzoek (bekendmaking door aanplakking + proces-verbaal van afsluiting)
 Advies cultuurraad
 Beslissing gemeenteraad voor definitieve vaststelling.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De toekenning van de straatnaam "Varendijkhof" aan de nieuwe straat in de verkaveling Hectaar in de 
Honzebroekstraat wordt principieel vastgesteld.

2 2016_GR_00088 Kerkenplan - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Omzendbrief BB 2012/2
Subsidies voor (niet-beschermde) gebouwen van de eredienst, gebouwen voor de openbare 
uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en crematoria

Bijlagen
1. Kerkenplan
2. Advies Bisdom
3. Omzendbrief BB 2014

Context en argumentatie
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In overleg tussen de Stad en het Centraal kerkbestuur werd een kerkenplan opgemaakt. Dit werd 
gefinaliseerd in het overleg op 29 april 2016.

De bedoeling van het opstellen van een kerkenplan is om in onderling overleg tussen het 
gemeentebestuur en de verschillende kerkfabrieken tot een langetermijnvisie te komen m.b.t. de 
toekomst van de parochiekerken op het grondgebied van de Stad.

Deze langetermijnvisie is ook belangrijk bij het beoordelen van een dossier voor het bekomen van 
subsidies voor (niet-beschermde) gebouwen van de eredienst, gebouwen voor de openbare 
uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en crematoria. Om de beschikbare 
middelen zo gericht mogelijk in te zetten is de langetermijnvisie een voorwaarde voor de toekenning 
van subsidies.

In het schrijven van 27 september 2016 deelt het Bisdom Brugge mee dat kanunnik Koen Vanhoutte 
in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan goedkeuring verleende aan dit kerkenplan.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Stemming volgens fractie
- 33 stem(men) voor: Kris Declercq; Griet Coppé; Nathalie Muylle; José Debels; Marc Vanwalleghem; 
Bart Wenes; Filiep Bouckenooghe; Frans Dochy; Luc Martens; Geert Huyghe; Ria Vanzieleghem; 
Stefaan Van Coillie; Michèle Hostekint; Henk Kindt; Gerdi Casier; Frederik Nuytten; Tania Feys; Leen 
Sercu; Steven Dewitte; Maarten Vinckier; Francis Reynaert; Filiep Manhaeve; Siska Rommel; Frederik 
Declercq; Brecht Vermeulen; Mieke Van Hootegem; Daniel Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; Trees 
Coffyn; Lieve Lombaert; Maxim Deweerdt; Lien Vuylsteke; Dirk Lievens
- 3 onthouding(en): Filip Deforche; Immanuel De Reuse; Cyriel Ameye

Artikel 1
Het kerkenplan, opgemaakt in onderling overleg tussen de Stad en het Centraal Kerkbestuur en 
opgenomen in bijlage van dit besluit, wordt goedgekeurd.
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15 2016_GR_00093 Weg- en rioleringswerken in de verkaveling 
Koerswijk - Oude Oekensestraat/Odiel 
Defrayestraat - ontwerp en tracé van straten  
- Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Art. 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Bijlagen
1. Aanvraagformulier verkavelingsvergunning
2. Opmetingsplan - Bestaande toestand plan 1-3
3. Verkavelingsplan plan 2-3
4. Overdracht aan openbaar domein plan 3-3
5. Grondplan bestaande toestand plan 1-8
6. Grondplan ontworpen toestand plan 2-8
7. Lengteprofielen RWA en DWA plan 3-8
8. Terreinsnedes plan 4-8
9. Dwarsprofielen plan 5-8
10. Typedwarsprofielen plan 6-8
11. Detail bufferbekken en inspectieput plan 7-8
12. Beplantingsplan plan 8-8
13. Deel 1 Bijzonder bestek - Inhoud bouwaanvraag infrastructuur
14. Deel 2 Bijzonder bestek - Weg- en rioleringswerken
15. Deel 3 Bijzonder bestek - Inschrijving
16. Deel 4 Bijzonder bestek - Raming

Context en argumentatie
Dumoulin Jos uit Roeselare heeft in opdracht van 

 nv Novus, Scheepsdalelaan 60 te 8000 Brugge
 Cva H&D, Oekensestraat 120 te 8800 Roeselare
 nv R.D.B., Sint-Michielsstraat 3 bus 21 te 8800 Roeselare
 nv Bouw Francis Bostoen, Koninginnelaan 2/3 te 9031 Gent.

een lastenboek opgemaakt voor de weg- en rioleringswerken in de verkaveling 
"Koerswijk" - Oude Oekensestraat/Odiel Defrayestraat. 

Het betreft de aanleg van riolering, wegenis, wandel- en fietspaden, bufferbekken en 
groenvoorziening binnen de verkaveling. De toegang tot de verkaveling wordt genomen 
via de Odiel Defraeyestraat en de Oude Oekensestraat.  

Conform het rioleringsbeleid in Vlaanderen en in overeenstemming met de gemeentelijke 
en provinciale reglementeringen werd een gescheiden rioleringsstelsel ontworpen. Het 
hemelwater van het openbaar domein en de private percelen wordt gebufferd, aan 410 
m³/ha verharde oppervlakte, in de wadi gelegen in de groenzone. De wadi heeft een 
buffervolume van  823 m³ met een vertraagde afvoer van 5l/sec/ha. Het buffervolume 
197 m³ van de te dempen buffer van de verkaveling Maria’s Linde fase II wordt 
gecompenseerd in de rioleringsbuizen.
De droogweerriolering, DWA leiding, wordt aangesloten op de DWA riolering t.h.v. de 
Oude Oekensestraat. De DWA leiding wordt uitgevoerd in grésbuizen met een diameter 
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van 250 mm.
De hoofdweg heeft een rooilijnbreedte van 9 m. De weg is opgebouwd uit een rijbaan 
van 5 m breed in asfalt. Aan beide zijden van de rijweg wordt een ter plaatse gegoten 
watergreppel gelegd met een voetpad van 1,5 m in betonstraatstenen.
De openbare erfstraat heeft een rooilijnbreedte van 8 m en wordt uitgevoerd in grijze 
betonstraatstenen. De aanleg van de voetpaden, opritten en de verharding van de 
erfstraten zal gebeuren na de woningbouw.

De verkaveling omvat de creatie van 75 loten bouwgrond, bestemd voor de bouw van 
ééngezinswoningen. Er worden 42 halfopen, 24 gesloten, 3 open en 6 halfopen (als 
stapelwoning) bebouwingen gerealiseerd. Een totaal van 81 entiteiten. 

De aanlegkosten worden geraamd op  € 1.400.496,25 incl. btw en zijn volledig ten laste 
van de bouwheer.

De totale uitvoeringstermijn bedraagt 160 werkdagen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen aan dit besluit voor de Stad.

Besluit
Stemming volgens fractie
- 33 stem(men) voor: Kris Declercq; Griet Coppé; Nathalie Muylle; José Debels; Marc 
Vanwalleghem; Bart Wenes; Filiep Bouckenooghe; Frans Dochy; Luc Martens; Geert 
Huyghe; Ria Vanzieleghem; Stefaan Van Coillie; Michèle Hostekint; Henk Kindt; Gerdi 
Casier; Frederik Nuytten; Tania Feys; Leen Sercu; Steven Dewitte; Maarten Vinckier; 
Francis Reynaert; Filiep Manhaeve; Siska Rommel; Frederik Declercq; Brecht Vermeulen; 
Mieke Van Hootegem; Daniel Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; Trees Coffyn; Lieve 
Lombaert; Maxim Deweerdt; Lien Vuylsteke; Dirk Lievens
- 3 onthouding(en): Filip Deforche; Immanuel De Reuse; Cyriel Ameye

Artikel 1
Het ontwerp en het tracé van straten voor de weg- en rioleringswerken in de verkaveling 
"Koerswijk" - Oude Oekensestraat/Odiel Defrayestraat" worden goedgekeurd.

20:45 - Justine Pillaert, gemeenteraadslid betreedt de zitting

18 2016_GR_00087 Plaatsing van camera's op TRAX-site - Advies

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 5§2 van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik 
van bewakingcamera's.

Bijlagen
1. Advies korpschef PZ Riho camerabewaking TRAX-site
2. Besluit CBS d.d. 03.10.2016 mbt aanleg glasvezelverbinding
3. Besluit CBS d.d. 03.10.2016 - leveren en plaatsen van camera's
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Context en argumentatie
In het licht van preventie, opsporing van misdrijven, ordeverstoring, overlast en 
vandalisme, het leveren van bewijzen van misdrijven en evenementenbeheersing wordt 
het cameratoezicht uitgebouwd op de publieke ruimte van de TRAX-site.

Er wordt een combinatie van roterende PTZ (360°) camera's met het oog op toezicht en 
vaste camera's met het oog op identificatie geplaatst. Er wordt geen camerabewaking 
voorzien in de lokalen die verhuurd worden.

De beelden worden rechtstreeks binnengebracht bij de politiezone RIHO door aansluiting 
op het glasvezelnetwerk van de Stad en de draadloze verbinding van de politie.

De beelden kunnen in real-time bekeken worden op de dispatching van de politie, Accent 
Business Park, Kwadestraat 159, 8800 Roeselare.

Advies
Ondersteuning - Gebouwen
Gunstig advies

Politiezone RIHO
Gunstig advies

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen m.b.t. de plaatsing, maar wel m.b.t. de aankoop van de 
camera's en de aanleg van glasvezelkabel. Dit behoort echter tot de bevoegdheid van het 
college van burgemeester en schepenen.

Besluit
Stemming volgens fractie
- 23 stem(men) voor: Kris Declercq; Griet Coppé; Nathalie Muylle; José Debels; Marc 
Vanwalleghem; Bart Wenes; Filiep Bouckenooghe; Frans Dochy; Luc Martens; Geert 
Huyghe; Ria Vanzieleghem; Stefaan Van Coillie; Michèle Hostekint; Henk Kindt; Gerdi 
Casier; Frederik Nuytten; Tania Feys; Leen Sercu; Steven Dewitte; Filip Deforche; 
Immanuel De Reuse; Cyriel Ameye; Dirk Lievens
- 14 onthouding(en): Maarten Vinckier; Francis Reynaert; Filiep Manhaeve; Siska 
Rommel; Frederik Declercq; Brecht Vermeulen; Mieke Van Hootegem; Daniel Vanden 
Berghe; Bart De Meulenaer; Trees Coffyn; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Maxim 
Deweerdt; Lien Vuylsteke

Artikel 1
De plaatsing van camerabewaking op de publieke ruimte van de TRAX-site wordt positief 
geadviseerd.

19 2016_GR_00072 Stedelijk onderwijs: beginselverklaring 
neutraliteit - Goedkeuring
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Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 42 van het gemeentedecreet

Juridische grond
 De wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de 

onderwijswetgeving, artikelen 6 en 6 bis
 Het Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, artikelen 3, 42° en 62
 De Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, artikelen 3, 33°/1 en 15
 Het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 56

Bijlagen
1. neutraliteitsverklaring
2. Toelichting bij beginselverklaring

Voorgeschiedenis
In de brief van 21 juni 2016 vraagt OVSG vzw om de beginselverklaring neutraliteit goed 
te keuren met het oog op een brede gedragenheid binnen het gemeentelijk net.

Context en argumentatie
In de algemene vergadering van OVSG vzw van 9 juni 2016 werd de beginselverklaring 
neutraliteit goedgekeurd. Ook de algemene vergadering van VVSG vzw heeft zich hierbij 
aangesloten.

Het gemeentelijk onderwijs is een openbare dienst die moet beantwoorden aan de 
principes van neutraliteit. Met deze beginselverklaring wil het gemeentelijk onderwijs zich 
nog duidelijker profileren als neutrale onderwijsverstrekker. Deze verklaring bevat de 
principes van wat neutraliteit betekent in een school, een academie of een centrum van 
het stedelijk en gemeentelijk onderwijs.

Het formuleren van een lokaal gedragen pedagogisch, artistiek of agogisch project 
behoort tot de autonomie van het schoolbestuur. De beginselverklaring vormt daarbij de 
gemeenschappelijke noemer voor het hele stedelijk en gemeentelijk onderwijs, 
waaronder de lokale projecten een plek vinden.

Door de goedkeuring gaat het gemeentebestuur het engagement aan om het eigen 
pedagogisch project, het eigen schoolreglement en de eigen onderwijspraktijk hiermee in 
overeenstemming te brengen en dit zowel voor het basisonderwijs als het deeltijds 
kunstonderwijs.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen budgettaire gevolgen.

Besluit
Stemming volgens fractie
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- 34 stem(men) voor: Kris Declercq; Griet Coppé; Nathalie Muylle; José Debels; Marc 
Vanwalleghem; Bart Wenes; Filiep Bouckenooghe; Frans Dochy; Luc Martens; Geert 
Huyghe; Ria Vanzieleghem; Stefaan Van Coillie; Michèle Hostekint; Henk Kindt; Gerdi 
Casier; Frederik Nuytten; Tania Feys; Leen Sercu; Steven Dewitte; Maarten Vinckier; 
Francis Reynaert; Filiep Manhaeve; Siska Rommel; Frederik Declercq; Brecht Vermeulen; 
Mieke Van Hootegem; Daniel Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; Trees Coffyn; Lieve 
Lombaert; Justine Pillaert; Maxim Deweerdt; Lien Vuylsteke; Dirk Lievens
- 3 onthouding(en): Filip Deforche; Immanuel De Reuse; Cyriel Ameye

Artikel 1
De beginselverklaring neutraliteit van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs wordt 
goedgekeurd.

Artikel 2
De stedelijke onderwijsinstellingen (basisonderwijs en deeltijds kunstonderwijs) 
verbinden zich ertoe om de principes van neutraliteit te verankeren in het pedagogisch 
project, in het schoolreglement en het schoolwerkplan.

Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan OVSG vzw.
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20:56 - Geert Sintobin, Secretaris verlaat de zitting
20:56 - Sofie Deforce, Wnd. stadssecretaris betreedt de zitting

IR 13 Amendement van raadslid Lieve Lombaert: Doel van de functie 
financieel beheerder

 

Indiener(s):
Lieve Lombaert, N-VA
Toelichting:
"Leiden (plannen, organiseren, coördineren, opvolgen, evalueren, rapporteren en 
bijsturen) van de activiteiten van de financiële functie binnen de gemeente teneinde de 
doelstellingen van het bestuur te vrijwaren via een effectief, efficiënt en kostenbewust 
beheer."

Antwoord
Aangezien de goedkeuring van de functieomschrijving van de financieel beheerder 
uitgesteld werd naar een volgende zitting is dit zonder voorwerp.

20 2016_GR_00089 Functiebeschrijving stadssecretaris - 
financieel beheerder - Vaststelling

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 26 van de rechtspositieregeling stadspersoneel bepaalt het volgende:

“De gemeenteraad stelt de functiebeschrijving voor de functies van stadssecretaris en 
financieel beheerder vast”.

Juridische grond
De artikelen van het gemeentedecreet waarin de decretale taken zijn opgenomen voor :

 de stadssecretaris
 de financieel beheerder

Bijlagen
1. Functiebeschrijving Financieel beheerder 2016 - ontwerp
2. Functiebeschrijving stadssecretaris- ocmwsecretaris - ontwerp
3. Functiebeschrijving stadssecretaris - huidig
4. Functiebeschrijving financieel beheerder - huidig

Context en argumentatie
Artikel 26 van de rechtspositieregeling stadspersoneel bepaalt dat de gemeenteraad de 
functiebeschrijving voor de functies van stadssecretaris en financieel beheerder vast 
stelt.
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Rekening houdende met de constante evolutie in het takenpakket van beide functies en 
de verregaande integratie van de OCMW werking met de Stad is het aangewezen om 
deze functiebeschrijvingen hervast te stellen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
De hervaststelling van de functiebeschrijvingen heeft geen financiële weerslag.

Besluit

Artikel 1
De functiebeschrijving van de stadssecretaris/OCMW secretaris, zoals opgenomen in 
bijlage van deze gemeenteraadsbeslissing, wordt hervastgesteld.

Stemming artikel 1: 
25 stem(men) voor: Kris Declercq; Griet Coppé; Nathalie Muylle; José Debels; Marc 
Vanwalleghem; Bart Wenes; Filiep Bouckenooghe; Frans Dochy; Luc Martens; Geert 
Huyghe; Ria Vanzieleghem; Stefaan Van Coillie; Michèle Hostekint; Henk Kindt; Gerdi 
Casier; Frederik Nuytten; Tania Feys; Leen Sercu; Steven Dewitte; Maarten Vinckier; 
Francis Reynaert; Filip Deforche; Immanuel De Reuse; Cyriel Ameye; Dirk Lievens
12 onthouding(en): Filiep Manhaeve; Siska Rommel; Frederik Declercq; Brecht 
Vermeulen; Mieke Van Hootegem; Daniel Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; Trees 
Coffyn; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Maxim Deweerdt; Lien Vuylsteke

Artikel 2
De functiebeschrijving van de financieel beheerder wordt in een volgende zitting 
voorgelegd aan de gemeenteraad.

Stemming artikel 2: 
Met algemene stemmen



FUNCTIEBESCHRIJVING STADSSECRETARIS / OCMW SECRETARIS 

Voorafgaande bemerking : 

Gezien de verregaande samenwerking tussen Stad en OCMW Roeselare, en de feitelijke ambtelijke integratie 

van beider diensten, wordt in geval van uitoefening van beide secretarisfuncties door dezelfde functiehouder 

geopteerd voor één enkele functiebeschrijving. Dit maakt het eenduidiger en eenvoudiger voor de 

functiehouder enerzijds, en de bestuursorganen aan wie de functiehouder rapporteert anderzijds. Op die 

manier wordt ook een solide basis gecreëerd om één enkele geïntegreerde evaluatieprocedure te voeren. 

Juridisch en formeel blijft het wel zo dat voorliggende functiebeschrijving zowel door Stad als OCMW 

afzonderlijk moet worden vastgesteld (door de daartoe bevoegde organen), elk voor wat betreft hun 

bevoegdheden en opdrachten. Eenzelfde aanpak zal trouwens ook blijven gelden voor elke andere formele 

beslissing die hiermee verbonden is (bv. evaluatie).  

Omwille van de leesbaarheid wordt hieronder geregeld de algemene term “bestuur” of “bestuursorganen” 

gebruikt. Hierbij wordt voor de Stad bedoeld : Gemeenteraad, Voorzitter Gemeenteraad, Burgemeester en 

College van Burgemeester en Schepenen, al naar gelang het geval en hetgeen het globale juridisch kader 

(wetten, decreten, raadsbeslissingen, huishoudelijke reglementen, bevoegdheidsdelegaties, …) daaromtrent 

bepaalt. Voor het OCMW wordt bedoeld : OCMW-Raad, OCMW-Voorzitter, Vast Bureau, al naar gelang het 

geval en hetgeen het globale juridische kader daaromtrent bepaalt. 

FUNCTIEBENAMING/GRAAD EN FUNCTIONELE LOOPBAAN 

Stadssecretaris (decretale graad) - OCMW secretaris (decretale graad) 

DOEL VAN DE FUNCTIE 

Leiden (plannen, organiseren, opvolgen, coördineren en evalueren) van de activiteiten van alle diensten binnen 

Stad en OCMW Roeselare, teneinde beide besturen te ondersteunen bij het realiseren van de vooropgestelde 

doelstellingen en een adequate individuele en collectieve dienstverlening aan de bevolking te verzekeren. 

PLAATS IN DE ORGANISATIE  

U bent eerste adviseur van het bestuur evenals de verbindingspersoon tussen de medewerkers en de 

bestuursorganen. U hebt in deze scharnierfunctie, op het knooppunt van administratie en beleid, een 

belangrijke coördinatierol. 

U rapporteert aan: de respectievelijke bestuursorganen van Stad en OCMW, al naar gelang het geval en volgens 

hetgeen het globale juridische kader daaromtrent bepaalt.  

RESULTAATSGEBIEDEN 

RESULTAATSGEBIED 1: ORGANISATIE EN WERKINGSPROCESSEN 

U bent de verbindingsfiguur tussen bestuur en administratie.  
 
Dit houdt onder meer in dat u: 

- als voorzitter het managementteam aanstuurt 

- de leden van het managementteam correct, tijdig en volledig de informatie verschaft die bruikbaar is 
voor het managen van hun entiteiten en erop toeziet dat deze entiteiten op hun beurt rapporteren 
aan het managementteam 
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- instaat voor de algemene leiding van de diensten. U werkt hiervoor samen met het managementteam 
dat de coördinatie van de diensten ondersteunt 

- instaat voor de werking van de diensten inzake voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid 

- instaat voor adequate organisatiestructuren zodat de ganse organisatie op een efficiënte en effectieve 
manier kan handelen 

- instaat voor het opzetten van systemen om de kwaliteit van de dienstverlening te bewaken 

- in overleg met het managementteam zorgt voor het opstellen van het voorontwerp van: 

 het organogram 

 de personeelsformatie 

 de rechtspositieregeling van het personeel 

 de strategische nota van het meerjarenplan en de herziening ervan 

 de beleidsnota van het budget 

 de verklarende nota van een budgetwijziging 

- instaat voor de interne controle op de werking van de diensten. U stelt, na overleg met het 
managementteam, een intern controlesysteem vast, overeenkomstig de decretale bepalingen ter 
zake. U staat in voor de organisatie en de werking van dit systeem en rapporteert daarover periodiek, 
eveneens conform de decretale bepalingen ter zake 

- U geeft leiding aan uw rechtstreekse medewerkers, coacht en motiveert hen volgens de principes van 
het personeelsbeleid van de Stad Roeselare. Dit houdt onder meer in dat u: 

 hen adviseert en eventueel begeleidt bij hun dagelijkse werkzaamheden 
 hen informeert 
 vormings- en opleidingsbehoeften bepaalt voor uw rechtstreekse medewerkers 
 ontwikkelgesprekken voert 
 bij evaluaties fungeert als eerste evaluator voor uw rechtstreekse medewerkers en als tweede 

evaluator voor een aantal medewerkers van de afdelingen/diensten/kabinetten/fracties. U volgt 
daarnaast de prestaties van medewerkers met een sleutelfunctie binnen de stad op, ook al bent u 
niet de tweede evaluator 

- tenminste na iedere volledige vernieuwing van het bestuur, namens het managementteam een 
afsprakennota sluit met de bestuursorganen over de wijze waarop u en de overige leden van het 
managementteam met de bestuursorganen samenwerken om de beleidsdoelstellingen te realiseren, 
en over de omgangsvormen tussen bestuur en administratie . 
 

RESULTAATSGEBIED 2: BELEIDSVOORBEREIDING- DE MEERJARENPLANNING EN HET BUDGET 

 
Op basis van de prioriteiten van het bestuur staat u in voor de opmaak van een voorontwerp voor de 
strategische nota van het meerjarenplan, de beleidsnota van het jaarlijks budget en de verklarende nota van de 
budgetwijziging, teneinde een kader te creëren dat richting geeft bij het nemen van de operationele 
beslissingen en acties.  
 
Dit houdt onder meer in dat u: 

- in overleg met alle betrokken diensten, zorgt voor een voorontwerp van een strategische nota van het 
meerjarenplan, gelinkt aan de stadsmissie en dat volgens de principes van de beleids- en beheercyclus 

- in overleg met de financieel beheerder, zorgt voor de financiële nota van het meerjarenplan, de 
beleidsnota bij het jaarlijks budget en de verklarende nota van budgetwijzigingen 

 
U staat in voor de afstemming van de voorontwerpen van de beleidsplannen met het bestuur. 
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RESULTAATSGEBIED 3: FACILITEREN EN ORGANISEREN VAN DE WERKING VAN DE 

BESTUURSORGANEN 

 
U vervult opdrachten met betrekking tot de organisatie en de werking van de bestuursorganen. 
 
Dit houdt onder meer in dat u: 

- de nodige handelingen stelt voor de installatie van nieuwe bestuursorganen en - in geval van open 
vallen van het mandaat van een of meerdere individuele leden van bestuursorganen – voor de 
procedure van vervanging 

- de verzoeken van raadsleden inzake de uitoefening van hun prerogatieven (inzagerecht, recht van 
afschrift, bezoekrecht) op tijdige en correcte wijze afhandelt 

- de zaken voorbereidt die aan de bestuursorganen worden voorgelegd, teneinde een vlotte en 
efficiënte behandeling en besluitvorming te bevorderen. In de praktijk komt dit erop neer dat u de 
diensten opdracht geeft om deze zaken voor te bereiden en dat u de diensten die rechtstreeks onder 
u ressorteren laat instaan voor de administratieve en logistieke ondersteuning van de besluitvorming 

- de bestuursorganen adviseert op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. Dit doet u zowel op 
structurele als op ad hoc-basis en zowel vanuit het korte termijn- als lange termijnperspectief. U kan 
hiervoor uiteraard beroep doen op de kennis aanwezig in de diverse diensten 

- de vergaderingen van de bestuursorganen in persoon bijwoont of instaat voor uw 
vertegenwoordiging, verantwoordelijk bent voor het opstellen en het ondertekenen van de notulen, 
alsook het bewaren van de originelen van deze notulen. 

 
U staat in voor het opmaken en ondertekenen van de akten.  
 
Dit houdt onder meer in dat u: 

- instaat voor de kantmelding in de notulen van de beslissingen inzake bestuurlijk toezicht 

- instaat voor de medeondertekening van de reglementen, verordeningen, beslissingen, akten en alle 
andere stukken of briefwisseling die specifiek betrekking hebben op de bestuursorganen. U kan deze 
bevoegdheid delegeren 

- instaat voor de medeondertekening van de briefwisseling. U kan deze bevoegdheid delegeren. 
 
 

RESULTAATSGEBIED 4: BELEIDSUITVOERING EN DIENSTVERLENING AAN DE BEVOLKING 

 
U leidt het managementteam.  
 
Dit houdt onder meer in dat u: 

- het managementteam regelmatig samenroept om te vergaderen onder uw voorzitterschap 

- samen met de andere leden van het managementteam de missie van de stad gestalte geeft en deze 
vertaalt in strategische doelstellingen 

- de leden van het managementteam stimuleert om op hun domein relevante beleidsvoorstellen te 
formuleren, in lijn met de bestuursakkoorden 

- het managementteam begeleidt bij de uitoefening van haar taken, meer bepaald: 

 ondersteunen van de coördinatie van de diensten bij de beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering 
en beleidsevaluatie 

 bewaken van de eenheid in de werking 

 bewaken van de kwaliteit van de organisatie en de stedelijke werking. 
 
U leidt, faciliteert belangrijke (strategische-, veranderings-) projecten. 

U coördineert directie-overschrijdende dossiers en moeilijke (probleem)dossiers. 
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U bewaakt de interne communicatie. U zorgt voor een intern communicatieplan en zorgt dat de interne 
verslaggeving tijdig verspreid wordt aan alle belang- en rechthebbenden. 

U organiseert de behandeling van de briefwisseling. 

U organiseert het beheer van het stadsarchief. 

U zorgt voor de interne organisatie van klachtenbehandeling. 

U zorgt voor de interne organisatie van de behandeling van de aanvraag van ieder natuurlijk persoon, 
rechtspersoon of groepering ervan die verzoekt bestuursdocumenten openbaar te maken in het kader van 
(passieve) openbaarheid van bestuur. 

 

RESULTAATSGEBIED 5: HOOFD VAN HET PERSONEEL 

 
Als hoofd van het personeel staat u, met respect voor het reglementair kader en beschikbare budgetten, in 
voor het nemen van HR-initiatieven opdat de diensten kunnen beschikken over voldoende, competente en 
gemotiveerde medewerkers zodat opdrachten en doelstellingen kunnen gerealiseerd worden.  
 
Dit houdt onder meer in dat u: 

- aan het hoofd staat van het personeel en bevoegd bent voor het dagelijks personeelsbeheer 

- de lokale rechtspositieregeling toepast 

- instaat voor het dagelijks personeelsbeheer 

- in overleg met bestuur en managementteam werkt aan een geschikte organisatiecultuur 

- verzekert dat de randvoorwaarden vervuld zijn opdat de leidinggevenden op een correcte manier het 
personeelsbeleid uitvoeren binnen hun diensten, hier eveneens toezicht op houdt, aandacht heeft 
voor welzijn op het werk, conflicten tussen partijen helpt oplossen 

- het personeelskader en het personeelsbudget bewaakt 

- deel neemt aan het syndicaal overleg en mee instaat voor een goed sociaal klimaat in de organisatie 
 

RESULTAATSGEBIED 6: INTERNE EN EXTERNE CONTACTEN  

 
Interne contacten  
Afstemmen van de werking met de verschillende politieke en andere actoren teneinde, door een goede 
communicatie en het nastreven van consensus, een effectief en efficiënt en ambtelijk bestuur te bevorderen.  
 
Dit houdt onder meer in dat u: 

- de besprekingen en beslissingen van de bestuursorganen terugkoppelt naar de administratie (en 
omgekeerd) 

- waakt over de scheiding tussen de bestuursorganen en de administratie en het respecteren van 
elkaars rol  

- conflicten tussen partijen helpt oplossen  

- interne overlegvergaderingen voor zit of bijwoont 

- de informatiedoorstroming en uitwisseling tussen alle actoren bevordert en stimuleert 

- de regierol organiseert t.a.v. het samenbrengen van actoren in het lokale beleid waardoor er 
voldoende afstemming ontstaat tussen de verschillende spelers 

- samenwerkingsverbanden met andere besturen stimuleert en mee ontwikkelt 
 
Externe contacten  
Onderhouden van goede externe contacten met relevante organisaties of instanties en de organisatie 
vertegenwoordigen, teneinde de werking van het bestuur te faciliteren en/of haar belangen te verdedigen.  
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Dit houdt onder meer in dat u: 

- in voorkomend geval goede contacten verzekert met de toezichthoudende overheid (afstemming, 
informatie-uitwisseling, verkrijgen van advies).  

- goede contacten onderhoudt met collegae van andere besturen; formeel (intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden, OCMW-verenigingen, ..) of informeel (uitwisseling van ervaring, advies,…). 

- het beleid mee vorm en bekendheid geeft.  

- zelf of via de medewerkers contacten onderhoudt met externe experten of dienstverleners die voor 
het bestuur werken (advocaten, projectontwikkelaars, studiebureaus, consultants,…).  

- netwerken uitbouwt met actoren die bij de werking van de gemeentelijke overheid (kunnen) 
betrokken zijn.  

- In staat voor een adequate externe communicatie en public relations.  

- het bestuur of de administratie vertegenwoordigt in diverse organisaties of op evenementen, fora,…  

RESULTAATSGEBIED 7: FINANCIEEL MANAGEMENT 

 
U voert de decretaal verplichte taken met betrekking tot het financieel management uit.  
 
Dit houdt onder meer in dat u: 

- gepaste controlemaatregelen treft 

- na advies van de financieel beheerder kasverrichtingen opdraagt aan één of meerdere medewerkers 
die hierdoor dan ‘rekenplichtig’ worden 

- de betalingsopdrachten ondertekent 

- beslist om, na advies van de financieel beheerder, bepaalde personeelsleden een provisie ter 
beschikking te stellen voor de betaling van geringe exploitatie-uitgaven van dagelijks bestuur en te 
belasten met de inning van geringe dagontvangsten  … 
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COMPETENTIES  

 

VOORTDUREND VERBETEREN 

U zet anderen er toe aan mee te denken/werken aan de verbetering van de manier van werken (binnen de 
eigen functie, dienst, departement, organisatie). (stimuleren) – niveau 4 

- Voorziet in mogelijkheden tot permanente vorming en bijscholing van anderen en stimuleert het 
gebruik daarvan. 

- Leert anderen alert zijn voor toekomstige uitdagingen en voor wat ze voor de eigen werking kunnen 
betekenen. 

- Stimuleert anderen om kritisch te kijken naar de huidige werking en om voorstellen tot verbetering te 
formuleren. 

 
 

KLANTGERICHT HANDELEN 

U onderneemt structurele acties om de dienstverlening van een grote entiteit of de volledige organisatie aan 
klanten te optimaliseren. (proactiviteit/structureel – grote entiteit/ volledige organisatie)- niveau 4 

- Legt voor de grote entiteit/organisatie meetbare doelstellingen vast op het vlak van klantgerichtheid 
en klantentevredenheid. 

- Past binnen de grote entiteit /organisatie de diensten, procedures, doelstellingen aan om beter aan 
toekomstige behoeften en verwachtingen van klanten te beantwoorden. 

- Zet systemen op om een kwaliteitsvolle aanpak te garanderen. 
- Voorziet voor de grote entiteit /organisatie in een systematische enquête rond klantentevredenheid 

(procedures). 
- Stimuleert anderen om de klantgerichtheid van hun aanpak voortdurend in vraag te stellen en te 

verbeteren. 

 

SAMENWERKEN 

U creëert gedragen samenwerkingsverbanden met en tussen verschillende groepen. (Stimuleren + 
systematisch inbakken tussen verschillende groepen)- niveau 4 

- Creëert structuren om de samenwerking met andere ploegen/diensten/departementen te verbeteren. 
- Neemt informele initiatieven om de samenwerking met en tussen andere 

ploegen/diensten/departementen te verstevigen. 
- Draagt samenwerking uit als belangrijke waarde in de ploeg/dienst/departement/organisatie en 

daarbuiten en spreekt anderen daarop aan.  
- Creëert een draagvlak voor problemen, beslissingen en acties die de eigen ploeg/dienst/departement 

overstijgen. 
- Creëert en benut de gepaste communicatiekanalen en stimuleert het overleg rond aangelegenheden 

die de eigen ploeg/dienst/departement overstijgen. 
- Werkt actief aan het scheppen van een goede vertrouwensband met andere 

ploegen/diensten/departementen. 
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RESULTAATSGERICHT HANDELEN 

U ontwikkelt systemen om de doelstellingen te halen – niveau 4 
- Stelt procedures op om de voortgang van de eigen taken en verantwoordelijkheden en van 

gedelegeerde taken te bewaken.  
- Initieert systematische communicatie om anderen op te volgen. 
- Definieert processen om anderen te checken op hun voortgang ten aanzien van 

langetermijnresultaten. 
- Definieert duidelijke criteria op basis waarvan de voortgang en de kwaliteit van het proces worden 

beoordeeld.  

 

NETWERKEN 

U bouwt doelgericht een invloedrijk, professioneel netwerk uit over de grenzen van de eigen 
taak/ploeg/dienst/departement/organisatie dat u structureel aanwendt voor professionele doeleinden – 
niveau 3 

- Kan zijn netwerk inschakelen om de eigen werkzaamheden te ondersteunen (informatie 
verzamelen,…). 

- Betrekt anderen bij de eigen professionele netwerken en stimuleert hen die uit te bouwen.  
- Schakelt anderen in om een breder draagvlak te creëren waardoor de organisatie haar doelstellingen 

beter kan waarmaken. 
- Zoekt gericht contact met anderen die een rol kunnen spelen in de uitbouw van een invloedrijk 

netwerk. 
- Is integer, samenwerkend en niet-manipulatief ingesteld bij het inschakelen van zijn netwerk. 

 

CONCEPTUALISEREN 

U ontwikkelt een eigen beleid dat het departement/de organisatie op lange termijn beïnvloedt- niveau 3 
- Anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen en de toekomst, evenals op de manier om de eigen 

ploeg/dienst/departement/organisatie hierop voor te bereiden.  
- Komt met plannen en ideeën met een looptijd van enkele jaren.  
- Houdt vast aan de langetermijnvisie, niettegenstaande de dagelijkse gebeurtenissen.  
- Brengt een eigen beleid naar voren dat gebaseerd is op een duidelijke visie op de missie en de 

doelstellingen van de ploeg/dienst/departement/organisatie.  
 

OMGAAN MET STRESS 

U blijft kalm en rustig in onverwachte of ongekende complexe situaties – niveau 3 
- Blijft onder moeilijke werkomstandigheden hoofd- en bijzaak in het eigen werk onderscheiden.  
- Presteert goed in situaties waar er sprake is van langdurige of zich herhalende hoge tijdsdruk, 

tegenslag en complicaties.  
- Handhaaft zich in complexe situaties en in situaties met onzekerheden en onbekenden.  
- Blijft zich niettegenstaande grote tijdsdruk open opstellen voor meningen of opmerkingen van 

anderen. 
- Blijft in situaties van grote druk en weerstand zoeken naar een aangepaste stijl en aanpak om toch zijn 

doelstelling te bereiken. 

DELEGEREN 

U delegeert ruime verantwoordelijkheidsgebieden –niveau 3 
- Creëert betrokkenheid en verhoogt de eigenwaarde van de medewerkers door hen de volle 

verantwoordelijkheid te geven over bepaalde dossiers, processen,… en over de middelen om de 
vastgestelde output te bereiken. 

- Weet waar de sterke kanten van de medewerkers liggen en durft daarop te vertrouwen.  
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- Initieert zelfsturing en empowerment bij de medewerkers.  
- Geeft ruimte aan medewerkers om zaken op hun eigen manier te realiseren. 
- Geeft medewerkers bevoegdheid om in complexe en onvoorspelbare situaties autonoom te handelen. 

 

BESLISSEN 

U spreekt zich op onderbouwde wijze eenduidig uit over welk standpunt wordt ingenomen of welke actie wordt 

ondernomen. 

U neemt beslissingen in situaties waarin het risico niet in te schatten is – niveau 3 
- Neemt cruciale beslissingen die impact hebben op lange termijn.  
- Neemt beslissingen waarvan de uitkomst niet in te schatten is. 
- Neemt zo nodig onpopulaire beslissingen, waartegen weerstand of verzet kan worden verwacht.  
- Neemt zelfstandig beslissingen, en draagt hiervoor de eindverantwoordelijkheid. 
- Neemt beslissingen die duidelijk afbreukrisico inhouden, ondanks weerstand en tegendruk van 

anderen. 
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21:10 - Sofie Deforce, Wnd. stadssecretaris verlaat de zitting
21:10 - Geert Sintobin, Secretaris betreedt de zitting
21:11 - De voorzitter schorst de zitting
21:31 - De voorzitter opent de openbare zitting

IR 6 Voorstel tot beslissing van raadslid Trees Coffyn: Ontbreken van 
ribbel- en noppentegels voor slechtzienden aan de oversteekplaatsen 
op de heringerichte Grote Markt

 

Indiener(s):
Trees Coffyn, N-VA
Toelichting:
Tijdens de gemeenteraad van 23 mei ll. werd door onze fractie een toegevoegd punt 
ingediend waarin wij onze bezorgdheid uitten over het ontbreken van ribbel- en 
noppentegels voor slechtzienden aan de oversteekplaatsen op de heringerichte Grote 
Markt.

Met als antwoord van bevoegde schepen: “dat deze bezorgdheid in dezelfde lijn lag van 
CBS, dat de aanpassingen alsnog zouden gedaan worden…en bijgevolg dit toegevoegd 
punt zonder voorwerp is”

Toegevoegd punt werd door onze fractie toch ter stemming gebracht, doch niet 
goedgekeurd.

Maar nu bemerken we dat die bezorgdheid van de schepen zich enkel beperkt tot twee 
oversteekplaatsen.

Alleen begin Noordstraat en Manestraat werden aangepast, alleen deze twee 
herkenningspunten voor slechtzienden op en rond de Grote Markt!

Waar er voor de herinrichting van de Grote Markt wel noppentegels waren, is dat nu 
blijkbaar niet meer nodig.

Was het enkele jaren terug niet de bedoeling en werd er niet gestreefd om Roeselare een 
toegankelijke stad te maken voor iedereen?

We vragen de raad dan ook volgende goed te keuren:

Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt de mogelijkheid om de 
oversteekplaatsen op en rond de Grote Markt aan te passen door het aanbrengen van 
ribbel- en noppentegels op de plaatsen waar deze niet voorzien werden.

Antwoord
Dit voorstel tot beslissing wordt goedgekeurd.

Met algemene stemmen
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IR 4 Voorstel tot beslissing van raadslid Lieve Lombaert: Permanente 
tentoonstelling van de Roeselaarse reuzen

 

Indiener(s):
Lieve Lombaert, N-VA
Toelichting:
Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt de mogelijkheid om in 2017 een 
goede bewaarplaats in de richten voor onze reuzen. (de gemeenteraad kan geen 
opdracht geven aan een dienst)

Ruim een jaar geleden heeft deze stad het initiatief genomen om de traditie van de 
reuzen in ere te herstellen.

Deze traditie dateert van 1891 en bleef in stand tot na de Tweede Wereldoorlog. Er 
kwamen wel reuzen bij maar de deze reuzen kwamen niet meer buiten zoals vroeger. De 
cultuurbeleidscoördinator van onze stad heeft deze traditie nieuw leven ingeblazen zodat 
deze tijdens de Batjes en West-Vlaanderens Mooiste de reuzen nog eens op stap gingen 
met heel wat vrijwilligers.

Met onze partij willen we verder gaan. Deze reuzen staan nu in het magazijn van DIPOD 
en daar staan ze niet op hun plaats. Deze reuzen zouden moeten deel uitmaken van een 
permanente tentoonstelling. Een van de mogelijkheden is het gebruik van de Sint-
Amandskerk als permanente tentoonstellingsruimte. Daardoor zouden de reuzen beter 
bewaard blijven en dan is de afstand om deze reuzen in een stoet te laten meegaan veer 
korter.

Punt ter stemming:

Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt de mogelijkheid om in 2017 een 
goede bewaarplaats in de richten voor onze reuzen. (de gemeenteraad kan geen 
opdracht geven aan een dienst)

 

Antwoord
DIPOD is misschien niet de ideale plaats maar qua veiligheid en klimatologische 
omstandigheden is dit wel een goede plaats. Het organiseren van een tentoonstelling van 
reuzen in de Sint-Amandskerk vergt wel een groter engagement van de vereniging: 
gidsbeurt, rondleiding,... Er is een verhaal nodig om dit blijvend te organiseren. 
Momenteel worden de mogelijkheden voor invulling van de Sint-Amandskerk op korte 
termijn bekeken en een combinatie met een tentoonstelling van reuzen is niet evident. 
Bijgevolg wordt dan ook voorgesteld om dit punt niet goed te keuren.

Het voorstel tot beslissing wordt niet goedgekeurd.
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- 17 stem(men) voor: Maarten Vinckier; Francis Reynaert; Filip Deforche; Immanuel De 
Reuse; Cyriel Ameye; Filiep Manhaeve; Siska Rommel; Frederik Declercq; Brecht 
Vermeulen; Mieke Van Hootegem; Daniel Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; Trees 
Coffyn; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Maxim Deweerdt; Lien Vuylsteke
- 20 stem(men) tegen:Kris Declercq; Griet Coppé; Nathalie Muylle; José Debels; Marc 
Vanwalleghem; Bart Wenes; Filiep Bouckenooghe; Frans Dochy; Luc Martens; Geert 
Huyghe; Ria Vanzieleghem; Stefaan Van Coillie; Michèle Hostekint; Henk Kindt; Gerdi 
Casier; Frederik Nuytten; Tania Feys; Leen Sercu; Steven Dewitte; Dirk Lievens

IR 14 Amendement van raadslid Bart Wenes: Toegevoegd punt betreffende 
de herdenking Albrecht Rodenbach

 

Indiener(s):
Bart Wenes, CD&V
Toelichting:
 

Het stadsbestuur verbindt zich ertoe om de culturele verenigingen in te lichten (2016= 

160ste verjaardag geb., 2020=  140ste verjaardag ovl) én hen de suggestie, tot 
herdenking van deze jubilea, over te maken.  De ideeën en suggesties uit ‘het 
toegevoegd punt : herdenking Albrecht Rodenbach / Gemeenteraad 17/10/2016) zullen 
tevens overgemaakt worden aan de vzw Albrecht Rodenbach.

 

Antwoord
Het amendement wordt goedgekeurd.

- 20 stem(men) voor: Kris Declercq; Griet Coppé; Nathalie Muylle; José Debels; Marc 
Vanwalleghem; Bart Wenes; Filiep Bouckenooghe; Frans Dochy; Luc Martens; Geert 
Huyghe; Ria Vanzieleghem; Stefaan Van Coillie; Michèle Hostekint; Henk Kindt; Gerdi 
Casier; Frederik Nuytten; Tania Feys; Leen Sercu; Steven Dewitte; Dirk Lievens
- 17 stem(men) tegen:Maarten Vinckier; Francis Reynaert; Filip Deforche; Immanuel De 
Reuse; Cyriel Ameye; Filiep Manhaeve; Siska Rommel; Frederik Declercq; Brecht 
Vermeulen; Mieke Van Hootegem; Daniel Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; Trees 
Coffyn; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Maxim Deweerdt; Lien Vuylsteke

IR 5 Voorstel tot beslissing van raadslid Siska Rommel: Herdenking 
Albrecht Rodenbach (°27 okt 1856, + 23 juni 1880)
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Indiener(s):
Siska Rommel, N-VA
Toelichting:
Het zal sommigen onder jullie misschien ontgaan zijn maar over 10 dagen (op 27 
oktober) herdenken we de 160-ste verjaardag van Albrecht Rodenbach, grote/grootse 
Roeselaarse historische figuur, voor velen enkel gekend door het standbeeld van  Jules 
Lagae op het De Coninckplein.

De plannen rond de heraanleg van het plein blijven op zich wachten, is het misschien 
onze 'rebelse' Albrecht, die door zijn aanwezigheid onder de vorm van een standbeeld, 
roet gooit in de plannen van de huidige meerderheid??? Het zou goed kunnen!

Om Albrecht Rodenbach de eer te  brengen die we hem op zijn minst verschuldigd zijn, 
wil ik onderstaand toegevoegd punt agenderen.

Onze Roeselaarse brouwerij bracht onder de vorm van een 'limited edition' hulde aan 
Alexander Rodenbach, geboren in 1786 (dus 230 jaar geleden), tevens een figuur met 
grote verdienste voor onze stad.

Over onze literaire held Albrecht blijft het echter stil, té stil....

Waar is de trots van de stad om zijn helden uit te dragen?

In 2006 werd onder impuls van de vzw Albrecht Rodenbach een tentoonstelling gemaakt 
rond het leven van Albrecht Rodenbach. Daarnaast beschikken ze over filmmateriaal van 
de Rodenbachstoeten, de inhuldiging van het standbeeld...

Kortom, genoeg materiaal om snel een tentoonstelling te kunnen organiseren.

In ARhus, het Albrecht  Rodenbach-huis, is er alvast plaats om een mooie 
tentoonstelling te zetten. De eerste verdieping doet nergens dienst voor. Er kan zelfs 
geopteerd worden om niet enkel een tijdelijke maar een permanente tentoonstelling op 
te stellen rond Albrecht Rodenbach.

Ook het A. Blommemuseum kan dienen als onderdak indien ARhus geen goeie plaats zou 
zijn.

Het kan toch niet dat Roeselare, Rodenbachstad, dit jubileumjaar zonder enige 
herdenking laat passeren?

Punt ter stemming:

Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt de mogelijkheden om dit jaar 
nog een tijdelijke of blijvende Albrecht Rodenbach-tentoonstelling te plaatsen en kan 
hierbij beroep doen op het bestaande materiaal van de vzw Albrecht Rodenbach.

Vliegt de blauwvoet!

Antwoord
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Het toegevoegd punt wordt goedgekeurd rekening houdend met het goedgekeurd 
amendement.

- 20 stem(men) voor: Kris Declercq; Griet Coppé; Nathalie Muylle; José Debels; Marc 
Vanwalleghem; Bart Wenes; Filiep Bouckenooghe; Frans Dochy; Luc Martens; Geert 
Huyghe; Ria Vanzieleghem; Stefaan Van Coillie; Michèle Hostekint; Henk Kindt; Gerdi 
Casier; Frederik Nuytten; Tania Feys; Leen Sercu; Steven Dewitte; Dirk Lievens
- 2 stem(men) tegen:Maarten Vinckier; Francis Reynaert
-15 onthoudingen(en):Filip Deforche; Immanuel De Reuse; Cyriel Ameye; Filiep 
Manhaeve; Siska Rommel; Frederik Declercq; Brecht Vermeulen; Mieke Van Hootegem; 
Daniel Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; Trees Coffyn; Lieve Lombaert; Justine 
Pillaert; Maxim Deweerdt; Lien Vuylsteke

23 2016_GR_00102 Huis van het Leren West-Vlaanderen - 
Toetreding - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet

Bijlagen
1. HvN W-Vl  vzw hervormd tot Huis van het Leren W-VL vzw - statuten
2. Ledenlijst Huis vh Leren dd 20160301
3. Lidmaatschap Huis van het Leren West-Vlaanderen vzw

Context en argumentatie
In oktober 2015 werd de werking van het ‘Huis van het Nederlands West-Vlaanderen 
vzw’ overgedragen naar het Agentschap Integratie en Inburgering. De algemene 
vergadering van het ‘Huis van het Nederlands West-Vlaanderen’ vzw besliste d.d. 08 
december 2015  om de vzw te hervormen onder een nieuwe naam (Huis van het Leren 
West-Vlaanderen vzw) met een gewijzigde doelstelling. West-Vlaamse projecten die het 
Levenslang en Levensbreed Leren aanbelangen (o.a.  de Leerwinkel West-Vlaanderen) 
zullen hier worden ondergebracht.

De vereniging stelt zich als doel :
"het optimaliseren, het faciliteren, het stimuleren  en het ondersteunen van de 
dienstverlening ten aanzien van volwassenen (18+) voor passende studie-oriëntering en 
om alle initiatieven te nemen of te ondersteunen met betrekking tot het levenslang en 
levensbreed leren met bijzondere aandacht voor kansengroepen. De vereniging wil 
daartoe onder meer instaan voor de realisatie van het project Leerwinkel in de provincie 
West-Vlaanderen."

De leden van de vereniging omvatten minstens één vertegenwoordiger van volgende 
organisaties:

 de Provincie West-Vlaanderen,
 de CBE en CVO in overleg met het Provinciaal overlegplatform 

Volwassenenonderwijs,
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 de VDAB,
 het Agentschap Integratie en Inburgering,
 de CLB’s,
 het Hoger Onderwijs West-Vlaanderen.

Er wordt aan de Stad Roeselare gevraagd om toe te treden als lid van de algemene 
vergadering van het ‘Huis van het Leren West-Vlaanderen’ vzw om samen met de 
vertegenwoordigers van bovengenoemde actoren, West-Vlaamse projecten en 
initiatieven inzake Levenslang en Levensbreed leren, mede vorm en gestalte en 
opvolging te geven.

Het lidmaatschap is wenselijk om op de hoogte te zijn van initiatieven en deze af te 
stemmen met het programma flankerend onderwijs of met de vastgestelde noden van de 
stad. 

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De Stad Roeselare treedt toe tot de vzw 'het Huis van het Leren West-Vlaanderen'.

17 oktober 2016 22:11 - De voorzitter opent de besloten zitting
17 oktober 2016 22:20 - De voorzitter sluit de zitting

Aldus gedaan in zitting van 17 oktober 2016


