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gemeenteraad

Notulen Zitting van 9 januari 2017

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 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; de heer Filiep 
Bouckenooghe, Schepen; 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; de heer Brecht Vermeulen, gemeenteraadslid; 
mevrouw Mieke Van Hootegem, gemeenteraadslid; de heer Bart De Meulenaer, 
gemeenteraadslid; mevrouw Trees Coffyn, gemeenteraadslid; mevrouw Lieve Lombaert, 
gemeenteraadslid; mevrouw Justine Pillaert, gemeenteraadslid; de heer Maxim 
Deweerdt, gemeenteraadslid; mevrouw Lien Vuylsteke, gemeenteraadslid; de heer Geert 
Sintobin, Secretaris

Zijn eveneens aanwezig:
de heer Geert Depondt, Schepen

Afwezig:
mevrouw Caroline Martens; mevrouw Greet Verhelle

Verontschuldigd:
de heer Daniel Vanden Berghe, gemeenteraadslid

9 januari 2017 19:00 -De voorzitter opent de openbare zitting 

MEDEDELINGEN
Het volgende werd meegedeeld:
- TV West zal de zitting van de gemeenteraad opnemen.
- In de maand februari zullen opleidingssessies georganiseerd worden m.b.t. hoe omgaan 
met sociale media. Dit gaat door op 18.02.2017 en 21.02.2017. In de map vindt u de 
inschrijvingsdocumenten. 

OPENBARE ZITTING
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1 2017_GR_00020 Notulen van de zitting van de gemeenteraad 
van 19 en 20 december 2016 - Goedkeuring

Beschrijving
Bijlagen

1. N20161219
2. N20161220

Context en argumentatie
In toepassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad worden de notulen 
van de vergadering van de gemeenteraad van 19 december en 20 december 2016 ter 
goedkeuring voorgelegd.
 

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 19 december 2016 worden 
goedgekeurd.

Artikel 2
De notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 20 december 2016 worden 
goedgekeurd.

Vragen om uitleg

IR 2 Mondelinge vraag van raadslid Lieve Lombaert: Winkelen in het 
centrum van Roeselare

 

Indiener(s):
Lieve Lombaert, N-VA
Toelichting:
Op 24 december 2016 werd de Grote Markt, de Ooststraat en alle zijstraten van de 
Ooststraat afgesloten voor alle verkeer en dit door middel van grote grijze bakken gevuld 
met zandzakjes. Dit CBS heeft aangekondigd dat de Ooststraat zou afgesloten zijn als er 
grote evenementen zouden plaatsvinden. Dat het centrum van Roeselare afgesloten 
wordt tijdens de Batjes, de winkelnacht, de eindejaar koopjes, … vinden wij een goede 
zaak.

Maar is het nodig om de Grote Markt, de Ooststraat en de zijstraten af te sluiten op de 
vooravond van Kerstmis. Diegenen die nog wilden gaan winkelen vonden hun weg niet 
meer naar de parkings en reden dan maar naar de winkelcentra in de Brugsesteenweg 
om hun laatste inkopen te doen.
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Vandaar mijn volgende vragen:

 Is er een evaluatie van deze ingreep gebeurd?
 Waren de handelaars op voorhand verwittigd dat de Grote Markt en de Ooststraat 

met zijn vele zijstraten zouden afgesloten worden en wat was hun reactie?
 Blijven de grijze bakken altijd staan in het centrum van onze stad?
 Wordt de Grote Markt en de Ooststraat met de zijstraten elke laatste zaterdag van 

de maand verkeersvrij gemaakt?

Antwoord
Antwoord van burgemeester Kris Declercq:
De maatregelen die op 24 december genomen werden, waren politionele maatregelen op 
initiatief van de politie in het kader van de terreurdreiging. Inzake die terreurdreiging 
krijgt de politie op regelmatige basis de dreigingsanalyse met daaraan gekoppeld de 
aanbevelingen van de FOD Binnenlandse Zaken. Deze analyse zorgt ervoor dat men alert 
blijft voor de veiligheid van de bevolking. De politie volgt in deze enkel de adviezen op. 
Op basis van de beschikbare info werd na intern overleg een beslissing genomen. Dit 
werd ook besproken met de vzw Shopping en Centrum Roeselare.
Voor de kerstmarkt en het kerstshoppen werd gekozen om zowel in te zetten op 
structurele maatregelen als om extra manschappen, zichtbaar aanwezig.
Naar aanleiding van de aanslag in Berlijn op 19 december werden in samenspraak met 
de politie en de brandweer snel verschillende maatregelen getroffen. Ook andere steden 
namen dergelijke maatregelen.

Repliek van het raadslid Lieve Lombaert:
Is de afsluiting van de Grote Markt wel nodig? Men is hiervan geen voorstander want de 
Ooststraat is dan moeilijk te bereiken. De Ooststraat is een slagader in Roeselare en die 
kan je niet zomaar afsnijden. Dit is niet wenselijk voor zowel de shopper als de 
handelaar. Misschien kan in dergelijke situaties gepleit worden voor parkeerplaatsen in 
de bv. de Meensesteenweg zodat de Stad ook bereikbaar is voor de bewoners van 
Rumbeke.

IR 1 Mondelinge vraag van raadslid Filip Deforche: Beveiligd stadscentrum

 

Indiener(s):
Filip Deforche, Vlaams Belang
Toelichting:
Het is iedereen opgevallen, en echt niet alleen de pers, maar ook de gewone burgers die 
hun kerstinkopen in onze Rodenbachstad kwamen doen: er waren echt versperringen 
(o.a. aan de kerstmarkt) te zien, en extra agenten. 

Goed dat onze stad zich beveiligt, en dat er extra maatregelen werden genomen: dat is 
in elk geval de teneur van de reacties die we mochten horen. We mogen de vele 
hardwerkende en gemotiveerde politiemensen dus ook best wel dankbaar zijn voor deze 
extra inzet!



4/47

Mijn vraag aan de burgemeester: hoeveel extra agenten werden hiervoor ingezet? 
Hoeveel extra voltijdse manuren werden in de kerstperiode gepresteerd? Wat is de totale 
kostprijs van deze extra inzet? En vooral: wordt deze inzet bijvoorbeeld herhaald bij de 
koopjesnacht april-mei, en de batjes dit jaar? Op welke manier evalueert u de inzet van 
extra mensen in het centrum van onze stad? Krijgt u instructies van de federale 
overheid?

Antwoord
Zie antwoord op de vorige vraag.

IR 8 Mondelinge vraag van raadslid Cyriel Ameye: gladheid op het 
stationsplein

 

Indiener(s):
Cyriel Ameye, Vlaams Belang
Toelichting:
Bij deze vraag ik u volgende vraag om uitleg aangaande "gladheid op het stationsplein" 
op de agenda van de gemeenteraad van komende maandag 09 januari te willen plaatsen. 

Er is mij ter ore gekomen dat het erg glad was op het heraangelegd Stationsplein op 
onder ander 3 januari jongstleden. Zout strooien helpt hier niet daar strooizout slechts 
goed begint te werken als er over gereden zou worden.

Graag een verduidelijking aangaande dit probleem. En vooral: wat zal het College 
ondernemen om hieraan in de komende weken te verhelpen? Welke maatregelen neemt 
u of zal u nemen om dit plein, waar (in principe) alleen voetgangers en fietsers 
rondtrekken, ijsvrij en veilig te maken?

Antwoord
Antwoord van schepen Griet Coppé:
Ik wil je geruststellen. De winterprik werd samen met de diensten heel goed voorbereid. 
Alle info m.b.t. de winterdienst is terug te vinden op de website 
https://www.roeselare.be/inwoners/mobiliteit-en-verkeershinder/winterdienst. 

Er bestaat een systeem waarbij de wegen gestrooid worden en de fietspaden gepekeld.
Het stationsplein wordt opgenomen in de activiteiten die kaderen in de mobiliteit van de 
fietsers. Wanneer nodig, wordt de as langs de spoorlijn (fietspad Guido Gezellelaan, 
spiraalbrug, fietspad Gasstraat, Stationsplein, fietstunnels Beversesteenweg en Koning 
Leopold III-laan) behandeld. Concreet betekent dit voor het Stationsplein het pekelen in 
2 assen nl. de as Ooststraat-Ardooisesteenweg en de as Gasstraat-Beversesteenweg. 
Deze activiteit wordt uitgevoerd op schooldagen.  

In het begin was dit niet zo, maar er werd bijgestuurd. Op het bewuste moment en de 
daarop volgende dagen werd er preventief gepekeld. 
Alles wordt gedaan om gladheid te vermijden. 100% waterdicht is het nooit. Iedereen 

https://www.roeselare.be/inwoners/mobiliteit-en-verkeershinder/winterdienst
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moet voorzittig zijn. Suggesties mogen steeds gemeld worden. De veiligheid is immers 
voor iedereen belangrijk.

Repliek van het raadslid Cyriel Ameye:
De breedte van het fietspad is niet ideaal. Misschien kan tijdens het strooien een strook 
vergeten worden gezien de beperkte breedte van de machine en de grote oppervlakte 
aan het station.

Antwoord van schepen Griet Coppé: 
Aan de diensten zal uw sugestie meegegeven worden zodat iedere strook op het 
Stationsplein gepekeld wordt.

IR 3 Mondelinge vraag van raadslid Steven Dewitte: Roeselare vrijwilligt .

 

Indiener(s):
Steven Dewitte, Groen
Toelichting:
De feestmaand december is een gezellige en warme periode die veel mensen inspireert 
om iets te doen voor hun medemens , niet alleen “rode neuzen” en “warmste week” 
maar ook veel vrijwilligers die de handen uit hun mouwen steken. Voor veel organisaties 
en instanties zijn deze mensen van cruciaal belang voor werking en overleving. Ik zag 
dat “Roeselare vrijwilligt” opgestart werd. Is dit een ondersteunend initiatief of kadert dit 
in een groter vrijwilligersbeleid ? Hoe kan dit een meerwaarde zijn voor andere 
organisaties buiten de eigen stadswerking ? 

Antwoord
Antwoord van schepen Henk Kindt:
De Stad draagt het vrijwilligerswerk een groot hart toe. De Stad en het OCMW hebben 
zelf heel wat vrijwilligers die actief zijn. De Stad voert hierover een intern beleid bv. naar 
coaching. Maar ook los van de Stad wordt het vrijwilligerswerk ondersteunt en dit door 
het stimuleren van het deelnemen aan de samenleving. 
Dit gebeurt op vraag van de vrijwilligers en de verenigingen die op zoek waren naar 
vrijwilligers.
Het idee "Roeselare vrijwilligt" geeft uiting aan het extern vrijwilligersbeleid. Dit betreft 
dus inderdaad een ondersteunend initiatief. Het is ontstaan vanuit signalen bij 
organisaties inzake "het niet vinden van vrijwillgers" en bij burgers inzake "het niet 
weten wat er allemaal kan gedaan worden of het niet vinden van een vrijetijdsinvulling in 
de sfeer van het vrijwillierswerk die past binnen de eigen mogelijkheden. Aan de hand 
van brainstormsessies met burgers en verenigingen uit Roeselare kreeg het concept 
"Roeselare vrijwilligt" als digitaal platform vorm. Het is een platform  waar burgers elkaar 
kunnen vinden. Iedereen kan een profiel aanmaken en een oproep doen naar vrijwillige 
hulp of inzet. Burgers kunnen kennis maken met verenigingen en openstaande 
vacatures. Dit kan beschouwd worden als een datingsite voor vrijwillers. Daarnaast is het 
ook de bedoeling dat er suggesties worden uitgewisseld. Reeds 370 verschillende 
gebruikers maken hiervan gebruik. Dit platform zal nog intenser bekend gemaakt worden 
bij het publiek.
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Repliek van het raadslid Steven Dewitte:
Bedankt voor de uitleg. Het digitaal platform reikt dus verder dan louter het 
samenbrengen.

IR 4 Mondelinge vraag van raadslid Leen Sercu: Vraag betreffende 
wijziging van het decreet op de begraafplaatsen en lijkbezorging 

 

Indiener(s):
Leen Sercu, Groen
Toelichting:
Een maatschappij is voortdurend in verandering en zo ook de manier waarop men 
omgaat met sterven en dood. Meer en meer willen mensen een persoonlijke invulling 
geven aan zowel het sterven als aan de begrafenis.

De urne kan reeds mee genomen worden naar huis.

Een wijziging aan het decreet maakt het mogelijk om de as uit te strooien of de urne te 
begraven op een andere plaats dan de begraafplaats. Dat zou kunnen op plaatsen 
afgebakend door de gemeente.

Het is een vraag die maatschappelijk groeit.

Het is de gemeente die hierover kan beslissen

 Onze vraag :

 Is die vraag er ook al gekomen in Roeselare
 Denkt de gemeente erover om ook die mogelijkheid aan te bieden.
 Hoe zal de burger hierin betrokken worden.

Antwoord
Antwoord van schepen Marc Vanwalleghem:
1. Is die vraag al gekomen in Roeselare?
Tot op heden is deze vraag nog niet gekomen. Gezien het feit dat elke deelgemeene van 
Roeselare over een begraafplaats beschikt met de mogelijkheid om de assen van de 
overledene uit te strooien, te begraven in een urnenveld of bij te zetten in een 
columbarium zijn er reeds verschillende mogelijkheden voor de inwoners van Roeselare. 
Sinds 2 jaar is er nu op de begraafplaats in Oekene de mogelijkheid om de urne te 
begraven in het urnenbos. De voorbije twee jaar werden 5 urnen begraven in het 
urnenbos.

2. Denkt de gemeente erover om ook die mogelijkheid aan te bieden?
Gezien de ruime mogelijkheden die op de begraafplaatsen van de stad worden 
aangeboden, worden er hier op vandaag nog geen mogelijkheden voor uit gewerkt. Wel 
beschikt de Stad over een urnenbos. Het urnenbos past dan ook volledig binnen het idee 
wat men met deze wetswijziging voor ogen had.
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Repliek van het raadslid Leen Sercu:
Dit is inderdaad pas gewijzigd. De vraag kan echter nog gesteld worden maar toch 
tevreden dat de Stad dit wilt bekijken.

IR 5 Mondelinge vraag van raadslid Mieke Van Hootegem: Site Hanekop - 
leegstand

 

Indiener(s):
Mieke Van Hootegem, N-VA
Toelichting:
Op 21 oktober vorig jaar stelde ik een schriftelijke vraag aan het CBS of de site Hanekop 
in het leegstandsregister was opgenomen.

Na herhaaldelijk aandringen ontving ik ruim 7 weken later eindelijk een antwoord .

In februari a.s. gebeurt de jaarlijkse actualisatie waarbij de site naar verluid in het 
register zou opgenomen worden.

Mits vergissing mijnentwege staat dit gebouw reeds meerdere jaren leeg en inactief.

Kan de bevoegde schepen mij een opsomming geven van:

  Het aantal jaren leegstand en inactiviteit?

 Een gedetailleerde chronologie van de redenen waarom deze site tot op heden 
niet is opgenomen in het leegstandsregister?

Antwoord
Antwoord van burgemeester Kris Declercq:
Deze vraag werd reeds meermaals gesteld in de gemeenteraad.
Het aantal jaren leegstand en inactiviteit is bij de Stad niet exact gekend. Volgens het 
Staatsblad werd de maatschappelijke zetel van Hanekop begin 2015 naar Deinze 
verplaatst. Het lijkt ons zeer waarschijnlijk dat de effectieve leegstand dan begonnen is. 
Zo lang de onderneming daar zijn maatschappelijke zetel had, kon het pand niet 
opgenomen worden in het leegstandsregister.
Zoals reeds eerder gemeld zal de site in februari opgenomen worden in het register. Dit 
gebeurde niet eerder omdat de jaarlijkse actualisatie gebaseerd wordt op meldingen 
vanuit de woondienst wanneer er geen domicilie meer is op een pand. De rest van de 
opnames zijn gebaseerd op aangiftes door eigenaars of andere belanghebbenden die een 
opname op de lijst zelf aanvragen om een subsidiedossier te kunnen indienen. 
Door de stadsdiensten wordt niet actief gespeurd naar leegstaande bedrijfsruimtes, mede 
omdat er vanwege de Stad zelf geen leegstandsbelasting op bedrijfsgebouwen geheven 
wordt.

Repliek van het raadslid Mieke Van Hootegem:
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Dit werd inderdaad reeds meerdere keren voorgelegd aan de gemeenteraad. De 
tussenkomsten zijn gebaseerd op info van de bedrijfsleiders. Er wordt echter vastgesteld 
dat tot nu toe nog niets werd ondernomen. Er wordt ook geklaagd over het feit dat er 
geen resultaten vloeien uit het overleg. De infrastructuur is nog steeds verouderd en 
de site Hanekop is een doorn in het oog.

IR 6 Mondelinge vraag van raadslid Ria Vanzieleghem: Steunmaatregelen 
leegstand binnen kernwinkelgebied

 

Indiener(s):
Ria Vanzieleghem, CD&V
Toelichting:
De stad voorziet binnen het project Roeselare B(l)oeit een pakket aan steunmaatregelen 
om zo de leegstand binnen het kernwinkelgebied aan te pakken.

Volgende kernversterkende maatregelen worden gesubsidieerd:

 Subsidie voor omvorming van een handelspand tot een andere functie buiten het 
kernwinkelgebied

 Subsidie voor fusie van kleine handelspanden tot grote economisch leefbare 
handelspanden

 Subsidie voor ondersteuning van startende handelszaken in het kernwinkelgebied

 Subsidie voor ondersteuning van ondernemers bij verhuis van hun handelszaak 
naar het kernwinkelgebied

 Subsidie voor ondernemers die een tweede handelszaak starten binnen het 
kernwinkelgebied

 Opname van een leegstaand handelspand of bedrijfsruimte in de database 
Roeselare B(l)oeit

Ik had graag vernomen of dit aanbod van subsidies het beoogde effect heeft om de 
leegstand tegen te gaan of met andere woorden hoeveel ondernemers hebben dergelijke 
subsidie reeds aangevraagd?

En is men bereid vanuit de stad om hierin verder te gaan en in navolging van Poperinge 
een wedstrijd uit te schrijven voor het beste winkelconcept en de winnaar een jaar lang 
gratis winkelruimte te bieden?

In samenspraak met de bouwondernemer zou men tot een vergelijk kunnen komen om 
bijvoorbeeld  een handelspand op de Munt nieuw leven te kunnen inblazen.

Antwoord
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Antwoord van burgemeester Kris Declercq:
De steunmaatregelen om de leegstand binnen het kernwinkelgebied aan te pakken is 
inderdaad heel belangrijk. Handelaars hebben het niet gemakkelijk! Bij het inwerking 
treden van het reglement zijn er 24 nieuwe winkels waarvan 13 een subsidie hebben 
aangevraagd. We blijven dit evalueren en kijken in het centrum naar opportuniteiten.

En met repliek van het raadslid Ria Vanzieleghem:
De Stad staat dus open om in navolging van Poperinge een wedstrijd uit te schrijven voor 
bv. het beste winkelconcept en het gratis aanbieden van een winkelruimte voor een gans 
jaar.

IR 7 Mondelinge vraag van raadslid Stefaan Van Coillie: Weren zwaar 
verkeer in de dorpskern van Oekene

 

Indiener(s):
Stefaan Van Coillie, CD&V
Toelichting:
Groot was mijn enthousiasme toen ik in HLN las : ‘Gemeenten weren zwaar verkeer uit 
dorpskernen. In de gemeenten Hooglede, Kortemark, Lichtervelde, Roeselare, Staden en 
Torhout duiken de komende weken nieuwe verkeersborden op voor al het verkeer 
zwaarder dan vijf ton.’ Maar toen ik las door welke gewestwegen dit gebied wordt 
afgebakend was mijn enthousiasme niet meer zo groot. Want als ik het juist bekijk, dan 
valt Oekene niet in dit gebied.

Nochtans zijn de inwoners van Oekene al lang vragende partij om het doorgaand zwaar 
verkeer te weren uit de dorpskern. Heel wat zwaar vervoer dat bestemd is voor Sint-
Eloois-Winkel en Gullegem rijdt door de dorpskern, terwijl er alternatieven zijn via de 
Moorseelsesteenweg en de ventweg langs de A17 vanuit Gullegem.

Bij het inrijden van Oekene vanaf de Rijksweg staat een verkeersbord dat aangeeft dat 
binnen 7,6km verkeer boven de 5,5T verboden is; dit is dan vanaf de grens met 
Gullegem. Veel Oekenaars begrijpen niet waarom die 7,6km daaronder staat.

Vandaar mijn vraag : zal in het kader van deze beslissing ook Oekene opgenomen 
worden in dit reglement zodat zwaar doorgaand verkeer kan geweerd worden?

Antwoord
Antwoord van schepen Griet Coppé:
In 2012 heeft de provincie West-Vlaanderen het initiatief genomen om voor de driehoek 
Ieper-Diksmuide-Roeselare een specifieke bewegwijzering te voorzien naar de 
verschillende industriezones binnen dit gebied. De bedoeling was het verhogen van de 
leefbaarheid binnen de kernen binnen dit gebied door het vrachtverkeer via de meest 
geschikte wegen naar de industriezone van bestemming te leiden en dus het doorgaand 
vrachtverkeer te weren. Om het zwaar verkeer uit de dorpskernen te weren, hebben een 
aantal gemeenten uit het gebied het initiatief genomen om een tonnagebeperking in te 
stellen. Oekene valt buiten de afbakening van het IDR gebied waardoor Oekene ook niet 
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kan opgenomen worden in dit reglement.
Het zwaar verkeer in Oekene volledig weren is momenteel niet mogelijk door de 
aanwezigheid van enkele bedrijven net buiten de kern van Oekene en er geen 
alternatieve routes bestaan.
Zo heeft de firma Maeyaert nv nog een milieuvergunning die loopt tot maart 2018. 
Daarin werd opgenomen dat men voor de periode daarna een alternatief moet voorzien. 
Bijgevolg zal dit deel van het zwaar verkeer door de dorpskern van Oekene verdwijnen.

Repliek van het raadslid Stefaan Van Coillie:
Hij is blij dat de Stad hiervan op de hoogte is. 

2 2017_GR_00019 Principebeslissing tot het vervangen van de 
huidige schoolraad in de 3 stedelijke 
basisscholen en aanpassing huishoudelijk 
reglement van de schoolraad - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Het Decreet van 02.04.2004 betreffende de participatie op school en de Vlaamse 
Onderwijsraad, inzonderheid artikel 12, regelt de wijze waarop een schoolraad 
samengesteld wordt.

Juridische grond
 Het Decreet van 02.04.2004 betreffende de participatie op school en de Vlaamse 

Onderwijsraad, inzonderheid artikel 12, regelt de wijze waarop een schoolraad 
samengesteld wordt.

 Met de gemeenteraadsbeslissing van 22.11.2004 werd principieel beslist om in de 
3 stedelijke basisscholen een schoolraad op te richten.

Bijlagen
1. Huishoudelijk reglement schoolraad 2017-2021
2. Stappenplan samenstelling schoolraad 2017-2021
3. Notulen medezeggenschapscollege 2016-10-20
4. Gemeenteraadsbeslissing 21.09.2009 - vaststelling huishoudelijk reglement
5. Gemeenteraadsbeslissing 17.12.2012 - princiepsbeslissing vervanging huidige 

schoolraad

Voorgeschiedenis
Met de gemeenteraadsbeslissing van 17.12.2012 werden de pedagogische raad 
(personeel) en de ouderraad (ouders) gemachtigd om hun vertegenwoordigers in de 
schoolraad te vernieuwen met een mandaat van 4 jaar (van 01.04.2013 tot 31.03.2017).

Context en argumentatie
Om aan de regelgeving te voldoen wordt elke schoolraad samengesteld, door aanduiding 
of verkiezing binnen de ouderraad (ouders), de pedagogische raad (personeel) en door 
coöptatie van leden van de lokale gemeenschap.
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Het aantal vertegenwoordigers blijft behouden op maximum 3 vertegenwoordigers per 
geleding (personeel, ouders en lokale gemeenschap) per schoolraad.

De procedure van de kiesverrichtingen binnen de ouderraad (ouders) en de aanduiding of 
verkiezing binnen de pedagogische raad (personeel) wordt afgerond vóór 01.03.2017 
waarna de vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap kunnen gecoöpteerd worden.

Het huishoudelijk reglement zoals vastgelegd in de gemeenteraad van 21.09.2009 is 
aangepast volgens het gewijzigd participatiedecreet. 

Op vraag van minstens een van de schoolraden wordt eveneens een 
medezeggenschapscollege opgericht dat overkoepelde thema's op het niveau van de 
scholengemeenschap behandelt.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Geen budgettaire weerslag.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De ouderraad (ouders) en de pedagogische raad (leerkrachten) worden in elke stedelijke 
basisschool gemachtigd om hun vertegenwoordiging in de schoolraad te vernieuwen.

Artikel 2
Het huishoudelijk reglement van de schoolraad wordt goedgekeurd zoals in bijlage 
gevoegd.
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H U I S H O U D E L I J K  R E G L E M E N T   
V A N  D E  S C H O O L R A A D  

 
 

HOOFDSTUK 1 SAMENSTELLING VAN DE SCHOOLRAAD 
 
Artikel 1 
 
In de schoolraad zetelen de vertegenwoordigers van volgende geledingen:  
- ouders 
- personeel  
- lokale gemeenschap. 
Bij de oprichting bedraagt het aantal mandaten drie per geleding. 
Bij de vernieuwing van de schoolraad bedraagt het aantal mandaten drie per geleding. 
 
Artikel 2 
 
De leden namens de ouders en het personeel worden aangeduid vanuit de deelraden, m.n. de ouderraad 
voor de ouders en de pedagogische raad voor het personeel. 
De geleding van de lokale gemeenschap wordt gecoöpteerd conform dit huishoudelijk reglement. 
 
Artikel 3 
 
Op verzoek van de schoolraad kan de schepen, bevoegd voor het stedelijk onderwijs, of zijn afgevaardigde 
de vergaderingen van de schoolraad met raadgevende stem bijwonen. 
 
Artikel 4 
 
De directeur woont de vergaderingen van de schoolraad van rechtswege bij met raadgevende stem. 
 
Artikel 5   
 
Op vraag van ervaringsdeskundigen en/of experten van maatschappelijk kwetsbare groepen, of op vraag 
van één/meerdere van de leden van de schoolraad  zelf, zal de schoolraad  ervaringsdeskundigen en/of 
experten van maatschappelijk kwetsbare groepen betrekken bij haar werkzaamheden. 
 
 
HOOFDSTUK 2 VOORWAARDEN TOT LIDMAATSCHAP EN ONVEREN IGBAARHEDEN 
 
Artikel 6 

ALGEMEEN 
 
Algemene voorwaarden tot lidmaatschap zijn : 
- het pedagogisch project en het schoolreglement formeel onderschrijven  
- men kan slechts één geleding vertegenwoordigen  
- geen lid zijn van een schoolbestuur, schoolraad of oudervereniging van een school van een  ander net. 
 
Artikel 7 

OUDERS 
 
Naast de algemene voorwaarden gelden ook specifieke voorwaarden voor de vertegenwoordiging ouders : 
- ouder (voogd, pleegvoogd) zijn van minstens één regelmatig ingeschreven leerling 
- zich kandidaat hebben gesteld en verkozen of aangeduid  zijn door de ouderraad  
- geen lid zijn van het schoolbestuur van de onderwijsinstelling 
- geen personeelslid zijn van de onderwijsinstelling. 

PERSONEEL 
 
Naast de algemene voorwaarden gelden specifieke voorwaarden voor de vertegenwoordiging personeel: 
- gesubsidieerd personeelslid zijn van de onderwijsinstelling  
- zich kandidaat hebben gesteld en verkozen of aangeduid zijn door de pedagogische raad
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LOKALE GEMEENSCHAP 
 
Naast algemene voorwaarden gelden specifieke voorwaarden voor de lokale gemeenschap : 
- voorgedragen worden door een lid van de schoolraad ten individuele titel of namens een organisatie of 

vereniging zoals vermeld in artikel 14 
- bij consensus door de andere leden van schoolraad worden verkozen 
- geen lid zijn of plaatsvervanger zijn van de geleding ouders 
- geen personeelslid zijn van de onderwijsinstelling  
- geen lid zijn van het schoolbestuur van de onderwijsinstelling. 
 

HOOFDSTUK 3 DUUR VAN HET MANDAAT 
 
Artikel 8 

De duur van het mandaat van de vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de lokale 
gemeenschap is beperkt tot maximaal vier jaar of de resterende duur van het mandaat en is hernieuwbaar. 

 
Artikel 9 
 
Aan het mandaat in de schoolraad komt een einde wanneer het lid : 
- niet opnieuw wordt verkozen 
- ontslag neemt 
- het pedagogisch project van de onderwijsinstelling niet langer onderschrijft 
- in een toestand van onverenigbaarheid komt zoals bepaald in de artikelen 6 en 7. 
 

HOOFDSTUK 4 PROCEDURE VAN PLAATSVERVANGING BINNEN H ET MANDAAT 
 
Artikel 10 
 
Ingeval er vroegtijdig een einde komt aan het mandaat van een ouder of van een personeelslid, dan wordt 
dit voleindigd door een plaatsvervanger. 
Dit is de eerstvolgende niet als effectief lid verkozen kandidaat met het grootste aantal stemmen. Deze 
persoon beëindigt het mandaat van de voorganger. 
 
Artikel 11 
 
Wanneer er geen plaatsvervangers meer beschikbaar zijn, kan de schoolraad verzoeken een tussentijdse 
verkiezing te houden voor de desbetreffende geleding, conform de verkiezingsreglementen. 
 
Artikel 12 
 
Als er een mandaat vrijkomt in de geleding van de lokale gemeenschap, dan wordt een nieuwe kandidaat 
gecoöpteerd volgens de gebruikelijke procedure van coöptatie. 
 
 
HOOFDSTUK 5 COÖPTATIE VERTEGENWOORDIGING UIT LOKALE  GEMEENSCHAP 
 
Artikel 13 
 
Vertegenwoordigers kunnen worden gecoöpteerd : 
- binnen de verschillende organisaties en verenigingen in de lokale gemeenschap die als representatief 

voor deze gemeenschap gelden en die het meest gericht zijn op de lokale school 
- als individuele personen die worden aangesproken. 
 
Artikel 14 
 
- Elk lid kan ten individuele titel of namens een organisatie/vereniging kandidaten voordragen gelijk aan 

het aantal beschikbare mandaten per geleding. 
- De voordracht gebeurt schriftelijk aan de voorzitter vóór de samenkomst van de schoolraad. 
- De coöptatie gebeurt bij consensus.
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HOOFDSTUK 6 PRAKTISCHE WERKING VAN DE SCHOOLRAAD 
 
 
Artikel 15 
 
 
DE VOORZITTER 
 
De schoolraad duidt de voorzitter van de raad aan. 
De voorzitter kan buiten de leden van de raad worden aangeduid, in welk geval hij niet stemgerechtigd is. 
De directeur noch een lid van het schoolbestuur kunnen als voorzitter worden aangeduid. 
De voorzitter wordt aangeduid bij consensus of, als er geen consensus kan worden bereikt, bij gewone 
meerderheid. 
 
Redenen voor beëindigen van het voorzitterschap  
 
- lid zijn van een schoolraad, schoolbestuur of oudervereniging van een ander net 
- vrijwillig ontslag als voorzitter. 
 
Bij onvoorzienbare afwezigheid van de voorzitter op een bijeenkomst van de schoolraad wordt het oudste 
aanwezige lid als waarnemend voorzitter aangeduid. 
 
Specifieke taken van de voorzitter 
 
De voorzitter nodigt de leden schriftelijk uit, stelt de dagorde op, opent en sluit de vergadering, leidt de 
debatten en handhaaft de orde in de vergadering, hij staat – in samenwerking met de secretaris – in voor 
het opzoeken en verzamelen van de nodige documenten ter voorbereiding van de respectieve agenda-
punten, richt de vraag om informatie aan het schoolbestuur, leidt de beraadslagingen. 
De voorzitter meldt de adviezen en standpunten via het secretariaat van de schoolraad aan het 
schoolbestuur. 
 
 
Artikel 16 
 
 
SECRETARIAAT 
 
De secretaris is verantwoordelijk voor het administratief beheer van de werking van de schoolraad. 
De secretaris wordt binnen of buiten de raad aangeduid bij wijze van consensus. Bij afwezigheid wordt een 
plaatsvervanger aangeduid. 
 
Specifieke taken van de secretaris 
 
De secretaris stelt de notulen van de vergadering op en maakt het ontwerpverslag binnen de 10 werkdagen 
over aan de leden van de schoolraad. Zijn er binnen de 10 werkdagen na ontvangst van het ontwerpverslag 
geen schriftelijke reacties vanuit de geledingen, dan worden de notulen als goedgekeurd beschouwd. 
 
De secretaris staat in voor de praktische verwerking van alle briefwisseling bestemd voor de schoolraad. 
De briefwisseling uitgaande van de schoolraad wordt altijd ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 
De secretaris beheert het archief van de schoolraad. 
 
 
Artikel 17 
 
 
INFRASTRUCTURELE ONDERSTEUNING 
 
De schoolraad kan voor infrastructurele en administratieve ondersteuning een beroep doen op het 
schoolbestuur dat deze taken naar de school delegeert. 
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Artikel 18 
 
 
ALGEMENE WERKAFSPRAKEN 
 
 
§ 1 Wijze van bijeenroeping 
 
De schoolraad wordt door de voorzitter bijeengeroepen bij wijze van schriftelijke uitnodiging met 
vermelding van plaats, datum, tijdstip en de agendapunten. Eventuele informatieve documenten worden 
als bijlage meegestuurd. De uitnodiging wordt ten laatste tien werkdagen voor de bijeenkomst overgemaakt 
aan de leden, uitgezonderd bij hoogdringendheid. 
 
 
§ 2 Tijdstip en plaats 
 
Het gebruikelijke tijdstip en de plaats van volgende samenkomst wordt na overleg binnen de raad 
vastgelegd. Er wordt niet vergaderd tijdens de lesuren. 
 
 
§ 3 Frequentie 
 
De voorzitter roept de schoolraad bijeen op schriftelijk verzoek van ten minste twee van de geledingen, in 
onderling overleg, uiterlijk tien werkdagen na het verzoek. 
 
 
§ 4 Agenda 
 
De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen ten laatste vijf werkdagen voor de vergadering 
schriftelijk of mondeling een punt aan de agenda toevoegen. 
De uitnodiging en de agenda worden ter informatie overgemaakt aan : 
- de leden van de schoolraad 
- de schepen van onderwijs of zijn afgevaardigde 
- de directeur van de school. 
 
 
§ 5 Besluitvorming 
 
De schoolraad kan slechts rechtsgeldig beraadslagen als de meerderheid van de leden aanwezig is. 
Als de vergadering niet voldoende aanwezige leden telt, wordt een datum vastgelegd voor een nieuwe 
vergadering, minstens één week later. De volgende vergadering beslist ongeacht het aantal aanwezigen. 
 
In principe wordt bij wijze van consensus een standpunt ingenomen. 
Indien er geen consensus kan worden bereikt, beslist de schoolraad bij gewone meerderheid. 
De gewone meerderheid wordt gevormd uit de helft van de leden plus één. 
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. 
 
 
§6 Mededeling van de notulen van de schoolraad 
 
Het goedgekeurde verslag –  met daarin de adviezen en standpunten van de schoolraad – wordt binnen de 
maand volgend op de vergadering schriftelijk meegedeeld aan: 
- de leden van de schoolraad 
- de directeur van de school  
- het schoolbestuur. 
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BEVOEGDHEDEN EN BEVOEGDHEIDSMATERIES 
 
De wijze waarop de onderstaande bevoegdheden worden uitgeoefend, wordt vastgelegd in de overeen-
komst tussen het schoolbestuur en de schoolraad. 
 
Artikel 19  
 
OVERLEGBEVOEGDHEID  : 

Het schoolbestuur of zijn gemandateerde legt ieder ontwerp van beslissing voor overleg aan de schoolraad 
voor, als dat betrekking heeft op: 
 
1- de bepaling van het profiel van de directeur 
2- het studieaanbod 
3- het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere schoolbesturen en met externe instanties 
4- de opstapplaatsen en busbegeleiding in het kader van het leerlingenvervoer 
5- de vaststelling van het nascholingsbeleid 
6- het beleid met betrekking tot experimenten en projecten 
7- het opstellen of wijzigen van de volgende regelingen: 

• het schoolreglement 
• de afsprakennota of de praktische uitwerking van het schoolreglement 

met inbegrip van de lijst van bijdragen die aan de ouders kunnen worden gevraagd, evenals de 
regeling inzake de afwijkingen die op deze bijdrageregeling worden toegekend, voor zover deze 
regelingen niet zijn opgenomen in het schoolreglement 

• het gedeelte van het schoolwerkplan dat decretaal vastligt 
• het beleidsplan of het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB 

8- de infrastructuurwerken die niet onder het toepassingsgebied vallen van artikel 26, § 1, 1°, a) en c), 
van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten 

9- de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten  
10- het welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid van de school ten aanzien van de leerlingen, met 

inbegrip van het in eigen beheer of door derden verstrekken van gezonde en evenwichtige school-
maaltijden  

11- het beleid met betrekking tot interne kwaliteitszorg, met inbegrip van de bespreking van de resultaten 
van een schooldoorlichting. 

 
Artikel 20  
 
FACULTATIEF  ADVIES 

De schoolraad kan aan het schoolbestuur uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over alle 
aangelegenheden opgesomd in artikel 19. 
Het schoolbestuur geeft na ontvangst van dit advies binnen de 30 kalenderdagen een met redenen 
omkleed antwoord. 
 
Artikel 21  
 
De leden van de schoolraad hebben in functie van de uitoefening van de bevoegdheden van de schoolraad 
een algemeen informatierecht. 
Het schoolbestuur bezorgt daartoe aan de leden van de schoolraad, samen met de vergaderagenda, alle 
relevante documenten. Als tijdens of na een overleg vastgesteld wordt dat er cruciale informatie ontbreekt, 
dan wordt de desbetreffende beslissing van het schoolbestuur opgeschort. 
 
Artikel 22 
 
De door de schoolraad uitgeoefende advies- en overlegrechten hebben geen betrekking op de 
arbeidsvoorwaarden waarover het ABOC zich uitspreekt. 
 
Artikel 23 
 
De schoolraad is niet bevoegd om individuele dossiers te behandelen.
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Artikel 24 
 
COMMUNICATIE EN INFORMATIE 
 
De schoolraad heeft ten behoeve van al het personeel, ouders en leerlingen een communicatie- en 
informatieplicht over hun activiteiten en standpunten en over de wijze waarop hij zijn bevoegdheden 
uitoefent. 
 
Als een schoolbestuur een overleg vraagt over een ontwerp van beslissing die de schoolorganisatie en de 
eigenheid van de school fundamenteel verandert, dan moeten de leden van de schoolraad eerst de 
geleding die ze vertegenwoordigen informeren én raadplegen. 
 

Artikel 25 
 
KLACHTEN 
 
Klachten inzake de niet-naleving van de bepalingen omtrent de bevoegdheden en de besluitvormings-
procedures kunnen door de schoolraad, zijn geledingen en iedere belanghebbende worden ingediend bij 
de Commissie Zorgvuldig Bestuur – AgoDi – Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel – tel. 02 533 65 56 – 
zorgvuldigbestuur.onderwijs@ond.vlaanderen.be 
 

Artikel 26 
 
Voor alle gevallen die niet geregeld zijn in dit huishoudelijk reglement beslist de voorzitter na overleg met 
de schoolraad. 
 

17/47



18/47

3 2017_GR_00013 Vervanging van een gemeenteraadslid: 
onderzoek van de geloofsbrieven van de 3de 
opvolger - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

 Artikel 9 van het gemeentedecreet bepaalt dat de afstand van mandaat definitief 
is van zodra de gemeenteaad hiervan kennis neemt.

 Artikel 16 van het gemeentedecreet bepaalt dat de geloofsbrieven onderzocht 
worden overeenkomstig artikel 7 § 3 van het gemeentedecreet. Dit artikel  
bepaalt dat de gemeenteraad de geloofsbrieven van de verkozen 
gemeenteraadsleden onderzoekt.

 De omzendbrief BB – 2012/2 d.d. 19.10.2012 bepaalt dat de geloofsbrieven de 
schriftelijke bewijsstukken omvatten die elke verkozene, opgeroepen om de eed 
af te leggen, moet voorleggen en waaruit blijkt dat hij op een wettige wijze is 
verkozen en dat er tegen zijn verkiezing geen bezwaren zijn.

Bijlagen
1. Ontslagbrief Bart Wenes
2. PV gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2012
3. Brief afstand van mandaat - Rina Arteel
4. Brief aan mevr. Caroline Martens: verklaring op eer
5. Onderzoek geloofsbrieven van mevr. Caroline Martens
6. Uittreksel uit het bevolkingsregister
7. Uittreksel uit het strafregister
8. Verklaring op eer mevr. Caroline Martens

Context en argumentatie
Dhr. Bart Wenes, schepen, deelt in zijn schrijven d.d. 17 december 2016 mee dat hij 
ontslag wenst te nemen in zijn functie van gemeenteraadslid en dus ook als schepen.

De voorzitter van de gemeenteraad, dhr. Dirk Lievens, nam kennis van het ontslag van 
dhr. Bart Wenes als schepen en als gemeenteraadslid.

Uit het proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdstembureau van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 en het besluit van 21 december 2012 
van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen betreffende de geldigverklaring van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 blijkt dat:

 dhr. Stefaan Van Coillie verkozen werd als 1ste opvolger op de lijst CD&V 
(geïnstalleerd als gemeenteraadslid op 31 januari 2013)

 mevr. Rina Arteel verkozen werd als 2de opvolger op de lijst CD&V.

Met het schrijven d.d. 17 december 2016 deelt mevr. Rina Arteel mee dat zij afstand 
doet van haar mandaat.

Cf. artikel 9 van het gemeentedecreet dient de gemeenteraad kennis te nemen van de 
afstand van mandaat.
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Uit het proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdstembureau van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 en het besluit van 21 december 2012 
van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen betreffende de geldigverklaring van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 blijkt dat mevr. Caroline Martens 

verkozen werd als 3de  opvolger op de lijst CD&V.

Bijgevolg dienen de geloofsbrieven onderzocht te worden van mevr. Caroline Martens.

De omzendbrief BB – 2012/2 d.d. 19.10.2012 bepaalt dat de geloofsbrieven de 
schriftelijke bewijsstukken omvatten die elke verkozene, opgeroepen om de eed af te 
leggen, moet voorleggen en waaruit blijkt dat hij op een wettige wijze is verkozen en dat 
er tegen zijn verkiezing geen bezwaren zijn.
Het onderzoek gebeurt op basis van een recent uittreksel uit het bevolkingsregister, een 
recent uittreksel uit het strafregister en een verklaring op eer.

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

Dit dossier ligt ter inzake in het inzagelokaal voor de gemeenteraadsleden vanaf 30 
december 2016.

Tijdens de periode van inzage en tot de bespreking in de zitting van de gemeenteraad 
zelf werden geen opmerkingen of bezwaren omtrent deze geloofsbrieven ingediend bij de 
gemeenteraad.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de afstand van mandaat van mevr. Rina Arteel.

Artikel 2
De geloofsbrieven van mevr. Caroline Martens geven geen aanleiding tot bezwaar en 
worden bijgevolg goedgekeurd.

Met algemene stemmen

Artikel 3
Derhalve kan mevr. Caroline Martens tot de eed worden toegelaten.

4 2017_GR_00012 Vervanging van een gemeenteraadslid: 
eedaflegging en installatie van de 3de 
opvolger - Aanstellingsverklaring
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Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 7 § 3 en artikel 16 van het gemeentedecreet

Context en argumentatie
In zitting van heden werd het onderzoek van de geloofsbrieven van mevr. Caroline 
Martens goedgekeurd.

In toepassing van artikel 7 § 3 en artikel 16 van het gemeentedecreet moeten de 
verkozen gemeenteraadsleden van wie de geloofsbrieven werden goedgekeurd, vóór ze 
hun mandaat aanvaarden, de volgende eed afleggen in openbare vergadering in de 
handen van de voorzitter van de gemeenteraad:

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

GAAT OVER:

tot de eedaflegging van mevr. Caroline Martens in handen van de heer Dirk Lievens, 
voorzitter gemeenteraad, zoals voorgeschreven in artikel 7 § 3 en artikel 16 van het 
gemeentedecreet en luidend als volgt:

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

Waarvan voor elk akte wordt opgemaakt op ongezegeld papier en ondertekend door het 
raadslid, samen met de voorzitter van de gemeenteraad, staande de vergadering 
ingevolge de wettelijke voorschriften terzake.

Na beëdiging wordt mevr. Caroline Martens als aangesteld verklaard door de voorzitter 
en geïnstalleerd als gemeenteraadslid voor de resterende duur van de legislatuur ter 
vervanging van dhr. Bart Wenes, ontslagnemend gemeenteraadslid en schepen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit

Artikel 1
Na beëdiging wordt mevr. Caroline Martens als aangesteld verklaard door de voorzitter 
en geïnstalleerd als gemeenteraadslid voor de resterende duur van de legislatuur ter 
vervanging van dhr. Bart Wenes als gemeenteraadslid.

20:06 - Caroline Martens, gemeenteraadslid betreedt de zitting
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20:06 - Bart Wenes, Schepen verlaat de zitting

5 2017_GR_00010 Vervanging van een gemeenteraadslid: 
onderzoek van de geloofsbrieven van de 4de 
opvolger - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

 Artikel 16 van het gemeentedecreet bepaalt dat de geloofsbrieven onderzocht 
worden overeenkomstig artikel 7 § 3 van het gemeentedecreet. Dit artikel  
bepaalt dat de gemeenteraad de geloofsbrieven van de verkozen 
gemeenteraadsleden onderzoekt.

 De omzendbrief BB – 2012/2 d.d. 19.10.2012 bepaalt dat de geloofsbrieven de 
schriftelijke bewijsstukken omvatten die elke verkozene, opgeroepen om de eed 
af te leggen, moet voorleggen en waaruit blijkt dat hij op een wettige wijze is 
verkozen en dat er tegen zijn verkiezing geen bezwaren zijn.

Bijlagen
1. Ontslagbrief d.d. 17.12.2016 van dhr. Frans Dochy
2. PV gemeenteraadsverkiezing van 14.10.2012
3. Brief aan mevr. Greet Verhelle: opvragen verklaring op eer
4. Uittreksel uit het bevolkingsregister
5. Uittreksel uit het strafregister
6. Verklaring op eer

Context en argumentatie
Met het schrijven d.d. 17 december 2016 deelt dhr. Frans Dochy, gemeenteraadslid, mee 
dat hij ontslag wenst te nemen in zijn functie van gemeenteraadslid.

De voorzitter van de gemeenteraad, dhr. Dirk Lievens, nam kennis van het ontslag van 
dhr. Frans Dochy als gemeenteraadslid.

Uit het proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdstembureau van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 en het besluit van 21 december 2012 
van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen betreffende de geldigverklaring van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 blijkt dat:

- dhr. Stefaan Van Coillie verkozen werd als 1ste opvolger op de lijst CD&V
- mevr. Rina Arteel verkozen werd als 2de opvolger op de lijst CD&V

- mevr. Caroline Martens verkozen werd als 3de  opvolger op de lijst CD&V.
- mevr. Greet Muylle-Verhelle verkozen werd als 4de opvolger op de lijst CD&V.

Dhr. Stefaan Van Coillie werd reeds geïnstalleerd als gemeenteraadlid in de 
gemeenteraad van 23 januari 2013.

In zitting van heden werd akte genomen van de afstand van mandaat van mevr. Rina 
Arteel als gemeenteraadslid.

Mevr. Caroline Martens werd in zitting van heden geïnstalleerd als gemeenteraadslid.

Bijgevolg dienen de geloofsbrieven onderzocht te worden van mevr. Greet Muylle-
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Verhelle.
De omzendbrief BB – 2012/2 d.d. 19.10.2012 bepaalt dat de geloofsbrieven de 
schriftelijke bewijsstukken omvatten die elke verkozene, opgeroepen om de eed af te 
leggen, moet voorleggen en waaruit blijkt dat hij op een wettige wijze is verkozen en dat 
er tegen zijn verkiezing geen bezwaren zijn. Het onderzoek gebeurt op basis van een 
recent uittreksel uit het bevolkingsregister, een recent uittreksel uit het strafregister en 
een verklaring op eer.

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

Dit dossier ligt ter inzake in het inzagelokaal voor de gemeenteraadsleden vanaf 30 
december 2016.

Tijdens de periode van inzage en tot de bespreking in de zitting van de gemeenteraad 
zelf werden geen opmerkingen of bezwaren omtrent deze geloofsbrieven ingediend bij de 
gemeenteraad.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De geloofsbrieven van mevr. Greet Muylle-Verhelle geven geen aanleiding tot bezwaar en 
worden bijgevolg goedgekeurd.

Artikel 2
Derhalve kan mevr. Greet Muylle-Verhelle tot de eed worden toegelaten.

6 2017_GR_00011 Vervanging van een gemeenteraadslid: 
eedaflegging en installatie van de 4de 
opvolger - Aanstellingsverklaring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 7 § 3 en artikel 16 van het gemeentedecreet

Context en argumentatie
In zitting van heden werd het onderzoek van de geloofsbrieven van mevr. Greet Muylle-
Verhelle goedgekeurd.
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In toepassing van artikel 7 § 3 en artikel 16 van het gemeentedecreet moeten de 
verkozen gemeenteraadsleden van wie de geloofsbrieven werden goedgekeurd, vóór ze 
hun mandaat aanvaarden, de volgende eed afleggen in openbare vergadering in de 
handen van de voorzitter van de gemeenteraad:

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

GAAT OVER:

tot de eedaflegging van mevr. Greet Muylle-Verhelle in handen van de heer Dirk Lievens, 
voorzitter gemeenteraad, zoals voorgeschreven in artikel 7 § 3 en artikel 16 van het 
gemeentedecreet en luidend als volgt:

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

Waarvan voor elk akte wordt opgemaakt op ongezegeld papier en ondertekend door het 
raadslid, samen met de voorzitter van de gemeenteraad, staande de vergadering 
ingevolge de wettelijke voorschriften terzake.

Na beëdiging wordt mevr. Greet-Muylle-Verhelle als aangesteld verklaard door de 
voorzitter en geïnstalleerd als gemeenteraadslid voor de resterende duur van de 
legislatuur ter vervanging van dhr. Frans Dochy als gemeenteraadslid.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit

Artikel 1
Na beëdiging wordt mevr. Greet Muylle-Verhelle als aangesteld verklaard door de 
voorzitter en geïnstalleerd als gemeenteraadslid voor de resterende duur van de 
legislatuur ter vervanging van dhr. Frans Dochy als gemeenteraadslid.

20:12 - Frans Dochy, gemeenteraadslid verlaat de zitting

20:12 - Greet Verhelle, gemeenteraadslid betreedt de zitting

7 2017_GR_00007 Rangorde van de gemeenteraadsleden - 
Hervaststelling

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
De omzendbrief BB-2012/2 betreffende de start van de lokale en provinciale 
bestuursperiode na de verkiezingen van 14.10.2012, de benoeming van de 
burgemeester, de installatie van de gemeenteraad, de verkiezing van de voorzitter van 
de gemeenteraad, de verkiezing van de schepenen, de samenstelling en installatie van 
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de OCMW-raad en de aanstelling van de gemeenteontvanger als financieel-beheerder 
(B.S.14.11.2012) bepaalt dat de verplichting voor het vaststellen van de rangorde van de 
gemeenteraadsleden niet meer expliciet is opgenomen in het gemeentedecreet, doch het 
is wenselijk dit toch te doen gezien immers soms beroep wordt gedaan op het raadslid 
met de meeste anciënniteit.

Context en argumentatie
De rangschikking wordt vastgesteld aan de hand van de anciënniteit van de raadsleden. 
De anciënniteit omvat de hele tijdsduur tijdens dewelke een gemeenteraadslid deel heeft 
uitgemaakt van de gemeenteraad van een gemeente. De anciënniteit mag dus 
onderbroken zijn opgebouwd.
Bij gelijke anciënniteit geniet het gemeenteraadslid de voorkeur dat bij de laatste 
volledige vernieuwing van de gemeenteraad het hoogste aantal naamstemmen heeft 
behaald. Bij een gelijk aantal naamstemmen geniet het gemeenteraadslid dat kandidaat 
was op de lijst die bij de gemeenteraadsverkiezingen de meeste stemmen heeft behaald 
de voorkeur.

In zitting van heden legde mevr. Caroline Martens, 3de  opvolger op de lijst nr. 7 – 
CD&V, de eed af als gemeenteraadslid en dit n.a.v. het ontslag van dhr. Bart Wenes.

In zitting van heden legde ook mevr. Greet Muylle-verhelle, 4de opvolger op de lijst nr. 7 
- CD&V, de eed af als gemeenteraadslid en dit n.a.v. het ontslag van dhr. Frans Dochy.

Bijgevolg is het wenselijk dat de rangorde opnieuw wordt vastgesteld.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De tabel van rangorde van de gemeenteraadsleden wordt vastgesteld als volgt :

(1) volgnr. in rangordelijst
(2) naam gemeenteraadslid
(3) anciënniteit
(4) getal verkregen naamstemmen bij de recentste verkiezing. 

(1) (2) (3) (4)
1. Martens Luc 01.01.1995 3.586
2. Coppé Griet 01.01.1995 2.541
3. Vanwalleghem Marc 01.01.1995 1.757
4. Lievens Dirk 01.01.1995 967
5. Debels José 03.04.1989 – 

31.12.1994
01.01.2001

1.951
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6. Hostekint Michèle 01.01.2001 2.567
7. Kindt Henk 01.01.2001 812
8. Deforche Filip 01.01.2001 459
9. Bouckenooghe Filiep 15.09.2003 823
10. Declercq Frederik 24.01.2005 1.543
11. Muylle Nathalie 01.01.2007 2.366
12. Declercq Kris 01.01.2007 2.047
13. Huyghe Geert 01.01.2007 937
14. Vanzieleghem Ria 01.01.2007 930
15. Feys Tania 01.01.2007 505
16. Ameye Cyriel 01.01.2007 – 

31.12.2012 - 
20.10.2014

329

17. Martens Caroline 20.10.2008 - 
31.12.2012
09.01.2017

792

18. Vermeulen Brecht 01.01.2013 3.554
19. Van Hootegem Mieke 01.01.2013 1.532
20. Pillaert Justine 01.01.2013 1.463
21. Rommel Siska 01.01.2013 1.272
22. Vanden Berghe Daniël 01.01.2013 1.042
23. De Meulenaer Bart 01.01.2013 858
24. Vuylsteke Lien 01.01.2013 815
25. Manhaeve Filiep 01.01.2013 805
26. Verduyn-Coffyn Trees 01.01.2013 791
27. Reynaert Francis 01.01.2013 785
28. Lombaert Lieve 01.01.2013 759
29. Deweerdt Maxim 01.01.2013 746
30. Casier Gerdi 01.01.2013 607
31. Nuytten Frederik 01.01.2013 530
32. Sercu Leen 01.01.2013 526
33. De Reuse Immanuel 01.01.2013 425
34. Van Coillie Stefaan 21.01.2013 768
35. Dewitte Steven 25.01.2016 331
36 Vinckier Maarten 28.04.2014-

22.09.2014
19.09.2016

302

37 Muylle-Verhelle Greet 09.01.2017 759

 

8 2017_GR_00008 Verkiezing van een schepen en eedaflegging - 
Verkozenverklaring

Beschrijving
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Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 44 § 1 van het gemeentedecreet:
Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester, de voorzitter 
van het OCMW en uit ten hoogste 8 schepenen.

Artikel 45 van het gemeentedecreet bepaalt de procedure voor de verkiezing van de 
schepenen.

Bijlagen
1. Ontslagbrief d.d. 17 december 2016 van dhr. Bart Wenes
2. Voordrachtsakte vervanging van een schepen: Bart Wenes
3. Uittreksel uit het bevolkingsregister
4. Uittreksel uit het strafregister
5. Onderzoek van de voordrachtsakte

Context en argumentatie
De heer Luc Martens neemt, als lid met de meeste anciënniteit, het ambt van voorzitter 
waar voor dit punt.

Dhr. Bart Wenes heeft met zijn schrijven d.d. 17 december 2016 ontslag genomen als 
gemeenteraadslid en dus ook als schepen.

Met de akte van voordracht van kandidaat-schepen wordt de volgende persoon 
voorgedragen als schepen vanaf 10 januari 2017: 
dhr. Dirk Lievens, geboren te Roeselare op 29.12.1956. 

Uit het onderzoek door de wnd voorzitter van de gemeenteraad, dhr. Luc Martens, blijkt 
dat deze akte geen aanleiding geeft tot een opmerking en dat de voordracht van dhr. 
Dirk Lievens als kandidaat-schepen derhalve ontvankelijk wordt verklaard.
 
In de akte werd opgenomen dat dhr. Dirk Lievens de rang inneemt van de laatste 
schepen.

Hij wordt verzocht de eed af te leggen in de handen van de burgemeester Kris Declercq:

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit

Artikel 1
Dhr. Dirk Lievens, geboren te Roeselare op 29.12.1956, kandidaat-schepen, wordt 

verkozen verklaard als 8ste schepen.

De wnd. voorzitter, Luc Martens, verzoekt de kandidaat-schepen om de eed af te leggen 
in de handen van de burgemeester.
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GAAT OVER:

tot de eedaflegging van dhr. Dirk Lievens in openbare vergadering van de gemeenteraad 
en in handen van de burgemeester:

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

Na de eedaflegging is de schepen in zijn mandaat aangesteld en wordt de rangorde:

1ste schepen: mevr. Michèle Hostekint, geboren te Roeselare op 13.11.1976

2de schepen: dhr. Filiep Bouckenooghe, geboren te Roeselare op 06.09.1963 

3de schepen: mevr. Griet Coppé, geboren te Roeselare op 23.09.1957

4de schepen: dhr. Henk Kindt, geboren te Roeselare op 07.06.1966  

5de schepen: mevr. Nathalie Muylle, geboren te Roeselare op 08.02.1969 

6de schepen: dhr. José Debels, geboren te Roeselare op 12.05.1961

7de schepen: dhr. Marc Vanwalleghem, geboren te Roeselare op 01.08.1953 

8ste schepen: dhr. Dirk Lievens, geboren te Roeselare op 29.12.1956

9de  schepen: dhr. Geert Depondt (voorzitter OCMW), geboren te Roeselare, 03.08.1948 
(ontslagnemend)

Waarvan akte op ongezegeld papier wordt opgemaakt en ondertekend door dhr. Dirk 
Lievens, samen met de burgemeester, ingevolge de wettelijke voorschriften terzake.

9 2017_GR_00009 Vervanging van één lid in de raad voor 
maatschappelijk welzijn: 
ontvankelijkheidsverklaring voordrachtsakte 
en onderzoek van de geloofsbrieven - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 10 § 2 bepaalt dat voor de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn 
worden verkozen, de gemeenteraad nagaat of de voordrachtsakte ontvankelijk is.

Bijlagen
1. Ontslagbrief d.d. 16.12.2016 van mevr. Marleen Lefere als OCMW-raadslid
2. Voordrachtsakte OCMW van 21.12 2012
3. Voordrachtsakte ter vervanging van mevr. Marleen Lefere
4. Onderzoek van de geloofsbrieven
5. Uittreksel uit het bevolkingsregister van Pierre Clarysse
6. Uittreksel uit het strafregister van dhr. Pierre Clarysse
7. Verklaring op eer van dhr. Pierre Clarysse
8. Uittreksel uit het bevolkingsregister van mevr. Vanessa Degrendele
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9. Uittreksel uit het strafregister van mevr. Vanessa Degrendele
10. Verklaring op eer van mevr. Vanessa Degrendele

Context en argumentatie
Met het schrijven d.d.  16 december 2016 deelt mevr. Marleen Lefere mee dat zij ontslag 
wenst te nemen als lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW.

Volgens de voordrachtsakte, ingediend bij de stadssecretaris op  21 december 2012, is 
de eerste kandidaat-opvolger mevr. Vanessa Degrendele. Zij zetelt echter reeds in de 
raad voor maatschappelijk welzijn. Er werden geen andere kandidaat-opvolgers vermeld 
in de voordrachtsakte voor de vervanging van mevr. Marleen Lefere.

Artikel 14 van het OCMW-decreet bepaalt dat als een werkend lid voor zijn mandaat 
verstreken is, ophoudt deel uit te maken van de raad voor maatschappelijk welzijn of 
verhinderd is en als hij geen opvolger of opvolgers meer heeft, alle gemeenteraadsleden 
die nog in functie zijn en die de voordracht van het te vervangen lid ondertekend 
hebben, gezamenlijk een kandidaat-werkend lid en één of meer kandidaat-opvolgers 
kunnen voordragen.

De voordrachtsakte moet uiterlijk vijf dagen voor de gemeenteraadszitting waarop de 
geloofsbrieven van het nieuwe lid van de raad voor maatschappelijk welzijn en zijn 
opvolger of opvolgers zullen worden onderzocht aan de gemeentesecretaris worden 
overhandigd.

De raad voor maatschappelijk welzijn van de stad Roeselare is, overeenkomstig artikel 5 
van het decreet, samengesteld uit dertien leden.

Artikel 9 van het OCMW-decreet bepaalt dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn moet 
bestaan uit personen van verschillend geslacht.

Artikel 10 § 2 bepaalt dat voor de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn 
worden verkozen, de gemeenteraad nagaat of de voordrachtsakte ontvankelijk is.

De voordrachtsakte werd ingediend overeenkomstig artikel 10 en 14 van het OCMW-
decreet.

Er werd een voordrachtsakte ingediend op 23 december 2016 waarbij dhr. Pierre 
Clarysse werd voorgedragen als kandidaat-werkend lid en mevr. Vanessa Degrendele als 
kandidaat-opvolger.

Artikel 16 bepaalt dat de gemeenteraad de geloofsbrieven van de verkozen leden van de 
raad voor maatschappelijk welzijn en hun opvolgers onderzoekt. Het onderzoek gebeurt 
op basis van een recent uittreksel uit het bevolkingsregister, een recent uittreksel uit het 
strafregister en een verklaring op eer.

De geloofsbrieven van de voorgedragen kandidaat werkend lid en van de voorgedragen 
kandaat opvolger liggen ter inzage in het inzagelokaal voor de gemeenteraadsleden 
vanaf 30 december 2016.

Stelt vast dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden bepaald in artikel 7 van het OCMW-
decreet vervuld zijn door het verkozen kandidaat-werkend lid, alsook door de kandidaat-
opvolger.
Stelt vast dat het verkozen kandidaat-werkend lid zich niet bevindt in één van de 
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gevallen van onverenigbaarheid bepaald door artikel 20 en artikel 8 van het OCMW-
decreet.
Stelt vast dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn bestaat uit personen van 
verschillend geslacht, voorzien bij artikel 9 van het OCMW-decreet.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De gemeenteraad verklaart de voordrachtsakte ontvankelijk en keurt het onderzoek van 
de geloofsbrieven goed. De kandidaat, dhr. Pierre Clarysse, wordt als verkozen verklaard 
en de kandidaat opvolger, mevr. Vanessa Degrendele, wordt aangesteld in de orde 
van voordracht.

Artikel 2
Een exemplaar van deze beslissing wordt bezorgd aan het OCMW.

10 2017_GR_00016 Vervanging van één lid in de raad voor 
maatschappelijk welzijn: 
ontvankelijkheidsverklaring voordrachtsakte 
en onderzoek van de geloofsbrieven - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 10 § 2 bepaalt dat voor de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn 
worden verkozen, de gemeenteraad nagaat of de voordrachtsakte ontvankelijk is.

Bijlagen
1. brief d.d. 17.12.2016 van dhr. Geert Depondt: ontslag als OCMW-raadslid 
2. Voordrachtsakte OCMW ingediend 21.12.2012
3. Brief d.d. 17.12.2016 van mevr. Ria Vanzielghem: verzaken aan het mandaat van 

OCMW-raadslid
4. Voordrachtsakte vervanging OCMW-raadslid
5. Onderzoek van de geloofsbrieven
6. Uittreksel uit het bevolkingsregister van Bart Wenes
7. Uittreksel uit het strafregister van dhr. Bart Wenes
8. Verklaring op eer van dhr. Bart Wenes
9. Uittreksel uit het bevolkingsregister van Ria Vanzieleghem
10. Uittreksel uit het strafregister van mevr. Ria Vanzieleghem
11. Verklaring op eer van mevr. Ria Vanzieleghem
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Context en argumentatie
Met het schrijven d.d.  17 december 2016 deelt dhr. Geert Depondt mee dat hij ontslag 
wenst te nemen als lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW.

Volgens de voordrachtsakte, ingediend bij de stadssecretaris op 21 december 2012, is de 
eerste kandidaat-opvolger mevr. Ria Vanzieleghem. Met het schrijven d.d. 17 december 
2016 deelt mevr. Ria Vanzieleghem mee dat zij verzaakt aan haar mandaat als OCMW-
raadslid.

Artikel 14 bepaalt dat als een werkend lid voor zijn mandaat verstreken is, ophoudt deel 
uit te maken van de raad voor maatschappelijk welzijn of verhinderd is en als hij geen 
opvolger of opvolgers meer heeft, alle gemeenteraadsleden die nog in functie zijn en die 
de voordracht van het te vervangen lid ondertekend hebben, gezamenlijk een kandidaat-
werkend lid en één of meer kandidaat-opvolgers kunnen voordragen.

De voordrachtsakte moet uiterlijk vijf dagen voor de gemeenteraadszitting waarop de 
geloofsbrieven van het nieuwe lid van de raad voor maatschappelijk welzijn en zijn 
opvolger of opvolgers zullen worden onderzocht aan de gemeentesecretaris worden 
overhandigd.

De raad voor maatschappelijk welzijn van de stad Roeselare is, overeenkomstig artikel 5 
van het decreet, samengesteld uit dertien leden.

Artikel 9 van het OCMW-decreet bepaalt dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn moet 
bestaan uit personen van verschillend geslacht.

Artikel 10 § 2 bepaalt dat voor de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn 
worden verkozen, de gemeenteraad nagaat of de voordrachtsakte ontvankelijk is.

De voordrachtsakte werd ingediend overeenkomstig artikel 10 en 14 van het OCMW-
decreet.

Er werd op 23 december 2016 een voordrachtsakte ingediend waarbij dhr. Bart Wenes 
wordt voorgedragen als kandidaat-werkend lid en mevr. Ria Vanzieleghem als kandidaat-
opvolger.

Artikel 16 bepaalt dat de gemeenteraad de geloofsbrieven van de verkozen leden van de 
raad voor maatschappelijk welzijn en hun opvolgers onderzoekt. Het onderzoek gebeurt 
op basis van een recent uittreksel uit het bevolkingsregister, een recent uittreksel uit het 
strafregister en een verklaring op eer.

De geloofsbrieven van de voorgedragen kandidaat werkend lid en van de voorgedragen 
kandaat opvolger liggen ter inzage in het inzagelokaal voor de gemeenteraadsleden 
vanaf 30 december 2016.

Stelt vast dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden bepaald in artikel 7 van het OCMW-
decreet vervuld zijn door het verkozen kandidaat-werkend lid, alsook door de kandidaat-
opvolger.
Stelt vast dat het verkozen kandidaat-werkend lid zich niet bevindt in één van de 
gevallen van onverenigbaarheid bepaald door artikel 20 en artikel 8 van het OCMW-
decreet.
Stelt vast dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn bestaat uit personen van 
verschillend geslacht, voorzien bij artikel 9 van het OCMW-decreet.
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Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De gemeenteraad verklaart de voordrachtsakte ontvankelijk en keurt het onderzoek van 
de geloofsbrieven goed. De kandidaat, dhr. Bart Wenes wordt als verkozen verklaard en 
de kandidaat opvolger, mevr. Ria Vanzieleghem wordt aangesteld in de orde 
van voordracht.

11 2017_GR_00002 Vervanging van twee leden in de bijzondere 
raadscommissie - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 39 van het gemeentedecreet.

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

Bijlagen
1. Voordrachtsakte vervanging van dhr. Dirk Lievens
2. Voordrachtsakte vervanging van dhr. Frans Dochy
3. Gemeenteraadsbeslissing d.d. 19.09.2016: vervanging van een lid

Voorgeschiedenis
In toepassing van artikel 39 van het gemeentedecreet kan de gemeenteraad commissies 
oprichten die samengesteld zijn uit gemeenteraadsleden. 

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

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

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

Volgens het systeem van de evenredige vertegenwoordiging worden de zetels als volgt 
verdeeld:
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- CD&V: 4 leden
- N-VA: 4 leden
- sp.a: 2 leden 
- groen: 1 lid
- Vlaams Belang: 1 lid
- Open Vld: 1 lid.

Met de gemeenteraadsbeslissing van 21 januari 2013 werden de vertegenwoordigers 
voor de bijzondere raadscommissie aangeduid. De volgende personen maken daarvan 
deel uit (met stemrecht):
dhr. Bart Wenes, dhr. Dirk Lievens, mevr. Ria Vanzieleghem, dhr. Frans Dochy, mevr. 
Tania Feys, dhr. Frederik Nuytten, 
dhr. Immanuel De Reuse, mevr. Annelies Carron, mevr. Leen Sercu, mevr. Mieke Van 
Hootegem, mevr. Lien Vuylsteke, dhr. Bart De Meulenaer en dhr. Maxim Deweerdt.

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

In de gemeenteraadszitting van 19 september 2016 werd mevr. Annelies Carron 
vervangen door dhr. Maarten Vinckier.

Context en argumentatie
De fractie CD&V diende een akte van voordracht in voor de vervanging van dhr. Dirk 
Lievens door mevr. Caroline Martens en voor de vervanging van dhr. Frans Dochy door 
mevr. Greet Muylle-Verhelle.

De akte van voordracht voor de vervanging van dhr. Dirk Lievens is ontvankelijk gezien 
ze ondertekend werd door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het 
kandidaat-commissielid deel van uitmaakt. Niemand heeft meer dan één akte 
ondertekend per beschikbaar mandaat voor de fractie.

De akte van voordracht voor de vervanging van dhr. Frans Dochy is ontvankelijk gezien 
ze ondertekend werd door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het 
kandidaat-commissielid deel van uitmaakt. Niemand heeft meer dan één akte 
ondertekend per beschikbaar mandaat voor de fractie.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De akte van voordracht voor de vervanging van dhr. Dirk Lievens in de bijzondere 
raadscommissie is ontvankelijk. Bijgevolg wordt dhr. Dirk Lievens vervangen door mevr. 
Caroline Martens.

Artikel 2
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De akte van voordracht voor de vervanging van dhr. Frans Dochy in de bijzondere 
raadscommissie is ontvankelijk. Bijgevolg wordt dhr. Frans Dochy vervangen door mevr. 
Greet Muylle-Verhelle.

Artikel 3
Volgende personen maken deel uit van de bijzondere raadscommissie:

dhr. Stefaan Van Coillie, mevr. Caroline Martens, mevr. Ria Vanzieleghem, mevr. Greet 
Muylle-Verhelle, mevr. Tania Feys, dhr. Frederik Nuytten, 
dhr. Immanuel De Reuse, dhr. Maarten Vinckier, mevr. Leen Sercu, mevr. Mieke Van 
Hootegem, mevr. Lien Vuylsteke, dhr. Bart De Meulenaer en dhr. Maxim Deweerdt.

12 2017_GR_00003 Vervanging van een lid in de raadscommissie 
voor persoonsgebonden materies - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 39 van het gemeentedecreet.

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

Bijlagen
1. Voordrachtsakte vervanging van dhr. Dirk Lievens
2. Gemeenteraadsbeslissing d.d. 19.09.2016: vervanging van een lid

Voorgeschiedenis
In toepassing van artikel 39 van het gemeentedecreet kan de gemeenteraad commissies 
oprichten die samengesteld zijn uit gemeenteraadsleden. 

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

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

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt dat de raadscommissie voor 
persoonsgebonden materies bestaat uit 13 leden.

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

- CD&V: 4 leden
- N-VA: 4 leden
- sp.a: 2 leden 
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- Groen: 1 lid
- Vlaams Belang: 1 lid
- Open Vld: 1 lid.

Met de gemeenteraadsbeslissing van 21 januari 2013 werden de vertegenwoordigers 
voor de raadscommissie voor persoonsgebonden materies aangeduid. De volgende 
personen maken daarvan deel uit (met stemrecht):
dhr. Bart Wenes, dhr. Dirk Lievens, mevr. Ria Vanzieleghem, dhr. Stefaan Van Coillie, 
dhr. Frederik Nuytten, dhr. Gerdi Casier, dhr. Immanuel De Reuse, mevr. Annelies 
Carron, mevr. Yana Debusschere, mevr. Siska Rommel, mevr. Lien Vuylsteke, mevr. 
Trees Verduyn-Coffyn, dhr. Maxim Deweerdt.

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

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

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

Met de gemeenteraadsbeslissing van 19 september 2016 werd mevr. Annelies Carron 
vervangen door dhr. Francis Reynaert.

Context en argumentatie
De fractie CD&V diende een akte van voordracht in voor de vervanging van dhr. Dirk 
Lievens door mevr. Caroline Martens.

De akte van voordracht voor de vervanging van dhr. Dirk Lievens is ontvankelijk gezien 
ze ondertekend werd door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het 
kandidaat-commissielid deel van uitmaakt. Niemand heeft meer dan één akte 
ondertekend per beschikbaar mandaat voor de fractie.

Artikel 39 § 3 bepaalt dat als de voorzitter van de gemeenteraad voordrachten ontvangt 
voor meer kandidaten dan er mandaten te begeven zijn voor een fractie, dan worden de 
mandaten toegewezen volgens de volgorde voorkomen op de akte van voordracht.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De akte van voordracht voor de vervanging van dhr. Dirk Lievens in de raadscommissie 
voor persoonsgebonden materies is ontvankelijk. Bijgevolg wordt dhr. Dirk Lievens 
vervangen door mevr. Caroline Martens.

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

dhr. Geert Huyghe, mevr. Caroline Martens, mevr. Ria Vanzieleghem, dhr. Stefaan Van 
Coillie, dhr. Frederik Nuytten, dhr. Gerdi Casier, dhr. Filip Deforche, dhr. Francis 
Reynaert, dhr. Steven Dewitte, mevr. Siska Rommel, mevr. Lien Vuylsteke, mevr. Trees 
Verduyn-Coffyn en dhr. Maxim Deweerdt.

13 2017_GR_00004 Vervanging van een lid in de raadscommissie 
voor grondgebonden materies - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 39 van het gemeentedecreet.

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

Bijlagen
1. Voordrachtsakte vervanging van dhr. Frans Dochy
2. Gemeenteraadsbeslissing d.d. 29.02.2016: vervanging van een lid

Voorgeschiedenis
In toepassing van artikel 39 van het gemeentedecreet kan de gemeenteraad commissies 
oprichten die samengesteld zijn uit gemeenteraadsleden. 

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

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

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt dat de raadscommissie voor 
grondgebonden materies bestaat uit 13 leden.

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

- CD&V: 4 leden
- N-VA: 4 leden
- sp.a: 2 leden 
- groen: 1 lid
- Vlaams Belang: 1 lid
- Open Vld: 1 lid.
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Met de gemeenteraadsbeslissing van 21 januari 2013 werden de vertegenwoordigers 
voor de raadscommissie voor grondgebonden materies aangeduid. De volgende personen 
maken daarvan deel uit (met stemrecht):
dhr. Bart Wenes, mevr. Ria Vanzieleghem, dhr. Geert Huyghe, dhr. Frans Dochy, mevr. 
Tania Feys, dhr. Gerdi Casier, dhr. Filip Deforche, dhr. Francis Reynaert, mevr. Leen 
Sercu, dhr. Brecht Vermeulen, dhr. Frederik Declercq, mevr. Siska Rommel en dhr. 
Daniel Vanden Berghe.

Met de gemeenteraadsbeslissing van 25 januari 2016 werd mevr. Leen Sercu vervangen 
door dhr. Steven Dewitte.

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

Context en argumentatie
De fractie CD&V diende een akte van voordracht in voor de vervanging van dhr. Frans 
Dochy door mevr. Greet Muylle-Verhelle.

De akte van voordracht voor de vervanging van dhr. Frans Dochy is ontvankelijk gezien 
ze ondertekend werd door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het 
kandidaat-commissielid deel van uitmaakt. Niemand heeft meer dan één akte 
ondertekend per beschikbaar mandaat voor de fractie.

Artikel 39 § 3 bepaalt dat als de voorzitter van de gemeenteraad voordrachten ontvangt 
voor meer kandidaten dan er mandaten te begeven zijn voor een fractie, dan worden de 
mandaten toegewezen volgens de volgorde voorkomen op de akte van voordracht.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De akte van voordracht voor de vervanging van dhr. Frans Dochy in de raadscommissie 
voor grondgebonden materies is ontvankelijk. Bijgevolg wordt dhr. Frans Dochy 
vervangen door mevr. Greet Muylle-Verhelle.

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

dhr. Stefaan Van Coillie, mevr. Ria Vanzieleghem, dhr. Geert Huyghe, mevr. Greet 
Muylle-Verhelle, mevr. Tania Feys, dhr. Gerdi Casier, dhr. Filip Deforche, dhr. Francis 
Reynaert, dhr. Steven Dewitte, dhr. Brecht Vermeulen, dhr. Frederik Declercq, mevr. 
Siska Rommel en dhr. Daniel Vanden Berghe.
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14 2017_GR_00005 Vervanging van een lid in de raadscommissie 
voor openbare werken en mobiliteit - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 39 van het gemeentedecreet.

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

Bijlagen
1. Voordrachtsakte vervanging van dhr. Dirk Lievens
2. Gemeenteraadsbeslissing d.d. 29.02.2016: vervanging van een lid

Voorgeschiedenis
In toepassing van artikel 39 van het gemeentedecreet kan de gemeenteraad commissies 
oprichten die samengesteld zijn uit gemeenteraadsleden. 

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

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

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt dat de raadscommissie voor 
openbare werken en mobiliteit bestaat uit 13 leden.

Volgens het systeem van de evenredige vertegenwoordiging worden de zetels als volgt 
verdeeld:
- CD&V: 4 leden
- N-VA: 4 leden
- sp.a: 2 leden 
- groen: 1 lid
- Vlaams Belang: 1 lid
- Open Vld: 1 lid.

Volgens het besluit van de gemeenteraad van 21 januari 2013 maken volgende personen 
deel uit van de commissie openbare werken en mobiliteit:
dhr. Bart Wenes, dhr. Dirk Lievens, dhr. Geert Huyghe, dhr. Stefaan Van Coillie, mevr. 
Tania Feys, dhr. Gerdi Casier, dhr. Filip Deforche, dhr. Francis Reynaert, mevr. Leen 
Sercu, dhr. Filiep Manhaeve, dhr. Frederik Declercq, mevr. Justine Pillaert en dhr. Daniel 
Vanden Berghe.

Met de gemeenteraadsbeslissing van 20 oktober 2014 werd dhr. Filip Deforche 
vervangen door dhr. Cyriel Ameye.
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Met de gemeenteraadsbeslissing van 29 februari 2016 werd dhr. Bart Wenes vervangen 
door mevr. Ria Vanzieleghem.

Context en argumentatie
De fractie CD&V diende een akte van voordracht in voor de vervanging van dhr. Dirk 
Lievens door mevr. Caroline Martens.

De akte van voordracht voor de vervanging van dhr. Dirk Lievens is ontvankelijk gezien 
ze ondertekend werd door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het 
kandidaat-commissielid deel van uitmaakt. Niemand heeft meer dan één akte 
ondertekend per beschikbaar mandaat voor de fractie.

Artikel 39 § 3 bepaalt dat als de voorzitter van de gemeenteraad voordrachten ontvangt 
voor meer kandidaten dan er mandaten te begeven zijn voor een fractie, dan worden de 
mandaten toegewezen volgens de volgorde voorkomen op de akte van voordracht.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De akte van voordracht voor de vervanging van dhr. Dirk Lievens in de raadscommissie 
voor openbare werken en mobiliteit is ontvankelijk. Bijgevolg wordt dhr. Dirk Lievens 
vervangen door mevr. Caroline Martens.

Artikel 2
Volgende personen maken deel uit van de raadscommissie openbare werken en 
mobiliteit:

mevr. Ria Vanzieleghem, mevr. Caroline Martens, dhr. Geert Huyghe, dhr. Stefaan Van 
Coillie, mevr. Tania Feys, dhr. Gerdi Casier, dhr. Cyriel Ameye, dhr. Francis Reynaert, 
mevr. Leen Sercu, dhr. Filiep Manhaeve, dhr. Frederik Declercq, mevr. Justine Pillaert en 
dhr. Daniel Vanden Berghe.

15 2017_GR_00006 Vervanging van twee leden van de 
raadscommissie voor stadsfinanciën en 
personeel - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 39 van het gemeentedecreet.

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.
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Bijlagen
1. Voordrachtsakte vervanging van dhr. Dirk Lievens
2. Voordrachtsakte vervanging van dhr. Frans Dochy
3. Gemeenteraadsbeslissing d.d. 19.09.2016: vervanging van een lid

Voorgeschiedenis
In toepassing van artikel 39 van het gemeentedecreet kan de gemeenteraad commissies 
oprichten die samengesteld zijn uit gemeenteraadsleden. 

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

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

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

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

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

Met de gemeenteraadsbeslissing van 2 januari 2013 werden de vertegenwoordigers voor 
de raadscommissie voor stadsfinanciën en personeel aangeduid. De volgende personen 
maken daarvan deel uit (met stemrecht):
dhr. Dirk Lievens, dhr. Geert Huyghe, dhr. Frans Dochy, dhr. Bart Wenes, dhr. Brecht 
Vermeulen, mevr. Mieke Van Hootegem, dhr. Bart De Meulenaer, mevr. Lieve Lombaert, 
dhr. Frederik Nuytten, dhr. Gerdi Casier, mevr. Leen Sercu, dhr. Peter Logghe en dhr. 
Francis Reynaert.

Met de gemeenteraadsbeslissing van 24 maart 2014 werd mevr. Leen Sercu vervangen 
door mevr. Yana Debusschere. 
Met de gemeenteraadsbeslissing van 20 oktober 2014 werd dhr. Peter Logghe vervangen 
door dhr. Immanuel De Reuse. 
Met de gemeenteraadsbeslissing van 25 januari 2016 werd mevr. Yana Debusschere 
vervangen door mevr. Leen Sercu. 
Met de gemeenteraadsbeslissing van 29 februari 2016 werd dhr. Bart Wenes vervangen 
door mevr. Ria Vanzieleghem. 
Met de gemeenteraadsbeslissing van 19 september 2016 werd dhr. Francis Reynaert 
vervangen door dhr. Maarten Vinckier.

Context en argumentatie
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De fractie CD&V diende een akte van voordracht in voor de vervanging van dhr. Dirk 
Lievens door mevr. Caroline Martens en voor de vervanging van dhr. Frans Dochy door 
mevr. Greet Muylle-Verhelle.

De akte van voordracht voor de vervanging van dhr. Dirk Lievens is ontvankelijk gezien 
ze ondertekend werd door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het 
kandidaat-commissielid deel van uitmaakt. Niemand heeft meer dan één akte 
ondertekend per beschikbaar mandaat voor de fractie.

De akte van voordracht voor de vervanging van dhr. Frans Dochy is ontvankelijk gezien 
ze ondertekend werd door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het 
kandidaat-commissielid deel van uitmaakt. Niemand heeft meer dan één akte 
ondertekend per beschikbaar mandaat voor de fractie.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De akte van voordracht voor de vervanging van dhr. Dirk Lievens in de raadscommissie 
voor stadsfinanciën en personeel is ontvankelijk. Bijgevolg wordt dhr. Dirk Lievens 
vervangen door mevr. Caroline Martens.

Artikel 2
De akte van voordracht voor de vervanging van dhr. Frans Dochy in de raadscommissie 
voor stadsfinanciën en personeel is ontvankelijk. Bijgevolg wordt dhr. Dirk Lievens 
vervangen door mevr. Greet Muylle-Verhelle.

Artikel 3
Volgende personen maken deel uit van de raadscommissie stadsfinanciën en personeel:
Mevr. Caroline Martens, dhr. Geert Huyghe, mevr. Greet Muylle-Verhelle, mevr. Ria 
Vanzieleghem, dhr. Brecht Vermeulen, mevr. Mieke Van Hootegem, dhr. Bart De 
Meulenaer, mevr. Lieve Lombaert, dhr. Frederik Nuytten, dhr. Gerdi Casier, mevr. Leen 
Sercu, dhr. Immanuel De Reuse en dhr. Maarten Vinckier.

16 2017_GR_00014 Vzw Het Portaal - vervanging van een lid van 
de raad van bestuur - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 26 van de statuten:
"De vereniging wordt bestuurd door de raad van bestuur samengesteld uit vijftien 
bestuurders, benoemd voor een termijn van maximaal zes jaar en zes maanden en als 
volgt aangesteld door de algemene vergadering:
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De gemeenteraad van de Stad Roeselare draagt negen bestuurders voor, genaamd 
bestuurders categorie A, zoals bedoeld in artikel 246 § 1 van het gemeentedecreet. Deze 
voordracht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging binnen de raad van bestuur.
Ten Hoogste twee/derde van de voorgedragen leden zijn van hetzelfde geslacht."

Artikel 35 van het gemeentedecreet
Artikel 43 van het gemeentedecreet
Artikel 246 van het gemeentedecreet

Bijlagen
1. Gemeenteraadbeslissing d.d. 24.11.2014: samenstelling raad van bestuur na 

vervanging van mevr. Nathalie Muylle (schepen)

Voorgeschiedenis
Met de beslissing van de gemeenteraad van 20 oktober 2008 werd goedkeuring verleend 
voor het oprichten van een extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm 
in de vorm van een vzw. Tevens werden de statuten van de vzw goedgekeurd.

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

In de gemeenteraad van 27 mei 2013 werden de politieke vertegenwoordigers voor de 
algemene vergadering en de raad van bestuur aangeduid:
algemene vergadering:
dhr. Kris Declercq, dhr. Dirk Lievens, dhr. Luc Martens, mevr. Nathalie Muylle, mevr. Ria 
Vanzieleghem, dhr. Henk Kindt, dhr. Gerdi Casier, mevr. Leen Sercu, dhr. Immanuel De 
Reuse, mevr. Annelies Carron, mevr. Siska Rommel, mevr. Lien Vuylsteke, dhr. Maxim 
Deweerdt, mevr. Lieve Lombaert, dhr. Filiep Manhaeve en dhr. Bart De Meulenaer.
raad van bestuur:
dhr. Kris Delafontaine, dhr. Maxim Deweerdt, dhr. Geert Depondt, mevr. Nathalie Muylle, 
dhr. Gerdi Casier, dhr. Henk Kindt, mevr. Arlette Temperman, mevr. Griet Decoster en 
mevr. Mieke Himpe.

In zitting van de gemeenteraad van 24 november 2014 werd mevr. Nathalie Muylle als 
lid van de raad van bestuur vervangen door dhr. Kris Declercq.
 

Context en argumentatie
De fractie CD&V deelde mee dat dhr. Geert Depondt ontslag neemt als lid van de raad 
van bestuur. Dhr. Dirk Lievens wordt voorgedragen ter vervanging.

De vertegenwoordigers voor de raad van bestuur worden aangeduid cf. art. 26 van de 
statuten:
“De vereniging wordt bestuurd door de raad van bestuur samengesteld uit vijftien 
bestuurders, benoemd voor een termijn van maximaal zes jaar en zes maanden en  als 
volgt aangesteld door de Algemene vergadering:
De gemeenteraad van de Stad Roeselare draagt negen bestuurders voor, genaamd 
bestuurders categorie A, zoals bedoeld in artikel 246 §1 van het Gemeentedecreet. Deze 
voordracht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging binnen de raad van bestuur. 
Ten hoogste twee/derde van de voorgedragen leden zijn van hetzelfde geslacht.”
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Iedere fractie beschikt dus over een vertegenwoordiger in de raad van bestuur. Vandaar 
krijgt elke fractie een vertegenwoordiger. De resterende mandaten worden verdeeld naar 
evenredigheid.

N-VA: 2
CD&V: 2
sp.a: 2 
Vlaams belang: 1
Groen: 1
Open vld: 1

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Quick vote
- 25 stem(men) voor 
- 9 stem(men) tegen
- 2 stem(men) blanco

Artikel 1
Dhr. Dirk Lievens, schepen, Rumbeeksesteenweg 469, 8800 Roeselare, de volstrekte 
meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen bekomen hebbende, wordt, bij 
geheime stemming, voorgedragen als vertegenwoordiger in de raad van bestuur van vzw 
Het Portaal ter vervanging van dhr. Geert Depondt.

Artikel 2
Volgende personen maken deel uit van de raad van bestuur van vzw Het Portaal:
dhr. Kris Delafontaine, dhr. Maxim Deweerdt, dhr. Dirk Lievens, dhr. Kris Declercq, dhr. 
Gerdi Casier, dhr. Henk Kindt, mevr. Arlette Temperman, mevr. Griet Decoster en mevr. 
Mieke Himpe.

Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan vzw Het Portaal, De Munt 8, 8800 
Roeselare.

17 2017_GR_00015 De Spil vzw: Vervanging van een lid in de 
algemene vergadering - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Statuten van het cultuurcentrum "De Spil"

Artikel 35 van het gemeedecreet
Artikel 43 van het gemeentedecreet
Artikel 246 § 1 van het gemeentedecreet
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Juridische grond
Artikel 7 van de statuten: Het lid stad Roeselare vormt de leden categorie A en beschikt 
over 24 stemmen die verdeeld worden onder diens vertegenwoordigers. Deze 
vertegenwoordigers zijn 24 gemeenteraadsleden. De 23 leden, afgevaardigd door de 
Roeselaarse cultuurraad, behoren tot de categorie B leden en hebben elk recht op één 
stem in de algemene vergadering.

De verdeling van het aantal vertegenwoordigers afgevaardigd door de gemeenteraad van 
de stad Roeselare wordt vastgesteld volgens het systeem D’Hondt, met dien verstande 
evenwel dat elke fractie van de gemeenteraad met minstens één lid vertegenwoordigd is 
in de afvaardiging door de gemeenteraad.

 

Bijlagen
1. Gemeenteraadsbeslissing d.d. 18.03.2013: aanduiden vertegenwoordigers 

algemene vergadering vzw Cultuurcentrum "De Spil"
2. Gemeenteraadsbeslissing d.d. 24.03.2014: aanduiden twee bijkomende leden 

algemene vergadering cultuurcentrum "De Spil"

Voorgeschiedenis
In de gemeenteraadszitting van 21 oktober 2013 werd goedkeuring verleend aan de 
omvorming van het cultuurcentrum De Spil in een privaat extern verzelfstandigd 
agentschap in vzw-vorm conform de bepalingen van het gemeentedecreet. De 
statutenwijziging werd in dezelfde zitting goedgekeurd.
Minister Geert Bourgeois heeft bij M.B. van 6 februari 2014 goedkeuring verleend aan de 
omvorming van vzw De Spil tot een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap;

Cf. de gemeenteraadsbeslissing d.d. 18 maart 2013 en de gemeenteraadsbeslissing d.d. 
24 maart 2014 maken volgende personen deel uit van de algemene vergadering van 
cultuurcentrum De Spil vzw:
dhr. Kris Declercq, mevr. Nathalie Muylle, dhr. Frans Dochy, mevr. Ria Vanzieleghem, 
dhr. Marc Vanwalleghem, dhr. Geert Huyghe, dhr. Dirk Lievens, dhr. Stefaan Van Coillie, 
dhr. Brecht Vermeulen, dhr. Frederik Declercq, mevr. Mieke Van Hootegem, mevr. Siska 
Rommel, mevr. Trees Coffyn, mevr. Lien Vuylsteke, mevr. Lieve Lombaert, dhr. Bart De 
Meulenaer, dhr. Henk Kindt, dhr. Frederik Nuytten, dhr. Gerdi Casier, dhr. Filiep 
Bouckenooghe, mevr. Leen Sercu, dhr. Filip Defoche, dhr. Immanuel De Reuse en dhr. 
Francis Reynaert.

In zitting van de gemeenteraad van 23.03.2015 werd dhr. Cyriel Ameye aangesteld als 
lid van de algemene vergadering van cultuurcentrum "De Spil" i.p.v. Filip Deforche.

De verdeling gebeurde via het systeem D'Hondt:
- CD&V: 7 + 1
- N-VA: 7 + 1
- sp.a: 3
- Groen: 2
- Vlaams Belang: 2
- Open Vld: 1
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Context en argumentatie
Dhr. Frans Dochy is van rechtswege ontslagnemend. Cf. artikel 7 van de statuten dienen 
de vertegenwoordigers namens de Stad gemeenteraadsleden te zijn.

De fractie CD&V draagt mevr. Greet Muylle-Verhelle voor als lid namens de Stad in de 
algemene vergadering.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Quick vote
- 25 stem(men) voor 
- 10 stem(men) tegen
- 1 stem(men) blanco

Artikel 1
Mevr. Greet Muylle-Verhelle, Wagenbrugstraat 8, 8800 Roeselare, de volstrekte 
meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen bekomen hebbende, wordt, bij 
geheime stemming, aangeduid als vertegenwoordiger namens de Stad in de algemene 
vergadering van het cultuurcentrum "De Spil" ter vervanging van dhr. Frans Dochy.

Artikel 2
Volgende personen maken deel uit van de algemene vergadering van het cultuurcentrum 
"De Spil":
dhr. Kris Declercq, mevr. Nathalie Muylle, mevr. Greet Muylle-Verhelle, mevr. Ria 
Vanzieleghem, dhr. Marc Vanwalleghem, dhr. Geert Huyghe, dhr. Dirk Lievens, dhr. 
Stefaan Van Coillie, dhr. Brecht Vermeulen, dhr. Frederik Declercq, mevr. Mieke Van 
Hootegem, mevr. Siska Rommel, mevr. Trees Coffyn, mevr. Lien Vuylsteke, mevr. Lieve 
Lombaert, dhr. Bart De Meulenaer, dhr. Henk Kindt, dhr. Frederik Nuytten, dhr. Gerdi 
Casier, dhr. Filiep Bouckenooghe, mevr. Leen Sercu, dhr. Cyriel Ameye, dhr. Immanuel 
De Reuse en dhr. Francis Reynaert.

Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan het Cultuurcentrum De Spil, H. 
Spilleboutdreef 1, 8800 Roeselare.

18 2017_GR_00018 Regionaal Sociaal Verhuurkantoor - 
vervanging van een vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering en in de raad van 
bestuur - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 8 en 15 van de Statuten
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Artikel 35 en 43 van het gemeentedecreet

Bijlagen
1. E-mailbericht ter vervanging van schepen Henk Kindt in het Regionaal Sociaal 

Verhuurkantoor
2. Gemeenteraadsbeslissing d.d. 18.02.2013: aanduiden vertegenwoordigers voor 

de algemene vergadering
3. Gemeenteraadsbeslissing d.d. 18.02.2013: aanduiden vertegenwoordigers voor 

de raad van bestuur

Context en argumentatie
In zitting van 27 juni 2006 werd principieel beslist dat het Stadsbestuur deel zal nemen 
aan de oprichting van het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor in de regio Roeselare.

De Statuten van het Sociaal Verhuurkantoor regio Roeselare werden door de 
gemeenteraad goedgekeurd op 16 oktober 2006.

Artikel 8 van de statuten bepaalt dat de leden gemeenten elk 2 of 4 vertegenwoordigers 
mogen aanduiden voor de algemene vergadering naargelang er minder respectievelijk 
meer dan 22 gemeenteraadsleden zetelen in de betrokken gemeente.

Artikel 15 van de staten bepaalt dat de leden gemeenten elk 1 of 2 bestuurders mogen 
aanduiden voor de raad van bestuur naargelang er minder respectievelijk meer dan 22 
gemeenteraadsleden zetelen in de betrokken gemeente. 

In de gemeenteraad zetelen meer dan 22 gemeenteraadsleden. Bijgevolg heeft de Stad 
Roeselare recht op 4 vertegenwoordigers voor de algemene vergadering en 2 voor de 
raad van bestuur.

In de gemeenteraadszittingen van 18 februari 2013 werden dhr. Filiep Bouckenooghe, 
dhr. Henk Kindt, dhr. Dirk Lievens en mevr. Ria Vanzieleghem aangeduid als 
vertegenwoordigers voor de algemene vergadering en dhr. Henk Kindt en dhr. Filiep 
Bouckenooghe als vertegenwoordigers voor de raad van bestuur van het Regionaal 
Sociaal Verhuurkantoor regio Roeselare.

Met het e-mailbericht d.d. 21 december 2016 laat dhr. Henk Kindt, schepen, weten dat 
hij ontslag wenst te nemen als lid van de algemene vegadering en de raad van bestuur. 
Voorgesteld wordt om hem te vervangen door mevr. Vanessa Degrendele.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen

Besluit
Quick vote
- 23 stem(men) voor 
- 12 stem(men) tegen
- 1 onthouding(en)

Artikel 1
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Mevr. Vanessa Degrendele, Beekstraat 19, 8800 Roeselare, de volstrekte meerderheid 
van de geldig uitgebrachte stemmen bekomen hebbende, wordt, bij geheime stemming, 
aangeduid als vertegenwoordiger namens de Stad in de algemene vergadering en in de 
raad van bestuur van het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor regio Roeselare ter 
vervanging van dhr. Henk Kindt.

Artikel 2
Een voor eensluidend verklaard afschrift wordt bezorgd aan het Regionaal Sociaal 
Verhuurkantoor.

19 2017_GR_00001 Verkiezing van de voorzitter van de 
gemeenteraad - Aanstellingsverklaring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 8 van het gemeentedecreet.

Bijlagen
1. Ontslagbrief d.d. 17.12.2016 van dhr. Dirk Lievens als voorzitter gemeenteraad
2. Voordrachtsakte vervanging voorzitter
3. Uittreksel uit het bevolkingsregister
4. Uittreksel uit het strafregister
5. Onderzoek voordrachtsakte

Context en argumentatie
Dhr. Luc Martens neemt, als raadslid met de meeste anciënniteit, het ambt van voorzitter 
waar.

Met het schrijven d.d. 17 december 2016 deelt dhr. Dirk Lievens mee dat hij ontslag 
neemt uit zijn functie als voorzitter van de gemeenteraad. 
Artikel 8 van het gemeentedecreet bepaalt dat op de installatievergadering de 
gemeenteraad onder de gemeenteraadsleden van Belgische nationaliteit een voorzitter 
verkiest. De voorzitter wordt verkozen op basis van een akte van voordracht van de 
kandidaat-voorzitter, ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de 
lijsten die aan de verkiezingen deelnamen. Om ontvankelijk te zijn moet de akte van 
voordracht tevens ondertekend zijn door een meerderheid van personen die op dezelfde 
lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen.
Op 23 december 2016 werd een akte van voordracht van een kandidaat-voorzitter op 
naam van mevr. Ria Vanzieleghem ingediend bij de stadssecretaris. 
Uit het onderzoek door de wnd. voorzitter van de gemeenteraad, dhr. Luc Martens, blijkt 
dat deze akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter, mevr. Ria Vanzieleghem, voor 
de gemeenteraad geen aanleiding geeft tot een opmerking en dat de voordracht derhalve 
ontvankelijk wordt verklaard zodat mevr. Ria Vanzieleghem tot voorzitter van de 
gemeenteraad wordt aangesteld.

Financiële en beleidsinformatie
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Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit

Artikel 1
Mevr. Ria Vanzieleghem wordt verkozen verklaard en geïnstalleerd als voorzitter van de 
gemeenteraad voor een periode beginnend op 10 januari 2017 en om te eindigen op 31 
december 2018.

9 januari 2017 20:48 - De voorzitter sluit de zitting

Aldus gedaan in zitting van 9 januari 2017

Geert Sintobin Dirk Lievens
Stadssecretaris Voorzitter gemeenteraad


