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gemeenteraad

Notulen Zitting van 27 maart 2017

Samenstelling:

Aanwezig:

mevrouw Ria Vanzieleghem, voorzitter gemeenteraad; de heer Kris Declercq, burgemeester; mevrouw Griet Coppé, 

schepen; de heer José Debels, schepen; de heer Marc Vanwalleghem, schepen; de heer Dirk Lievens, schepen; de heer 

Luc Martens, gemeenteraadslid; de heer Geert Huyghe, gemeenteraadslid; de heer Stefaan Van Coillie, 

gemeenteraadslid; mevrouw Caroline Martens, gemeenteraadslid; mevrouw Greet Verhelle, gemeenteraadslid; 

mevrouw Michèle Hostekint, schepen; de heer Henk Kindt, schepen; de heer Gerdi Casier, gemeenteraadslid; de heer 

Frederik Nuytten, gemeenteraadslid; de heer Filiep Bouckenooghe, schepen; de heer Steven Dewitte, 

gemeenteraadslid; de heer Maarten Vinckier, gemeenteraadslid; de heer Francis Reynaert, gemeenteraadslid; de heer 

Filip Deforche, gemeenteraadslid; de heer Immanuel De Reuse, gemeenteraadslid; de heer Cyriel Ameye, 

gemeenteraadslid; de heer Filiep Manhaeve, gemeenteraadslid; mevrouw Siska Rommel, gemeenteraadslid; de heer 

Frederik Declercq, gemeenteraadslid; mevrouw Mieke Van Hootegem, gemeenteraadslid; de heer Daniel Vanden 

Berghe, gemeenteraadslid; mevrouw Trees Coffyn, gemeenteraadslid; mevrouw Justine Pillaert, gemeenteraadslid; 

mevrouw Lien Vuylsteke, gemeenteraadslid; de heer Geert Sintobin, secretaris

Zijn eveneens aanwezig:

de heer Bart Wenes, voorzitter OCMW

Afwezig:

mevrouw Nathalie Muylle, schepen; mevrouw Tania Feys, gemeenteraadslid; de heer Bart De Meulenaer, 

gemeenteraadslid; de heer Maxim Deweerdt, gemeenteraadslid

Verontschuldigd:

mevrouw Leen Sercu, gemeenteraadslid; de heer Brecht Vermeulen, gemeenteraadslid; mevrouw Lieve Lombaert, 

gemeenteraadslid

27 maart 2017 19:08 -De voorzitter opent de openbare zitting 

MEDEDELINGEN

Secretarisbesluit - Delegatie ondertekening documenten i.h.k.v. aanstellingsbevoegdheid

Op 20.02.2017 heeft de secretaris de bevoegdheid tot ondertekening van de documenten in het kader van de 

aanstellingsbevoegdheid gedelegeerd aan het departementshoofd P&O. Bij verhindering van het departementshoofd 

P&O wordt de bevoegdheid tot ondertekening gedelegeerd naar het diensthoofd personeelsbeheer.

(zie besluit in bijlage)

Artikel 184 van het Gemeentedecreet bepaalt:

De gemeentesecretaris kan zijn bevoegdheid tot ondertekening of medeondertekening opdragen aan een of meer 
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personeelsleden van de gemeente, tenzij de bevoegdheid betrekking heeft op de ondertekening van de notulen, vermeld 

in artikel 180.

Deze opdracht gebeurt schriftelijk en is te allen tijde herroepbaar. De gemeenteraad wordt daarvan op de hoogte 

gebracht tijdens zijn eerstvolgende vergadering.

De personeelsleden aan wie de opdracht tot ondertekening of medeondertekening is gegeven, moeten boven hun 

handtekening, naam en functie tevens melding maken van die opdracht.

Dit delegatiebesluit ligt vanaf vrijdag 17.03.2017 eveneens ter inzage in het inzagelokaal.

OPENBARE ZITTING

1 2017_GR_00067 Notulen van de zitting van de gemeenteraad van 13 februari 2017 - 

Openbare zitting - Goedkeuring

Beschrijving

Bijlagen

1. Notulen d.d. 13.02.2017 - openbare zitting

Context en argumentatie

In toepassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad worden de notulen van de vergadering van de 

gemeenteraad van 13 februari 2017 - openbare zitting ter goedkeuring voorgelegd.

 

Besluit

Met algemene stemmen

Artikel 1

De notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 13 februari 2017 - openbare zitting worden goedgekeurd.

vragen om uitleg

IR 1 Mondelinge vraag van raadslid Filip Deforche: Illegalen in Roeselare

 

Indiener(s):

Filip Deforche, Vlaams Belang
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Toelichting:

In Ardooie zijn enkele dagen geleden dertien illegalen aangetroffen. Irakese vluchtelingen, van wie het asiel was 

afgewezen, en die op tocht waren naar Groot-Brittannië. De afgelopen weken werden ook al groepen vluchtelingen 

onderschept in Tielt en Ardooie.

Hoe zit dat in Roeselare? Hoeveel illegalen werden hier de afgelopen maanden onderschept? Wordt door de 

politiediensten en andere overheidsdiensten regelmatig actief opsporingen gedaan om illegalen aan te treffen, te 

onderscheppen en te laten verwijderen? Is het beleid in Roeselare de jongste twee jaar op dit vlak veranderd en werkt 

men nu wél mee met de politiediensten om illegalen die zich in Roeselare hebben gevestigd, te onderscheppen. Krijgen 

politiediensten alle medewerking van de stad op dit vlak?  Hoe zit dat dus in onze stad?

Antwoord

Antwoord van burgemeester Kris Declercq:

In 2017 werden 16 dossiers voor verblijf van vreemdelingen opgesteld. Dit betrof 14 unieke personen. Door de 

politiediensten en andere overheidsdiensten worden regelmatig actief opsporingen gedaan om illegalen aan te treffen, te 

onderscheppen en te verwijderen. Dit wordt meegenomen in de reguliere werking. Bij het aantreffen van illegalen 

wordt er telkens een verslag overgemaakt aan DVZ die na onderzoek hun beslissing overmaken aan onze diensten. In 

bepaalde gevallen worden actief opsporingen gedaan en dit in samenwerking met DVZ. In voormelde dossiers is er ook 

een dienst van onderzoek van schijnhuwelijk. In dergelijke dossiers staat de Stad in voor het eerste onderzoek alvorens 

het dossier op te sturen aan het parket. Bij het einde van het verblijfsrecht wordt SEFOR door de Stad op de hoogte 

gebracht.

Er is een goede samenwerking tussen de politiezone en de Stad in de aanpak van illegale vreemdelingen. Dit wordt door 

de politiezone bevestigd.

Repliek van dhr. Filip Deforche:

Dank voor het antwoord. Het pleziert ons dat het beleid nu wel samenwerkt met de politie. Het is een tijd anders 

geweest.

IR 2 Mondelinge vraag van raadslid Justine Pillaert: Speelterreinenbeleid

 

Indiener(s):

Justine Pillaert, N-VA

Toelichting:

Nu het lente wordt, spelen kinderen weer meer buiten. Zeker in de Paasvakantie zullen de speelterreinen opnieuw 

volop gebruikt worden. Het comfort en de veiligheid van de spelende kinderen is voor mij prioriteit. Daarom vroeg ik in 

het najaar van 2016 of er een overzicht van alle speelterreinen beschikbaar is. Dat is namelijk verplicht volgens het KB 

van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speelterreinen. Het overzicht heb ik in ontvangst mogen nemen, maar 

volgens art. 5 van dat KB zou er ook een inspectie- en onderhoudsschema moeten zijn. Dat heb ik niet ontvangen. Ik 
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heb enkel de algemene informatie gekregen waarbij mij werd meegedeeld dat de controle driemaandelijks (of 

frequenter) volgens een vast systeem gebeurt en dat er een lijst wordt opgemaakt van preventieve acties die moeten 

gebeuren. Ik ben wat bezorgd over de veiligheid van de kinderen als ik op de speelterreinen rondwandel (zie 

bijvoorbeeld bijgevoegde foto). De eerlijkheid gebied mij wel te zeggen dat bepaalde probleempunten die ik in het 

najaar opmerkte, in tussentijd werden opgelost, wat bewijst dat de stad de controles wel degelijk uitvoert en de 

problemen aanpakt. Enkel een specifiek beheersprogramma met vaste kalender ontbreekt, of werd mij toch op zijn 

minst niet bezorgd. Staat dat inspectie- en onderhoudsschema dan wel officieel op papier?

Er werd mij bovendien meegedeeld dat er ook externe firma’s bij de controles en de aanleg van nieuwe terreinen 

betrokken zijn. Zij voeren een risicoanalyse uit. Dat is natuurlijk een belangrijk aspect van de aanleg van zo’n nieuw 

terrein en dat zal uiteraard volgens de wettelijke procedures verlopen. Maar wordt de effectieve gebruiker bij de aanleg 

ook geraadpleegd? Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan een participatietraject (passend in het kader ‘Roeselare luistert naar 

jou’) om zo te garanderen dat de speelpleinen ook werkelijk aan de vraag van onze kleine inwoners en hun ouders 

voldoen.

Tot slot vraag ik me af of er in de lastenboeken voor nieuwe speelterreinen of toestellen een overeenstemming wordt 

opgenomen waarbij de stad de norm kan eisen, aangezien dat algemeen wordt aangeraden door veiligheidsfirma’s.

Antwoord

Antwoord van schepen Michèle Hostekint:

Het onderhoud van de speeltoestellen zit in een vast systeem. Elk speelterrein wordt om de drie maanden 

gecontroleerd, tenzij het terrein een specifiek karakter heeft. Deze terreinen worden dan intensiever opgevolgd:

-> site Kerelsplein (door eigen diensten)

-> stadssscholen (door personeel van de scholen)

-> vroegere locaties van De Speelvogel (door personeel van het Zorgbedrijf)

Bij twijfel bij controle of aanleg van een nieuw terrein wordt beroep gedaan op een externe firma die de risico-analyse 

uitvoert.

Tot op vandaag worden alle gegevens manueel bijgehouden. Er kunnen hier geen rapporten uitgetrokken worden. 

Vanaf april 2017 zal Topdesk gebruikt worden als opvolgingsinstrument. Dan zullen wel rapporten kunnen opgemaakt 

worden en zal er nog sneller en adequater kunnen opgetreden worden. 

De controle gebeurt in samenwerking met Doe Kit. Zij controleren ook de ruimere omgeving van de speeltoestellen op 

zwerfvuil, vandalisme,..

Er zijn twee technische medewerkers voltijds aan de slag om kleine herstellingen op de speelpleinen uit te voeren en 

daanaast zijn er 3 gebiedsgerichte medewerkers die de controle van speelpleinen meenemen wanneer ze in de buurt 

zijn en mankementen, zwerfvuil en vandalisme signaleren. Op de site Kerelsplein en Kravottegem is er een vaste 

beheerder die het speelterrein van nabij opvolgt. Daarnaast is er ook het nieuwe nummer 1788 waar mensen spontaan 

meldingen kunnen doen als er aan de toestellen mankementen zijn.

Wat de veiligheid betreft is het zo dat wanneer een opdracht wordt uitgeschreven, één van de eisen is dat het toestel 

moet voldoen aan alle wettelijke kwailiteitsnormen. Alle grote leveranciers voldoen aan deze normen.
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Bij de aanleg van nieuwe speelterreinen of bij grotere aanpassingen wordt steeds gewerkt volgens een participatietraject 

waar de procedure volledig met de kinderen wordt doorlopen.

Vorig jaar was dit het geval in de Sjepappewijk en Prinsenhof. Recent wordt samengewerkt met vzw De Batterie waar 

de kinderen gaan nadenken over de toekomst van de stad waarvan de recreatieve ruimte en spelen een onderdeel van 

zijn.

Ik ben blij dat je zo eerlijk bent om toe te geven dat alles wat op het einde van vorig jaar werd gevraagd reeds vervangen 

is, behalve de zitbank op de foto. Die zitbank valt niet onder de wetgeving. Dit zit dan ook niet in het systeem van 

vervanging. Dit betekent niet dat dit niet moet opgelost worden en dit werd dan ook reeds doorgegeven aan de 

technische diensten voor herstel. Dat mag steeds gemeld worden via nr. 1788.

Repliek van mevr. Justine Pillaert:

Dank voor het antwoord. Ik zal het zeker doorgeven als er nog mankementen zijn via het nr. 1788. Ik ben ook blij te 

horen dat het nu digitaal kan doorgegeven worden en ik zal dit zeker bekijken. Ik stel ook voor om in het 

participatietraject ook monitoren van de speelpleinwerking,  de jeugdbewegingen en de jeugdraad bij te betrekken.

IR 3 Mondelinge vraag van raadslid Steven Dewitte: projectoproep : Nederlands oefenen

 

Indiener(s):

Steven Dewitte, Groen

Toelichting:

Het Agentschap Inburgering en Integratie lanceert een projectoproep rond ‘Nederlands oefenen’. 

Er twijfelt niemand aan dat het leren van Nederlands heel belangrijk is. Maar in dat oefenproces zien wij ook veel 

kansen om mekaar en mekaars talenten echt te leren kennen. 

Geen schools onderwijs, maar Nederlands leren en durven spreken in real life. Op een plek waar nieuwkomers hun 

meerwaarde voor Roeselare kunnen tonen. Ik denk bijvoorbeeld aan samen sporten, samen muziek maken of samen 

koken in een wereldkeuken.

Zal de stad inschrijven op deze projectoproep en hebt u al een idee waarop er zal ingezet worden?

Antwoord

Antwoord van schepen Filiep Bouckenooghe:

Je hebt gelijk dat Nederlands oefenen in dagdagelijkse omstandigheden heel belangrijk is. De projectoproep is bij ons 

bekend maar we hebben reeds een groot aanbod: de Wiebelatelier, de Wiebelweek, de huiswerkklas, de zomerspurt en 

ook de dialoogtafels binnen Elim en ARhus.

Iedereen binnen de maatschappij dient zijn verantwoordelijkheid op te nemen.
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Daarnaast stelt Minister Homans middelen ter beschikking, ruim 420.000 euro, die we over twee jaar kunnen besteden. 

De volledige uiteenzetting zal gebeuren in een volgende commissie persoonsgebonden materies. Een deel van die 

middelen zal gebruikt worden voor de ondersteuning in functie van de integratie in de maatschappij: actieve 

begeleiding bij toeleiding naar vrije tijd, het ondersteunen bij de uitbouw van een sociaal netwerk en het actief wegwijs 

maken van het doelplubliek in het bestaande aanbod met de focus op taalstimulering.

De projectoproep is er maar wat we gaan indienen is nog niet volledig klaar. Het moet in ieder geval wel aanvullend 

zijn op hetgeen we nu al doen.

Repliek van dhr. Steven Dewitte:

Dank voor het antwoord en ik ben blij te horen dat er zoveel inspanningen geleverd worden en iedereen weet dat 

Nederlands leren op de werkvloer de beste methode is. Het gebruik van Nederlands in de vrije tijd is ook een goed 

middel om te integreren in de maatschappij.

IR 4 Mondelinge vraag van raadslid Leen Sercu: Vraag omtrent de kilometerheffing ook in Roeselare

 

Indiener(s):

Leen Sercu, Groen

Toelichting:

Vorige maand gebeurde er een tragisch ongeval in Brugge. Een kleuter kwam, met de fiets aan de hand, onder een 

vrachtwagen terecht toen hij overstak op het zebrapad voor de schoolpoort. Een drama voor de familie, de 

schoolgemeenschap en evengoed voor de chauffeur.

Meteen na het ongeval werd de vraag gesteld wat de zware vrachtwagen op dat ogenblik deed aan die schoolpoort. De 

link werd gelegd met de kilometerheffing die geldt op de snelwegen en bepaalde gewestwegen; een heffing die door 

transporteurs omzeild wordt door alternatieve routes te zoeken, ook al leiden deze dan door dorpskernen of langs 

scholen.

Ook in Roeselare vermoeden wij een toename van zwaar verkeer op bijvoorbeeld de kleine ring en dat terwijl het toch 

niet meer dan normaal zou moeten zijn dat enkel bestemmingsvrachtverkeer een plaats heeft binnen de grote ring.

Klopt ons aanvoelen dat er ook in Roeselare gezocht wordt naar routes die de kilometerheffing omzeilen en wat zal er 

gebeuren om dat onnodig zwaar verkeer uit de stad te houden?

Antwoord

Mevr. Leen Sercu is verontschuldigd. Deze vraag werd niet behandeld in de zitting.
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IR 5 Mondelinge vraag van raadslid Greet Verhelle: Verkeersveiligheid schoolomgeving

 

Indiener(s):

Greet Verhelle, CD&V

Toelichting:

In februari is een jongetje van 6 overleden nadat hij met zijn fiets onder een vrachtwagen belandde vlak voor de 

schoolpoort. Zo’n dramatisch ongeval beroert de gemoederen en plaatst de verkeersveiligheid rond de scholen weer 

hoog op de agenda. 

We weten dat men vanuit het beleid reeds een sterk engagement neemt en gerichte maatregelen treft om de veiligheid 

te verbeteren maar er kunnen misschien nog meer versterkende acties gebeuren zoals vb schoolstraten, waarbij de straat 

tijdelijk afgesloten wordt voor alle verkeer,  of een werfcharter waarbij de nadruk ligt op het zwaar vervoer en specifiek 

het werftransport wordt geweerd bij het begin en het einde van de school. 

Mijn vraag is dan ook of de stad openstaat voor bovengenoemde acties of nog andere initiatieven zal nemen om de 

verkeersveiligheid in de schoolomgeving te verhogen? 

Antwoord

Antwoord van schepen Griet Coppé:

De vraag beroert iedereen, ook het Stadsbestuur. We zijn al een tijdje bezig met verschillende maatregelen in de 

schoolomgeving:

- Schoolstraten:

Dit werd opgenomen in het mobiliteitsplan. Indien er mogelijkheden zijn, na overleg met de school en op de gepaste 

locatie, kan een schoolstraat worden georganiseerd.

bv. de Vikingschool (zal nu gewijzigd worden door de gewijzigde ingang van de school) en VISO, Poststraat waarbij de 

auto's tijdens de schooluren niet door kunnen.

- Charter:

Dit werd reeds in het verleden besproken. Het is de bedoeling om te bekijken hoe de veiligheid kan verhoogd worden 

bv. octopuspalen, maatregelen met bypass voor veilig fietsverkeer (Hoogstraat in Rumbeke en Brugsesteenweg), zoen- 

en vroemzone.

Afhankelijk van het soort werk wordt bij inname van openbaar domein bekeken of dit een beletsel vormt voor het 

fietsverkeer en zo ja wordt er bekeken hoe het anders kan.

In verband met de veiligheid voor schoolgaande kinderen worden tal van acties ondernomen: gebruik van fluohesjes, 

verkeersweek door de politie, schoolfietsroutekaarten, aandacht vestigen op de mobiliteit in het algemeen en in de 

schoolomgeving,...

Het is en blijft een heel groot aandachtspunt.

Repliek van mevr. Greet Verhelle:

Blij met het antwoord en blij dat de aandacht voor de veiligheid groot blijft en dat er steeds gestreefd wordt naar een 

nog betere veiligheid in de schoolomgeving voor de schoolgaande jeugd.
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IR 6 Mondelinge vraag van raadslid Frederik Nuytten: Stimuleren gebruik van de fiets

 

Indiener(s):

Frederik Nuytten, Sp.a

Toelichting:

We hoorden het onlangs nogmaals in het nieuws: steeds meer Vlamingen verkiezen de fiets als favoriete 

vervoersmiddel. De Fietstelweek toont aan dat het fietsverkeer in Vlaanderen jaarlijks stijgt met ongeveer 2 tot 6 %. De 

groei laat zich vooral zien in de kernen van steden en gemeenten en langs de fietssnelwegen.

Zien we in Roeselare dezelfde tendens en neemt het aantal fietsers ook in onze stad toe ? Welke inspanningen kunnen 

wij als stad leveren om het gebruik van de fiets maximaal te stimuleren?

 

Antwoord

Antwoord van schepen Griet Coppé:

In de Standaard zal je wellicht het artikel gelezen hebben waarbij de journalist vergelijkt met de andere centrumsteden.

We hebben zelf de cijfers nog niet, maar het is de bedoeling dat we ieder jaar laten meten of er een stijging is. Nu 

kunnen we nog geen conclusies trekken, maar afgaande op de krant, staat Roeselare halverwege. De steden Leuven en 

Brugge staan boven ons en hebben heel veel inspanningen gedaan. We scoren halverwege wat niet slecht is. We 

kunnen nog extra inspanningen doen in de schoolomgevingen, verder inzetten op fietsinfrastructuur bv. heraanleg 

Botermarkt, (voldoende fietsstallingen) en TRAX-site, bijkomende fietsstroken aanleggen op de invalswegen, Bluebike, 

de goede contacten met de fietsersbond.

Het werk is nog niet af maar we willen de fietser meer ruimte geven en maatregelen nemen voor het verbeteren van de 

veiligheid.

Repliek van dhr. Frederik Nuytten:

Dank voor het antwoord. De Stad heeft reeds allerlei initiatieven genomen en met voorstel om dit te bundelen in een 

concreet fietsplan zodat de stad kan evolueren op maat van de zwakke gebruiker en haar positie op de scorelijst ieder 

jaar kan verbeteren.

19:30 - Tania Feys, gemeenteraadslid betreedt de zitting

19:30 - Bart De Meulenaer, gemeenteraadslid betreedt de zitting

IR 7 Mondelinge vraag van raadslid Caroline Martens: Luchtkwaliteit in Roeselare
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Indiener(s):

Caroline Martens, CD&V

Toelichting:

Eind februari verscheen in De Standaard een reeks artikelen over het feit dat in  Vlaanderen crèches, ziekenhuizen en 

scholen in de buurten liggen van drukke invalswegen met ongunstige luchtkwaliteit. Een van de grote boosdoeners van 

deze slechte luchtkwaliteit blijft  onder andere de dieselwagen, die fijn stof en roet uitstoot, met een negatieve impact 

op ons hart en onze  luchtwegen. Bij nazicht van de kaarten blijkt ook Roeselare daar geen uitzondering op te vormen. 

Ook hier liggen ziekenhuizen, scholen en crèches dicht bij grote invalswegen. Ook stellen we vast dat de metingen van 

het fijn stof in Vlaanderen de laatste weken pieken. Ook al zijn er sinds 2014 geen meetpunten meer die de jaarlijkse 

overschrijdingen achter zich laten, zien we dat het jaar niet goed is gestart, ook niet in Roeselare. Het meetpunt aan de 

haven staat met  14 overschrijding reeds begin maart op een derde plaats in de ranking. Het meetpunt in de 

Brugsesteenweg staat op 8 overschrijdingen.  

Eveneens in De Standaard verscheen een artikel over de vaststelling dat dennebossen fijn stof vangen en loofbomen 

stikstofconcentratie verminderen.

Daarom graag volgende vragen:

1. Hoe staat het met het actieplan dat de stad enkele jaren geleden heeft gelanceerd in de aanpak van fijn stof en 

dat vooral inzet op duurzame mobiliteit van het eigen wagenpark, mobiliteitsaanpak en handhavingsbeleid?

2. Hoe past de aanpak van de luchtkwaliteit in het globaal klimaatplan van de stad?

3. Kan er worden nagegaan of het intensifieren van inplanting van bossen in en rondom Roeselare mogelijk is, 

zeker in de nabijheid van zorg- en schoolinstellingen?

Antwoord

Antwoord van schepen Michèle Hostekint:

Roeselare vormt natuurlijk geen uitzondering in Vlaanderen. We liggen in een dichte kern en er is behoorlijk wat 

autoverkeer op de invalswegen. We weten ook dat het meetpunt aan de haven een plaats is waar de cijfers durven hoger 

te liggen.

We weten eigenlijk niet goed vanwaar de cijfers waarop de Standaard zich baseerde komen. Ze komen ook niet 

allemaal overeen met de cijfers waarover de Stad beschikt maar we mogen niet ontkennen dat er een problematiek is. 

Sinds 2014 hadden we geen overschrijdingen meer. Deze winter kenden we een aantal overschrijdingen door de 

wintersmog. De impact van de industrie is sedert het actieplan sterk verminderd als het gaat over de invloed op de 

luchtkwailiteit. Het weer is een belangrijke factor. En als er overschrijding is, dan communiceren we heel actief naar de 

burger toe. Wat het actieplan betreft zijn de meeste zaken reeds afgerond of zitten in een finale fase. Voorgesteld wordt 

om dit eens uiteen te zetten in de commissie grondgebonden materies. Het klimaatplan zit nu in een laatste fase van de 

overheidsopdracht en zal begin volgend jaar af zijn. Heel het gebeuren rond energie en verwarming van gebouwen zal 

een belangrijke plaats krijgen en is één van de grote boosdoeners in het verhaal van fijn stof. Er wordt sterk ingezet in 

energierenovatie en het warmtenet.

Er is geen sterk wetenschappeljk bewijs dat groen een groot effect zou hebben op fijn stof. Dit betekent echter niet dat 

groen niet belangrijk is. Er wordt wel ingezet op groen o.a. voor meer andere positieve effecten dat groen heeft (zie 

groenplan). 
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Voor een betere luchtkwaliteit bij o.a. zorginstellingen dient vooral ingezet te worden op verwarming en mobiliteit.

Repliek van mevr. Caroline Martens: 

Ik zal met veel interesse luisteren naar de toelichting in de commissie. Wat betreft de bossen en bomen heb je pas een 

wetenschappelijk bewijs na een grondige studie. Deze studie is waarschijnlijk nog niet gebeurd dus laten we er maar 

van uitgaan dat bomen en bossen ervoor zorgen dat de lucht gezonder wordt.

In bepaalde delen van de stad is er veel te weinig groen.

IR 8 Mondelinge vraag van raadslid Lien Vuylsteke: Communicatie werken en hinder in de toekomst

 

Indiener(s):

Lien Vuylsteke, N-VA

Toelichting:

We hebben ongetwijfeld allemaal de folder 'Ruimte voor jou' in de bus gekregen. Er is ook in de pers heel wat aandacht 

besteed aan het uitbrengen van deze folder. Er is ook een nieuwe website gelanceerd.

Langs de ene kant is het goed dat eindelijk, naar het einde van de legislatuur, alle werken eens 

overzichtelijk opgelijst worden. Daarnaast is het goed dat er een einde komt aan de vele werken in de Roeselaarse 

straten. Perfect op tijd voor de naderende verkiezingen. Langs de andere kant kunnen hier heel veel vragen bij gesteld 

worden. Is dit niet wat laat? Hoeveel heeft dit gekost? Kon dit niet opgenomen geworden in het stadsmagazine in plaats 

van een zoveelste aparte folder?

Vroeger gebeurde communicatie over wegenwerken via de website www.roeselarebereikbaar.be.

Er werd dan ook heel wat geld gestoken in het promoten van de website www.roeselarebereikbaar.be.  Deze website 

werd ook vermeld op de recente borden  en aankondigen. Ook op de brief die ik kreeg als bewoner langs het parcours 

van Dwars door Vlaanderen stond deze website vermeld. Het aanvullend verkeersreglement dat ik zogezegd zou 

kunnen raadplegen  op www.roeselarebereikbaar.be heb ik wel gezocht maar heb ik toen niet gevonden. Ik had toen ook 

de indruk dat de website al een tijdje niet meer bijgewerkt werd.

Ondertussen heb ik gemerkt dat je automatisch doorgestuurd wordt naar de nieuwe website als je surft  naar 

www.roeselarebereikbaar.be. De informatie die je vind op de nieuwe website is echter een stuk korter dan vroeger. De 

links die vroeger wel op de website www.roeselarebereikbaar.be stonden voor bijvoorbeeld het warmtenet zijn pas na 

een zoektocht terug te vinden. Dit vind ik jammer.

Graag had ik dan ook de volgende vraag gesteld:

Hoe zal de communicatie van werken en hinder in de toekomst gebeuren?

http://www.roeselarebereikbaar.be/
http://www.roeselarebereikbaar.be/
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Antwoord

Antwoord van schepen Griet Coppé:

Dank voor de postieve feedback over de verspreiding van de folder. Communiceren over openbare werken is een 

positieve stap. Het is niet evident om iedere bewoner te bereiken. In het begin van deze legislatuur werd vooral de 

digitale kaart getrokken maar dit werd nu bijgestuurd omdat heel wat mensen graag een papieren kaart hebben. Nu 

hebben we beide gedaan, dus niet alleen een drukversie maar ook een nieuwe site. Het is de bedoeling dat er nog 

samengezeten wordt met de handelaars om de site "Roeselare bereikbaar" af te stemmen op de nieuwe site.

De kostprijs voor het drukken van de folder bedraagt 4.824 euro voor het drukken en verspreiden. We horen heel veel 

positieve geluiden en ik denk dat we dan ook de juiste kaart hebben getrokken om de communicatie te optimaliseren.

Repliek van mevr. Lien Vuylsteke:

De niet-inwoners maken gebruik van de website "Roeselare bereikbaar" en ik hoop dat de site up-to-date wordt 

gehouden.

IR 9 Mondelinge vraag van raadslid Gerdi Casier: Maatregelen tegengaan van discriminatie en racisme

 

Indiener(s):

Gerdi Casier, Sp.a

Toelichting:

Vorige week vond in Gent een overleg plaats tussen de schepenen bevoegd voor gelijke kansenbeleid van de Vlaamse 

centrumsteden. Ze bogen zich over het voorstel van de Gentse schepen Tapmaz Resul om een stedennetwerk tegen 

racisme en discriminatie op te richten. De bedoeling is om er goede praktijkvoorbeelden uit te wisselen en dat de 

centrumsteden een anti-discriminatieplan gaan opstellen.

Op welke manier kunnen we als stad maatregelen nemen die discriminatie en racisme op verschillende fronten 

tegengaan en kunnen we deze in een concreet actieplan omzetten?

Antwoord

Antwoord van schepen Filiep Bouckenooghe:

Vorige week woensdag ging een overleg door in Gent. Collega Resoul nam het initiatief en dat is zeer goed. Er waren 

heel veel steden aanwezig. De aanleiding was een overleg tussen Europese steden tegen racisme. De voorzitter van dit 

overleg (een Italiaan) was in ons land aanwezig. We willen een antwoord geven tegen de verharding van onze 

maatschappij en om te tonen dat er een alternatief in Vlaanderen bestaat. De West-Vlaamse steden staan natuurlijk 

minder ver dan de Steden Genk of Hasselt. Ik spreek liever over een gelijkekansenbeleid dan tegen discriminatie of 

racisme.
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Er is een samenwerkingsovereenkomst met Unia. Er is daar een actieplan aan gekoppeld die een aantal van die plannen 

opneemt zoals het meldpunt, afspraken met de politie enz. Daarnaast zijn er ook heel wat acties zoals internationale dag 

tegen racisme, internationale dag tegen discriminatie holebi's en transgenders, toegankelijkheid en leesbaarheid 

openbaar domein,...

Op zich hebben we al een plan maar het is goed dat we verder in overleg gaan.

IR 10 Mondelinge vraag van raadslid Francis Reynaert: Roeselare fietst!

 

Indiener(s):

Francis Reynaert, Open VLD

Toelichting:

Overal wordt de auto uit het centrum verbannen maar men moet zich toch wel eens afvragen of Roeselare wel klaar is 

om deze mobiliteit deels te laten overnemen door fietsers?

En nog belangrijker is de vraag of dit dan wel veilig is om door Roeselare te fietsen?

Wij met Open Vld streven in ieder geval altijd om de fietspaden gescheiden van het autoverkeer aan te leggen om de 

veiligheid meer te kunnen garanderen. Wat baat het als men als ouder de kinderen altijd moet begeleiden om dan 

nadien vlug terug naar huis te moeten keren want niet iedereen kan zijn uren aanpassen aan de school- of recreatie uren 

van de kinderen!

Het beleid is misschien wel positief bezig met deze huistaak en om die reden willen wij het ontbrekende fietspad 

aankaarten aan de Beurtkaai. Dit stuk van het voetbalplein naar de kajakclub is echt broodnodig.

Mijn inziens kan er met weinig middelen een fiets- en wandelpad aangelegd worden in het gras naast het kanaal vanaf 

de brughoek tot naar het rond punt van de kajakclub.

Het is er werkelijk een ontbrekend stuk en op die manier sluit men mooi aan met het fietspad richting Izegem. 

Misschien kan dit in samenwerking met klinkerfabriek Bleijko en het VTI.

Vraag : kunnen er middelen worden voorzien in het budget om dit aan te leggen?

Antwoord

Antwoord van schepen Griet Coppé:

Ik ben heel enthousiast dat u een vraag stelt over het fietsen. Spijtig genoeg kan ik geen positief antwoord geven op uw 

vraag.

De Beurtkaai maakt op zich geen onderdeel uit van een fietsroute. De fietsroute loopt ten zuiden van het kanaal. Vanaf 

het voetbalplein is het veiliger de richting Mandellaan te nemen en dan de richting Kachtemsestraat waar het veiliger 

fietsen is. De Mandellaan en de Kachtemsestraat zijn opgenomen als fietsroute. Wel is het zo dat het fietspad in de 
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Mandellaan beter kan aangelegd worden. Dit komt ooit wel aan de beurt, maar er ligt al een fietspad, gescheiden van de 

weg. Het is bijgevolg niet de bedoeling om in de Beurtkaai nog een extra fietspad aan te leggen.

Repliek van dhr. Francis Reynaert:

Het is jammer, een gemiste kans. Het is echt een meerwaarde om langs het kanaal te kunnen fietsen.

IR 11 Mondelinge vraag van raadslid Cyriel Ameye: Plaatsing slimme vuilnisbakken

 

Indiener(s):

Cyriel Ameye, Vlaams Belang

Toelichting:

Bij deze vraag ik u volgende vraag om uitleg aangaande "plaatsing slimme vuilnisbakken" op de agenda van de 

gemeenteraad van komende maandag 27 maart te willen plaatsen.

Een tijdje geleden werd op het Stationsplein met groot vertoon en de nodige persaandacht een slimme vuilnisbak 

geplaatst. Na een tijdje zou er een evaluatie zijn om de eventuele aankoop van meerdere dergelijke vuilbakken te 

overwegen.

Ondertussen is die vuilnisbak in alle stilte afgevoerd en is die nergens meer te bespeuren. Uiteraard roep dit bij ons 

vragen op.

Was er een evaluatie en wat was het resultaat? Heeft het proefexemplaar steeds gewerkt? Of zijn er beschadigingen 

/vernielingen geweest aan het proefexemplaar waardoor de testperiode niet kon worden geëvalueerd?

Er zouden ook veiligheidsproblemen geweest zijn. Er zou een kind hebben vastgezeten met de handjes. Kan je ons daar 

iets meer over vertellen.

Hoe was de terugkoppeling met de firma ECOnX die de vuilbak leverde?

Mijn vraag is dus: hoe zit het met de slimme vuilnisbakken?

Antwoord

Antwoord schepen Marc Vanwalleghem:

Bij het plaatsen van de slimme vuilnisbak, werd vooraf reeds gezegd dat het om een proefproject ging. De plaatsing 

gebeurde op 8 augustus 2016 en liep tot eind november 2016.

De bedoeling was vooral om het gebruik van de vuilnisbak te leren kennen en om te evalueren of het ledigen door de 

mensen van het departement Onderhoud Openbaar Domein op een goede manier kan verlopen. Door het aanwezig 
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pressysteem was het vooral belangrijk na te gaan of de lediging nog steeds door 1 persoon zou kunnen gebeuren, vooral 

rekening houdend met het gewicht.

Aangezien bij dergelijke vuilnisbakken een registratie mogelijk is op afstand, werd ook dit bekeken en geëvalueerd.

De vuilnisbak bleef voor een voldoende lange periode staan om tot de volgende evaluatie te komen.

Voordelen van de slimme vuilnisbakken:

 Er zijn minder ledigingen nodig.

 Er werd geen afval in afvalzakken bijgeplaatst of er werden geen volledige afvalzakken in de inwerpopening 

geduwd.

 De vuilnisbak is weinig manipuleerbaar.

 Door het persen van het afval moeten minder vuilnisbakken in het straatbeeld staan.

 Het gewicht van de zakken valt goed mee en kan nog door 1 persoon opgehaald worden.

 De bediening met de pedaal verloopt goed.

 De bediening met pedaal maakt het inwerpen met de handen gemakkelijker. Dit wordt door de gebruikers 

ervaren als meer hygiënisch. De inwerpopening zelf blijft hierdoor ook netter.

Nadelen van de slimme vuilnisbakken:

 De vuilnisbak blokkeert als er iets van afval tussen gestoken wordt. Door het registratiesysteem komt echter 

wel een melding binnen, waardoor men direct ter plaatse kan gaan om het probleem op te lossen.

 Het registratiesysteem gaf heel wat meldingen over de vullingsgraad. Bij het vernieuwde registratiesysteem 

kan dit wel anders ingesteld worden.

 De vrees is dat de bediening met de pedaal een probleem kan vormen bij het gebruik door mindervalide 

personen. Hier bereikten ons echter geen klachten over.

 Bij vriesweer kon de afvalbak 1 keer niet goed geopend worden.

Tijdens de proefperiode werden we met volgende problemen geconfronteerd:

 Het handvat moest worden vervangen doordat de vuilnisbak niet volledig recht werd opgesteld en het openen 

van de deur wat stroef verliep.

 Een kabeltje werd beschadigd bij het uithalen van de zak. Bij het vernieuwde model is er al voor gezorgd om 

alle kabeltjes beveiligd op te bergen.

 Om het uithalen van de vuilniszak te vergemakkelijken, werd in de onderkant van de vuilnisbak gaatjes 

geboord. In de toekomstige vuilnisbakken zal dit nu standaard worden voorzien.

 Eénmaal kregen we een melding over het feit dat de klep niet kon dichtgemaakt worden. Ter plaatse kon 

vastgesteld worden dat iemand er een verfpot in gedeponeerd had, die de opening blokkeerde.

 Van veiligheidsproblemen werden wij niet op de hoogte gebracht. Ook de firma heeft ons hieromtrent niets 

gemeld.

In het ontwerp-besluit voor het college van burgemeester en schepenen d.d. 20.03.2017 werd principiële goedkeuring 

gevraagd tot plaatsing van bepaalde types vuilnisbakken. Tevens werd er goedkeuring gevraagd om op de grotere 

pleinen slimme vuilnisbakken in te zetten. Het betreft locaties met veel passage en met tijdelijk rustposten, meestal met 

een zekere toeristische, recreatieve functie. De vuilnisbakken zouden vooral ingeplant worden, dicht bij de grootste 

concentratie aan zitzones, waar vooral ter plaatse kan geconsumeerd worden.
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Bij de slimme vuilnisbakken is het grote voordeel dat er een pressysteem is voorzien. Op die manier kan er tot 6 maal 

meer afval in de straatvuilnisbak gedeponeerd worden. Het ledigen kan op die manier uitgesteld worden. Toch blijft 

het ledigen handelbaar en vlot gebeuren. Het afval dat vrijkomt doordat er ter plaatse iets geconsumeerd wordt, is 

meestal niet zwaar in gewicht. Het totale gewicht dat er inkomt, blijft dus meestal gering.

Met repliek van dhr. Cyriel Ameye;

Dank voor de uitleg. Het incident van het jongetje werd gemeld door een horeca-uitbater.

19:59 - Nathalie Muylle, schepen betreedt de zitting

2 2017_GR_00058 Verkoop van een perceel grond, Veldstraat - Aankoopbelofte en 

ontwerp van akte - Goedkeuring

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 43 van het gemeentedecreet

Bijlagen

1. besluit 2016_CBS_00702

2. goedgekeurd schattingsverslag Afdeling Vastgoedtransacties d.d. 11.01.2017

3. fotoreportage

4. aankoopbelofte d.d. 01.03.2017

5. meetplan Sabbe & C° d.d. 28.10.2016

6. ontwerp van akte verkoop

Context en argumentatie

Bij grote feesten en fuiven in het Fabriekspand wordt de zijzaal gebruikt als in- en uitgang of de dubbele deur aan de 

schoorsteen. In geval van noodsituaties zorgt dit ervoor dat de toegangsweg voor de hulpdiensten dezelfde is als de 

vluchtweg voor het publiek in het Fabriekspand.Om een oplossing te bieden voor dit probleem in geval van 

noodsituaties en dus de veiligheid in het algemeen te verhogen, zou er een nooddoorgang voor de hulpdiensten 

gerealiseerd kunnen worden over de huidige parking Sanseveria, eigendom van de Stad, afgesloten met poort of 

slagboom. Om deze nood doorgang te kunnen realiseren moeten de 2 parkeerplaatsen voor personen met een handicap 

verplaatst worden naar een andere locatie op de parking.

Het Fabriekspand (nv"Veldstraat 59") is vragende partij om deze aanpassingen te kunnen doorvoeren zodat in geval van 

noodsituaties de hulpdiensten via de parking de achterkant van het Fabriekspand kunnen bereiken. Het Fabriekspand 

is hiervoor bereid om de aanpassingen zelf te laten uitvoeren en te bekostigen. Men is eveneens bereid om de groenzone 

tussen het Fabriekspand en het fietspad parallel aan de spoorweg (eigendom van de Stad) mee te nemen bij het 

onderhoud van het Fabriekspand indien men een doorzichtige omheining mag plaatsen. De groendienst suggereert om 

de struiken in deze zone uit te lichten en de hoogstammen te behouden om de doorkijk te bevorderen en een ‘propere’ 

groene zone te bekomen. Het Fabriekspand wil hiervoor graag een voorstel laten opmaken door hun tuinarchitect.
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Door de Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid werd in opdracht van de Stad op 01.03.2017 een 

aankoopbelofte opgemaakt, waarbij de naamloze vennootschap "Veldstraat 59", met zetel te 8800 Roeselare, Veldstraat 

59, er zich toe verbindt volgend onroerend goed te kopen van de Stad:

Stad Roeselare – 2de afdeling: 

81 ca 32 dm² perceel grond, gelegen Veldstraat, te nemen uit een perceel, gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de 

kadastrale legger, sectie B  zonder nummer met gereserveerd individueel perceelsidentificatienummer B 1937 A P0000,

voor een aankoopprijs van 10.000,00 euro.

In de aankoopbelofte zijn onder meer de volgende voorwaarden opgenomen:

 De naamloze vennootschap "Veldstraat 59" verbindt er zich toe, om gedurende een termijn van 6 maanden, 

ingaand op datum van de aankoopbelofte, het goed van de Stad te kopen.

 Indien de Stad aan de naamloze vennootschap "Veldstraat 59" haar verbintenis tot verkopen betekent binnen 

de termijn en op de wijze in de aankoopbelofte bepaald, zal de verkoop rechtsgeldig ontstaan zijn, te rekenen 

vanaf deze betekening, zodat indien de parijten in gebreke blijven een bijzondere akte te verlijden, beide 

beloften als verkoop zullen gelden.

 In het geval dat de optie wordt gelicht, zal in de verkoop een eeuwigdurende en onvergelde erfdienstbaarheid 

van nooddoorgang gevestigd worden ten gunste van het goed (= heersend erf) ten laste van het aanpalend 

perceel parking Roeselare, 2de afdeling, Sectie B nummer 833 C 2 P0000 (=lijdend erf), eigendom van de 

Stad Roeselare. Dit recht van nooddoorgang zal worden verleend om over het lijdend erf het openbaar domein 

van de Veldstraat te bereiken in functie van een vluchtroute en van een doorgang voor de hulpdiensten in 

geval van noodsituaties alsook in het algemeen voor alle situaties met het oog op de veiligheid. Om dit mogelijk 

te maken zal een deel van het bestaande keermuurtje en een deel van de beplanting op het lijdend erf mogen 

worden verwijderd in functie van een veilige vluchtroute.

Dit goed staat afgebeeld als lot nummer 1 op het opmetingsplan met referentie 69653/2016, opgemaakt op 28.10.2016 

door landmeterskantoor Sabbe + C° te Roeselare.

Het schattingsverslag werd onder nummer 05274 opgemaakt op 05.01.2017 en goedgekeurd op 11.01.2017 door de 

Afdeling Vastgoedtransacties.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

De inkomst van 10.000 euro is niet voorzien op het budget op sleutel ENV/P08-0002/005000/26000000 

Desinvesteringen 'verkoop van grond'.

Besluit

Met algemene stemmen

Artikel 1

Het te verkopen goed wordt overgeheveld van het openbaar naar het privaat domein van de stad.

Artikel 2

De verkoop, de aankoopbelofte en het ontwerp van akte verkoop worden goedgekeurd.

Artikel 3



17/182

De bevoegde hypotheekbewaarder wordt ontslagen van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij de 

overschrijving van een uitgifte van de akte.

Artikel 4

De Vlaamse commissaris van de Afdeling Vastgoedtransacties kan de Stad vertegenwoordigen voor het ondertekenen 

van de akte.

4 2017_GR_00049 Kosteloze grondafstand in de Karabiniersstraat - Verkaveling Chris 

Mullie  - Goedkeuring

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

Art. 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Bijlagen

1. Aanvraagformulier verkaveling

2. Plan grondafstand

3. Plan uitrustingswerken

4. Raming der werken

Context en argumentatie

Landmeter Demyttenaere Paul heeft in opdracht van de heer Chris Mullie een ontwerp gemaakt voor een verkaveling 

in de Karabiniersstraat.

Het betreft het verkavelen van 1 deelkadasterperceel in 3 loten voor open bebouwing.

De Karabiniersstraat heeft t.h.v. de verkaveling een beperkte profielbreedte. Bij dergelijke beperkte breedtes wordt er 

een nieuwe rooilijn ontworpen. De nieuwe rooilijn wordt uitgezet 4,5 m uit de as van de bestaande rijweg.

Bij het intekenen van de rooilijn bleek dat er nog 1,5 m bijkomend dient te worden voorzien.

Om dit te realiseren wordt in de vergunningsvoorwaarden aan de verkavelaar door de dienst wegen een kosteloze 

grondafstand van 1,5 m gevraagd langsheen de Karabiniersstraat over de totale lengte van de verkaveling.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Er zijn geen financiële gevolgen aan dit besluit.

Besluit

Met algemene stemmen
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Artikel 1

De grondafstand in de Karabiniersstraat t.h.v. de verkaveling van Chris Mullie wordt goedgekeurd.

5 2017_GR_00050 Kosteloze grondafstand in de Karabiniersstraat - Verkaveling Carly 

Joan-Cool Martine - Goedkeuring

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

Art. 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Bijlagen

1. Aanvraagformulier verkaveling

2. Plan grondafstand

Context en argumentatie

Landmeterskantoor Sabbe heeft in opdracht van de heer en mevrouw Carly Joan en Cool Martine een ontwerp 

opgemaakt voor een verkavelingswijziging in de Karabiniersstraat te Roeselare.

Het betreft het opsplitsen van lot 2 in 3 loten voor open bebouwing met nieuwe stedenbouwkundige voorschriften voor 

de loten 2 tem 4. Lot 1 blijft ongewijzigd.

De Karabiniersstraat heeft t.h.v. de verkaveling een beperkte profielbreedte. Bij dergelijke beperkte breedtes wordt er 

een nieuwe rooilijn ontworpen. De nieuwe rooilijn wordt uitgezet 5,01 m uit de as van de bestaande rijweg.

Bij het intekenen van de rooilijn bleek dat er nog 1 m bijkomend dient te worden voorzien.

Om dit te realiseren wordt in de vergunningsvoorwaarden aan de verkavelaar door de dienst wegen een kosteloze 

grondafstand van 1 m gevraagd langsheen de Karabiniersstraat over de totale lengte van de verkaveling.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Er zijn geen financiële gevolgen aan dit besluit.

Besluit

Met algemene stemmen

Artikel 1

De grondafstand in de Karabiniersstraat t.h.v. de verkaveling van Carly Joan-Cool Martine wordt goedgekeurd.
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9 2017_GR_00046 Toetreding tot de vereniging AquaFlanders vzw - Goedkeuring

Beschrijving

Juridische grond

Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 42 en 43.

Bijlagen

1. Overeenkomst tot oprichting van InterRio

2. Ondertekende princiepsovereenkomst, opgemaakt door AquaFlanders, InterRio en VVSG

3. Aquaflanders vzw: statuten

Voorgeschiedenis

De gemeenteraad besliste op  30.05.2011 om toe te treden tot het samenwerkingsverband InterRio door goedkeuring en 

ondertekening van de "overeenkomst tot oprichting van InterRio". Dit samenwerkingsverband werd opgericht door de 

rioolbeheerders en VVSG om zo de belangenbehartiging inzake gemeentelijk rioolbeleid beter te bundelen het beleid 

een structurele gesprekspartner aan te bieden.

Context en argumentatie

AquaFlanders, InterRio en de VVSG wensen de krachten te bundelen voor de belangenbehartiging inzake 

gemeentelijk rioolbeleid. Hiertoe willen zij met elkaar en met de individuele gemeenten, die hun riolen zelf beheren, 

samenwerken.

Gelet op het beëindigen van het samenwerkingsverband van InterRio.

Gelet op de statuten van AquaFlanders vzw. 

Overwegende het maatschappelijk belang van rioolbeheer.

Overwegende de sterke band van rioolbeheer met het gemeentelijk openbaar domein en de gemeentelijke openbare 

werken en overwegende de vele financiële middelen die rioolbeheer vergt.

Overwegende dat AquaFlanders vzw de koepel is van de Vlaamse rioolbeheerders en drinkwaterbedrijven en dat 

AquaFlanders vzw een specifiek directiecomité riolering opricht.

Overwegende dat AquaFlanders vzw onder meer tot doel heeft het voorbereiden van gemeenschappelijke standpunten 

namens haar leden ten aanzien van initiatieven door de Vlaamse en nationale en internationale overheden en ten 

aanzien van externe of overkoepelende organisaties, op gewestelijk, nationaal en internationaal vlak.

Overwegende dat de Stad Roeselare zelf haar riolen beheert.
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Overwegende dat de Stad Roeselare de standpunten van deze organisatie voor sectorspecifieke belangenbehartiging 

mee wil bepalen en ondersteunen.

Advies

Kwaliteitscontrole Juridische Zaken

Gunstig advies

Kredietcontrole Financiën

Geen advies noodzakelijk

Financiële en beleidsinformatie

Geen visum noodzakelijk

Motivering

geen visum noodzakelijk

Financiële informatie

De Stad Roeselare betaalt een jaarlijkse forfaitaire bijdrage. Voor 2017 bedraagt die bijdrage 250 euro. 

AR 61421310 - Item 031010

Besluit

Stemming volgens fractie

- 24 stem(men) voor: Kris Declercq; Griet Coppé; Nathalie Muylle; José Debels; Marc Vanwalleghem; Dirk Lievens; 

Luc Martens; Geert Huyghe; Stefaan Van Coillie; Caroline Martens; Greet Verhelle; Michèle Hostekint; Henk Kindt; 

Gerdi Casier; Frederik Nuytten; Tania Feys; Filiep Bouckenooghe; Steven Dewitte; Maarten Vinckier; Francis 

Reynaert; Filip Deforche; Immanuel De Reuse; Cyriel Ameye; Ria Vanzieleghem

- 9 onthouding(en): Filiep Manhaeve; Siska Rommel; Frederik Declercq; Mieke Van Hootegem; Daniel Vanden 

Berghe; Bart De Meulenaer; Trees Coffyn; Justine Pillaert; Lien Vuylsteke

Artikel 1

De Stad Roeselare treedt toe tot de vereniging AquaFlanders vzw en stuurt een verzoek tot lidmaatschap aan de 

voorzitter van de Raad van Bestuur van AquaFlanders.

10 2017_GR_00047 Toekennen straatnaam "Krommebeekpark" aan een straatdeel in het 

nieuw bedrijventerrein Krommebeek - Definitieve vaststelling

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

Artikel 1 van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.
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Bijlagen

1. Plan 1 Projectie op kadasterplan

2. Plan 2 aanduiding nieuwe straatnamen

3. Advies Brandweerzone Midwest 24-10-2016

4.  Advies Politiezone RIHO 13-10-2016

5. Eensluidend uittreksel beslissing van de gemeenteraad d.d. 21.11.2016 betreffende de toekenning van de 

straatnaam "Krommebeekpark"

6. Bekendmaking openbaar onderzoek

7. Advies Cultuurraad

8. Getuigschrift openbaar onderzoek

9. PV sluiting openbaar onderzoek

Context en argumentatie

De gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar verleende op 25.04.2016 een stedenbouwkundige vergunning voor “de 

aanleg van nieuwe wegverhardingen en rioleringen ter ontsluiting van de percelen van het aan te leggen 

bedrijventerrein, buffering van hemelwater met vertraagde afvoer, de komberging van de "Krommebeek", de sloop van 

gebouwen, het bouwrijp maken van het terrein en de groenaanleg”.

De gemeenteraad heeft het wegenistracé goedgekeurd in zitting van 14.12.2015.

De aanleg van de nieuwe wegenis en riolering kadert in de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein “Beveren-

Krommebeek”. De wegenis zal hoofdzakelijk aansluiting vinden op de Beversesteenweg, al is er ook een kleine 

verbinding met de Vloedstraat.

De Deelraad erfgoed stelde voor om de nieuwe wegenis de naam ‘Krommebeekpark’ te geven.

De Krommebeekstraat blijft haar naam behouden. Deze straat wordt een doodlopende straat.

De Vloedstraat blijft eveneens qua naam behouden. Deze straat wordt deels verlegd en vindt aansluiting op de nieuwe 

wegenis.

Zowel de Brandweerzone Midwest als de Politiezone RIHO verleenden op het voorstel ‘Krommebeekpark’ een gunstig 

advies.

In de gemeenteraad van 21.11.2016 werd de straatnaam "Krommebeekpark” principieel vastgesteld.

Het openbaar onderzoek werd geopend op 02.01.2017 en eindigde op 31.01.2017. Er werden geen 

bezwaren/opmerkingen ingediend.

De Cultuurraad verleende een gunstig advies tijdens het openbaar onderzoek betreffende de definitieve vaststelling 

van de straatnaam “Krommebeekpark”.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 20.02.2017 akte genomen van het feit dat er geen 

bezwaren/opmerkingen ingediend werden.

Financiële en beleidsinformatie
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Financiële informatie

Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit

Met algemene stemmen

Artikel 1

De toekenning van de straatnaam "Krommebeekpark" aan een straatdeel in het nieuwe bedrijventerrein Krommebeek 

wordt definitief vastgesteld.

14 2017_GR_00054 Stedelijke Academie voor Schone Kunsten. Aanvraag tot inrichting 

van een specialisatiegraad binnen een bestaande optie  - 

Goedkeuring

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 43 van het gemeentedecreet

Juridische grond

Besluit van de Vlaamse Regering dd. 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, 

studierichting beeldende kunst.

Omzendbrief OND/13EA/SBT99/4, laatst gewijzigd op 20.10.2008: Richtlijnen met de administratieve verwerking 

van opties in het deeltijds kunstonderwijs.

Omzendbrief DKO/2011/02, laatst gewijzigd op 14.07.2017: Jaarlijkse inlichtingen voor het schooljaar 2016-2017 - 

schoolbeheer deeltijds kunstonderwijs.

Bijlagen

1. Aanvraag tot oprichting van een nieuwe optie

2. Protocol edelsmeeedkunst

Context en argumentatie

In 2010 werd de aanvraag goedgekeurd voor de oprichting van de optie Edelsmeedkunst in de SASK Roeselare. 

Momenteel zitten 6 leerlingen in het laatste jaar van de Hogere Graad die volgend jaar willen starten in de 

specialisatiegraad.

Bij de aanvraag in 2010 werd over het hoofd gezien meteen ook de specialisatiegraad aan te vragen.

Om de huidige cursisten de kans te geven hun opleiding edelsmeedkunst te vervolledigen zou de SASK vanaf 

september 2017, de specialisatiegraad edelsmeedkunst willen inrichten zoals die ook bestaat voor alle andere opties in 

onze academie. De SASK is immers de enige academie die deze optie aanbiedt in West-Vlaanderen. Daarbuiten is de 
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dichtst-bij-zijnde academie die de optie edelsmeedkunst inricht, de academie van Sint-Niklaas, die op een afstand van 

107 km van Roeselare ligt.

Deze aanvraag tot oprichting werd gunstig geadviseerd door het ABOC in zitting van 16.02.2017.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Er zijn geen financiële gevolgen aan dit besluit.

Besluit

Met algemene stemmen

Artikel 1

De aanvraag van de SASK tot inrichting van de specialisatiegraad edelsmeedkunst vanaf 1 september 2017 wordt 

goedgekeurd.

15 2017_GR_00053 Stedelijke Academie voor Schone Kunsten. Wijziging 

schoolreglement - Vaststelling

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 42 van het gemeentedecreet

Artikel 43 van het gemeentedecreet

Juridische grond

Het decreet betreffende het onderwijs II van  31 juli 1990.

Het besluit van de vlaamse regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, 

studierichting Beeldende Kunst.

De versoepelingsomzendbrief van 5 juni 2000.

Bijlagen

1. SASK ontwerp schoolreglement

2. Huidig schoolreglement (GR24-05-04)

3. Syndicaal overleg schoolreglement

Context en argumentatie

Voor elke academie deeltijds kunstonderwijs moet een schoolreglement opgesteld worden dat de betrekkingen tussen 

de inrichtende macht en de ouders/leerlingen regelt.
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Het huidig schoolreglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 23.12.1991 en nadien gewijzigd bij 

gemeenteraadsbeslissing van 24.05.2004. In zijn huidige vorm is het schoolreglement niet meer actueel. OVSG stelde 

een nieuw model van schoolreglement op (maart 2015) met daarin de recentste wetgeving verwerkt. Bij de opmaak van 

het nieuwe schoolreglement voor de SASK werd het model van OVSG als basis gebruikt en werd dit, waar nodig, aan 

de specifieke werking aangepast. Het nieuwe schoolreglement zou van kracht worden voor de leerlingen bij de aanvang 

het volgende schooljaar, met name vanaf 1 september 2017. 

Dit schoolreglement werd met eenparig akkoord goedgekeurd in het afzonderlijk bijzonder comité voor het 

gesubsidieerd officeel onderwijs op 16.02.2017.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Er zijn geen financiële gevolgen aan dit besluit.

Besluit

Met algemene stemmen

Artikel 1

Het schoolreglement voor de SASK, goedgekeurd door de gemeenteraad op 23.12.1991 en nadien gewijzigd bij 

gemeenteraadsbeslissing van 24.05.2004, wordt opgeheven.

Artikel 2

Het ontwerp-schoolreglement van de SASK wordt goedgekeurd zoals in bijlage en wordt van kracht met ingang van 1 

september 2017.
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16 2017_GR_00052 Stedelijke Academie voor Podiumkunsten Adriaan Willaert:  

wijziging schoolreglement  - Vaststelling

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 42 van het gemeentedecreet

Artikel 43 van het gemeentedecreet

Juridische grond

Decreet betreffende het onderwijs II van 31 juli 1990;

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, 

studierichtingen "Muziek", "Woordkunst" en "Dans";

Versoepelingsomzendbrief van 5 juni 2000

Bijlagen

1. Ontwerp schoolreglement STAP 

2. Schoolreglement, goedgekeurd gemeenteraad d.d. 20.09.1999 en gewijzigd op 03.07.2001 en 27.06.2006

3. Protocol 3 ABOC d.d. 16.02.2017

Context en argumentatie

Voor elke academie deeltijds kunstonderwijs moet een schoolreglement worden opgesteld dat de betrekkingen tussen 

de inrichtende macht en de ouders/leerlingen regelt.

Het huidig schoolreglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 20.09.1999 en nadien gewijzigd bij 

gemeenteraadsbeslissingen van 03.07.2001 en van 27.06.2006.  In zijn huidige vorm is het schoolreglement niet meer 

actueel.  Het OVSG stelde een nieuw model van schoolreglement op (maart 2015) met daarin de recentste wetgeving 

verwerkt.  Bij de opmaak van het nieuwe schoolreglement voor STAP Adriaan Willaert werd dit model gebruikt als 

basis en werd dit, waar nodig, aan de specifieke lokale werking aangepast.

Het is de bedoeling dat het nieuwe schoolreglement van kracht zou worden voor de leerlingen bij de aanvang van het 

volgende schooljaar, met name vanaf 1.09.2017.

Dit schoolreglement werd met eenparig akkoord goedgekeurd in het afzonderlijk bijzonder comité voor het 

gesubsidieerd officeel onderwijs op 16.02.2017.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
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Met algemene stemmen

Artikel 1

Het schoolreglement, goedgekeurd door de gemeenteraad op 20.09.1999 en nadien gewijzigd bij 

gemeenteraadsbeslissingen van 03.07.2001 en van 27.06.2006 wordt voor STAP Adriaan Willaert opgeheven.

Artikel 2

Het ontwerp-schoolreglement van STAP Adriaan Willaert wordt goedgekeurd zoals in bijlage gevoegd.
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Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 

Artikel 1 Dit schoolreglement is van toepassing op alle leerlingen van de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten 

Adriaan Willaert en op de ouders van de minderjarige leerlingen. 
 

Artikel 2 Dit schoolreglement en het artistiek-pedagogisch project zijn raadpleegbaar voor leerlingen en ouders op 
de website van de academie. Dit wordt medegedeeld bij de eerste inschrijving.  Wijzigingen aan deze 

documenten worden op de website gepubliceerd. Een papieren versie is altijd ter beschikking aan het 

onthaal. 
 

Artikel 3 Elke leerling of ouder verklaart kennisgenomen te hebben van het schoolreglement bij de ondertekening 
van het inschrijvingsformulier bij de inschrijving of door het invullen van de online inschrijving. 

Hoofdstuk 2 Begrippen 

Artikel 4 Voor de toepassing van dit schoolreglement wordt verstaan onder: 
 

1. Academie:  Het pedagogisch geheel waar deeltijds kunstonderwijs wordt georganiseerd en dat onder 
leiding staat van een directeur en een adjunct-directeur. De academie omvat: 

 de hoofdinstelling: Roeselare 

 de wijkafdelingen: Rumbeke, Beveren, Gits, Dadizele en Oostnieuwkerke 
 de filialen: Staden, Kortemark, Koekelare, Lichtervelde, Moorslede, Hooglede en Ledegem 

 
2. Inrichtende Macht: De instantie die verantwoordelijk is voor de academie, namelijk het stadsbestuur 

van Roeselare. 

 
3. Directeur: De persoon die door de inrichtende macht met de dagelijkse leiding van de academie is 

belast. 
 

4. Adjunct-directeur:  De persoon die door de inrichtende macht met de assistentie bij de dagelijkse 

leiding is belast. 
 

5. Leerling: De persoon die ingeschreven is aan de academie overeenkomstig de reglementaire 
toelatingsvoorwaarden. 

 

6. Ouders: De personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige onder 
hun bewaring hebben. 

 
7. Artistiek-pedagogisch project: Het geheel van de fundamentele uitgangspunten dat de inrichtende 

macht voor de academie en haar werking heeft bepaald. 

 
8. Infoboek: Jaarlijkse brochure met praktische informatie over het aanbod en de werking van de 

academie voor het betreffende schooljaar. 
 

9. Aangetekend: Met aangetekende brief of tegen afgifte van een gedateerd ontvangstbewijs. 

 
10. Studierichting: In het deeltijds kunstonderwijs onderscheidt men in de podiumkunsten de volgende 

studierichtingen: Muziek, Woordkunst en Dans. 
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Hoofdstuk 3 Organisatie van de lessen  

Artikel 5 Het schooljaar start op 1 september en de laatste lesdag valt ten laatste op 30 juni. 

 

Artikel 6 De openingsuren van de academie en de openingsuren van de administratie worden in het begin van elk 
schooljaar op de website bekendgemaakt. 

Artikel 7 De vakantieregeling wordt in het begin van het schooljaar schriftelijk bekendgemaakt. De leerlingen 
moeten er rekening mee houden dat een vakantieperiode doorgaans begint op een maandag. De 

zaterdag voorafgaand aan een vakantie wordt er nog les gegeven, tenzij anders vermeld in de 

vakantieregeling.  
 

De regeling met betrekking tot verlengde weekends kan afwijken van de regeling in het dagonderwijs. 

 

Artikel 8 Een lesuur bestaat uit 60 minuten (MWD).  Sommige vakken bevatten halve lesuren, andere meerdere 

lesuren. 
 

Artikel 9 Elke leerling blijft de volledige lestijd aanwezig. 

 

Artikel 10 De lessen zijn niet toegankelijk voor ouders of derden, tenzij overlegd en met akkoord van de leerkracht 

en de directie. 

Hoofdstuk 4 Inschrijving en financiële bijdrage 

Artikel 11 De leerlingen worden ingeschreven vóór 1 oktober van het betreffende schooljaar. 
 

Artikel 12 §1. Is de leerling al ingeschreven in dezelfde studierichting in een andere academie, dan moet dit steeds 

expliciet worden gemeld bij inschrijving. 
 

§2. Heeft de leerling reeds een attest of getuigschrift behaald in dezelfde studierichting in een andere 
academie, dan moet dit steeds expliciet worden gemeld bij inschrijving.   

 

Artikel 13 Tweede instrument of tweede optie  
Leerlingen kunnen voor een tweede instrument of optie kandideren.  De leerlingen worden toegelaten na 

akkoord op het overleg van de vakgroep en de directie.  Dit gebeurt in de loop van de maand oktober. 
 

Artikel 14 Maximaal aantal inschrijvingen 

Het maximum aantal inschrijvingen van leerlingen per klasgroep wordt bepaald door: 
-  het organisatiebesluit 

-  de inspectie 
-  de directie 

 

Elke cursus heeft een maximum aantal leerlingen.  Afwijkingen worden beslist door de directeur. 
 

Artikel 15 Inschrijvingsgeld 
 

1° De inschrijving van een leerling is slechts definitief na het betalen van het wettelijk voorziene 

inschrijvingsgeld.   
2° Een leerling betaalt het inschrijvingsgeld vastgelegd volgens de ministeriële bepalingen.  

3° Inschrijvingsgelden worden betaald per studierichting. Een leerling kan één of meer vakken van 
dezelfde studierichting in een andere instelling volgen. De leerling betaalt geen inschrijvingsgeld indien 

hij kan bewijzen dat hij in de andere instelling reeds betaald heeft. 

4° In geval van moeilijkheden tot betaling moet de leerling of ouder zich bij de inschrijving wenden tot de 
directie. 

5° Een leerling kan worden geweigerd indien hij het gevraagde inschrijvingsgeld niet tijdig betaalt. 
6° Het inschrijvingsgeld mag fiscaal worden beschouwd als een uitgave voor kinderopvang en is als 

dusdanig fiscaal aftrekbaar tot de leerling de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt. 

 

Artikel 16 Verminderd inschrijvingsgeld 

 
§1 Volgende personen en de personen die zij ten laste hebben, komen in aanmerking voor een 

verminderd inschrijvingsgeld als ze het daartoe vereiste document met vermelding van de correcte 

datum voorleggen: 
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1° Werklozen: een attest afgeleverd door VDAB / RVA / FOREM / ONEM /  actiris dat aantoont dat 

hij/zij uitkeringsgerechtigd volledig werkloos is of ermee gelijkgesteld,  
2° Leefloners: een officieel attest van het OCMW/CPAS of een attest ‘inkomensgarantie voor ouderen’ 

of ‘rentebijslag’, 
3° Personen met een handicap: attest dat aantoont dat de leerling: 

- ofwel een inkomensvervangende tegemoetkoming ontvangt, 

- ofwel een integratietegemoetkoming ontvangt 
- ofwel een verhoogde kinderbijslag ontvangt met een erkenning van ten minste 66% (minstens 4 

punten op het criterium zelfredzaamheid).  
4° Residenten van een gezinsvervangend tehuis of van een medisch-pedagogische instelling: een 

verklaring van de directie van deze instelling,  

5° Erkende politieke vluchtelingen: officieel attest dat aantoont dat hij/zij het statuut van erkend politiek 
vluchteling heeft. 

 
Een persoon die ten laste is van een werkloze, leefloner, persoon met een handicap of erkend politiek 

vluchteling, moet ook een document ‘samenstelling van het gezin’ voorleggen dat wordt afgeleverd door 

het gemeentebestuur. 
 

 
§2 Een leerling die de leeftijd van 18 jaar niet bereikt heeft op 31 december van het schooljaar in 

kwestie, betaalt het verminderde inschrijvingsgeld:  
 

1° indien een ander lid van dezelfde leefeenheid (hoofdverblijfplaats op hetzelfde adres) het 

inschrijvingsgeld reeds heeft betaald in dezelfde of in een andere academie voor deeltijds 
kunstonderwijs,  

2° voor iedere extra inschrijving in een andere studierichting in dezelfde of in een andere academie voor 

deeltijds kunstonderwijs. 
 

§3 Alle 18- tot 24-jarigen hebben automatisch recht op het verminderde tarief voor volwassenen. 
 

Artikel 17 Opleidingscheques 

 
Leerlingen Muziek, Woord en Dans kunnen voor de betaling van het inschrijvingsgeld alleen een beroep 

doen op opleidingscheques voor werknemers voor opleidingen die passen in het persoonlijk 
ontwikkelingsplan in het kader van loopbaanbegeleiding. De leerling bezorgt aan de academie een attest 

‘opleiding in het kader van het persoonlijk ontwikkelingsplan’ dat is ingevuld door een erkende 

begeleidingsverstrekker en de VDAB.  
 

Artikel 18 Sport- en cultuurcheques 
 

Leerlingen die van hun werkgever sport- en cultuurcheques ontvangen, kunnen deze gebruiken voor de 

betaling van hun inschrijvingsgeld. 
 

Artikel 19 Vrijetijdspas 
 

Sommige gemeentebesturen bieden een vrijetijdspas aan.  Deze mogen ook gebruikt worden om het 

inschrijvingsgeld van de leerlingen te betalen.  De modaliteiten vindt u op de website van de 
steden/gemeenten die hierin voorzien.  Met deze pas komt het gemeentebestuur/stadsbestuur tussen 

voor het inschrijvingsgeld. 
 

Artikel 20 Extra bijdragen  

 
§1. Het schoolbestuur kan een bijkomende bijdrage opleggen voor het organiseren van deeltijds 

kunstonderwijs in haar instelling(en). 
 

§2. Het schoolbestuur kan een bijdrage opleggen voor kosten die worden gemaakt in het kader van de 

opleiding of om de opleiding te verlevendigen, zoals: 

- de aankoopprijs van een agenda, 

- de aankoopprijs van materiaal en benodigdheden, 

- de aankoopprijs van aangepaste kledij, 

- de aankoopprijs van boeken en partituren, 

- kosten voor SEMU, 

- kopiekosten, 

- deelnamekosten bij pedagogisch-didactische uitstappen, 

- de kosten bij projecten, 

- … 
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Hoofdstuk 5 Toelatingsvoorwaarden 

Artikel 21 §1. Iedere leerling moet beantwoorden aan de minimum leeftijdsvoorwaarden voor de betreffende 

studierichting: 

- In de studierichtingen dans en beeldende kunst moeten de leerlingen minimum 6 jaar zijn op 31 
december van het lopende schooljaar, of ingeschreven zijn in het 1ste leerjaar van het 
basisonderwijs. 

- In de studierichtingen muziek en woordkunst moeten de leerlingen minimum 8 jaar zijn op 31 
december van het lopende schooljaar, of minstens twee volledige schooljaren ingeschreven zijn in het 

lager onderwijs.  
 

§2 In principe start een leerling in het eerste leerjaar van de gekozen optie. In de lagere en middelbare 

graad beeldende kunst, in de eerste drie leerjaren van de lagere graad woordkunst en in de eerste drie 
leerjaren van de lagere graad dans stromen de leerlingen volgens leeftijd in. 

 
§3 In de studierichtingen muziek, woordkunst en dans worden leerlingen die op 31 december van het 

lopende schooljaar jonger zijn dan 15 jaar, in principe ingeschreven in de sectie jongeren. Vanaf 15 jaar 

worden de leerlingen ingeschreven in de sectie volwassenen. Om pedagogische redenen kan de directeur 
ook leerlingen jonger dan 15 jaar (12- tot 14-jarigen) toelaten tot de sectie volwassenen. Omgekeerd 

kunnen leerlingen ouder dan 15 jaar niet toegelaten worden tot de sectie jongeren. 
 

§4 Om naar het volgende leerjaar te kunnen gaan, moet de leerling geslaagd zijn voor de proeven van het 

voorafgaande leerjaar.  
 

Artikel 22 Toelatingsperiode 
 

§1 Wanneer een leerling in een ander leerjaar of een andere optie wil instromen dan hij op basis van de 

gewone toelatingsvoorwaarden mag, kan de directeur in samenspraak met de betrokken vakleerkrachten 
een toelatingsperiode opleggen. Deze toelatingsperiode start bij het begin van het schooljaar en eindigt 

uiterlijk op 1 november van het lopende schooljaar. De leerling volgt de vakken van het leerjaar waarin hij 
wil terecht komen. Na die toelatingsperiode maken de directeur en de betrokken leerkrachten een attest 

op dat motiveert of de leerling het leerjaar verder kan blijven volgen of wordt doorverwezen naar een 

ander leerjaar. 
 

§2 Leerlingen kunnen enkel tot deze toelatingsperiode worden toegelaten indien ze voldoen aan volgende 
voorwaarden: 

- in de studierichting beeldende kunst: de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben, 

- in de studierichtingen muziek, woordkunst, dans: 
 voor de lagere graad: de leeftijd van 8 jaar bereikt hebben, 

 voor de middelbare graad: de leeftijd van 12 jaar bereikt hebben of ingeschreven zijn in het 

secundair onderwijs, 
 voor de hogere graad: de leeftijd van 15 jaar bereikt hebben of ingeschreven zijn in het 4de leerjaar 

van het secundair onderwijs. 
 

Artikel 23 Een leerling kan, op voorwaarde dat hij aan de toelatingsvoorwaarden voldoet: 

- tezelfdertijd meerdere studierichtingen volgen, 

- tezelfdertijd binnen een studierichting meerdere opties volgen met dien verstande dat éénzelfde vak 
slechts éénmaal moet worden gevolgd, 

- veranderen van optie en/of leerjaar tot 1 november van datzelfde schooljaar, op voorwaarde dat de 
aanvraag ten laatste op 15 oktober gebeurt. 
 

Artikel 24 Leerlingen die in het laatste jaar lagere graad enkel geslaagd zijn voor AMV, kunnen toch doorstromen 

naar de middelbare graad (schuinzitten). De leerling volgt dan AMC in de middelbare graad en instrument 
of zang in de lagere graad. Een praktisch vak (instrument, zang) kan nooit in een hogere graad worden 

gevolgd dan het theoretisch vak. 
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Hoofdstuk 6 Vrije leerlingen 

Artikel 25 Vrije leerlingen kunnen enkel deelnemen aan de proeven met toestemming van de directie maar kunnen 

geen attesten of getuigschriften behalen. 

 

Artikel 26 Vrije leerlingen komen in eerste instantie op een wachtlijst terecht. Enkel als er voldoende plaats is, 

kunnen ze daadwerkelijk worden ingeschreven. Dit gebeurt enkel na akkoord van de directeur. 
 

Artikel 27 Een vrije leerling is een leerling die niet voldoet aan één van volgende voorwaarden: 

- beantwoorden aan de toelatingsvoorwaarden, 

- ingeschreven zijn voor het geheel van de vakken van een bepaald leerjaar behoudens eventuele 
vrijstelling, 

- daadwerkelijk en regelmatig de vakken volgen met als doel op het einde van het schooljaar deel te 
nemen aan de proeven, 

- het eventueel vereiste inschrijvingsgeld hebben betaald. 

- subsidieerbaar zijn 
 

Hoofdstuk 7 Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 

Artikel 28 §1. Voor een leerling met specifieke onderwijsbehoeften kan de academie een individueel curriculum 

ontwikkelen in samenspraak met de leerling of zijn ouders. 
 

§2. De ontwikkeling van een individueel curriculum gebeurt enkel na akkoord van de directeur en voor 
zover de academie hiervoor de nodige draagkracht heeft. 

 

§3. Voor een leerling die, eventueel met redelijke aanpassingen, voldoende leerwinst kan boeken in het 
gemeenschappelijke curriculum, is geen individueel curriculum mogelijk. 

 

Artikel 29 De leerling met een specifieke onderwijsbehoefte moet één van de volgende attesten voorleggen: 

 een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs; 

 een attest waaruit blijkt dat de leerling is ingeschreven in het Vlaams Agentschap voor Personen met 
een Handicap. 

 

Artikel 30 Het individuele curriculum kan afwijken van de reguliere lessenroosters, leerplannen, toelatings- en 
overgangsvereisten en leerlingenevaluatie.  
 

Het individueel curriculum kan per graad maximum één leerjaar langer duren, maar de leerling kan niet 

overzitten. 

 

Artikel 31 Leerlingen die een individueel curriculum volgen, kunnen geen attesten of getuigschriften behalen. Zij 

krijgen bij het beëindigen van de graad een leerbewijs dat aangeeft dat ze een opleiding hebben gevolgd 
en dat er door middel van een evaluatie werd nagegaan welke van de vooraf bepaalde doelen bereikt zijn. 

Hoofdstuk 8 Te volgen vakken en vrijstellingen 

Artikel 32 Behoudens vrijstelling volgt elke leerling alle vakken van een gekozen optie.   
 

Artikel 33 §1 Een leerling heeft recht op een vrijstelling voor de vakken die hij reeds met vrucht heeft gevolgd op een 
gelijkwaardig of hoger niveau van het voltijds secundair onderwijs, van het deeltijds kunstonderwijs of van 

het kunstonderwijs met beperkt leerplan.  Dit recht geldt enkel voor de vakken Algemene muzikale 

vorming, Muziekcultuur/volksmuziek, Repertoirestudie en Theorie van de dans. De leerling legt de nodige 
studiebewijzen (diploma, getuigschrift) voor waaruit blijkt dat hij geslaagd was voor de opleiding in haar 

geheel of het vak in kwestie. 
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§2 De directeur kan - in samenspraak met de betrokken leerkrachten - vrijstelling verlenen voor een vak 

om pedagogische redenen. Die vrijstelling wordt gestaafd met een attest. In geval van twijfel wordt het 
advies van de inspectie gevraagd, en kan de leerling een toelatingsperiode worden opgelegd.   

 
§3 Vrijstellingen op basis van een buitenlands diploma moeten altijd worden aangevraagd (niet-

Nederlandse diploma’s moeten worden vertaald) bij de gemeenschapsinspectie van onderwijs. 

 

Artikel 34 Een verkregen vrijstelling geldt voor de ganse duur van de opleiding indien ze werd verleend op basis van 

reeds gevolgde gelijkwaardige of hogere studies. In andere gevallen kan de vrijstelling voor één schooljaar 
gelden.  

Hoofdstuk 9 Activiteiten georganiseerd door de academie 

Artikel 35 De leerlingen worden schriftelijk uitgenodigd en verondersteld hun medewerking te verlenen aan 

openbare voorstellingen, audities en projecten die door de academie worden ingericht. Participerende 

leerlingen vallen volledig onder de schoolverzekering. 
 

Artikel 36 Buitenschoolse lesactiviteiten die door de academie worden georganiseerd voor minderjarige leerlingen, 
worden schriftelijk aan de ouders meegedeeld. 

Hoofdstuk 10 Aanwezigheid 

Artikel 37 Iedere leerling neemt deel aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar waarin hij is ingeschreven, 
behoudens in geval van gewettigde afwezigheid. 

 

Artikel 38 §1 Iedere leerling respecteert het begin- en einduur van de lessen.  

 
§2 Minderjarige leerlingen mogen de academie niet verlaten tijdens de lesonderbrekingen.  

 

§3 In uitzonderlijke gevallen kan een leerling de academie voor het einde van de les verlaten. Dit kan enkel 
na toestemming van de directie, de administratie of de leraar. Voor minderjarige leerlingen is ook de 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de ouders vereist. 

Hoofdstuk 11 Afwezigheid van de leerling 

Artikel 39 Als een les of activiteit niet kan worden bijgewoond, moet de academie (de directie, de administratie of de 

leraar) hiervan vooraf en zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht.  
 

Artikel 40 Gewettigde afwezigheid 
 

§1 Iedere afwezigheid moet gewettigd of gerechtvaardigd zijn. 

 
§2 De afwezigheid kan op volgende manieren worden gerechtvaardigd: 

1° een doktersattest, 
2° een document dat aantoont dat de leerling afwezig was om: 

- een begrafenis- of huwelijksplechtigheid bij te wonen van een bloed- of aanverwant tot de 
vierde graad of van een persoon die onder hetzelfde dak woont, 

- een familieraad bij te wonen, 

- voor de rechtbank te verschijnen na een oproeping of dagvaarding, 

- een feestdag te vieren die inherent is aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke 
overtuiging van de leerling, 

- een verplichte schoolactiviteit (bv. schoolreis), 

- een andere officiële aangelegenheid bij te wonen - mits akkoord van de directie, 
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3° een ondertekende verklaring van de leerling (ingeval een minderjarige leerling: van één van de 

ouders) met de reden van het niet bijwonen van de les. Deze verklaring wordt ingediend bij de 
directie, administratie of leerkracht en is hoogstens 4 keer per jaar mogelijk. Om uitzonderlijke, 

familiale redenen kan de directeur beslissen om van dit maximum af te wijken. 
4° afwezigheid in uitvoering van een orde- of tuchtmaatregel zoals bepaald in hoofdstuk 23. 

  

Artikel 41 Ongewettigde afwezigheid 
 

§1 Elke afwezigheid die niet gewettigd of gerechtvaardigd is zoals beschreven in artikel 40, wordt 
beschouwd als een ongewettigde afwezigheid.  

 

§2 Bij een herhaalde ongewettigde afwezigheid van een minderjarige leerling neemt de academie contact 
op met de ouders. 

 
§3 Een leerling die op 1 februari meer dan een derde van de lessen afwezig was, kan bij controle door de 

verificateur, door deze worden geschrapt als financierbare leerling.  In dat geval verliest de leerling het 
recht om alle lessen binnen de betrokken studierichting nog verder bij te wonen. 

 

§4 In toepassing van artiktel 37 §2 van het organisatiebesluit DKO podiumkunsten, verliest een leerling, 
die voor één van de vakken van het curriculum, op datum van het examen, minder dan 2/3 van de lessen 

aanwezig was, het recht om deel te nemen aan alle examens.  De leerling kan in dat geval dus ook niet 
deelnemen aan de examens van het vak/de vakken waarvoor hij/zij wel de vereiste 2/3 aanwezigheid 

haalde.  De referentiedatum voor de berekening van de aanwezigheden is het einde van het 2° trimester. 

 
De leerling wordt voor de aanvang van de examenperiode door de directie van de academie op de hoogte 

gebracht van deze beslissing, die onherroepelijk is. 
 

§5 Ongewettigde afwezigheden kunnen bovendien aanleiding geven tot één van de sancties vermeld in 

hoofdstuk 23. 

Hoofdstuk 12 Schorsing van de lessen wegens bepaalde omstandigheden 

Artikel 42 Afwezigheid van de leraar 
§1 Als een les niet kan plaatsvinden omwille van de afwezigheid van de leraar, dan worden in volgorde de 

volgende maatregelen genomen: 

- de ouders of meerderjarige leerlingen worden onverwijld en voorafgaandelijk telefonisch of via sms 
verwittigd indien mogelijk - is dit slechts beperkt mogelijk, dan wordt voorrang gegeven aan de 
leerlingen die het verst wonen, 

- de afwezigheid wordt ad valvas en via de website gemeld, 

- Indien mogelijk wordt opvang voorzien. 
§2 Als ouders hun kinderen naar de academie brengen, gaan ze best na of de leraar al dan niet 

aanwezig is, alvorens hun kinderen achter te laten. 

 

Artikel 43 Overmacht 

§1 De lessen kunnen voor alle leerlingen of voor een leerlingengroep geschorst worden wegens 
overmacht. Hieronder verstaat men een onvoorziene, niet-toerekenbare plotselinge gebeurtenis die het 

onmogelijk maakt om de lessen te laten doorgaan (vb. weersomstandigheden).  

§2 De directie, de administratie of de leerkrachten brengen de ouders hiervan, voor zover mogelijk, op 
de hoogte. 

 

Artikel 44 Pedagogische studiedag 

§1 De lessen kunnen voor alle leerlingen of voor een leerlingengroep één dag per schooljaar worden 

geschorst voor het houden van een pedagogische studiedag voor de leraars. 
§2 Deze studiedag wordt schriftelijk bekendgemaakt. 

 

Artikel 45 Staking 

§1 In geval van staking zal de academie zorgen voor het nodige toezicht op de minderjarige leerlingen. 

Enkel indien het niet mogelijk is om voldoende toezicht te organiseren, worden de lessen geschorst. 
§2 De directie, de administratie of de leerkrachten brengen de ouders vooraf schriftelijk op de hoogte 

van de maatregelen die genomen zullen worden. 
 

Artikel 46 Verkiezingen - Volksraadpleging 
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§1 De lessen kunnen de dag voor, van en na de parlementaire, provinciale of gemeentelijke verkiezingen 

of een volksraadpleging worden geschorst wanneer de lokalen naar aanleiding van deze activiteit zijn 
gebruikt. 

§2 De directie, de administratie of de leerkrachten brengen de ouders hiervan vooraf schriftelijk op de 
hoogte. 

Hoofdstuk 13 Lesverplaatsingen 

Artikel 47 Alle leerlingen hebben recht op alle lessen van hun studierichting en optie. 

 

Artikel 48 Een lesverplaatsing is elke les die verplaatst wordt binnen het door de academie vastgelegde uurrooster.  
 

Artikel 49 Enkel de directeur kan lesverplaatsingen toestaan. 
 

Artikel 50 De leerlingen en/of ouders worden vooraf schriftelijk (agenda, e-mail, brief,…) van elke lesverplaatsing op 

de hoogte gebracht.  
 

Artikel 51 De leraar legt in samenspraak met de leerlingen datum en uur van de inhaalles vast en legt dit ter 
goedkeuring voor aan de directeur. De lessen kunnen niet worden verplaatst naar een vakantiedag of 

wettelijke feestdag.  

 

Artikel 52 Een verplaatste les heeft de gebruikelijke duurtijd. Bij een lesverplaatsing van een groepsgericht 

individueel vak wordt bij voorkeur de samenstelling van de groep gerespecteerd. 

Hoofdstuk 14 Agenda 

Artikel 53 Iedere leerling in de lagere en de middelbare graad heeft een agenda. Hierin worden de opdrachten 
en/of de te kennen leerstof en/of de in te studeren stukken van de leerlingen genoteerd, evenals 

eventuele aanwijzingen voor de studie en mededelingen voor de ouders.  Een leerkracht kan ervoor kiezen 

een digitale agenda te gebruiken. 

Hoofdstuk 15 Leerlingenevaluatie 

Artikel 54 Tijdens het schooljaar wordt minstens tweemaal met iedere leerling zijn brede artistieke ontwikkeling 
besproken aan de hand van een gedocumenteerde schriftelijke evaluatie. De leerling en/of de ouders 

worden in kennis gesteld van deze evaluatie en ondertekenen voor kennisneming. 

 

Artikel 55 De leerlingen zijn verplicht deel te nemen aan de evaluatieactiviteiten. 

 

Artikel 56 Wie meer dan 1/3 van de lessen ongewettigd afwezig was, is niet geslaagd voor het betreffende 

leerjaar.  
 

Artikel 57 De examens worden georganiseerd overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen. 

 
§1 Muziek, woordkunst en dans 

a. Voor de vakken samenzang, dansinitiatie en artistieke training worden er geen proeven 
georganiseerd. In de pre-opleiding zijn er voor muziek- en vioolinitiatie eveneens geen proeven. 

b. Voor de andere vakken worden overgangs- en eindproeven georganiseerd tussen 15 mei en 30 juni.  

Omwille van organisatorische redenen kan van deze periode afgeweken worden. 
 aan het einde van een leerjaar zijn dat overgangsproeven,  

 in het laatste leerjaar van de lagere, de middelbare en de hogere graad: eindproeven. 
c. De proeven worden afgenomen met gesloten deuren of in publieke zitting. 

1° Alle overgangsproeven worden afgenomen met gesloten deuren. 

2° In de onderstaande vakken worden de eindproeven afgenomen met gesloten deuren: 
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 algemene muziekcultuur, 

 muziekcultuur/volksmuziek, 
 luisterpraktijk, 

 begeleidingspraktijk, 
 algemene muziektheorie, 

 muziektheorie, 

 muziektheorie/jazz en lichte muziek, 
 muziekgeschiedenis, 

 algemene muzikale vorming, 
 algemene verbale vorming, 

 repertoirestudie woordkunst, 

 literaire creatie, 
 theorie van de dans. 

3° In de onderstaande vakken worden de eindproeven afgenomen in publieke zitting : 
 instrument, 

 instrument/jazz en lichte muziek, 

 instrument/volksmuziek, 
 samenspel, 

 samenspel/jazz en lichte muziek, 
 zang, 

 zang/jazz en lichte muziek, 

 zang/volksmuziek, 
 stemvorming, 

 koor, 
 instrumentaal ensemble, 

 vocaal ensemble, 

 ensemble/jazz en lichte muziek, 
 ensemble/volksmuziek, 

 directie instrumentale muziek, 
 directie vocale muziek, 

 experimentele muziek, 

 lyrische kunst, 
 voordracht, 

 welsprekendheid, 
 toneel, 

 algemene artistieke bewegingsleer, 

 hedendaagse dans, 
 klassieke dans, 

 dans en muziek. 
4° Voor specifieke leerlingengroepen kunnen proeven in aangepaste vorm afgenomen worden.  

d. De leerling die bij de beoordeling voor elk vak voldoening behaalt, beëindigt zijn leerjaar met vrucht. 

e. Tijdens de periode van 15 augustus tot 15 september worden er voor de leerlingen die niet geslaagd 
zijn, herkansingsproeven georganiseerd voor de vakken algemene muzikale vorming, algemene 

muziekcultuur, luisterpraktijk, muziekgeschiedenis, algemene verbale vorming, drama, verbale 
vorming, repertoirestudie woordkunst, algemene artistieke bewegingsleer, klassieke dans, 

hedendaagse dans, dans en muziek en theorie van de dans.  

De leerlingen die in deze proeven slagen en geslaagd waren voor de andere vakken, beëindigen hun 
leerjaar met vrucht.  

 

Artikel 58 De leden van de examencommissie worden op voorstel van de directeur aangesteld. Niemand mag als lid 

van de examencommissie stem hebben voor de proef van een bloed- of aanverwant tot en met de vierde 
graad. 

 

Artikel 59 Elke leerling verkrijgt op het einde van het schooljaar een attest of een getuigschrift op basis van de 
behaalde resultaten. 

 

Artikel 60 Een leerling die om gewettigde redenen (ziekte, ongeval) niet aan een proef kan deelnemen, verwittigt 

onmiddellijk de administratie. Er moet ten laatste op 30 juni een attest worden ingediend (vb. 

doktersattest). Als de leerling dit attest tijdig inlevert, dan heeft die leerling recht op een uitgesteld 
examen.  

 

Artikel 61 Wie niet aan een onderdeel van een proef deelneemt en hiervoor geen gewettigde reden (ziekte, ongeval) 

heeft, is onwettig afwezig en heeft een onvoldoende als gevolg. 

 

Artikel 62 Van 15 augustus tot 15 september worden uitgestelde proeven afgenomen van de leerlingen die om een 

gewettigde reden niet hebben kunnen deelnemen aan de proeven op het einde van het schooljaar.  
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Artikel 63 Leerlingen mogen binnen een graad voor eenzelfde optie geen tweemaal overzitten.  In juni organiseert 

de academie inhaalproeven. 

Hoofdstuk 16 Gedragsregels 

Artikel 64 Iedere leerling volgt strikt de richtlijnen op en neemt een correcte en beleefde houding aan tegenover het 
personeel van de academie en tegenover de andere leerlingen. 

 

Artikel 65 Iedere leerling zorgt ervoor dat hij/zij de lessen niet stoort. 

 

Artikel 66 §1. Tijdens de lessen wordt in de klassen niet gegeten of gedronken. 
 

§2. Tijdens de lessen worden er geen gsm’s, smartphones, tablets en dergelijke gebruikt tenzij in het 
kader van de lessen in samenspraak met de leerkracht. 

 

Artikel 67 De leerlingen laten het leslokaal bij het einde van de les in ordelijke staat achter. Tussen de lessen wordt 
zo snel mogelijk en ordentelijk van lokaal gewisseld. 

 

Artikel 68 De leerlingen zetten hun fiets in de fietsenstalling en sluiten de fiets.  De fietsen laten ze niet achter aan 

de ingang van de academie of op het voetpad.  Fietsen in overtreding worden weggenomen. De academie 

is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstallen en vandalisme. 

Hoofdstuk 17 Gezondheid en veiligheid 

Artikel 69 In het geval dat een leerling of iemand uit zijn gezin wordt getroffen door een besmettelijke aandoening, 
bespreekt de leerling/ouders met de behandelende arts of de aanwezigheid van de leerling in de 

academie een gevaar kan zijn of geweest zijn voor de gezondheid van andere leerlingen/personeelsleden. 
Indien dit het geval is, doet de leerling/ouders melding bij de administratie. De academie neemt de 

gepaste maatregelen. 

 

Artikel 70 §1. Binnen de volledige instelling, met inbegrip van zowel de gebouwen als de speelplaatsen en andere 

open ruimten is het verboden:  

- te roken, 

- roesopwekkende middelen (zoals alcohol, drugs,…) te gebruiken of in de academie binnen te brengen, 

- enig voorwerp als wapen te gebruiken of wapens in de academie binnen te brengen.  
 

§2. Leerlingen mogen zich niet in de academie aanbieden onder invloed van roesopwekkende middelen 
(zoals alcohol, drugs,…). 

 

Artikel 71 Iedere leerling leeft de veiligheidsvoorschriften na en volgt de instructies van de leraar,directie of 

administratie betreffende kledij, sieraden,… en dit om redenen van veiligheid. 

  

Hoofdstuk 18 Materiële bezittingen en vandalisme 

Artikel 72 De leerlingen laten hun persoonlijke bezittingen (boekentassen, rugzakken, instrumenten,…) niet 
onbeheerd achter. De academie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstallen of eventuele 

beschadigingen. 

 

Artikel 73 §1. De leerlingen gebruiken alle infrastructuur als normaal zorgvuldige personen met respect voor 

gebouwen, meubilair, apparatuur, instrumenten, producten,… 
 

§2. De leerling is aansprakelijk voor de schade die hij opzettelijk toebrengt aan: 
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- lokalen, meubilair, apparatuur, instrumenten of materiaal van de instelling, 

- materiaal, werken of instrumenten van andere leerlingen. 
Dit houdt in dat hij de herstelling of de vervanging vergoedt, onverminderd de tuchtsancties die hem in 

dit verband kunnen worden opgelegd. 

 

Hoofdstuk 19 Gebruik van infrastructuur 

Artikel 74 §1. Leerlingen kunnen enkel mits toestemming van de directie een lokaal gebruiken om zich in het kader 
van hun opleiding te vervolmaken. De aanvraag gebeurt via de directie of aan het onthaal.  Het gebruik 

van een lokaal kan enkel tijdens de openingsuren van de academie. 
 

§2. De aanvrager is verantwoordelijk voor de sleutel, de orde van het lokaal, schade en andere 

onregelmatigheden die eventueel vastgesteld worden.  

Hoofdstuk 20 Uitlening  

Artikel 75 Binnen de voorwaarden vastgelegd in het huur- en het bibliotheekreglement kunnen aan de leerlingen 
instrumenten in bruikleen worden gegeven en werken van de bibliotheek worden uitgeleend. Beide 

reglementen kunnen via de website van de academie geraadpleegd worden. 

 

Artikel 76 De leerling is verantwoordelijk voor het door hem geleende instrument/werk en staat in voor de herstel- 

of vervangingskosten bij schade, tenzij de verzekering van de academie hierin voorziet. 
 

Artikel 77 De leerling volgt strikt de richtlijnen van de leraar over het onderhoud van het geleende instrument. 

 

Artikel 78 Alle herstellingen aan het instrument gebeuren via de academie. 

Hoofdstuk 21 Gebruik computer en internet 

Artikel 79 In de hoofdschool kan gebruik gemaakt worden van het internet: in de bibliotheek op de computers die ter 

beschikking staan voor opzoekingswerk allerhande, in klasverband en via het draadloos netwerk (hotspot).  
 

Artikel 80 Het is niet toegestaan: 

-  het internet te gebruiken voor illegale of commerciële doeleinden, 
-  informatie te raadplegen die strijdig is met de Belgische wetgeving, 

-  zonder toestemming gegevens te kopiëren waarop auteursrecht berust of andere inbreuken op het 
copyright, 

-  het computerbeveiligingssysteem te schenden, 

-  apparatuur, software of gegevens die toebehoren aan de bibliotheek of aan andere gebruikers te 
beschadigen, aan te passen of te vernietigen, 

-  eigen software te gebruiken, 
-  zelf andere toestellen aan te sluiten op de schoolcomputers 

 

Deze lijst is niet uitputtend.  Het niet naleven van deze richtlijnen kan leiden tot sanctionering zoals 
beschreven in Hoofdstuk 23. 
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Hoofdstuk 22 Initiatieven van leerlingen of personeel 

Artikel 81 Alle teksten die leerlingen of personeelsleden wensen te verspreiden in de academie, moeten vooraf ter 

goedkeuring aan de directie worden voorgelegd. 

 

Artikel 82 Een geldomhaling in de academie door de leerlingen of personeelsleden kan slechts gebeuren na 

schriftelijke goedkeuring van de directie. 
 

Artikel 83 Leerlingen en personeelsleden die deelnemen aan manifestaties buiten de academie en daarbij de naam 

van de academie willen gebruiken, moeten daarvoor de schriftelijke toestemming van de directie vragen. 
 

Artikel 84 Activiteiten die leraars, leerlingen of derden op eigen initiatief organiseren voor een bepaalde 
leerlingengroep, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de academie. 

Hoofdstuk 23 Sancties 

Artikel 85 Ordemaatregelen 

Als een leerling dit schoolreglement overtreedt of het ordentelijk verstrekken van onderwijs verstoort, 

kunnen volgende ordemaatregelen worden genomen door elk personeelslid onder het gezag van de 
directie: 

1° een mondelinge vermaning, 
2° een schriftelijke vermaning, 

3° een extra taak - melding gebeurt aan de ouders via een te ondertekenen nota, 

4° verwijdering uit de les als het gedrag van de leerling de les erg stoort - melding gebeurt aan de 
ouders via een te ondertekenen nota, 

5° een gesprek tussen de directie en de leerling - melding gebeurt aan de ouders via een te 
ondertekenen nota, 

6° de directie neemt contact op met de ouders en bespreekt het gedrag van de leerling, al dan niet 

samen met de leraar. Van dit contact wordt een verslag gemaakt dat door de ouders wordt 
ondertekend voor kennisneming. 

Tegen geen enkele ordemaatregel is er beroep mogelijk. 
 

Artikel 86 Tuchtmaatregelen 

§1. De directeur kan uitzonderlijk een tuchtmaatregel nemen indien het gedrag van de leerling: 

- het ordentelijk verstrekken van onderwijs werkelijk in gevaar brengt – de maatregelen van orde 
hebben geen effect of het betreft zeer ernstige overtredingen, 

- de verwezenlijking van het artistiek pedagogisch project van de academie in het gedrang brengt, 

- de veiligheid of de hygiëne in het gedrang brengt, 

- ernstige of wettelijk strafbare feiten uitmaakt, 

- de naam van de instelling of de waardigheid van het personeel aantast, 

- de instelling materiële schade toebrengt. 
 

§2. De directeur kan overgaan tot een tuchtmaatregel indien leerlingen/ouders zich onthouden van de 
verplichte meldingen zoals beschreven in artikel 12.  

 

§3. Volgende sancties kunnen worden toegepast: 
1° een tijdelijke schorsing door de directeur, eventueel op voorstel van een personeelslid: de leerling 

mag gedurende een bepaalde periode de lessen niet meer volgen, 
2° een definitieve uitsluiting door de directeur. 

 

§4. De leerling (en/of de ouders) wordt voorafgaandelijk gehoord. Hiervan wordt een verslag gemaakt 
dat voor kennisneming wordt ondertekend door de leerling (en/of ouders). 

 
§5. Een sanctie getroffen tegen een leerling wordt aangetekend aan de betrokkene of zijn/haar ouders 

meegedeeld met vermelding van de reden. 

 
§6. De onder §3 ten eerste en ten tweede vermelde sancties worden door de directeur eveneens 

meegedeeld aan het college van burgemeester en schepenen. 
 

§7. De leerling (en/of de ouders) kan tegen een tuchtmaatregel aangetekend beroep instellen bij het 

college van burgemeester en schepenen binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende 
beslissing. Dit beroep schorst de sanctie niet op. Binnen de 30 kalenderdagen na het instellen van het 
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beroep wordt de beslissing van het  schepencollege aangetekend aan de leerling (of de ouders) 

meegedeeld. 
 

Hoofdstuk 24 Toezicht 

Artikel 87 In de hoofdschool is in de hal toezicht voorzien.  Leerlingen en ouders kunnen er voor alle mogelijke info 

terecht tijdens de openingsuren. 
 

Artikel 88 De leerlingen wachten op de locatie zoals voorzien op de verschillende vestigingsplaatsen. 

 
 

Artikel 89 In de filialen en wijkafdelingen is er niet altijd toezicht voorzien.  Daar begeleiden de ouders hun kinderen 
tot aan de klas. 

Hoofdstuk 25 Verzekering 

Artikel 90 Het schoolbestuur sluit de nodige verzekeringen af voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke 
ongevallen. 

 

Artikel 91 De leerlingen zijn verzekerd voor ongevallen op het traject van huis naar de academie en terug. Heeft de 

leerling een ongeval op dit traject, dan moet de academie onmiddellijk worden verwittigd. 
 

Artikel 92 De leerlingen mogen de school niet verlaten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toelating van de ouders en 

goedkeuring van de directie, bij delegatie de leerkracht.  De schoolverzekering dekt immers geen 
ongevallen op tijdstippen waarop de leerlingen worden geacht in de klas aanwezig te zijn, tenzij de 

omstandigheden gekend door de directie.  Wanneer leerlingen het terrein van de academie verlaten 
tijdens of tussen de lesuren worden gebeurlijke ongevallen niet gedekt door de verzekering. 

Hoofdstuk 26 Auteursrechten 

Artikel 93 De leerlingen en de academie respecteren te allen tijde het geldende auteursrecht. 
 

Artikel 94 Korte fragmenten uit partituren mogen voor didactische doeleinden worden gekopieerd.  
 

Artikel 95 §1. Voor het kopiëren van volledige partituren is in principe de toestemming vereist van de auteur, zijn 

uitgever of een andere rechthebbende.  
 

§2. Het schoolbestuur heeft hiervoor een licentieovereenkomst met de erkende beheersvennootschap 
van muziekuitgevers SEMU afgesloten. Indien de academie een dergelijke licentieovereenkomst heeft 

gesloten met SEMU, eerbiedigen de leerlingen te allen tijde onderstaande voorwaarden:  

- elke reproductie van een beschermd werk wordt gemaakt aan de hand van een origineel uitgegeven 
en aangekocht exemplaar van de muziekpartituur op grafische drager, dat in het bezit is van de 
academie of van de leerkracht; 

- de reproductie gebeurt uitsluitend op grafische drager, met uitdrukkelijke uitsluiting van elke digitale 
drager; 

- de reproductie wordt uitsluitend gebruikt binnen het Deeltijds Kunstonderwijs, binnen de 
lesactiviteiten, de examens en de andere activiteiten van de academie zoals bekendgemaakt in een 

officiële activiteitenkalender; 

- de reproductie mag niet aan derden ter beschikking worden gesteld; 

- de reproducties mogen onder geen enkel beding worden verkocht; 

- bij officiële openbare proeven voor de graden L4, M3 en H3 dient de leerling ingeval van individuele 
vakken steeds de beschikking te hebben over een originele partituur. Ingeval van collectieve vakken 
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(bv. samenspel en instrumentaal ensemble) dient steeds minstens één originele set van partituren in 

het examenlokaal aanwezig te zijn.  De leerlingen van de eindgraden worden gevraagd het originele 
plichtwerk aan te schaffen. 

Het maken van integrale reproducties van methode- of studieboeken valt niet onder deze toestemming en 
is bijgevolg niet toegestaan. 

 

 
 

§3. Heeft het schoolbestuur geen licentieovereenkomst afgesloten met SEMU, dan mogen enkel originele 
partituren worden gebruikt. Elk gebruik van kopieën van partituren valt dan onder de verantwoordelijkheid 

van de eigenaar van de kopieën. 

 

Artikel 96 §1. Bij alle werken die de leerlingen maken, worden zij als auteur beschouwd. De academie kan hierop 

geen enkele afbreuk doen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de leerling.  
 

§2. De leerlingen worden uitgenodigd om alle werken die op de academie werden gemaakt in de loop van 
het schooljaar vrij ter beschikking te stellen van de academie.  

Deze werken kunnen enkel worden gebruikt voor didactisch-pedagogische doeleinden (voorbeeldfunctie) 

of activiteiten die de academie naar buiten uit moeten vertegenwoordigen (tentoonstellingen, 
opendeurdagen, drukwerk...).  

De leerlingen ontvangen hiervoor geen vergoeding. 
  

§3. De academie verbindt er zich toe om, bij iedere activiteit waarbij op de één of andere manier gebruik 

wordt gemaakt van werken van leerlingen, de naam van de leerling te vermelden en het recht op eerbied 
voor deze werken te garanderen.  

Hoofdstuk 27 Privacy 

Artikel 97 Het schoolbestuur leeft de verplichtingen na die voortvloeien uit de privacywetgeving. 

 

Artikel 98 §1. Elk heimelijk gebruik van camera’s is verboden. 
 

§2. De academie kan bewakingscamera’s uitsluitend gebruiken met het oog op het vastleggen van feiten 
of handelingen die als een misdrijf zijn omschreven, die overlast veroorzaken of die de openbare orde 

verstoren. Er moeten ernstige en gestaafde vermoedens bestaan omtrent deze feiten en handelingen. 

Het moet gaan om feiten en handelingen die niet op een andere wijze kunnen worden vastgesteld.   
 

Artikel 99 De academie zal geen leerlingengegevens meedelen aan derden, tenzij voor de toepassing van een 
wettelijke of reglementaire bepaling. 

 

Artikel 100 §1. De academie kan geluid- en beeldmateriaal van leerlingen maken en publiceren.  

§2. Voor het maken en publiceren van niet-gericht geluid- en beeldmateriaal in academie gerelateerde 

publicaties zoals de website van de academie of gemeente, publicaties die door de academie of gemeente 
worden uitgegeven, wordt de toestemming van de leerlingen/ouders vermoed. Onder niet-gericht geluid- 

en beeldmateriaal verstaan we geluid- en beeldmateriaal dat een eerder spontane, niet geposeerde 

sfeeropname weergeeft zonder daarvoor specifiek één of enkele personen eruit te lichten. Het gaat 
bijvoorbeeld om een groepsfoto tijdens een activiteit van de academie. De betrokken leerlingen/ouders 

kunnen schriftelijk hun toestemming weigeren. 

§3. Voor het maken en publiceren van gericht geluid- en beeldmateriaal zal voorafgaandelijk de 

toestemming van de leerling/ouders gevraagd worden. Hierbij wordt het soort geluid- of beeldmateriaal 

gespecifieerd, de verspreidingsvorm en het doel.  
 

§4. Leerlingen mogen geen beeld- en/of geluidsmateriaal maken of publiceren zonder uitdrukkelijk 
akkoord van het betrokken personeelslid.  
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Hoofdstuk 28 Grensoverschrijdend gedrag 

Artikel 101 Het schoolbestuur heeft zowel een preventieadviseur psychosociale aspecten als een 

vertrouwenspersoon aangesteld die bevoegd zijn voor het ontvangen en opvolgen van klachten over 

grensoverschrijdend gedrag tussen leerlingen en personeelsleden binnen de academie. 
 

Artikel 102 Hun namen en functies worden via de website bekendgemaakt bij de start van het schooljaar. 

Hoofdstuk 29 Klachtenprocedure  

Artikel 103 Bij eventuele klachten respecteert de leerling of zijn ouders volgende stappen:  

- klachten over geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag: zie hoofdstuk 28 artikel 101;  
- klachten over administratieve aangelegenheden worden gericht aan het hoofd van de administratie; 

- klachten over opvang van leerlingen worden gericht aan het toezichthoudend personeel;  
- klachten over de lessen worden gericht aan de leerkracht.  

 

Pas wanneer bij deze aanspreekpunten geen voldoening verkregen werd kan men zich achtereenvolgens 
schriftelijk richten tot: de directeur, de inrichtende macht, de hogere overheid of afgevaardigden. Men 

richt zich pas naar een volgend niveau wanneer geen voldoening werd verkregen bij het vorig niveau. 
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18 2017_GR_00042 Aanpassingen aan het arbeidsreglement voor het stedelijk 

basisonderwijs - Vaststelling

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 43 van het gemeentedecreet

Juridische grond

 de wet van 18 december 2002 tot instelling van de arbeidsreglementen

 het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het 

gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding

 de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar 

personeel

Bijlagen

1. Arbeidsreglement 2015 (huidig)

2. Ontwerp arbeidsreglement 2017-03 (zonder aanduiding wijz).docx

3. Ontwerp arbeidsreglement 2017 (met aanduding van de wijz)

4. Deontologische code personeel stad Roeselare

5. Protocol AR 2017-02-16

Voorgeschiedenis

Het arbeidsreglement voor het stedelijk basisonderwijs werd laatst aangepast bij gemeenteraadsbeslissing van 

26.01.2015 en is aan een update toe om te voldoen aan de vernieuwde regelgeving.

Context en argumentatie

De update betreft een beperkt aantal wijzigingen:

 aanpassingen om te voldoen aan de gewijzigde welzijnswetgeving

 de maatregelen i.v.m. tijdelijke vestigingsplaats (STAP Adriaan Willaert) voor Stedelijke Basisschool De 

Vlieger worden geschrapt

 in bijlage wordt de deontologische code personeel stad Roeselare toegevoegd

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit

Met algemene stemmen

Artikel 1
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De voorgestelde wijzigingen in het arbeidsreglement van het stedelijk basisonderwijs worden vastgesteld zoals in 

bijlage.

Artikel 2

Het aangepaste arbeidsreglement wordt na goedkeuring online of op papier bezorgd aan alle betrokken personeelsleden 

met de nodige mondelinge toelichting op het teamoverleg van elke basisschool.
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ARBEIDSREGLEMENT

1. Algemene bepalingen en definities

1.1 Draagwijdte

Art.1 Dit  arbeidsreglement is een reglement van inwendig bestuur en heeft een afdwingbaar karakter. 

Art.2 Dit  arbeidsreglement is ondergeschikt aan dwingende wetsbepalingen en hun uitvoeringsbesluiten.

Art.3 De arbeidsvoorwaarden die een gevolg zijn van andere wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen dan 

deze opgesomd in dit arbeidsreglement blijven onverkort gelden. Het gaat onder meer over de rechten en 

plichten opgesomd in het Decreet Rechtspositie voor de personeelsleden gesubsidieerd door het ministerie 

van Onderwijs en Vorming.

1.2 Toepassingsgebied

Art.4 Dit reglement is van toepassing op het gesubsidieerd personeel zoals bedoeld in het decreet van 27 maart 1991 

betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de 

gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding (verder genoemd Decreet Rechtspositie) met name: 

•  de vastbenoemde personeelsleden, 

•  tijdelijk aangestelde personeelsleden voor bepaalde duur, 

•  tijdelijk aangestelde personeelsleden voor doorlopende duur 

tewerkgesteld in een ambt van een van volgende categorieën: 

•  bestuurs- en onderwijzend personeel, 

•  beleids- en ondersteunend personeel 

•  paramedisch personeel, 

die tewerkgesteld zijn in de stedelijke basisscholen van Roeselare met inbegrip van de personeelsleden die in 

deze school tewerkgesteld zijn via reaffectatie of wedertewerkstelling.

1.3 Definities

Art.5 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

§1 ABOC: 

het afzonderlijk bijzonder comité. In dit comité zetelen afgevaardigden van het schoolbestuur en van de 

representatieve vakorganisaties. Zij onderhandelen vooraf over de grondregelingen met betrekking tot 

personeelsaangelegenheden, o.a. over voorliggende arbeidsreglement.

§2 Dienstbericht: 

een opdracht en/of mededeling uitgaande van het college van burgemeester en schepenen, een bevoegde 

ambtenaar of de directeur, die bepalingen van interne orde op een dwingende wijze vastlegt.

§3 Directeur: 
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de persoon die door het schoolbestuur met de dagelijkse leiding van de school is belast of zijn afgevaardigde bij 

delegatie.

§4 Directeur coördinatie van de scholengemeenschap: 

de directeur die aangesteld wordt ter ondersteuning van de scholengemeenschap op basis van de 

puntenenveloppe van de scholengemeenschap

§5 Leerlingen: 

de jongeren die als regelmatige leerling zijn ingeschreven in een school

§6 Ouders: 

de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige onder hun bewaring 

hebben.

§7 Pedagogische begeleidingsdienst: 

de dienst belast met de externe ondersteuning van de betrokken scholen volgens het eigen pedagogisch 

concept, onder meer bij het opstellen van het schoolwerkplan, het ontwikkelen van initiatieven ter 

bevordering van de onderwijskwaliteit, het stimuleren van initiatieven ter versterking van de 

beroepsbekwaamheid van de personeelsleden

§8 Pedagogisch project: 

het geheel van fundamentele uitgangspunten dat door het schoolbestuur voor de school wordt vastgelegd

§9 School: 

pedagogisch geheel, waar onderwijs georganiseerd wordt en dat onder de leiding staat van één directie.

§10 Schoolbestuur (inrichtende macht): 

de instantie die verantwoordelijk is voor de scholen van de stad, namelijk het stadsbestuur van Roeselare, 

Botermarkt 2, 8800 Roeselare

§11 Beleidsondersteuner:

het personeelslid dat aangesteld wordt ter ondersteuning van de school (in deze functie wordt het 

personeelslid aangesteld in het onderliggende ambt van onderwijzer, kleuteronderwijzer, ICT-coördinator, 

zorgcoördinator of administratief medewerker) en nauw samenwerkt met de directeur voor 

schoolorganisatorische en beleidsvoorbereidende taken.

§12 Vakbondsafgevaardigde: 

afgevaardigde van één van de representatieve vakorganisaties.

§13 Vestigingsplaats: 

een gebouw of gebouwencomplex waarin de school of een gedeelte ervan is gehuisvest.
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2. Arbeidsduur, arbeidstijd, prestatieregeling, vakantieregeling

1.4 Algemeen

Art.6 Het schooljaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus. 

Art.7 De lessen worden in aantal gelijkmatig gespreid over vijf dagen, van maandag tot en met vrijdag. De 

woensdagnamiddag is vrij. 

Art.8 Het normale uurrooster van de school is het volgende:

maandag van 8.30 uur tot 11.40 uur   en van 13.15 uur tot 16.00 uur

dinsdag van 8.30 uur tot 11.40 uur   en van 13.15 uur tot 16.00 uur

woensdag van 8.30 uur tot 11.15 uur   

donderdag van 8.30 uur tot 11.40 uur   en van 13.15 uur tot 16.00 uur

vrijdag van 8.30 uur tot 11.40 uur   en van 13.20 uur tot 15.00 uur

In een tijdelijke vestigingsplaats kan omwille van organisatorische redenen afgeweken worden van de normale 

lestijden.

Art.9 Openingstijden : de scholen zijn ten laatste open een kwartier vóór de aanvang van de lessen en ten vroegste 

gesloten een kwartier na het beëindigen van de lessen. Deze periode geldt ook als normale aanwezigheid voor 

het personeel. Daarnaast kan er in functie van de schoolorganisatie occasioneel gevraagd worden dat het 

personeelslid beschikbaar is tijdens een kindvrij uur.

Art.10 De rustpauzes worden – behoudens afwijkingen in de individuele uurroosters – als volgt toegekend:

- voormiddag: van 10.10 uur tot 10.25 uur     - namiddag: van  14.55 uur tot 15.10 uur

met uitzondering van vrijdag

Art.11 De middagpauze duurt minstens 60 minuten en wordt  als volgt toegekend: 

van 11.40 uur tot 13.15 uur.

Art.12 De directeur stelt het lessenrooster op. 

Art.13 De directeur stelt het ontwerp van individuele uurroosters van de personeelsleden op, met inbegrip van de 

toezichtroosters en rustpauzes. Hij streeft hierbij naar een optimale afstemming op de noden van de 

organisatie rekening houdend met een billijke verdeling tussen de personeelsleden.

Art.14 Alle uurroosters die voorkomen of kunnen voorkomen op school maken integraal deel uit van het 

arbeidsreglement. Ze worden opgenomen in een aparte map die bij het schoolwerkplan hoort. Elk 

personeelslid ontvangt een exemplaar van zijn individuele uurrooster dat vanaf dan bindend wordt voor beide 

partijen. Bij elke wijziging hiervan ontvangt het betrokken personeelslid een aangepaste versie.

Art.15 Het personeelslid leeft zijn individueel uurrooster stipt na. De afstand of de verplaatsing zijn, behoudens 

overmacht, geen rechtvaardiging voor afwezigheden of te laat komen.
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Art.16 De wekelijkse arbeidsduur is vastgesteld als volgt:

§1 voor personeelsleden die voltijds fungeren:                                                                                                                                                                                                                                   

•  bestuurs- en onderwijzend personeel: maximum 26 klokuren (1560 minuten) ;

•  beleids- en ondersteunend personeel: 36 klokuren

•  het paramedisch personeel:  32 klokuren

§2 voor personeelsleden die op basis van de puntenenveloppen aangesteld zijn bedraagt de arbeidsduur: 36 

klokuren waarvan 26 klokuren (1560 minuten) op de werkvloer gepresteerd moeten worden.

§3 voor personeelsleden die deeltijds fungeren bedraagt de arbeidsduur ten hoogste het evenredige deel van de in 

§1 en § 2 bedoelde klokuren.

Art.17 Teamoverleg en oudercontacten

§1 Teamoverleg, werkgroepvergaderingen en oudercontacten worden georganiseerd buiten de normale 

aanwezigheid van leerlingen. 

§2 Het teamoverleg en oudercontacten worden bij dienstbericht meegedeeld bij het begin van het schooljaar. Er 

wordt één teamoverleg per maand georganiseerd. 

§3 Een bijkomend teamoverleg kan uitzonderlijk worden gepland indien de noodzaak zich voordoet en wordt bij 

dienstbericht bekendgemaakt.

Art.18 Elk personeelslid is verplicht het teamoverleg, de oudercontacten en pedagogische studiedagen bij te wonen, 

tenzij het dienstbericht anders bepaalt.

§1 Opendeurdagen en schoolfeesten met leerlingenactiviteiten kunnen tijdens het weekend of op feestdagen 

worden georganiseerd. In dat geval kunnen de personeelsleden gedurende maximaal 2 beurten per jaar 

gevraagd worden om aan deze activiteiten deel te nemen.

Alle personeelsleden die minimaal een halftijdse opdracht in de school vervullen, moeten naar evenredigheid 

hun medewerking aan deze activiteiten verlenen.

Deelname aan andere activiteiten tijdens weekends of op feestdagen gebeurt op vrijwillige basis. Behoudens 

uitzonderlijke omstandigheden worden de data van voornoemde activiteiten meegedeeld voor eind september.

Art.19 Behoudens verplichte deelname aan voornoemde vergaderingen en activiteiten, kunnen aan personeelsleden 

ook andere opdrachten buiten de normale aanwezigheid van leerlingen buiten de jaarlijkse vakantieperiodes 

worden geëist, indien deze opdrachten werden onderhandeld in het ABOC. Deze andere opdrachten worden 

jaarlijks vóór 1 december aan de personeelsleden meegedeeld bij dienstbericht. Het personeelslid is verplicht 

om deze onderhandelde opdrachten bij te wonen, tenzij het dienstbericht anders bepaalt.

Art.20 De lessen kunnen drie halve dagen per schooljaar geschorst worden voor het houden van pedagogische 

studiedagen.

Art.21 De duur van de jaarlijkse vakantie wordt geregeld conform de bepalingen van de onderwijsreglementering.

Art.22 De normale rustdagen zijn de jaarlijkse vakantiedagen: herfst-, kerst-, krokus-, paas- en zomervakantie; 
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Art.23 Er is bovendien vakantie op volgende dagen: 11 november, 1 mei, Paasmaandag, Hemelvaartsdag en de 

daaropvolgende dag en Pinkstermaandag, voor zover zij niet in een vakantieperiode vallen.

Art.24 Per schooljaar legt het schoolbestuur twee facultatieve vakantiedagen vast. Deze facultatieve vakantiedagen 

worden ten laatste op 15 juni van het voorafgaande schooljaar vastgelegd en aan de personeelsleden 

meegedeeld via een dienstbericht.

.

Art.25 De lessen kunnen de laatste schooldag vóór de zomervakantie één halve dag geschorst worden om de school in 

staat te stellen opdrachten verbonden aan het einde van het schooljaar  te realiseren.

Art.26 De lessen kunnen de dag na de parlementaire, provinciale of gemeentelijke verkiezingen worden geschorst 

wanneer de lokalen naar aanleiding van die verkiezingen gebruikt zijn voor het inrichten van 

stemopnemingsbureaus. De directeur brengt de personeelsleden hiervan per dienstbericht op de hoogte.

Art.27 Het schoolbestuur van de school waaraan het personeelslid geaffecteerd is, blijft werkgever van het 

personeelslid ook al wordt het ingezet in een  school van de scholengemeenschap van een ander schoolbestuur.

Art.28 Het schoolbestuur houdt bij  het inzetten van het personeel rekening met volgende principes:

§1 Het personeelslid wordt steeds aangesteld of geaffecteerd aan de school waar de betrekking reglementair 

wordt ingericht.

§2 De afstand over de openbare weg tussen de school van aanstelling of affectatie en de school waar het 

personeelslid wordt ingezet mag nooit meer dan 25 km bedragen. Dit geldt niet als het personeelslid instemt 

om over een grotere afstand ingezet te worden.

§3 Er moet steeds rekening worden gehouden met de statutaire toestand van het personeelslid.

§4 De bepalingen inzake inzetbaarheid moeten worden, opgenomen in het aanstellingsbesluit en de 

functiebeschrijving.

1.5 Directeur

1.5.1 De directeur van een school

Art.29 De directeur is tijdens de normale aanwezigheid van de leerlingen én telkens wanneer de dienst het vereist, in 

één van de vestigingsplaatsen aanwezig, behoudens gerechtvaardigde afwezigheden in dienstverband.

Art.30 De directeur kan worden ingezet voor de vervulling van opdrachten voor de totaliteit van de 

scholengemeenschap.

Art.31 De directeur/adjunct-directeur met onderwijsopdracht en/of opdracht ICT-coördinator en/of 

zorgcoördinator moet de nodige regelingen treffen om deze taak naar behoren uit te oefenen.
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Art.32 Tijdens de schoolvakanties moet de directeur de prestaties uitvoeren die noodzakelijk zijn om de goede 

werking van de school te garanderen, maar tijdens de zomervakantie moet een vakantieperiode van zes weken 

gegarandeerd zijn, waarvan een ononderbroken periode van vijf weken op te nemen tussen 6 juli en 15 

augustus.

1.5.2 De directeur coördinatie

Art.33 De directeur coördinatie van de scholengemeenschap krijgt een administratieve standplaats toegewezen in 

een school behorend tot de scholengemeenschap of op een standplaats toegewezen door het schoolbestuur.

Art.34 Hij  wordt belast met een coördinerende managementfunctie op het niveau scholengemeenschap.

Art.35 De prestaties van de directeur coördinatie worden vastgelegd volgens de afspraken van de 

scholengemeenschap (o.a. beschikbaarheid, overleg, …).

Art.36De directeur coördinatie kan worden ingezet voor de vervulling van opdrachten voor en in andere scholen van de 

scholengemeenschap of voor de vervulling van opdrachten voor de totaliteit van de scholengemeenschap.

Art.37De directeur coördinatie is behoudens gerechtvaardigde afwezigheden in dienstverband, tijdens de normale 

aanwezigheid van de leerlingen en telkens wanneer de dienst het vereist, in één van de vestigingsplaatsen of 

op de standplaats.

Art.38 Tijdens de zomervakantie heeft de directeur coördinatie recht op zes weken vakantie, waarvan een 

ononderbroken periode van vijf weken, op te nemen tussen 6 juli en 15 augustus.
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1.6 Zorgcoördinator, ICT-coördinator en administratief medewerker

1.6.1 Algemeen

Art.39 De zorgcoördinator, de ICT-coördinator  en de administratief medewerker zijn inzetbaar voor de 

scholengemeenschap

Art.40 Ze kunnen ingezet worden voor de vervulling van opdrachten voor en in andere scholen van de 

scholengemeenschap of voor de vervulling van opdrachten voor de totaliteit van de scholengemeenschap.

1.6.2 Bepalingen voor  de zorgcoördinator / de ICT-coördinator

Art.41 De wekelijkse opdracht van de zorgcoördinator / de ICT-coördinator die voltijds fungeert bedraagt 36 

klokuren.

Art.42 De wekelijkse opdracht van de zorgcoördinator / de ICT-coördinator die deeltijds fungeert bedraagt steeds 

een evenredig deel van die 36 klokuren.

Er wordt steeds afgerond naar een volledig uur.

Art.43 Deze prestatieregeling kan niet beperkt blijven tot de periode van normale aanwezigheid van de leerlingen 

maar niet alle opdrachten moeten per se op de werkvloer gepresteerd worden.

Art.44 De schoolvakanties zijn vakantiedagen voor de zorgcoördinator / de ICT-coördinator.

In functie van de goede werking van de school kan echter op hen maximum 3 dagen een beroep worden 

gedaan binnen de lijst van opdrachten bepaald na onderhandeling in het afzonderlijk bijzonder 

onderhandelingscomité, maar een ononderbroken vakantieperiode tussen 6 juli en 15 augustus moet 

gegarandeerd zijn.

Deze opdrachten worden billijk verdeeld tussen de personeelsleden en worden jaarlijks vóór 1 december 

meegedeeld.

1.6.3 Bepalingen voor de administratief medewerker 

   

Art.45 De wekelijkse opdracht van de administratief medewerker die voltijds fungeert bedraagt 36 klokuren.

Art.46 De wekelijkse opdracht van de administratief medewerker die deeltijds fungeert bedraagt  een evenredig deel 

van die 36 klokuren.  Er wordt steeds afgerond naar een volledig uur.

Art.47 Vakantieregeling administratief medewerker 

§1 De schoolvakanties zijn in principe vakantiedagen voor de administratief medewerker. Het schoolbestuur kan 
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de administratief medewerker echter verplichten om tijdens de jaarlijkse vakantie maximaal 12 werkdagen 

prestaties te leveren, waarvan maximaal 10 werkdagen tijdens de zomervakantie. Dit geldt voor voltijds 

aangestelde administratief medewerkers.

§2 Voor wie deeltijds werkt, wordt het aantal prestatiedagen verhoudingsgewijs aangepast.

§3 Een ononderbroken vakantieperiode van 5 weken, waarin alleszins 15 juli tot en met 15 augustus valt, moet 

gegarandeerd zijn.

§4 De prestatiedagen zijn steeds volledige dagen, na akkoord met het personeelslid kan het schoolbestuur 

beslissen om de dagen in halve prestatiedagen in te delen.

§5 Om uitzonderlijke dienstredenen kan het schoolbestuur aan de administratief medewerker vragen om meer 

dan het vooraf bepaalde aantal prestatiedagen te werken tijdens de jaarlijkse vakantie. In dat geval kunnen die 

extra prestatiedagen gecompenseerd worden buiten de jaarlijkse vakantieperiodes en dit in samenspraak met 

de directeur.

§6 Het schoolbestuur deelt na onderhandeling in het ABOC elk jaar uiterlijk vóór de kerstvakantie aan de 

administratief medewerker mee hoeveel dagen hij/zij tijdens de schoolvakanties zal moeten werken en hoe 

deze verdeeld worden over de diverse schoolvakanties.

1.7 Onderwijzend personeel

Art.48 De personeelsleden verzekeren de hoofdopdracht zoals jaarlijks vastgelegd door het schoolbestuur. Deze 

hoofdopdracht bestaat uit de lesopdracht en/of beleidsondersteuning en/of bijzonder pedagogische taken.

De wekelijkse hoofdopdracht van personeelsleden met een voltijdse betrekking bedraagt voor volgende 

ambten als volgt:

•  het ambt van kleuteronderwijzer: minimum 24 lestijden en maximum 26 lestijden. 

• het ambt van lager onderwijzer: minimum 24 lestijden en maximum 26 lestijden.

• het ambt van leermeester godsdienst, niet-confessionele zedenleer en lichamelijke opvoeding: minimum 24 

lestijden en maximum 28 lestijden.

Art.49 De wekelijkse schoolopdracht van het onderwijzend personeel dat voltijds is tewerkgesteld, bedraagt 

maximaal 26 klokuren te presteren binnen de normale aanwezigheid van de leerlingen.

De wekelijkse schoolopdracht van het onderwijzend personeel dat deeltijds is tewerkgesteld, bedraagt ten 

hoogste een evenredig deel van de hierboven vermelde klokuren.

Art.50 De personeelsleden verzekeren het toezicht binnen de normale aanwezigheid van de leerlingen. Rekening 

houdend met de schoolopdracht die van ieder personeelslid kan worden gevraagd, wordt een billijke verdeling 

uitgewerkt door de directeur in samenspraak met de syndicale afgevaardigden in de school.  De criteria voor 

de invulling van de toezichtopdrachten worden onderhandeld in het ABOC.

Art.51 Personeelsleden die buiten het individuele uurrooster verplicht aanwezig moeten zijn op vergaderingen of 

andere activiteiten kunnen deze tijd niet compenseren. 
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Deze vergaderingen en activiteiten maken deel uit van de normale werking van de school.

Art.52 Een personeelslid van het onderwijzend personeel kan worden ingezet voor de vervulling van opdrachten 

voor andere scholen van de scholengemeenschap.

Art.53 De schoolvakanties zijn vakantiedagen voor het onderwijzend personeel.

Art.54In functie van de goede werking van de school kan echter op hen maximum 3 dagen een beroep worden gedaan 

binnen de lijst van opdrachten bepaald na onderhandeling in het afzonderlijk bijzonder 

onderhandelingscomité, maar een ononderbroken vakantieperiode tussen 6 juli en 15 augustus moet 

gegarandeerd zijn. 

Deze opdrachten worden billijk verdeeld tussen de personeelsleden en worden jaarlijks  voor 1 december 

meegedeeld.

Art.55 Een personeelslid moet de nodige voorbereidingen treffen om de lessen stipt te kunnen laten aanvangen.

Art.56 De organisatie van extra-murosactiviteiten in opdracht, wordt geregeld door de directeur in overleg met de 

betrokken personeelsleden. Behoudens uitzonderlijke omstandigheden wordt het tijdstip van deze activiteiten 

aan de personeelsleden meegedeeld voor eind september bij dienstbericht.

Art.57 De organisatie van extra-murosactiviteiten op initiatief van een of meerdere personeelsleden kan enkel mits 

voorafgaandelijk akkoord van de directeur.

Art.58 Het personeelslid blijft tijdens de extra-murosactiviteiten verantwoordelijk voor het toezicht op de 

minderjarige leerlingen zowel tijdens de verplaatsing als tijdens de activiteit zelf.

1.8 Beleidsondersteuner

Art.59 De beleidsondersteuner krijgt een administratieve standplaats toegewezen op de school waar hij 

tewerkgesteld wordt.

Art.60 De beleidsondersteuner werkt in samenspraak met de directeur die overlegt om opdrachten volledig of 

gedeeltelijk te delegeren naar de beleidsondersteuner van de school.

Art.61 De beleidsondersteuner kan taken overnemen op het schoolorganisatorische vlak en pedagogische 

ondersteuning bieden op het niveau van de school.

Art.62 De prestaties van de beleidsondersteuner worden vastgelegd volgens de afspraken van de school (o.a. 

beschikbaarheid, overleg, …).

Art.63 De wekelijkse opdracht van de beleidsondersteuner die voltijds fungeert is gelijk aan de opdracht van het 

onderliggend ambt.

Art.64 De wekelijkse opdracht van de beleidsondersteuner die deeltijds fungeert bedraagt een evenredig deel ervan.

Art.65 Voor de functie van beleidsondersteuner geldt de vakantieregeling van het onderliggend ambt.
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Art.66 In functie van de goede werking van de school kan echter op hem een beroep worden gedaan binnen de lijst 

van opdrachten bepaald na onderhandeling in het afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité. Maar een 

ononderbroken vakantieperiode tussen 6 juli en 15 augustus moet gegarandeerd zijn.

1.9 Kinderverzorger

Art.67 De opdracht van de kinderverzorger bestaat voornamelijk uit het opnemen van verzorgende taken ten aanzien 

van jonge kleuters en dit ter ondersteuning van de kleuteronderwijzer(s).

Art.68 De wekelijkse opdracht van een voltijdse kinderverzorger bedraagt 32 klokuren.

Art.69 De wekelijkse opdracht van de kinderverzorger die deeltijds is tewerkgesteld, bedraagt ten hoogste een 

evenredig deel van de hierboven vermelde klokuren.

Art.70 Bij het toezicht binnen de normale aanwezigheid van de leerlingen treedt de kinderverzorger samen met de 

kleuteronderwijzer op. Rekening houdend met de opdracht van de kinderverzorger, wordt een billijke 

verdeling uitgewerkt door de directeur.

Art.71

§1 De organisatie van extra-murosactiviteiten in opdracht, wordt geregeld door de directeur in overleg met de 

kinderverzorgster. Behoudens uitzonderlijke omstandigheden wordt het tijdstip van deze activiteiten 

meegedeeld voor eind september bij dienstbericht.

§2 Bij toezicht tijdens extra-murosactiviteiten treedt de kinderverzorger op samen met de kleuteronderwijzer.

Art.72Personeelsleden die buiten het individuele uurrooster verplicht aanwezig moeten zijn op vergaderingen of 

andere activiteiten, kunnen deze tijd niet compenseren. Deze vergaderingen en activiteiten maken deel uit 

van de normale werking van de school.

    

Art.73 De schoolvakanties zijn vakantiedagen voor de kinderverzorgers.

Art.74 In functie van de goede werking van de school kan echter op hen maximum 3 dagen een beroep worden 

gedaan binnen de lijst van opdrachten bepaald na onderhandeling in het afzonderlijk bijzonder 

onderhandelingscomité, maar een ononderbroken vakantieperiode tussen 6 juli en 15 augustus moet 

gegarandeerd zijn. 

Deze opdrachten worden billijk verdeeld tussen de personeelsleden en worden jaarlijks  voor 1 december 

meegedeeld.
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3. Afwezigheden en verlof

1.10 Individuele afwezigheden

Art.75 Bij te laat komen moet het personeelslid zich vooraf aanmelden bij de directeur of in geval van zijn 

afwezigheid, op het secretariaat.

Art.76 Bij vroegtijdig verlaten van de arbeidsplaats vóór het einde van een halve lesdag en/of tijdens een kindvrij uur 

verwittigt het personeelslid onmiddellijk de directeur en motiveert hij zijn vertrek.

Art.77 Bij afwezigheid, om welke reden dan ook, verwittigt het personeelslid zo spoedig mogelijk de directeur of in 

geval van zijn afwezigheid, het secretariaat, vóór het begin van de lessen en met vermelding van de reden en 

van de waarschijnlijke duur van de afwezigheid.

Art.78 De directeur meldt elke onwettige afwezigheid van een personeelslid schriftelijk aan het college van 

burgemeester en schepenen. Het personeelslid ontvangt een kopie van dit schrijven.

Art.79 Behoudens overmacht, overhandigt het personeelslid aan zijn vervanger het nodige om de continuïteit van de 

lessen te kunnen verzekeren.

1.11 Ziekte

Art.80 Bij afwezigheid wegens ziekte is het personeelslid gehouden de op hem/haar toepasselijke reglementering 

inzake ziekteverloven correct na te leven. 

Art.81 Ingeval van ziekte verwittigt (of laat verwittigen) het personeelslid onmiddellijk de directeur telefonisch, en 

dit vóór het eerste uur van afwezigheid. 

Art.82 Bij verlenging van het ziekteverlof verwittigt het personeelslid de directeur ten laatste op de vooravond van de 

dag waarop het lopende verlof verstrijkt .

Art.83 Bij vervroegde terugkeer uit ziekteverlof verwittigt het personeelslid de directeur ten laatste op de vooravond 

van de dag waarop het personeelslid vervroegd terugkeert uit ziekteverlof.

Art.84 Het schoolbestuur of de directeur kan vanaf een afwezigheid van één dag wegens ziekte een 

controleonderzoek aanvragen. Indien het initiatief uitgaat van de directeur, stelt hij het schoolbestuur hiervan 

op de hoogte. Het personeelslid moet zich aan het controleonderzoek onderwerpen. Het controleonderzoek 

omvat alle medische, gespecialiseerde, klinische en radiologische onderzoeken. Het controleonderzoek is 

kosteloos voor de werknemer.

De beroepsmogelijkheden voorzien in het Besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1993 betreffende 

de controle op de afwezigheid wegens ziekte zijn onverminderd van toepassing.
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1.12 Afwezigheids- en verlofstelsels 

Art.85 Het personeel kan genieten van een persoonlijk verlof, afwezigheid, loopbaanonderbreking, 

terbeschikkingstelling  of dienstvrijstelling volgens de modaliteiten vastgelegd in de onderwijsreglementering 

vóór 1 juni voorafgaand op het nieuwe schooljaar, tenzij door uitzonderlijke omstandigheden ingegeven.

Art.86 Het college van burgemeester en schepenen kan ad hoc beslissen om aan personeelsleden een 

dienstvrijstelling toe te kennen. Dit wordt meegedeeld per dienstbericht.
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4. Meting van en controle op de arbeid

Art.87

§1 De prestaties van het personeel worden vastgesteld aan de hand van de uur- en/of toezichtrooster. 

§2 De directeur waakt over het naleven van de prestaties zoals vastgelegd in de uur- en /of toezichtrooster. 

5. Betaling van het salaris

Art.88  

§1 Het Agentschap voor Onderwijsdiensten van het ministerie van Onderwijs en Vorming is verantwoordelijk 

voor de uitbetaling van het salaris, het wachtgeld en de toelagen. Deze worden rechtstreeks door het 

Agentschap voor Onderwijsdiensten uitbetaald na verloop van termijn, met name op de laatste werkdag van 

de maand. 

De betaling gebeurt bij overschrijving op de post- of bankrekening van het personeelslid.

§2 Het vakantiegeld wordt betaald ten vroegste vanaf 1 mei en uiterlijk op 31 mei van het jaar van de vakantie.

§3 De eindejaarstoelage wordt in eenmaal uitbetaald tijdens de maand december van het in aanmerking 

genomen jaar.

Art.89

§1 De directeur van de school draagt er zorg voor dat de nodige gegevens om te komen tot de correcte uitbetaling 

van het salaris en/ of het wachtgeld tijdig naar het Agentschap voor Onderwijsdiensten worden 

doorgezonden. De directeur zorgt ervoor dat elk personeelslid in kennis gesteld wordt van deze gegevens. 

§2 Het nieuwe personeelslid krijgt een afschrift van de omtrent zijn opdracht doorgezonden gegevens. 

§3 Het personeelslid draagt er zorg voor dat het de noodzakelijke documenten tijdig aan de directeur of zijn 

gemachtigde overhandigt.

§4 Het schoolbestuur houdt hierbij rekening met de gebruiksvoorwaarden van WebEdison.

Art.90 Het personeelslid kan de lijst met de salarisgegevens die het Agentschap voor Onderwijsdiensten doorstuurt 

naar de school, raadplegen op het secretariaat van de school voor wat de gegevens over het eigen salaris betreft. 

Bij elke wijziging van één van de bepalende elementen ontvangt het personeelslid een individueel 

betalingsuittreksel van het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

Art.91 Het schoolbestuur vergoedt de kosten van het woon-werkverkeer van het personeelslid volgens de 

reglementaire bepalingen terzake.
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Art.92 Het schoolbestuur vergoedt, volgens de reglementaire bepalingen ter zake, de kosten indien een personeelslid 

in opdracht van het schoolbestuur tijdelijk onderwijs aan huis verstrekt 

Art.93 Het personeelslid dat in opdracht van het schoolbestuur een occasionele dienstverplaatsing maakt met de 

eigen wagen, moto of bromfiets is vanuit het schoolbestuur omnium verzekerd. Het bedrag van de 

kilometervergoeding voor verplaatsingen met de eigen wagen, moto of bromfiets komt overeen met het bedrag 

waarop de federale ambtenaren recht hebben. 
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6. Leerlingentoezicht

Art.94 Het personeelslid mag leerlingen die onder zijn toezicht staan, geen opdrachten geven die los staan van de 

lesactiviteit en waarvoor de leerling zich buiten de school moet begeven.

Art.95 Het personeelslid mag aan de leerlingen geen toestemming geven om de school vroegtijdig te verlaten, ook niet 

tijdens lesonderbrekingen, tenzij de directeur hiermee instemt of per dienstbericht andere richtlijnen worden 

meegedeeld hieromtrent. In voorkomend geval maakt het personeelslid de nodige afspraken met de ouders.

Art.96 In  geval van extra-murosactiviteiten leeft het personeelslid de bepalingen na die hierover beschreven staan in 

dit reglement. Het personeelslid maakt met de directeur en desgevallend de ouders afspraken inzake 

voldoende begeleiding van de minderjarige leerlingen, de bereikbaarheid van het personeelslid, de 

verplaatsing van en naar de activiteit.

Art.97 Het personeelslid dat zijn taak wegens dringende redenen moet onderbreken, zorgt ervoor dat de leerlingen 

niet zonder toezicht zijn en verwittigt de directeur of het schoolsecretariaat.

Art.98 Het personeelslid verlaat nooit de leerlingengroep waarover hij toezicht heeft.

Wanneer zich een ongeval of een ernstig feit voordoet met een leerling, verwittigt het personeelslid dat met 

het toezicht belast is, zo spoedig mogelijk de directeur of het schoolsecretariaat. 

De directeur neemt onmiddellijk alle nodige maatregelen en verwittigt desgevallend de ouders van de 

betrokken leerling. Bij afwezigheid van de directeur laat het personeelslid niet na zelf de nodige maatregelen 

te nemen. De directeur heeft de verantwoordelijkheid om via de preventiedienst het schoolbestuur van het 

ongeval of ernstig feit in kennis te stellen.

7. Functiebeschrijvingen en evaluatie

Art.99

§1 De rechten en plichten van personeelsleden in het kader van functiebeschrijvingen, functioneringsgesprekken 

en evaluaties zijn beschreven in: 

•  hoofdstuk Vbis en Vter van het Decreet Rechtspositie

• en in de algemene afspraken (‘evaluatiereglement’) die het schoolbestuur na onderhandeling in het ABOC 

heeft vastgelegd. Dit ‘evaluatiereglement’ is opgenomen in bijlage 1 en maakt integraal deel uit van het 

arbeidsreglement. 

§2 Het personeelslid waarvoor een geïndividualiseerde functiebeschrijving is opgesteld, voert zijn opdrachten en 

taken uit zoals beschreven in zijn geïndividualiseerde functiebeschrijving en met naleving van de concrete 

afspraken die gemaakt zijn naar aanleiding van het functioneringsgesprek en/of het evaluatiegesprek.

§3 Het evaluatiedossier met de geïndividualiseerde functiebeschrijving per ambt, de verslagen van de 

functioneringsgesprekken, de verslagen van andere acties in verband met coaching en de evaluatieverslagen 

worden in de school bewaard door de directeur (eerste evaluator), het evaluatiedossier van de directeur wordt 

bewaard door de gemeentesecretaris. Ook de eventuele schriftelijke opmerkingen van het personeelslid bij 
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deze verslagen, maken hiervan deel uit. De directeur/gemeentesecretaris is gehouden door het ambtsgeheim.
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8. Ontslagregeling

1.13 Opzeggingstermijnen

Art.100 De opzeggingstermijnen voor de tijdelijk aangestelde personeelsleden in een wervingsambt die nog geen 

rechten hebben voor een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur zijn vastgelegd in de artikelen 21, 24 tot 

en met 29 en in de artikelen 60 en 61 van het Decreet Rechtspositie.

Art.101 De opzeggingstermijnen voor de tijdelijk aangestelde personeelsleden met recht op een tijdelijke aanstelling 

voor doorlopende duur zijn vastgelegd in de artikelen 21, 60 tot en met 62bis en 64 van het Decreet 

Rechtspositie.

Art.102 De opzeggingstermijnen voor de vast benoemde personeelsleden in een wervingsambt zijn vastgelegd in de 

artikelen 60 tot en met 62bis en 64 van het Decreet Rechtspositie.

Art.103 De opzeggingstermijnen voor een tijdelijk aangestelde directeur zijn vastgelegd in artikel 42 van het Decreet 

Rechtspositie.

Art.104 De opzeggingstermijnen voor een vast benoemde directeur zijn vastgelegd in de artikelen 43ter, 60 tot en met 

62bis en 64 van het Decreet Rechtspositie.

1.14 Dringende redenen

Art.105 Volgende ernstige tekortkomingen maken het voortduren van de tijdelijke aanstelling van bepaalde duur 

onmiddellijk en definitief onmogelijk, onder voorbehoud van de beoordelingsbevoegdheid van de Kamer van 

Beroep, en zonder dat deze lijst limitatief is:

•  herhaalde niet-naleving van de strikte uurregeling,

•  ongerechtvaardigde afwezigheid,

•  opzettelijke wanprestatie,

•  beledigingen of verwijten,

•  druggebruik, alcoholintoxicatie en dronkenschap tijdens de diensturen,

•  diefstal,

•  geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag,

•  bedrog,

•  weigering om toevertrouwde taken en opdrachten uit te voeren,

•  elk feit dat tegenstrijdig is met de goede zeden,

•  overtreden van veiligheidsvoorschriften,

•  opzettelijk schade toebrengen aan het gemeentebestuur, de school of de infrastructuur van de school, met 

inbegrip van het bewust binnenbrengen of verspreiden van een virus op de informaticaserver of elke poging 

om de veiligheidssystemen van de informatica te schenden, het kraken of kopiëren van websites

•  overbrengen aan derden van gegevens die beschermd zijn door ambtsgeheim,

•  het regelmatig bezoeken of verspreiden, op om het even welke manier, van beelden of teksten met een 

racistisch of pornografisch karakter binnen de gemeentelijke inrichtingen, met inbegrip van de 

informaticaserver
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•  het verspreiden van lasterlijke feiten

Art.106 De beroepsprocedure tegen het ontslag om dringende redenen is vastgelegd in artikel 25 van het Decreet 

Rechtspositie en in artikel 8bis van het besluit van de Vlaamse regering van 22 mei 1991 omtrent de 

preventieve schorsing en de tucht, alsmede omtrent het ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden in het 

gesubsidieerd onderwijs en in de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra.
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9. Orde- en tuchtregeling

Art.107 Preventieve schorsing.

§1 In het geval dat een vast benoemd personeelslid, een personeelslid tijdelijk aangesteld van doorlopende duur 

of een in de school gereaffecteerd of wedertewerkgesteld personeelslid moet worden verwijderd in het belang 

van de dienst, spreekt het schoolbestuur een preventieve schorsing uit. Preventieve schorsing is enkel mogelijk 

tijdens de behandeling van een tuchtvordering of strafrechtelijke vervolging, indien het belang van de dienst 

zulks vereist.

§2 In het geval het schoolbestuur een ontslag om dringende redenen uitspreekt, wordt het betreffende tijdelijke 

personeelslid met onmiddellijke ingang preventief geschorst bij hoogdringendheid.

§3 Wanneer het personeelslid strafrechtelijk vervolgd wordt of wanneer het personeelslid tuchtrechtelijk 

vervolgd wordt wegens een ernstig vergrijp waarbij het personeelslid op heterdaad betrapt is of waarvoor er 

afdoende aanwijzingen zijn, kan het schoolbestuur beslissen om aan de preventieve schorsing een inhouding 

van salaris te koppelen conform artikel 67 van het Decreet Rechtspositie.

Art.108 Een vast benoemd personeelslid, een personeelslid tijdelijk aangesteld van doorlopende duur of een in de 

school gereaffecteerd of wedertewerkgesteld personeelslid wordt op verslag van de gemeentesecretaris door 

het schoolbestuur onderworpen aan een tuchtonderzoek met een eventuele tuchtsanctie tot gevolg indien het 

handelt in strijd met de bepalingen inzake rechten en plichten van het personeel zoals voorzien in het Decreet 

Rechtspositie, het gemeentedecreet/de gemeentewet en dit arbeidsreglement.

Art.109 De mogelijke tuchtstraffen zijn vastgelegd in de artikelen 64 tot en met 66 van het Decreet Rechtspositie. 

Art.110 Het orgaan dat bevoegd is om een (voorstel tot) tuchtstraf uit te spreken (bepaald in artikel 68 van het Decreet 

Rechtspositie) oordeelt autonoom over de zwaarte van de (voorgestelde) tuchtstraf. Het respecteert hierbij de 

motiveringsplicht van bestuurshandelingen in openbare dienst.

Art.111 De beroepsprocedure tegen de preventieve schorsing en deze tuchtstraffen is vastgelegd in de artikelen 67 bis 

en 72 van het Decreet Rechtspositie en de artikelen 13 tot en met 19 van het besluit van de Vlaamse regering 

van 22 mei 1991 omtrent de preventieve schorsing en de tucht, alsmede omtrent het ontslag van sommige 

tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en in de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale 

centra.

10. Personeelsdossier

Art.112 Het schoolbestuur is houder van een bestand van persoonsgegevens. De verzamelde gegevens worden 

gebruikt om een personeelsbestand aan te leggen.

Art.113 Het dossier van het personeelslid omvat een administratief dossier, een evaluatiedossier en desgevallend een 
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tuchtdossier.

Art.114 Het schoolbestuur of de personen die door het schoolbestuur zijn belast met het houden van het dossier en 

iedere andere persoon die het betreffende dossier mag inkijken, zijn gehouden door het ambtsgeheim.

Art.115 Het personeelslid kan kennisnemen van de inhoud van zijn dossier en kan een aanpassing vragen. Het 

personeelslid kan zich hierbij door een raadsman of vakbondsafgevaardigde laten bijstaan of 

vertegenwoordigen. De documenten moeten ter plaatse blijven. Op eenvoudig verzoek heeft het personeelslid 

recht op een afschrift, eventueel tegen kostprijs.

1.15 Administratief dossier

Art.116 Het administratief dossier bestaat uit de documenten (beslissingen, brieven, stukken,...) betreffende de 

loopbaan die door het ministerie van Onderwijs en Vorming of in het kader van de sociale wetgeving kunnen 

worden opgevraagd aangaande de indiensttreding, de opdrachtwijziging, de vaststelling van opdracht, de 

uitdiensttreding, de dienstonderbrekingen, de cumulatie en het pensioen.

Art.117 Het personeelslid verschaft het schoolsecretariaat alle inlichtingen die noodzakelijk zijn voor inschrijving in of 

wijziging aan het administratief dossier.

Art.118 Het schoolbestuur, de directeur en het personeelslid voegen steeds alle relevante stukken toe aan het 

administratief dossier.

Art.119 Het personeelslid deelt aan het schoolbestuur en het schoolsecretariaat schriftelijk elke wijziging mee in zijn 

persoonlijke toestand die verband houdt met de aanstellingsbeslissing of met de bezoldigingsregeling, 

inzonderheid wijzigingen in de burgerlijke staat, de nationaliteit, de bekwaamheidsbewijzen, de samenstelling 

van het gezin, de woonplaats, de cumulaties en het bezit van burgerlijke en politieke rechten. Deze 

inlichtingen moeten vooraf of uiterlijk zeven kalenderdagen na het intreden van de wijzigingen meegedeeld 

worden en zo spoedig mogelijk gestaafd worden met de vereiste officiële documenten. Een kopie van deze 

officiële documenten wordt bewaard in het administratief dossier. 

Art.120 Wanneer de dossiers die bestemd zijn voor het ministerie van Onderwijs en Vorming voorzien in een afschrift 

voor het personeelslid, wordt dit afschrift hem/haar onverwijld bezorgd.

1.16 Evaluatiedossier

Art.121 Het evaluatiedossier omvat de stukken die worden opgesteld en verzameld met het oog op het voeren van het 

evaluatiebeleid (zie hoofdstuk 7) en bevat o.a.: 

•  de geïndividualiseerde functiebeschrijving

•  de verslagen van de functioneringsgesprekken

•  de historiek coaching

•  de evaluatieverslagen

1.17 Tuchtdossier
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Art.122 Het tuchtdossier omvat de stukken die worden opgesteld en verzameld met het oog op de toepassing van de 

tuchtregeling.

Art.123 Zo nodig kunnen bepaalde stukken uit het administratief dossier en/of het evaluatiedossier overgebracht 

worden naar het tuchtdossier.

Art.124 De stukken worden genummerd en in chronologische volgorde gerangschikt. Er wordt een inventaris 

toegevoegd. Het schoolbestuur legt aan het personeelslid elk stuk dat in zijn tuchtdossier wordt opgenomen, 

voor ondertekening ter kennisneming voor.

Art.125 De doorgehaalde tuchtstraffen worden na de decretaal voorziene termijn definitief uit het tuchtdossier 

verwijderd.
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11. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de personeelsleden

1.18 Algemeen

Art.126

§1 Het personeelslid komt de verplichtingen na die hem/haar zijn opgelegd door wetten, decreten, besluiten, 

omzendbrieven, reglementen, dienstberichten en schoolwerkplan.

§2 De deontologische code voor het gemeentepersoneel is integraal van toepassing en is opgenomen in bijlage 4 

bij dit arbeidsreglement.

Art.127 Het algemeen Nederlands is de omgangstaal in onderwijs.

Het personeelslid spreekt daarom altijd beschaafd Nederlands tegenover leerlingen of wanneer de leerlingen 

kunnen meeluisteren. Het personeelslid hoedt zich voor dialect of een tussentaal.

Art.128 Het personeelslid respecteert de gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen zoals de Europese regelgeving 

voorschrijft en ziet zelf toe op de gelijke behandeling van jongens en meisjes.

Art.129 Het personeelslid draagt geen uiterlijke kentekenen van geloofs- en ideologische overtuigingen.

Uiterlijke tekenen van een levensbeschouwing  kunnen tijdens deze specifieke lessen in de klas wel gebruikt 

worden.

Art.130 Alle berichten die het personeelslid aanbelangen worden bij dienstbericht medegedeeld. Deze 

dienstberichten zijn nadien te raadplegen op het schoolsecretariaat of op het intranet van de school. De 

berichtgeving over de vacantverklaring in verband met de vaste benoeming wordt toegelicht in een 

teamoverleg, waarna alle personeelsleden ondertekenen voor kennisneming.

1.19 Ten aanzien van het schoolbestuur, de directeur en het schoolteam

Art.131 Het personeelslid erkent het gezag van het schoolbestuur, van zijn afgevaardigden en van de directeur van de 

school. Het personeelslid is gehoorzaamheid en respect verplicht aan deze instantie/personen.

Art.132 De directeur en de personeelsleden moeten zich loyaal opstellen ten opzichte van de school en het bestuur in 

aanwezigheid van elkaar, leerlingen, ouders of derden.

Art.133 Het personeelslid mag de gemeenteraadsleden niet belemmeren om de onderwijsinstelling te bezoeken 

overeenkomstig het huishoudelijk reglement van de gemeente. Gemeenteraadsleden hebben niet het recht om 

bij deze gelegenheid opmerkingen te maken aan het personeelslid, opdrachten of onderrichtingen te geven of 

leerlingen te ondervragen.

Art.134 Het personeelslid mag de gemeenteraadsleden niet verhinderen om inzage te krijgen van elke akte en elk stuk 

betreffende het bestuur van de onderwijsinstelling (ongeacht de drager), overeenkomstig het huishoudelijk 

reglement van de gemeente.
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Art.135 Het personeelslid staat onder toezicht van de directeur en moet handelen volgens de instructies en opdrachten 

die hij van de directeur ontvangt. Het personeelslid mag niet verhinderen dat de directeur de klassen bezoekt 

zo dikwijls als hij nodig acht.

Art.136 De directeur is door het schoolbestuur belast met de leiding over de school, met de uitvoering van de 

beslissingen van de gemeentelijke overheden en met de toepassing van de wets- en reglementaire bepalingen 

en de dienstberichten met betrekking tot de school. Hij is ook bevoegd om de kwaliteit van de geleverde 

prestaties te controleren. Dit houdt ook de bevoegdheid in om de aan- en afwezigheden te controleren, de 

taken te verdelen, orde en tucht te handhaven. 

Art.137 Bij afwezigheid van de directeur wordt zijn opdracht waargenomen door een personeelslid dat door het 

schoolbestuur als verantwoordelijke wordt aangeduid.

Bij afwezigheid wegens ziekte is de directeur gehouden de op hem/haar toepasselijke reglementering inzake 

ziekteverloven correct na te leven. Bij verlenging van het ziekteverlof verwittigt hij/zij het schoolbestuur op 

de vooravond van de dag waarop het lopende verlof verstrijkt. Bij vrijwillig vervroegd hervatten, verwittigt 

hij/zij het schoolbestuur op de vooravond van de dag waarop hij/zij terugkeert.

In geval van afwezigheid wegens ziekte of het opnemen van een reglementair verlof door de directeur wordt 

hij vervangen door een persoon die door het schoolbestuur tijdelijk aangesteld wordt in het ambt van 

directeur.

Art.138 Het schoolbestuur kan na overleg en rekening houdend met de bepalingen van de gemeentewet/het 

gemeentedecreet bepaalde taken en verantwoordelijkheden delegeren aan de directeur. Het schoolbestuur 

steunt de directeur in zijn gezag. 

Art.139 De directeur moet tegenover de personeelsleden de nodige objectiviteit, respect en redelijkheid aan de dag 

leggen.

Art.140 Het personeelslid richt zich in principe via de directeur tot het schoolbestuur, die zo nodig zijn advies aan de 

vraag of het voorstel van het personeelslid toevoegt. De directeur bezorgt deze vraag of dit voorstel aan het 

schoolbestuur binnen zeven kalenderdagen, de schoolvakanties uitgezonderd, na ontvangst van de vraag of het 

voorstel.

Art.141 Het schoolbestuur en de directeur steunen het gezag van het personeel ten aanzien van de leerlingen en hun 

ouders.

Art.142 Het schoolbestuur en de directeur van de school laten ruimte voor de eigen persoonlijkheid van elk 

personeelslid, in zoverre deze de realisatie van het pedagogisch project, het schoolwerkplan en het goed 

functioneren van de school niet in de weg staat. 

Art.143 De directeur meldt elke door hem vastgestelde overtreding van dit reglement schriftelijk aan het college van 

burgemeester en schepenen. Het personeelslid ontvangt een kopie van dit schrijven.

1.20 Ten aanzien van ouders, leerlingen en derden

Art.144 Het personeelslid moet zich in zijn dienstrelaties en in de omgang met de leerlingen, de ouders van de 
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leerlingen en het publiek op een correcte wijze gedragen. Het personeelslid draagt gepaste kledij die de 

waardigheid van het beroep niet schaadt.

Het personeelslid moet alles vermijden wat het vertrouwen van het publiek kan schaden of afbreuk kan doen 

aan de eer of de waardigheid van zijn functie in het onderwijs.

Art.145 Het personeelslid verleent aan de leerlingen/ouders de nodige informatie, openheid en samenwerking.

Art.146 Het personeelslid respecteert in zijn omgang met de leerlingen de internationale en grondwettelijke 

beginselen inzake de rechten van de mens en van het kind in het bijzonder.

Art.147 Het personeelslid is mede verantwoordelijk voor de pedagogische kwaliteit van de school.

Art.148 Het personeelslid geeft blijk van een individuele bekommernis voor alle leerlingen en doet in hun belang 

aanbevelingen in de klassenraden of rechtstreeks aan de directeur. Het personeelslid moedigt de persoonlijke 

en collectieve inspanningen van de leerlingen aan en zet zich in voor het welzijn van alle leerlingen en werkt 

hieraan binnen het zorgbeleid.

Art.149 De relaties met de ouders zijn gegrondvest op het wederzijds en gezamenlijk nastreven van het ontwikkelings- 

en opvoedingswelzijn van de leerling.

Art.150 De directeur zorgt voor de nodige informatiekanalen (schoolagenda, rapport, ...) en zorgt er ook voor dat 

oudercontacten worden georganiseerd waarop ouders en personeelsleden elkaar op geregelde tijdstippen 

kunnen ontmoeten.

Art.151 Het personeelslid mag geen onregelmatig ingeschreven leerlingen aanvaarden, tenzij mits uitdrukkelijke 

goedkeuring van de directeur.

Art.152 Het personeelslid laat in de gebouwen van de school geen personen toe die vreemd zijn aan de school zonder 

de toestemming van de directeur.

Art.153 Het personeelslid doet geen beroep op externen (gastsprekers, ouders...) zonder toestemming van de directeur.

Art.154 De directeur stelt het schoolbestuur in kennis van een ongeval of ernstig feit binnen de school.

1.21 Ten aanzien van de inspectie, verificatie en de pedagogische begeleidingsdienst

Art.155 Het personeelslid werkt constructief mee aan de externe controles voorzien door het Ministerie van onderwijs 

en vorming en andere overheidsinstellingen. Het personeelslid maakt controle mogelijk en verleent zijn 

medewerking aan de opgelegde acties of onderzoeksverrichtingen.

Art.156 De directeur agendeert na een doorlichting het doorlichtingsverslag binnen de dertig kalenderdagen na 

ontvangst en bespreekt het integraal op een personeelsvergadering. Het doorlichtingsverslag ligt ter inzage op 

het bureel van de directeur.

Art.157 Het personeelslid streeft ernaar om tekortkomingen, vastgesteld bij externe controles, weg te werken.

Art.158 Het personeelslid aanvaardt de bevoegdheid van de pedagogische begeleiders en andere personen waarop het 
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schoolbestuur een beroep doet, voor zover hun optreden conform is met hun opdracht. In geval van een 

conflict wordt dit voorgelegd aan de directeur en/of het schoolbestuur.
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12. Specifieke verplichtingen 

1.22 Ambtsgeheim, discretieplicht en privacy

Art.159 Er worden geen persoonsgegevens verzameld of opgeslagen in welke vorm ook, zonder dat het schoolbestuur 

zijn gemotiveerde toestemming heeft gegeven. Elke betwisting wordt aan het schoolbestuur voorgelegd.

Art.160 Het personeelslid dat uit hoofde van zijn taak toegang heeft tot persoonsgegevens, hetzij van personeelsleden, 

hetzij van leerlingen, ziet erop toe dat deze gegevens worden bijgewerkt en dat onjuiste, onvolledige of niet 

terzake dienende gegevens worden verbeterd of verwijderd. Het personeelslid zorgt ervoor dat de toegang tot 

de verwerking beperkt blijft tot personen die uit hoofde van hun taak of voor de behoeften van de dienst 

rechtstreeks toegang hebben tot de geregistreerde informatie. Het personeelslid zorgt ervoor dat de 

persoonsgegevens alleen worden meegedeeld aan de personen die wettelijk gerechtigd zijn toegang te hebben.

Art.161 Het is het personeelslid verboden feiten bekend te maken die het kent uit hoofde van zijn ambt of die hem zijn 

toevertrouwd, uitgezonderd de feiten die het personeelslid om deontologische of wettelijke redenen kan of 

moet melden aan het CLB, een externe begeleider, een vertrouwens-arts, het jeugdbeschermingscomité of de 

gerechtelijke instanties.

Art.162 Het is verboden om privacygegevens van leerlingen en/of personeelsleden kenbaar te maken en/of door te 

geven aan derden, tenzij voor de toepassing van een wettelijke of reglementaire bepaling.

Art.163  Besluiten en adviezen die via de klassenraad en /of multidisciplinair overleg (MDO) genomen zijn, worden 

meegedeeld aan ouders. De personeelsleden rapporteren hierover aan ouders conform deze besluiten en 

adviezen. 

Art.164 De school kan foto’s waar personeelsleden op afgebeeld zijn, slechts publiceren na ondubbelzinnige 

toestemming van het personeelslid.

1.23 Zorgvuldig bestuur

Art.165 Het personeelslid mag geen giften, geschenken, beloningen of andere voordelen die zijn integriteit kunnen 

aantasten, vragen, eisen of aannemen.

Art.166 Het personeelslid mag zijn gezag niet aanwenden voor politieke of commerciële doeleinden.

Art.167 Het personeelslid geeft blijk van respect voor de religieuze, filosofische of politieke overtuiging van de 

leerlingen en hun ouders.

Art.168 De verkoop van goederen is slechts mogelijk mits schriftelijke goedkeuring door het college van burgemeester 

en schepenen.

Art.169 Mededelingen waarvan derden vragen ze te verspreiden onder of via de leerlingen worden alleen verdeeld 

met toestemming van de directeur. De mededelingen mogen niet in strijd zijn met de bepalingen opgenomen 

in het schoolreglement. De directeur wint indien nodig het advies in van het college van burgemeester en 

schepenen. 
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Art.170 Geldinzamelingen zijn slechts toegestaan indien ze in overeenstemming zijn met de bepalingen van de 

bijdrageregelingen, voorzien in het schoolreglement.

1.24 Initiatieven van personeelsleden

Art.171 Alle teksten of briefwisseling die het personeelslid wil verspreiden via de school, moeten vooraf 

ter goedkeuring aan de directeur worden voorgelegd. De directeur krijgt een kopie van elk schrijven. Voor officiële 

briefwisseling en berichtgeving is de huisstijl van de stad Roeselare verplicht.

Art.172 Een geldomhaling in de school door het personeelslid is heel uitzonderlijk en kan slechts gebeuren na 

goedkeuring van de directeur. 

Art.173

§1 Het personeelslid mag geen ICT-materialen, machines, toestellen, grondstoffen en dienstvoertuigen van de 

school gebruiken voor privédoeleinden, behalve mits uitdrukkelijke toestemming van de directeur.

§2 Het personeelslid mag geen persoonlijke machines of (elektrische) toestellen gebruiken in de school, 

behoudens uitdrukkelijke toestemming van de directeur.

1.25 Verzekering

Art.174 Het schoolbestuur onderschrijft een verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand voor 

haar personeelsleden en dit volgens de normale gangbare voorwaarden van dergelijke verzekeringspolis. 

Hierdoor is het personeelslid in het kader van de uitoefening van zijn opdracht verzekerd als zijn professionele 

burgerlijke aansprakelijkheid, op basis van de artikelen 1382 tot en met 1386 van het Burgerlijk Wetboek, in 

het gedrang komt. Als het personeelslid zelf, ten laste van een derde die niet het schoolbestuur is of een van 

haar leden, een vordering tot schadevergoeding instelt voor fysieke of materiële schade of de daaruit 

voortvloeiende morele schade opgelopen in of ten gevolge van de uitoefening van zijn ambt, dan staat het 

schoolbestuur in voor de juridische bijstand. 

Op eenvoudig verzoek kan het personeelslid de polis inkijken. Het schoolbestuur neemt de kosten die normaal 

voortvloeien uit deze verplichtingen, voor zijn rekening.

Art.175 Het personeelslid laat zijn persoonlijke bezittingen niet onbeheerd achter.

Art.176  Het schoolbestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstallen.

1.26 Schoolreglement

Art.177 Het personeelslid doet, binnen zijn verantwoordelijkheid, het schoolreglement door de leerlingen naleven en 

zorgt voor orde en tucht op een manier die verenigbaar is met de menselijke waardigheid.

Art.178 Het personeelslid beoordeelt objectief de laakbare daden of houdingen van de leerlingen. 

Sancties worden opgelegd conform het schoolreglement en moeten pedagogisch verantwoord zijn.
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Art.179 Het personeelslid verwittigt de directeur ingeval van ernstige inbreuken op het schoolreglement die hij/zij 

vaststelt bij de leerlingen en hun ouders.

1.27 Gebruik van communicatie- en informaticatoepassingen

Art.180 Het personeelslid kan gebruik maken van alle communicatietoepassingen van de school zoals telefoon, fax en 

interne telefonie voor zover dit nodig is voor de goede uitoefening van zijn taak.

Het gebruik van de interne telefonie kan voor praktische zaken die onderling moeten geregeld worden, maar 

moet tot het minimum beperkt worden tijdens de lesactiviteiten.

Art.181 Persoonlijk gsm-verkeer (inclusief sms-berichten) is niet toegelaten tijdens de aanwezigheid van de leerlingen 

of tijdens overlegmomenten zoals teamoverleg en MDO-gesprekken.

Uitzonderingen hierop kunnen met de directie besproken worden.

Art.182 Het personeelslid kan gebruik maken van alle informaticatoepassingen en -mogelijkheden van de school voor 

zover dit nodig is voor de goede uitoefening van zijn/haar taak.

§1 Het gebruik van de informaticatoepassingen is enkel toegelaten voor schoolactiviteiten en niet voor 

privédoeleinden.

§2 Het personeelslid maakt van deze toepassingen gebruik overeenkomstig de richtlijnen van het schoolbestuur.

§3 Deze richtlijnen voor het correct gebruik van informaticatoepassingen worden meegedeeld bij dienstbericht 

en bevatten de controlemaatregelen en de gevolgen die verbonden zijn aan de overtredingen.

Art.183 Het personeelslid dat de toelating heeft van de directeur om ICT-materialen van de school mee te nemen naar 

huis, mag deze materialen enkel voor schoolse toepassingen gebruiken, draagt er zorg voor en meldt eventuele 

schadegevallen of misbruiken onmiddellijk aan de directeur.

1.28 Bestellingen, andere extra onkosten en schoolfinanciën

Art.184 De keuze en de aankoop van leerboeken, cursussen, didactisch materiaal, speelgoed en andere 

arbeidsmiddelen gebeuren door het schoolbestuur op voorstel van de directie, na overleg met het betrokken 

personeelslid en in voorkomend geval in overeenstemming met de toepasselijke reglementering en/of op 

advies van de preventieadviseur.

Art.185 Het personeelslid dat een bestelling of andere extra onkosten wenselijk acht, legt een aanvraag voor aan de 

directeur. De eventuele bestelling of terugbetaling van extra onkosten gebeurt overeenkomstig de interne 

richtlijnen en betreffende regelgeving. De middelen waarvoor het schoolbestuur de kosten draagt, blijven 

uiteraard eigendom van het schoolbestuur.

Art.186 De financieel beheerder is verantwoordelijk voor de girale inning van de gelden die door de ouders worden 

betaald. De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde is verantwoordelijk voor de chartale inning van de gelden 

die door de ouders worden betaald. De directeur of een ander personeelslid kan, onder de voorwaarden 

bepaald door het schoolbestuur, worden belast om om geringe dagontvangsten te innen. Het interne 

controlesysteem van het schoolbestuur bepaalt de controlemodaliteiten.
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13. Auteurswet

Art.187 Het personeelslid respecteert te allen tijde de geldende auteursrechten, naburige rechten en 

reprografierechten.

1.29 Auteursrechten

Art.188

§1 Voor het publiek gebruik van beschermde werken moet een vergoeding worden betaald aan de 

beheersvennootschap van de rechten.

§2 De aanvraag voor het gebruik gebeurt via het schoolbestuur of na delegatie door de directeur.

§3 Er is geen vergoeding verschuldigd voor het gebruik in het kader van de kosteloze privé-uitvoering in het kader 

van schoolactiviteiten..

Art.189

§1 Bij alle werken die de leerlingen maken, worden zij als auteur beschouwd. Het personeelslid kan hierop geen 

enkele afbreuk doen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de leerling. 

§2 De leerlingen worden uitgenodigd om alle werken die in de loop van het schooljaar op de school werden 

gemaakt, vrij ter beschikking te stellen van de school. 

Deze werken kunnen enkel worden gebruikt voor didactisch-pedagogische doeleinden (voorbeeldfunctie) of 

activiteiten die de school naar buiten uit moeten vertegenwoordigen (tentoonstellingen, opendeurdagen, 

drukwerk...). 

1.30 Naburige rechten

Art.190

§1 Voor het publiek gebruik van opgenomen muziekuitvoeringen moet een billijke vergoeding worden betaald 

aan de beheersvennootschap van de rechten belast met de inning van de billijke vergoeding, tenzij de muziek 

wordt gebruikt tijdens de lessen.

§2 De betaling gebeurt via het schoolbestuur of na delegatie door de directeur.

§3 De billijke vergoeding is niet van toepassing op muziek die wordt gebruikt als begeleiding van een optreden 

van leerlingen bij schoolvoorstellingen. Bij dit gebruik van muziek is het exclusief recht van toepassing, dat wil 

zeggen dat de uitdrukkelijke toestemming vereist is van de auteur, de artiest en de producent.

§4 De aanvraag voor het gebruik gebeurt via het schoolbestuur of na delegatie door de directeur.

1.31 Reprografierechten

Art.191

§1 Het personeelslid mag ofwel volledige artikels, ofwel korte uittreksels uit boeken, audiovisuele werken of 

elektronische bestanden kopiëren voor onderwijsdoeleinden en leeft hierbij de richtlijnen van de 
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desbetreffende dienstberichten na.

§2    Bij het kopiëren van volledige boeken, audiovisuele werken en elektronische bestanden is de uitdrukkelijke 

toelating van de auteur vereist. Hiertoe moet het personeelslid een toelating vragen aan het schoolbestuur of 

na delegatie via de directeur.

§3    Het personeelslid mag voor didactisch gebruik werken van beeldende kunst reproduceren, wanneer er geen 

afbreuk wordt gedaan aan de uitgave van het oorspronkelijke werk.

§4    Korte fragmenten uit partituren mogen voor didactische doeleinden worden gekopieerd. 

§5   Voor het kopiëren van volledige partituren is in principe de toestemming vereist van de auteur, zijn uitgever of 

een andere rechthebbende. 
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14. Veiligheid, gezondheid en welzijn

1.32 Algemeen

Art.192 Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de 

personeelsleden en stagiairs in de school en werkt hiervoor een beleid uit. 

Art.193 De schoolbestuur heeft (of richt op) een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk op met ten 

minste één preventieadviseur.

De naam/namen van de leden van de gemeentelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het 

werk is (zijn) opgenomen in bijlage 2 bij dit arbeidsreglement.

Art.194 Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het uitwerken van een dynamisch risicobeheersingssysteem in 

samenwerking met de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk en de leden van de 

hiërarchische lijn. Het personeelslid volgt de richtlijnen op die hieruit voortvloeien.

Art.195 De directeur houdt, als lid van de hiërarchische lijn en in overleg met de gemeentelijke interne dienst voor 

preventie en bescherming, toezicht op de toepassing van het beleid en reglementering inzake veiligheid, 

gezondheid en welzijn in de school.

Art.196 Het personeelslid draagt naar best vermogen zorg voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van 

anderen. Daartoe moet het op de juiste wijze gebruik maken van arbeidsmiddelen en 

veiligheidsvoorzieningen, verwittigt het de directeur onmiddellijk van elke situatie die een gevaar kan 

betekenen en verleent het bijstand aan het schoolbestuur, de directeur en de gemeentelijke interne dienst voor 

preventie en bescherming op het werk.

Art.197 Het personeelslid neemt deel aan de vormingen die het schoolbestuur organiseert over de risico’s en 

preventiemaatregelen die van toepassing zijn in de school.

Art.198 Het schoolbestuur is aangesloten bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

De contactmogelijkheden van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk en de namen van 

de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en van de preventieadviseur psychologische aspecten zijn 

opgenomen in bijlage 2 bij dit arbeidsreglement.

Art.199 Het personeelslid aanvaardt de bevoegdheid van de leden van de gemeentelijke interne en externe dienst voor 

preventie en bescherming op het werk,en van andere personen die van het schoolbestuur een opdracht 

hebben gekregen in het kader van de welzijnswet, de codex met uitvoeringsbesluiten en het ARAB (algemeen 

reglement voor arbeidsbescherming).

Art.200 Het schoolbestuur duidt per vestigingsplaats een of meerdere  hulpverleners aan. De namen van deze  

hulpverleners per vestigingsplaats en de plaats van het basismateriaal en de verbanddoos zijn opgenomen in 

bijlage 2 bij dit arbeidsreglement.

Art.201 Een personeelslid of leerling dat een letsel in dienstverband oploopt, kan zich wenden tot de hulpverlener 

inzake eerste hulp bij ongevallen.
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1.33 Gezondheid

Art.202 Het personeelslid dat door het schoolbestuur als onderworpen is opgegeven, is verplicht in te gaan op het 

verzoek zich te melden voor het gezondheidstoezicht. 

Art.203 Het personeelslid mag rechtstreeks een spontane raadpleging bij de preventieadviseur - arbeidsgeneesheer 

aanvragen naar aanleiding van gezondheidsklachten toe te schrijven aan zijn arbeidssituatie.

Art.204 Het personeelslid volgt de richtlijnen van het schoolbestuur 

§1 inzake het voeren van een gezondheidsbeleid op school,

§2 inzake het toedienen van medicatie.

Art.205 Het personeelslid leeft de bij dienstbericht meegedeelde verplichtingen van het schoolbestuur of zijn 

gemandateerde na, met betrekking tot het milieubeleid o.m. recyclage, zuinig energie-en waterverbruik, 

scheiding van afval, gebruik van giftige of gevaarlijke stoffen.

1.34 Genotsmiddelen

Art.206 Binnen de volledige school, met inbegrip van zowel de gebouwen als de speelplaatsen en andere open ruimten 

is het verboden: 

•  te roken,

•  alcohol te gebruiken,

•  drugs en/of roesopwekkende middelen te gebruiken.

Sancties in geval van overtreding van het rookverbod kunnen zijn:

•  mondelinge opmerking door de directeur/gemeentesecretaris,

•  schriftelijke neerslag van de overtreding opnemen in het personeelsdossier van het betrokken personeelslid,

•  schriftelijke melding van de overtreding(en) aan het schoolbestuur.

De directeur kan een uitzondering maken voor het gebruik van alcohol, zodat er tijdens een schoolfeest of 

andere uitzonderlijke gelegenheden alcoholische dranken verbruikt kunnen worden.

Art.207 Het rookverbod is eveneens van kracht buiten de openingsuren van de school en tijdens de vakantieperioden.

Art.208 Het personeelslid mag zich niet aanbieden in de school indien hij onder invloed verkeert van alcohol, drugs of 

roesopwekkende middelen.

Art.209 Het personeelslid moet handelen conform de richtlijnen van het schoolbestuur inzake drug- en alcoholbeleid. 

Deze richtlijnen worden meegedeeld bij dienstbericht.

1.35 Veiligheid

Art.210 Het personeelslid neemt de nodige veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de leerlingen bij activiteiten 

waaraan een gevaar of een risico verbonden is.
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Art.211 Het personeelslid leeft de richtlijnen van het schoolbestuur na in verband met de risico’s en 

preventiemaatregelen die van toepassing zijn in de school.

Art.212 In geval van activiteiten buiten de schoolgebouwen moet het personeelslid dit voorafgaandelijk meedelen aan 

de directeur. In voorkomend geval worden afspraken gemaakt inzake voldoende begeleiding van de leerlingen, 

de bereikbaarheid van het personeelslid en de verplaatsing van en naar de activiteit.

Art.213 Het personeelslid leeft de bepalingen in verband met brandveiligheid na en neemt deel aan alle initiatieven 

die het schoolbestuur neemt om het personeel vertrouwd te maken met evacuatie en het gebruik van 

blusmiddelen.

1.36 Arbeidsongeval, ongeval op weg naar of van het werk

Art.214 Het personeelslid dat slachtoffer is van elk arbeidsongeval of ongeval op weg naar en van het werk, al dan niet 

met arbeidsongeschiktheid tot gevolg, brengt onmiddellijk de directeur op de hoogte. Het personeelslid geeft 

een volledige beschrijving van de omstandigheden waarin het ongeval zich heeft voorgedaan.

Art.215 Bij een ongeval op het werk kan het personeelslid zich wenden tot een geneesheer naar keuze.

Art.216 De naam van de arbeidsongevallenverzekeraar is opgenomen in bijlage 2 bij dit arbeids-reglement.

Bescherming psychosociale risico’s op het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel 

gedrag op het werk

1.37 Algemeen

Art.217 Begripsomschrijving

§1 Psychosociale risico’s op het werk:

de kans dat een of meerdere personeelsleden psychische schade ondervinden die al dan niet kan gepaard gaan 

met lichamelijke schade, ten gevolge van een blootstelling aan de elementen van de arbeidsorganisatie, de 

arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het 

werk, waarop de werkgever impact heeft en die objectief een gevaar inhouden.

§2 Geweld: 

elke feitelijkheid waarbij een werknemer of een andere persoon waarop dit hoofdstuk van toepassing is, 

psychisch of fysiek wordt bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van het werk.

§3 Pesterijen: 

meerdere gelijkaardige of uiteenlopende onrechtmatige gedragingen, buiten of binnen de onderneming of 

instelling, die plaats hebben gedurende een bepaalde tijd, die tot doel of gevolg hebben dat de persoonlijkheid, 

de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een werknemer of een andere persoon waarop dit 

hoofdstuk van toepassing is bij de uitvoering van zijn werk wordt aangetast, dat zijn betrekking in gevaar wordt 

gebracht of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd 
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en die zich inzonderheid uiten in woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren of eenzijdige geschriften. 

Deze gedragingen kunnen inzonderheid verband houden met godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd, 

seksuele geaardheid, geslacht, ras of etnische afstamming. Elk gedrag waarmee men iemand belet zich te uiten, 

waardoor hij geïsoleerd wordt of in diskrediet gebracht wordt op zijn werk of bij zijn collega’s, wordt 

beschouwd als een gedrag dat typerend is voor pesterijen.

§4 Ongewenst seksueel gedrag: 

elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat als doel 

of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast of een bedreigende, vijandige, 

beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd. Elk gedrag van seksuele aard wordt 

beschouwd als ongewenst seksueel gedrag indien het ongewenst, misplaatst en beledigend is voor de persoon 

die het ondergaat, indien het expliciet of impliciet gebruikt wordt als basis voor een beslissing die de rechten 

van een werknemer op het vlak van beroepsopleiding, tewerkstelling, behoud van de dienstbetrekking, 

promotie of salaris aantast, of voor enige andere beslissing met betrekking tot de tewerkstelling of indien het 

een klimaat van intimidatie, vijandigheid of vernedering ten aanzien van deze persoon creëert.

1.38 Beginselverklaring geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag

Art.218 Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk wordt niet getolereerd omdat het strijdig is met 

de rechten van de personeelsleden en met de eerbied voor hun menselijke waardigheid en omdat het een 

overtreding van de wet is.

Art.219 Het personeelslid onthoudt zich van elke vorm van verbaal, niet-verbaal of lichamelijk gedrag, waarvan hij of 

zij weet of zou moeten weten dat het afbreuk doet aan de waardigheid van een persoon en een ontoelaatbare 

schending inhoudt van die waardigheid. Elk personeelslid onthoudt zich bijgevolg van elke daad van geweld, 

pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Art.220 De dader die vastgestelde inbreuken heeft gepleegd, wordt behandeld en gesanctioneerd overeenkomstig de 

bepalingen omtrent tucht (vast benoemde en TADD’er) en ontslag (gewone tijdelijke) zoals beschreven in het 

Decreet Rechtspositie.

Art.221 Het personeelslid heeft een meldingsplicht wanneer er ernstige aanwijzingen zijn dat een leerling of een 

personeelslid slachtoffer is van grensoverschrijdend gedrag.

1.39 Raadgeving en hulp

Art.222

§1 Het schoolbestuur stelt een preventieadviseur psychosociale aspecten aan. Hij is bevoegd om de bij wet 

voorziene opdrachten te vervullen met betrekking tot de preventie van geweld, pesterijen en/of ongewenst 

seksueel gedrag op het werk. Zo werkt hij op aanvraag mee aan het opstellen van de algemene 

preventiemaatregelen en moet hij de met redenen omklede klachten die hij in ontvangst neemt, onderzoeken.

§2 Het schoolbestuur kan ook een vertrouwenspersoon aanduiden binnen de school die binnen de informele 

procedure bevoegd is voor het ontvangen en opvolgen van klachten over grensoverschrijdend gedrag vanwege 

personeelsleden en/of leerlingen. De vertrouwenspersoon wordt aangesteld om volledig onafhankelijk op te 

treden als vertrouwenspersoon. Hij dient het slachtoffer op te vangen, te helpen, te steunen en bij te staan in 
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het zoeken naar een oplossing.

§3 De namen en contactmogelijkheden van de preventieadviseur psychosociale aspecten en desgevallend van de 

vertrouwenspersoon zijn opgenomen in bijlage 2 bij dit arbeidsreglement.

1.40 Procedure

Art.223 Informele psychosociale interventie

§1 Het personeelslid dat schade ondervindt ten gevolge  van psychosociale risico’s op het werk, waaronder 

geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, kan een beroep doen op de procedure voor 

informele psychosociale interventie.

§2 Het personeelslid richt zich tot de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale aspecten voor 

een eerste raadpleging. Dit eerste persoonlijk onderhoud moet plaatsvinden binnen een termijn van 10 

kalenderdagen en moet in een document worden bevestigd, waarvan het personeelslid een kopie ontvangt.

§3 De vertrouwenspersoon of preventieadviseur psychosociale aspecten zal naargelang de keuze van het 

personeelslid:

- actief luisteren en eventueel advies geven aan het personeelslid;

- een interventie bij een ander persoon uitvoeren;

- een bemiddeling tussen de partijen ondernemen, indien beide partijen hiermee instemmen.

§4 De vertrouwenspersoon of preventieadviseur psychosociale aspecten neemt het type van interventie op in een 

gedateerd en ondertekend document waarvan het personeelslid een kopie ontvangt.

Art.224 Formele interventie

§1 Indien de bemiddeling of de informele interventie niet tot een resultaat leidt of onmogelijk blijkt, kan het 

personeelslid  een verzoek tot formele interventie indienen.  

§2 Binnen de termijn van 10 kalenderdagen moet de preventieadviseur psychosociale aspecten een verplicht 

persoonlijk onderhoud hebben met het personeelslid. Hij bevestigt in een document dat het verplicht 

persoonlijk onderhoud heeft plaats gevonden en overhandigt hiervan een kopie aan het personeelslid.

§3 De preventieadviseur psychosociale aspecten  kan het verzoek weigeren wanneer de situatie duidelijk geen 

psychosociale risico’s op het werk inhoudt.

§4 De preventieadviseur psychosociale aspecten brengt het schoolbestuur op de hoogte van  het verzoek met 

collectief karakter of het verzoek met individueel karakter.

§5 Indien het een verzoek is met collectief karakter dient de werkgever op zoek te gaan naar een gepaste reactie. 

Uiterlijk na drie maanden deelt de werkgever schriftelijk en gemotiveerd zijn beslissing mee over de gevolgen 

die hij aan het verzoek zal geven. Hij doet dit aan de preventieadviseur psychosociale aspecten, de 

preventieadviseur interne dienst en het ABOC.
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§6 Indien het gaat om een verzoek met individueel karakter dan zal  de preventieadviseur psychosociale aspecten 

een onpartijdig onderzoek instellen in volledige onafhankelijkheid en brengt hij het schoolbestuur een advies 

met voorstellen betreffende de toe te passen maatregelen.  Hij brengt het personeelslid en alle rechtstreeks 

betrokkenen schriftelijk op de hoogte wanneer hij dit advies aan het schoolbestuur heeft overhandigd.

§7 Het schoolbestuur is verplicht om de betrokken partijen te informeren over de gevolgen van het verzoek. 

§8 Wanneer de feiten niet ophouden, of wanneer het schoolbestuur geen passende maatregelen treft, moet de 

preventieadviseur psychosociale aspecten – in overleg met de klager – een beroep in stellen bij toezicht 

Welzijn op het Werk.
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15. Onthaal van nieuwe personeelsleden

Art.225 De indiensttreding van het personeelslid is het gevolg van een aanstellingsbesluit. 

Het personeelslid heeft inzage in onderstaande documenten die ter beschikking zijn :

•  het aanstellingsbesluit  (opdracht RL1)

•  het pedagogisch project

•  het arbeidsreglement, met inbegrip van de aanvullende verplichtingen en onverenigbaarheden

•  het schoolreglement

•  de algemene veiligheidsrichtlijnen

•  de richtlijnen in geval van evacuatie

•  desgevallend de geïndividualiseerde functiebeschrijving.

Het schoolwerkplan en de goedgekeurde leerplannen die worden bijgehouden op het schoolsecretariaat, zijn 

ter beschikking van de personeelsleden.

Het personeelslid wordt geacht deze documenten te kennen, te aanvaarden en ze na te leven.

Art.226 De directeur organiseert het onthaal van nieuwe personeelsleden, geeft hen de nodige inlichtingen en 

instructies met het oog op de bescherming van het welzijn op het werk bij de uitvoering van hun werk en het 

voorkomen van ongevallen en vergewist zich ervan dat deze nieuwe personeelsleden deze inlichtingen goed 

hebben begrepen en in de praktijk brengen. 

De directeur of een ervaren personeelslid dat de directeur aanduidt, begeleidt het beginnende personeelslid 

hierbij.

16. Bevoegde inspectiediensten

Art.227 De adressen van de volgende bevoegde inspectiediensten zijn opgenomen in bijlage 3 

bij dit arbeidsreglement:

•  het Toezicht op de Sociale Wetten

•  het Toezicht op het Welzijn op het werk

•  de Sociale Inspectie
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BIJLAGE 1 – EVALUATIEREGLEMENT

Evaluatiereglement voor het stedelijk basisonderwijs te Roeselare

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13932

Artikel 1

§1 De directeur van de instelling wordt aangeduid als eerste evaluator voor alle gesubsidieerde 

personeelsleden aangesteld in een wervingsambt in zijn/haar instelling.

§2 De gemeentesecretaris wordt aangeduid als tweede evaluator voor alle personeelsleden in 

wervingsambten.

§3 De gemeentesecretaris  wordt aangeduid als de evaluator van de directeurs.

Artikel 2

De tweede evaluator bewaakt het proces, bewaakt de kwaliteit en waakt over de objectiviteit en de 

eenvormigheid van de evaluaties over de personeelsleden heen. 

Artikel 3

Voor de evaluatoren wordt in het kader van het voeren van functionerings- en evaluatiegesprekken een 

opleiding voorzien zodat de evaluator voldoende competent is om met kennis van zaken en op een 

objectieve evenwichtige manier een oordeel uit te spreken over het presteren van het personeelslid. 

Artikel 4

§1 Een personeelslid in een wervingsambt krijgt een geïndividualiseerde functiebeschrijving vanaf een 

aanstelling van 104 dagen. 

§2 Personeelsleden in een wervingsambt die een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur kunnen 

verwerven door meerdere keren aangesteld te worden voor een periode van minder dan104 dagen, 

krijgen eveneens een geïndividualiseerde functiebeschrijving.

§3 De directeur krijgt vanaf de eerste dag van zijn aanstelling een geïndividualiseerde 

functiebeschrijving voor dat ambt. 
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Artikel 5

§1 Met elk personeelslid in een wervingsambt wordt in samenspraak met de eerste evaluator een 

geïndividualiseerde functiebeschrijving opgesteld.

Daarnaast wordt er minstens één functioneringsgesprek per evaluatieperiode gehouden. 

§2 De (eerste) evaluator nodigt het personeelslid (mondeling/per brief/per email) uit voor een 

functioneringsgesprek. Hij kondigt dit minstens 10 werkdagen op voorhand aan.

§3 Het personeelslid kan (mondeling/per brief/per email)  een functioneringsgesprek vragen. Het 

functioneringsgesprek vindt plaats binnen de 10 werkdagen  na de vraag. 

De datum en tijdstip van het gesprek wordt bepaald door de (eerste) evaluator.  

§4 Van het functioneringsgesprek wordt door de (eerste) evaluator een verslag opgemaakt conform het 

model ‘functioneringsgesprek’.  

§5 Het functioneringsverslag wordt ondertekend door de (eerste) evaluator en ter ondertekening voor 

kennisneming aan het personeelslid voorgelegd. Het personeelslid en desgevallend de tweede 

evaluator ontvangen onmiddellijk een kopie. Het verslag van het functioneringsgesprek wordt 

bewaard in het evaluatiedossier dat beheerd wordt door de (eerste) evaluator.  

§6 De (eerste) evaluator houdt de historiek coaching bij conform het model ‘historiek coaching’. 

Artikel 6

§1 Er wordt minimaal één evaluatiegesprek gehouden om de vier schooljaren. 

Op de vooravond van tijdelijke aanstelling van doorlopende duur of vaste benoeming wordt in elk 

geval een evaluatiegesprek gehouden.

§2 De (eerste) evaluator bepaalt het tijdstip van het evaluatiegesprek en deelt dit minimaal 10 

werkdagen op voorhand (mondeling/per brief/per mail) mee.

§3 Een personeelslid kan zich laten bijstaan door een raadsman tijdens het evaluatiegesprek..

§4 De (eerste) evaluator stelt het evaluatieverslag op conform het model ‘evaluatieverslag’. 

§5 Het evaluatieverslag wordt ondertekend door de (eerste) evaluator en ter ondertekening voor 

kennisneming aan het personeelslid voorgelegd. Het personeelslid en desgevallend de tweede 

evaluator ontvangen onmiddellijk een kopie. Het evaluatieverslag wordt bewaard in het 

evaluatiedossier dat beheerd wordt door de (eerste) evaluator.
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Artikel 7

§1 De (eerste) evaluator zorgt voor de informatiedoorstroming naar het schoolbestuur en desgevallend 

naar de tweede evaluator.

§2 Een personeelslid heeft steeds inzagerecht in zijn evaluatiedossier.
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BIJLAGE 2 – MEDEDELINGEN INZAKE WELZIJN

Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Gemeentelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Kris Beerland – preventieadviseur stad Roeselare (diensthoofd)

Hoogleedsesteenweg 143 | 8800 Roeselare

tel. 051 26 97 81 - gsm 0494 53 62 13 - fax 051 25 25 32

e-mail: kbeerland@roeselare.be 

openingsuren: elke werkdag van 7.30 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 17 u.

Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk

Idewe – Hof Ter Weze  1 – 8800 Roeselare

tel. 051 27 29 29 - fax 27 29 59 – e-mail: roeselare@idewe.be

preventieadviseur-arbeidsgeneesheer: dr. Stephan Keirsbilck – e-mail: stephan.keirsbilck@idewe.be

preventieadviseurs voor psychosociale aspecten: Marleen Merens en Stefanie Versaevel

e-mail: psychosociale.roeselare@idewe.be

openingsuren:  van maandag tot vrijdag: van 8 u. tot 12 u.  en  van 13 u. tot 17 u.

Eerste hulp

instelling: hulpverleners: plaats van het basismateriaal:

Stedelijke Basisschool 1 - Luc Cambier  (lkr. lich. opv.) - leraarskamer, eetzaal, turnzaal

Brugsesteenweg 75 - Roeselare - Stefanie Houtekier (kinderverz.) - kleutergebouw

Stedelijke Basisschool De Octopus - Geert Wulbrecht (lkr. lich. opv.) - eetzaal 

Leeuwerikstraat 30 - Roeselare - Yannis Buffel (lkr. beweg.opv.) - kleutergebouw (afz. ruimte)

- Petra Coulier (kinderverz.)

Stedelijke Basisschool De Vlieger - Veronique Verhaeghe (zoco) - EHBO-lokaal (onthaal)

Hoogstraat 58 - Roeselare-Rumbeke - Marnik Verlinde (lkr. lich. opv.) - turnzaal

- Stefanie Houtekier (kinderverz.)  

- Sofie Desmet (lkr. beweg.opv.) 

Het is aangewezen dat er tijdens de aanwezigheid van de kinderen – ook over de middag – op elke vestigingsplaats een 

persoon aanwezig is met de nodige competenties om de eerste hulp toe te dienen.

Psychosociale risico’s waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

Preventieadviseur psychosociale belasting: Idewe – Marleen Merens en Stefanie Versaevel (zie hoger)  

Vertrouwenspersonen : 

Stedelijke Basisschool 1 - Ilse Portier (leerkracht)

Stedelijke Basisschool De Octopus - Ilse Berteloot (leerkracht - beleidsondersteuner)

Stedelijke Basisschool De Vlieger - Veronique Verhaeghe (zoco) 

mailto:kbeerland@roeselare.be
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stadsbestuur :  - Piet Ternest, IKZ-coördinator, tel. 051 26 22 82 – piet.ternest@roeselare.be

- Dominique Dejaegher, ploegleider, tel. 051 22 72 11 – dominiek.dejaegher@roeselare.be

- Greet Claeys, diensthoofd sociaal huis, tel. 051 26 21 77 – greet.claeys@roeselare.be

- Jacques Delestrez, adm. medewerker, tel. 051 22 72 77 – jacques.delestrez@roeselare.be

- Myriam Van Bastelaere, adm. medewerker, tel. 051 26 22 95 – myriam.vanbastelaere@roeselare.be

OCMW : - Els Decruw, secretariaat OCMW, tel. 051 80 52 06 – els.decruw@roeselare.be

Arbeidsongevallenverzekeraar

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming - Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)

Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel (AOP) - Arbeidsongevallen

Hendrik Consciencegebouw

Koning Albert II-laan 15

1210 BRUSSEL
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BIJLAGE 3 – ADRESSEN VAN BEVOEGDE INSPECTIEDIENSTEN

FOD Werkgelegenheid, Arbeid & Sociaal Overleg

Externe directies Toezicht op het Welzijn op het Werk

Directie West-Vlaanderen

FAC Kamgebouw

Koning Albert I - laan 1/5 bus 5 - 8200 Brugge

tel.: 050 44 20 20 - fax: 050 44 20 29

e-mail: tww.west-vlaanderen@werk.belgie.be 

openingsuren: elke woensdag van 9 u. tot 17 u. zonder onderbreking

Algemene directie Toezicht op de Sociale Wetten

Directie Roeselare

contactcenter voor West-Vlaanderen (voor alle vragen om informatie over reglementering):

tel. : 078 150 398 - e-mail : infotsw.wvl@werk.belgie.be

van maandag tot vrijdag : van 9 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16.30 u.

voor klachten, neerlegging van documenten of een persoonlijk onderhoud 

kan u terecht op onderstaand adres :

Kleine Bassinstraat 16 - 8800 Roeselare

tel. : 051 26 54 30 - fax : 051 24 66 16

e-mail: tsw.roeselare@werk.belgie.be 

openingsuren: maandag en vrijdag van 9 u. tot 12 u. - woensdag van 9 u. tot 17u. zonder onderbreking

buiten deze uren: op afspraak

FOD Sociale Zekerheid & Openbare instellingen van sociale zekerheid

Sociale inspectie

regio West-Vlaanderen

E-mail: Oude Gentweg 75c - 8000 Brugge

mailto:tww.west-vlaanderen@werk.belgie.be
mailto:infotsw.wvl@werk.belgie.be
mailto:tsw.roeselare@werk.belgie.be
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tel.: 050 44 59 60 – fax: 050 44 59 70

e-mail: socinspwvlaanderen@minsoc.fed.be

openingsuren: elke werkdag van 9 u. tot 12 u. en van 13.30 u. tot 17 u.

mailto:socinspwvlaanderen@minsoc.fed.be
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BIJLAGE 4 – DEOLONTOLOGISCHE CODE VOOR HET STADSPERSONEEL



Deontologische code  1 

DEONTOLOGISCHE CODE  (personeelslid) 

 
Bedoeling van deze code is de kernwaarden van de organisatie over te brengen op een 
duidelijke, opbouwende en positieve manier en het personeelslid te stimuleren tot het 
opnemen van een bepaalde attitude.   
Deze gedragscode omvat een aantal algemene richtlijnen die het personeelslid een houvast 
bieden bij de uitoefening van hun functie.  Gedragscodes kunnen evenwel niet alles 
omvatten, er zal altijd een zekere vaagheid bestaan over de concrete invulling ervan. 
Deze code werd opgebouwd volgens de 4 generieke competenties die overal binnen het 
personeelsbeleid als leidraad en vertrekpunt dienen. Het belangrijk principe van ‘spreekrecht 
en spreekplicht’ werd hier nog aan toegevoegd.  
 
 

1. KLANTVRIENDELIJKHEID 
 
Het stadsbestuur is een openbare dienst.  De klant verwacht een klantvriendelijke en 
professionele dienstverlening .  Het begrip ‘klanten’ dient in deze optiek dan ook ruim te 
worden geïnterpreteerd.  Naar gelang van de functie gaat het om degenen die het ‘product’ 
gebruiken, die een beroep doen op de dienstverlening, die het ontwikkelde beleid moeten 
toepassen,… 
De bedoeling is dat je steeds het algemeen belang voor ogen hebt. 
 
Wat betekent dat in de praktijk?  

- dossiers of zaken die blijven liggen, worden er alleen maar moeilijker op.  Daarom 
probeer je steeds het werk zo snel mogelijk uit te voeren. Je handelt dossiers efficiënt 
en binnen de opgelegde termijn af.  Indien je niet aan een datum bent gebonden, 
neem je een termijn als richtsnoer die je zelf als een goede dienstverlening zou 
ervaren; 

- klanten weten graag wie je bent.  Dit doe je door op elke correspondentie met klanten 
je naam, functie en adresgegevens te vermelden zodat zij je gemakkelijk kunnen 
bereiken; 

- duidelijkheid is héél belangrijk.  Je spreekt een heldere taal en schrijft teksten of 
brieven die voor iedereen begrijpbaar zijn; 

- als personeelslid doe je meer dan enkel antwoorden op gestelde vragen, je verstrekt 
ongevraagd gerichte, relevante en nuttige informatie op een snelle en correcte 
manier; 

- in het kader van ‘openbaarheid van bestuur’ evolueert onze organisatie van een 
gesloten naar een open structuur met als doel de dienstverlening naar de burger te 
verbeteren.  Een correcte houding veronderstelt dan ook dat het achterhouden van 
informatie niet geoorloofd is; 

- niet iedereen kan zijn weg vinden binnen alle administratieve procedures.  Het is 
daarom een vereiste dat je de mensen die moeite hebben met administratieve 
procedures in de juiste richting voorthelpt.  Je probeert eerst zelf al het nodige te 
doen om het probleem op te lossen en verwijst goed door als ze bij jou aan het 
verkeerde adres zijn; 

- … 
 
 
Helaas zijn niet alle bezoekers even redelijk in hun vraagstelling of in het geven van 
opmerkingen.   
Wat is ongeoorloofd gedrag van een klant? 
Ongeoorloofd gedrag kan zowel verbaal als fysiek zijn. Als je je in enige mate bedreigd of 
aangevallen voelt kan dat ongeoorloofd gedrag zijn. Een klant die bvb begint te roepen of 
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jouw persoonlijk verbaal aanvalt. Ook het overdreven belasten van de dienst met niet-
relevante vragen en bvb een uur blijven hameren op hetzelfde kan als ongeoorloofd gedrag 
worden beschouwd. Het spreekt vanzelf dat fysieke bedreigingen of aanvallen altijd 
ongeoorloofd zijn. 
Wat kan je doen bij ongeoorloofd gedrag?  
Het is belangrijk dat je je steeds gedraagt op een professionele wijze, d.w.z. je beïnvloedt de 
andere persoon door op te treden vanuit je professionele rol: door zelf rustig te blijven, te 
luisteren naar de ander en niet mee te gaan in de strijd en opwinding van de ander.  Het is 
belangrijk duidelijk en vasthoudend te zijn in je optreden.  Bij dergelijke situatie kan het nuttig 
zijn te reageren als de boosheid minder is, actief te blijven luisteren en grenzen te stellen 
aan het gesprek.  Indien je vanuit je positie niet zelf de grenzen kan stellen, is dit de taak van 
je hiërarchische overste die dan ook als aanspreekpunt zal dienen en ervoor zorgt dat de 
werking van de dienst verder loopt.  Indien dit onmogelijk blijkt, wordt er contact opgenomen 
met de verdere hiërarchische lijn. 
 
 

2. BETROUWBAARHEID 
 
Betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid, loyauteit zijn belangrijke kenmerken die nauw met elkaar 
samenhangen en niet altijd eenvoudig te vatten zijn. 
 
Binnen de context van betrouwbaarheid vragen begrip pen als objectiviteit en 
neutraliteit de nodige aandacht. 
Objectiviteit betekent dat klanten en leveranciers in soortgelijke situaties op eenzelfde manier 
worden behandeld.  Dit gelijkheidsbeginsel is erg belangrijk in een openbare organisatie.  
Daarom moeten personeelsleden op ieder moment hun objectiviteit bewaren, en hun functie 
op een onbevangen en neutrale wijze uitoefenen. 
Neutraliteit betekent dat je je neutraal opstelt en geen eigen meningen of opinies probeert  te 
verkondigen of door te drukken. Je eigen mening mag je optreden als ambtenaar niet 
beheersen. 
 
Wat betekent dat in de praktijk? 

- iedere vorm van discriminatie is uit den boze; je laat je bij de uitoefening van je 
functie niet beïnvloeden door filosofische, politieke of religieuze overtuigingen, door 
seksuele geaardheid, geslacht, ras, of herkomst; 

- je persoonlijke voorkeuren en overtuigingen of het engagement in een vereniging 
mogen geen weerslag hebben op de objectiviteit waarmee je je taken uitoefent; 

- je probeert te voorkomen dat privébelangen de objectiviteit van je taakuitoefening 
kunnen beïnvloeden; doet zo’n situatie zich voor dan breng je je diensthoofd hiervan 
op de hoogte en kan het dossier worden doorgegeven aan een collega; 

- bij alle tussenkomsten van eender wie in een dossier, kunnen volgende 2 basisregels 
de norm zijn: 

� je behoudt je objectiviteit en volgt de normale administratieve procedure; 
� alle tussenkomsten van politici worden indien mogelijk opgenomen in het 

administratief dossier; 
- je mag van andere collega’s of van derden geen giften of voordelen vragen of 

aanvaarden die met je functie verband houden. Op die manier vermijd je dat de 
objectiviteit in het gedrang komt en dat er wederdiensten worden geëist; 

- je ontvangt geen relatiegeschenken of neemt niet deel aan activiteiten betaald door 
privépersonen, tenzij dit past in het kader van een normale professionele verhouding 
en in het teken staat van het algemeen belang van de organisatie; 

- … 
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Betrouwbaar zijn betekent ook dat je op een goede e n gepaste manier kan omgaan 
met vertrouwelijke informatie.   Het is in de praktijk natuurlijk niet altijd even gemakkelijk te 
bepalen wat vertrouwelijke informatie is. 
Voorbeelden hiervan kunnen zijn: informatie van persoonlijke aard, financiële en 
commerciële gegevens van burgers, relaties van de stad, beleidsplannen die nog niet rijp zijn 
voor besluitvorming, informatie over interne problemen,… 
 
Concreet vertaalt zich dit als volgt: 

- het zorgvuldig omgaan met informatie vereist dat stukken met vertrouwelijke 
gegevens veilig worden opgeborgen, computerbestanden met vertrouwelijke 
gegevens worden beveiligd; 

- je mag geen feiten bekend maken als deze een inbreuk zouden vormen op de 
rechten en de vrijheden van de burger en op zijn privé-leven, tenzij de betrokkene 
natuurlijk toestemming verleent om de gegevens openbaar te maken; 

- … 
Betrouwbaarheid uit zich ook in de omgang met de ar beidsmiddelen  die je door de stad 
worden ter beschikking gesteld: gereedschappen, computers, telefoon, 
dienstwagens,….kortom alle materialen en materieel die je gebruikt voor de uitoefening van 
je job gebruikt je enkel in functie van je werk, en niet voor privé-do eleinden.  Zo neem je 
bvb geen gereedschap van je werk mee naar huis om daar een karweitje te doen, maar ook 
op je pc van de stad maak je geen documenten aan voor private doeleinden (zie ook de e-
policy). Private briefwisseling verstuur je niet via de stad. Je dienstwagen gebruik je enkel in 
het kader van dienstverplaatsingen. 
Ook je werktijd besteed je uitsluitend aan je taken. Je meldt een (voorgenomen) 
nevenactiviteit ( zoals bv. jurydeelname) bij je leidinggevende als de activiteit raakvlakken 
heeft met je rechtstreekse en onmiddellijke functie-uitoefening.  
 
Betrouwbaarheid richt zich niet enkel naar het omgaan met vertrouwelijke gegevens maar 
betekent ook loyaal zijn t.o.v. het bestuur:  
Het bestuur verwacht de volle inzet van alle personeelsleden die de gegeven opdrachten 
uitvoeren.   
Eenmaal er een beslissing genomen is, dien je deze evenwel loyaal en betrouwbaar uit te 
voeren, ook al strookt deze niet met je standpunt. 
 
 

3. SAMENWERKEN 
 
Vertrekkende van het gegeven ‘het geheel is meer dan de som der delen’ is samenwerken 
een niet te ontberen schakel binnen de organisatie.  Samenwerking vertaalt zich in het vlot 
nakomen van afspraken, in een open manier van omgaan met elkaar omgaan, in 
opbouwende opmerkingen over de manier van werken, in ideeën om resultaten te 
verbeteren, in het creëren van een goede werksfeer.  Het is altijd fijn wanneer je je tegen een 
collega gedraagt zoals je zelf wenst dat zij zich tegen jou gedragen. 
 
Loyaal zijn tegenover je collega’s , wat betekent dit in de praktijk? 

- probeer steeds rekening te houden met de gevoelens van je collega’s; 
- correct omgaan met je collega’s betekent dat ongewenste omgangsvormen als 

pesten en ongewenst seksueel gedraag uit den boze zijn; 
- het is belangrijk je te onthouden van kritiek op andere personeelsleden, wanneer die 

zich daartegen niet kan verdedigen; in dit kader is het ook een raad niet over anderen 
te praten maar MET anderen; 

- indien je feedback geeft, zorg er dan voor dat deze met het werk te maken heeft, 
feedback mag nooit persoonlijk zijn; 

- je respecteert je collega’s en het werk dat ze verrichten 
- … 
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Deontologische code  4 

4. VOORTDUREND VERBETEREN 
 
 
Als personeelslid heb je het recht om je vaardigheden en kennis verder te ontwikkelen door 
opleiding en bijscholing, maar ook door het leren uit eigen ervaringen en die van anderen.  
Voortdurend verbeteren staat in functie van het professioneel handelen.  Er wordt ten allen 
tijde als het ware ‘vakwerk’ van je verwacht.  Kennis en vaardigheden moeten voortdurend 
worden bijgehouden. 
De organisatie heeft behoefte aan initiatief van zijn personeelsleden.  Daarbij is het altijd 
mogelijk dat er fouten worden gemaakt.  Fouten zijn mogelijkheden om te leren de 
dienstverlening te verbeteren.  Het is daarom belangrijk te weten dat fouten niet worden 
toegedekt, maar juist bespreekbaar worden gesteld.  
 
Dit vertaalt zich concreet: 

- als personeelslid van de organisatie heb je recht op informatie en vorming in verband 
met de uitoefening van je functie (voor de concrete modaliteiten aangaande vorming 
verwijzen we naar het vormingsreglement); 

- je blijft op de hoogte van ontwikkelingen en nieuwe inzichten i.v.m. je functie; 
- vorming is een plicht indien het noodzakelijk is voor het beter functioneren van de 

dienst of in het kader van het invoeren van nieuwe werkmethodes en infrastructuur; 
- … 

 
 

5. SPREEKRECHT / SPREEKPLICHT 
 
 
Het personeel heeft principieel spreekrecht. Zij geven daarbij de feitelijke informatie op een 
correcte, volledige en objectieve wijze. Wanneer ze een persoonlijk standpunt formuleren, 
maken ze duidelijk dat ze in eigen naam spreken. Het spreekrecht wordt beperkt door de 
plicht om vertrouwelijke informatie geheim te houden voor wie niet bevoegd is om er kennis 
van te nemen. De spreekplicht geldt ook bij de vaststelling van onregelmatigheden; het 
personeelslid kan hiervoor niet gesanctioneerd worden.  
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20 2017_GR_00065 Centrum voor Leerlingen Begeleiding (Vrij CLB vzw): Vervanging 

van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering en de raad 

van bestuur - Goedkeuring

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 42 van het gemeentedecreet

Artikel 43 van het gemeentedecreet

Bijlagen

1. Beleidscontract

2. Gemeenteraadsbeslissing d.d. 22.04.2013

Context en argumentatie

In de gemeenteraadszitting van 22 april 2013 werd dhr. Bart Wenes aangeduid om de Stad te vertegenwoordigen in de 

algemene vergadering en de raad van bestuur van het Vrij CLB vzw.

Dhr. Bart Wenes wenst ontslag te nemen en het college van burgemeester en schepenen draagt dhr. Dirk Lievens voor 

om de Stad te vertegenwoordigen.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit

Quick vote

- 24 stem(men) voor 

- 7 stem(men) tegen

- 2 onthouding(en)

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, aangeduid om de Stad te vertegenwoordigen 

in de algemene vergadering en de raad van bestuur van het Vrij CLB vzw.

Artikel 2

Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vrij CLB vzw, dhr Buyse, Kattenstraat 65, 8800 Roeselare 

en de dienst Beleidsontwikkeling - directie Mens.



112/182

20:14 - Maxim Deweerdt, gemeenteraadslid betreedt de zitting

3 2017_GR_00043 Weg- en rioleringswerken in de verkaveling Roobaert - fase 2 - 

Woongebied Gitsestraat - Ontwerp en tracé van straten  - 

Goedkeuring

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

Art. 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Bijlagen

1. Aanvraagformulier verkaveling 2

2. Verkavelingsplan

3. Inhoud aanvraag_Roobaertspark 2.pdf

4. Technische nota_Roobaertpark - verkaveling 2

5. Rioolberekening_RWA

6. Rioolberkening DWA

7. Plan Deelgebieden

8. Watertoets_Roobaertpark - verkaveling 2 dd. 27-10-2016

9. Bestek_Roobaertpark - verkaveling 2

10. Inschrijving_Roobaertpark - verkaveling 2

11. Meetstaat_Roobaertpark - verkaveling 2

12. Raming_Roobaertpark - verkaveling 2

13. Plan 1 van 11_2789_109L-plan bestaande toestand

14. Plan 2 van 11_2789_121a-1. grondplan ontworpen toestand

15. Plan 3 van 11_2789_121b_groenplan-beplantingplan

16. Plan 4 van 11_2789_121b_groenplan met  hoogtelijnen

17. Plan 5 van 11_2789_121b_groenplan-straatmeubilair

18. Plan 6 van 11_2789_121c1_LP

19. Plan 7 van 11_2789_121c1_LP

20. Plan 8 van 11_2789_121c1_DP

21. Plan 9 van 11-2789-121d_TDP_deel 1

22. Plan 10 van 11_2789-121d_TDP deel 2 + details

23. Plan 11 van 11_2789_04a

24. Bezwaar 11

Context en argumentatie

De Ontwerper, Jos Dumoulin bvba uit Roeselare, heeft in opdracht van Lapeirre Bouwteam BVBA  uit Roeselare en 

Durabrik Bouwbedrijven nv uit Drongen een ontwerp opgemaakt voor de weg- en rioleringswerken in de verkaveling 

Roobaert - fase 2.

Het betreft de aanleg van riolering, infiltratie- en bufferbekkens, wegenis, voetpaden en groenvoorzieningen in de 

verkaveling ‘Roobartpark fase 2’ langs de Honzebroekstraat.



113/182

Riolering - Waterhuishouding

Er werd een gescheiden rioleringsstelsel ontworpen conform de richtlijnen van de Vlaamse Milieumaatschappij en de 

gemeentelijke en provinciale reglementeringen.

Het regenwater wordt via betonbuizen aangesloten op een open infiltratie- en bufferbekken. Dit bekken wordt 

vertraagd afgevoerd via een pompinstallatie naar een nieuw aan te leggen gracht langs de Honzebroekstraat. Deze 

gracht wordt aangesloten op de nieuwe regenwaterriolering op de grens met Hooglede. 

Er werd een beschikbaar buffervolume van meer dan 2x de opgelegde norm van 410m³/ha verharding voorzien.

Het afvalwater wordt aangesloten op een nieuwe DWA-riolering in de Honzebroekstraat die wordt aangelegd ter 

hoogte van de verkaveling gezien er nog geen gescheiden stelsel aanwezig is.

Wegenis:

De verkaveling wordt ontsloten op de Honzebroekstraat via een hoofdweg met een rooilijnbreedte van 11m. Deze 

bestaat uit een klassieke rijweg van asfalt afgeboord met voetpaden en parkeerplaatsen.

De zijtakken en het uiteinde worden ingericht als woonerven en zijn aangelegd in kleinschalig materiaal, 

betonverharding, grasdallen en klinkerverharding met grasvoeg. 

In het eerste erf zijn er openbare parkeerplaatsen voorzien maar op het uiteinde krijgt het groen de bovenhand en 

worden enkel nog auto’s van bewoners toegelaten

In het tweede erf worden enkel de wagens van bewoners toegelaten tot aan de private parkeerpocket. Vanaf deze 

parkeerpocket is de inrichting groen met beperkte faciliteiten voor laden en lossen. 

In het derde erf zijn er enkel beperkte faciliteiten voor laden en lossen voorzien en wordt verder alle gemotoriseerd 

verkeer geweerd. 

Het vierde erf, verlengde van de hoofdweg, krijgt een groene inrichting in klinkerverharding met groene voeg. Enkel 

bewonersverkeer wordt toegelaten.

Groenaanleg:

De groenaanleg bestaat uit een park aan de noordelijke zijde van de verkaveling met uitlopers die overgaan in groene 

straten in de verkaveling.

Dit park is ingericht als een landschapspark met verschillende thema’s zoals een trapveld, ligweide, picknickzone, pluk-

akkers en diverse andere speelzones.

De infiltratie- en bufferbekkens voor het regenwater zijn geïntegreerd in de parkaanleg.

Er zijn verschillende wandel- en fietspaden voorzien die de verkaveling met het park verbinden.

Er zijn 95 bouwpercelen voorzien waarvan 5 percelen voor open bebouwing, 58 percelen voor halfopen bebouwing en 

32 percelen voor gesloten bebouwing.

De aanlegkosten worden geraamd op 1.515.912,14 euro incl. btw en zijn volledig ten laste van de verkavelaar.

De totale uitvoeringstermijn bedraagt 200 werkdagen opgesplitst in drie delen:

Deel 1: alle werken voor oprichten van woningen: 60 werkdagen.

Deel 2: alle werken na oprichten van woningen: 80 werkdagen.

Deel 3: aanleg park: 60 werkdagen.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
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Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit

Stemming volgens fractie

- 21 stem(men) voor: Kris Declercq; Griet Coppé; Nathalie Muylle; José Debels; Marc Vanwalleghem; Dirk Lievens; 

Luc Martens; Geert Huyghe; Stefaan Van Coillie; Caroline Martens; Greet Verhelle; Michèle Hostekint; Henk Kindt; 

Gerdi Casier; Frederik Nuytten; Tania Feys; Filiep Bouckenooghe; Steven Dewitte; Maarten Vinckier; Francis 

Reynaert; Ria Vanzieleghem

- 13 stem(men) tegen: Filip Deforche; Immanuel De Reuse; Cyriel Ameye; Filiep Manhaeve; Siska Rommel; Frederik 

Declercq; Mieke Van Hootegem; Daniel Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; Trees Coffyn; Justine Pillaert; Maxim 

Deweerdt; Lien Vuylsteke

Artikel 1

Het ontwerp en het tracé van straten voor de verkaveling "Roobaertpark fase 2 - Woongebied Gitsestraat" worden 

goedgekeurd.

6 2017_GR_00056 WEG/353-2017 - Herstellingswerken aan stadswegen en uitvoeren 

van verkeersingrepen - Lastvoorwaarden en gunningswijze - 

Goedkeuring

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 43 van het gemeentedecreet

Juridische grond

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

wijzigingen.

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

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

bestuurlijk toezicht.

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

leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 24.

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

en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

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

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

concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2.
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Bijlagen

1. Bestek

2. Raming

Context en argumentatie

In het kader van de opdracht “Herstellingswerken aan stadswegen en uitvoeren van verkeersingrepen” werd een bestek 

met nr. WEG/353-2017 opgesteld door de dienst Wegen en Mobiliteit.

De werken kunnen variëren in grote, van kleinere werkjes > 50 m² tot de heraanleg van een schoolomgeving.

De werken omvatten:  

- Het opbreken en het omzichtig opbreken van bestaande verhardingen, trottoirbanden en straatkolken. 

- Het aanleggen van nieuwe verhardingen in betontegels of betonstraatstenen of bitumineuze verhardingen of 

natuursteen of betonverharding met inbegrip van het leveren en plaatsen en het herplaatsen van trottoirbanden. 

- Het leveren en plaatsen van straatkolken en het uitvoeren van de aansluitingen op de riool of inspectieput. 

- Het plaatsen van anti-parkeerpalen.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 448.700,00 excl. btw of € 528.626,00 incl. btw.

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

Het openbaar karakter van de aanbesteding laat toe dat meerdere aannemers zich kunnen kandidaat stellen voor deze 

overheidsopdracht om te gunnen aan de laagste regelmatige inschrijver.

De dienst overheidsopdrachten heeft deze notule opgemaakt in samenwerking met de dienst Wegen en Mobiliteit.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

In deze fase van de opdracht zijn er nog geen financiële gevolgen voor de stad.

Besluit

Stemming volgens fractie

- 24 stem(men) voor: Kris Declercq; Griet Coppé; Nathalie Muylle; José Debels; Marc Vanwalleghem; Dirk Lievens; 

Luc Martens; Geert Huyghe; Stefaan Van Coillie; Caroline Martens; Greet Verhelle; Michèle Hostekint; Henk Kindt; 

Gerdi Casier; Frederik Nuytten; Tania Feys; Filiep Bouckenooghe; Steven Dewitte; Maarten Vinckier; Francis 

Reynaert; Filip Deforche; Immanuel De Reuse; Cyriel Ameye; Ria Vanzieleghem

- 10 onthouding(en): Filiep Manhaeve; Siska Rommel; Frederik Declercq; Mieke Van Hootegem; Daniel Vanden 

Berghe; Bart De Meulenaer; Trees Coffyn; Justine Pillaert; Maxim Deweerdt; Lien Vuylsteke

Artikel 1

Het bestek met nr. WEG/353-2017 en de raming voor de opdracht “Herstellingswerken aan stadswegen en uitvoeren 

van verkeersingrepen”, opgesteld door de dienst Wegen en Mobiliteit worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden 

worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
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overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 448.700,00 excl. 

btw of € 528.626,00 incl. btw.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding.

Artikel 3

 Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

7 2017_GR_00057 WEG/350-2016 - Toetreding opdrachtencentrale: leveren, plaatsen 

en indienstellen van een intelligent plaatsdetectiesysteem voor 

voertuigen - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 43 van het gemeentedecreet

Juridische grond

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

wijzigingen.

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

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

bestuurlijk toezicht.

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

leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 25, en meer bepaald artikels 2, 4° en 15 die de 

aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een 

beroep doen op een aankoop- of opdrachtencentrale.

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

en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

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

bepaald artikel 138.

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

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

Bijlagen

1. Bestek PA162016 - Leveren, plaatsen en indienststelling van een plaatsdetectiesysteem

2. Bijlage 1a - inschrijvingsbiljet - Perceel 1
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3. Bijlage 1b - inschrijvingsbiljet - Perceel 2

Context en argumentatie

Parko agb, (Stedelijk Parkeerbedrijf Kortrijk) lanceerde een bestek voor een opdrachtencentrale voor het leveren, 

plaatsen en indienststellen van een intelligent voertuigendetectiesysteem. Het gaat hierbij concreet om het installeren 

van parkeersensoren en de daaraan gekoppelde software en hosted servers voor de exploitatie, beheer en onderhoud van 

dit plaatsdetectiesysteem. Dit systeem wordt momenteel in Kortrijk gebruikt voor de toepassing van Shop&Go en zal 

ook uitgerold worden voor bewonersparkeren. 

De Stad heeft de intentie om een Shop&Go principe (max. 30 min.) toe te passen. Dit principe houdt in dat bepaalde 

parkeerplaatsen voorzien worden met een parkeersensor, waarmee in functie van de controle en handhaving 

automatisch een signaal gegeven wordt als de maximum parkeerduur overschreden wordt. 

Het contract wordt afgesloten voor een periode van 3 jaar met mogelijkheid van verlenging van 1 maal 1 jaar zodat de 

mogelijke maximale duur van het contract 4 jaar bedraagt. De ingangsdatum is de datum van gunning. De beslissing 

omtrent het al of niet verlengen van het contact kan, per lokale overheid en onderling van elkaar afwijken. Iedere lokale 

overheid beslist hierin volledig autonoom.

In het kader van de opdracht “Toetreding opdrachtencentrale: leveren, plaatsen en indienstellen van een intelligent 

plaatsdetectiesysteem voor voertuigen” werd een bestek met nr. PA 16/2016 opgesteld door de ontwerper, Parko agb, 

Koning Albertstraat 17 te 8500 Kortrijk.

Deze opdracht is een raamovereenkomst, d.w.z. dat de opdracht wordt uitgevoerd door middel van bestellingen 

naargelang de werkelijke behoeften, zonder verbintenis vanwege de aanbestedende overheid voor de af te nemen 

hoeveelheden. 

Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:

 Perceel 1: Levering, plaatsen en in dienststelling.

De uitgave voor de stad Roeselare wordt geraamd op € 88.050,00 excl. btw of € 106.540,50 incl. btw, voor 

de totale looptijd van 3 jaar.

 Perceel 2: Levering, plaatsing en indienststelling van software en hosted servers. 

De uitgave voor de stad Roeselare wordt geraamd op € 23.000,00 excl. btw of € 27.830,00 incl. btw, voor 

een totale looptijd van 3 jaar.

De totale uitgave, voor de stad wordt geraamd op € 111.050,00 excl. btw of € 134.370,50 incl. 21% btw voor een 

periode van 3 jaar.

De dienst Aankopen heeft deze notule opgemaakt in samenwerking met de dienst Experten.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

In deze fase van de opdracht zijn er geen financiële gevolgen voor de Stad.

Besluit
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Stemming volgens fractie

- 21 stem(men) voor: Kris Declercq; Griet Coppé; Nathalie Muylle; José Debels; Marc Vanwalleghem; Dirk Lievens; 

Luc Martens; Geert Huyghe; Stefaan Van Coillie; Caroline Martens; Greet Verhelle; Michèle Hostekint; Henk Kindt; 

Gerdi Casier; Frederik Nuytten; Tania Feys; Filiep Bouckenooghe; Steven Dewitte; Maarten Vinckier; Francis 

Reynaert; Ria Vanzieleghem

- 13 onthouding(en): Filip Deforche; Immanuel De Reuse; Cyriel Ameye; Filiep Manhaeve; Siska Rommel; Frederik 

Declercq; Mieke Van Hootegem; Daniel Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; Trees Coffyn; Justine Pillaert; Maxim 

Deweerdt; Lien Vuylsteke

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de deelname aan de opdrachtencentrale Parko agb, Koning Albertstraat 17 te 8500 Kortrijk, 

voor “Leveren, plaatsen en indienstellen van een intelligent plaatsdetectiesysteem voor voertuigen” goed.

Artikel 2

Het bestek met nr. PA 16/2016 en de raming voor de opdracht “Toetreding opdrachtencentrale: leveren, plaatsen en 

indienstellen van een intelligent plaatsdetectiesysteenm voor voertuigen”, opgesteld door de ontwerper, Parko agb, 

Koning Albertstraat 17 te 8500 Kortrijk wordt goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in 

het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van 

werken, leveringen en diensten. 

Artikel 3

De raming voor stad Roeselare bedraagt € 111.050,00 excl. btw of € 134.370,50 incl. 21% btw voor de totale looptijd 

van 3 jaar.

8 2017_GR_00064 DIPOD/012-2016 - Installatie van een voertuigenvolgsysteem - 

Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 43 van het gemeentedecreet

Juridische grond

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

wijzigingen.

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

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

bestuurlijk toezicht.

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

leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, § 2, 1° d (limiet van € 209.000,00 excl. btw niet 

bereikt).
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De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten 

en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

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

bepaald artikel 2 §1 3°.

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

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

Bijlagen

1. Bestek

2. Raming

Context en argumentatie

In het kader van de aankoop van een voertuigvolgsysteem werd een bestek opgemaakt door de directie Ruimte - dienst 

Ondersteuning.

Het is de bedoeling om een voertuigvolgsysteem te installeren op ongeveer een 90-tal dienstvoertuigen van het 

stadsbestuur Roeselare. Dit systeem moet toelaten het voertuigen- en werktuigenpark beter en efficiënter te beheren 

doordat de opvolging in realtime kan gebeuren. Bij een melding via het nr. 1788, kan indien nodig, heel vlug opgetreden 

worden door het dichtsbijzijnde voertuig ter plaatse te sturen.

Dit systeem verbetert niet enkel de planning maar er kan ook accuraat ingegrepen worden en bijgestuurd worden op 

basis van exacte gegevens. Ook is er beter zicht op het onderhoud van het wagenpark.De uitgave voor deze opdracht 

wordt geraamd op € 104.050,00 excl. btw of € 125.900,50 incl. 21% btw.

De raming excl. btw bereikt de limiet voor het gebruik van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 

bekendmaking van € 209.000,00 niet. Er wordt dan ook voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de 

vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

De dienst aankopen heeft deze notule opgemaakt in samenwerking met de dienst Ondersteuning.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

In deze fase van de opdracht zijn er nog geen financiële gevolgen voor de stad.

Besluit

Stemming volgens fractie

- 32 stem(men) voor: Kris Declercq; Griet Coppé; Nathalie Muylle; José Debels; Marc Vanwalleghem; Dirk Lievens; 

Luc Martens; Geert Huyghe; Stefaan Van Coillie; Caroline Martens; Greet Verhelle; Michèle Hostekint; Henk Kindt; 

Gerdi Casier; Frederik Nuytten; Tania Feys; Filiep Bouckenooghe; Steven Dewitte; Filip Deforche; Immanuel De 

Reuse; Cyriel Ameye; Filiep Manhaeve; Siska Rommel; Frederik Declercq; Mieke Van Hootegem; Daniel Vanden 

Berghe; Bart De Meulenaer; Trees Coffyn; Justine Pillaert; Maxim Deweerdt; Lien Vuylsteke; Ria Vanzieleghem

- 2 stem(men) tegen: Maarten Vinckier; Francis Reynaert
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Artikel 1

Het bestek met nr. DIPOD/012-2016 en de raming voor de opdracht “Installatie van een voertuigenvolgsysteem”, 

opgesteld door de dienst Ondersteuning worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien 

in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van 

werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 104.050,00 excl. btw of € 125.900,50 incl. 21% btw.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 

bekendmaking.

Artikel 3

Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

11 2017_GR_00048 Kaderreglement 'Elk telt' - Vaststelling

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 42 van het gemeentedecreet

Artikel 43 van het gemeentedecreet

Juridische grond

 wet van 14 november 1983, betreffende de toekenning en aanwending van subsidies

 stedelijk subsidiereglement focusprojecten sociaal welzijn, zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 23 

maart 2015

 stedelijk subsidiereglement voor projecten gericht op activering en toeleiding tot de arbeidsmarkt, zoals 

goedgekeurd op de gemeenteraad van 24 november 2014

Bijlagen

1. subsidiereglement voor projecten gericht op de activering en toeleiding tot de arbeidsmarkt: goedgekeurd 

gemeenteraad d.d. 24.11.2014

2. subsidiereglement focusprojecten: goedgekeurd gemeenteraad 23.03.2015

3. ontwerp kaderreglement Elk Telt.pdf

Voorgeschiedenis

In schoojaar 2015-2016 werd een denktank "Wonderwel" opgericht voor de bespreking van een aanpak voor 

kansarmoede op school, dit naar aanleiding van signalen uit het onderwijs inzake stijging van kwetsbare/niet bereikte 

ouders, onbetaalde schoolfacturen, ... Het concept "wonderwel" werd voorgesteld aan het college van burgemeester en 

schepenen op de beleidsdag van 10 september 2016. Enkele acties werden opgenomen in de strategische 

meerjarenplanning, budget 2017.
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"Wonderwel" is een integrale projectmatige aanpak van kansarmoede in het basisonderwijs. "Wonderwel" richt zich op 

4 pijlers, zijnde (1) het dienst- en hulpverleningsaanbod, (2) de school, (3) het gezin en (4) de buurt.

Wonderwel bestaat uit onderstaande deelprojecten:

1. Het realiseren van lokale samenwerkingsafspraken tussen onderwijs en dienst- en hulpverlening

- Afsprakenkader opmaken tussen schooladministratie, CAW en OCMW inzake menswaardige flow voor het 

innen van schoolfacturen, toegankelijkheid, doorverwijzing en begeleiding van gezinnen. 

2. Het coachen van schoolteams in het omgaan met en integratie van kwetsbare kinderen en ouders

- Coachingtrajecten op maat van scholen aanbieden aan schoolteams basisonderwijs  (pilootscholen)

- Organiseren van een overlegplatform directeuren basisonderwijs voor kennisuitwisseling (SES scholen)

- Disseminatie van inzichten (good practices) en stimuleren van projectontwikkeling op school (alle scholen) 

- Onderzoeken van een ‘Elk telt’- criterialabel voor basisscholen (alle scholen)

- Faciliteren opname armoede en diversiteit in lesprogramma basisonderwijs (alle scholen) 

3. Het realiseren van verbinding tussen kansarme gezinnen en school, buurt, dienst- en hulpverlening

- Opstart schoolpoortwerker (‘verfijning concept brugfiguur op maat van Roeselare’)

4. Het realiseren van verbinding tussen onderwijs en buurt(netwerken)

- Concept brede school onderzoeken in nieuwe woonsite

- Toepassing vrije tijdstarief voor schooluitstappen aan organisaties in Roeselare onderzoeken (50% koring 

voor kinderen met vrijetijdspas) .

Context en argumentatie

Binnen deelproject (2), het coachen van schoolteams, wordt een subsidiereglement ontwikkeld voor het aanvragen van 

ondersteuning door basisscholen. Er wordt voorgesteld om geen nieuw subsidiereglement te lanceren, maar 

subsidiereglementen met een gelijkaardige doelstelling (bevorderen van gelijke kansen) op andere domeinen 

(gezondheid, armoede, integratie, opvoeding en werk) te integreren in 1 overkoepelend kaderreglement. 

Het nieuwe kaderreglement bestaat uit:

 het bestaande stedelijk subsidiereglement focusprojecten sociaal welzijn, sinds 2015

 het bestaande stedelijk subsidiereglement voor projecten gericht op activering en toeleiding tot de 

arbeidsmarkt, sinds 2014

 het nieuw te ontwikkelen kader voor het aanbieden van ondersteuning aan basisscholen, vanaf 2017

Het kaderreglement krijgt de naam 'Elk Telt' met de baseline: 'Sociale projecten die gelijke kansen bevorderen'. 

Dit verwijst naar het integrale beleid dat de stad voert ten aanzien van kansarmoede, die via de 'elk telt' campagne 

(www.elktelt.be) veruitwendigd wordt: 'Of je nu kansen geeft of grijpt. Samen met jou groeit een warm Roeselare.' 

Er wordt een ruime invulling gegeven aan het concept 'Elk Telt', waardoor kwetsbare burgers meer horizontaal en 

integraal benaderd worden in plaats van categoriaal (werk, onderwijs, opvoeding, gezondheid, armoede en integratie).

Het nieuwe reglement beoogt ondersteuning van sociale projecten die gelijke kansen bevorderen in Roeselare, op vlak 

van armoede, integratie, opvoeding, onderwijs, gezondheid, tewerkstelling, huisvesting, sociale participatie, …  Dit door 

middel van financiële ondersteuning en/of procesbegeleiding/coaching. Het reglement komt tegemoet aan lokale noden 

en behoeften van beoogde doelgroepen in de stad. Het reglement stimuleert innovatie, coproductie en resultaatsgerichte 

samenwerking in Roeselare.

http://www.elktelt.be/
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De verdeling van middelen is afhankelijk van het beschikbaar budget en het aantal begunstigden. Het budget 

wordt verder per beleidsthema begroot (welzijn, werk en onderwijs). Bij de beoordeling en verdeling van middelen 

wordt de toewijzing aan het betreffende beleidsthema bewaakt. Het college van burgemeester en schepenen kan na het 

(niet bindend) advies van het coördinatieteam beslissen om de verdeling over de beleidsthema’s heen te wijzingen mits 

dit voldoende te motiveren.

Onderstaand schema vat de ondersteuning van het kaderreglement samen (met financiële ramingen, onder voorbehoud 

van jaarlijks te voorziene budget)

 welzijn activering naar werk basisonderwijs

financiële ondersteuning 106 000 euro 65 000 euro 50 000 euro

coaching   10 000 euro

Advies

Kredietcontrole Financiën

Geen advies noodzakelijk

Financiële en beleidsinformatie

Geen visum noodzakelijk

Motivering

geen visum noodzakelijk

Financiële informatie

Budget welzijn: voorzien in budget 2017:

64931008/090902: 80 112,17 euro 

64931008/090901: 31 000,00 euro  

Budget flankerend onderwijs: voorzien in budget 2017:

64931011/088001/02060308: 50 000 euro 

61319900/088001/02060308: 10 000 euro

Budget werkgelegenheid: aanvragen 2017 worden nog behandeld binnen het huidige reglement. voorzien in budget 

2017:

64939002/055000/03010202: 39 532.01 euro

Er zijn wijzigingen wenselijk in het budget 2017 en budget 2018 omwille van de verandering van 

het financieringsmechanisme (100% uitbetaling bij opstart, in plaats van 70% tijdens het werkingsjaar en 30% het jaar 

nadien). Voor de periode september 2017 – december 2018 wordt de indienperiode afgewacht. Nieuwe projecten 

kunnen verwezen worden naar de volgende indienperiode (en pas starten in september 2018 in plaats van april 2018, 

zoals ze in het oude reglement zouden doen na goedkeuring). Voor lopende projecten kunnen indien gewenst via 

begrotingswijziging II bijkomende middelen gemotiveerd worden, conform het nieuwe reglement. Met de 
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begrotingsopmaak 2018 wordt het budget voor 2018 een wijziging gemotiveerd, zodanig dat er vanaf 2018 100% 

uitbetaald kan worden in plaats van de voorziene 70% in 2018 en 30% in 2019.

Beleidsinformatie

SD-2 De stad bruist

D-02-06 Kennisdeling en kwaliteitsvol onderwijs

AP-02-06-03 Stimuleren tot het afronden van de schoolloopbaan

SD-3 Ondernemen stimuleren

D-03-01 Tewerkstellingsgraad op peil

AP-03-01-02 Geïntegreerde begeleiding, activering naar werk en competensieversterking voor kansengroepen

SD-4 De warme en zorgzame stad

D-04-02 Afstemming regie en voorzieningen

AP-04-02-01 De Stad regisseert het lokaal sociaal beleid i.s.m. alle actoren

Besluit

Stemming volgens fractie

- 21 stem(men) voor: Kris Declercq; Griet Coppé; Nathalie Muylle; José Debels; Marc Vanwalleghem; Dirk Lievens; 

Luc Martens; Geert Huyghe; Stefaan Van Coillie; Caroline Martens; Greet Verhelle; Michèle Hostekint; Henk Kindt; 

Gerdi Casier; Frederik Nuytten; Tania Feys; Filiep Bouckenooghe; Steven Dewitte; Maarten Vinckier; Francis 

Reynaert; Ria Vanzieleghem

- 13 onthouding(en): Filip Deforche; Immanuel De Reuse; Cyriel Ameye; Filiep Manhaeve; Siska Rommel; Frederik 

Declercq; Mieke Van Hootegem; Daniel Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; Trees Coffyn; Justine Pillaert; Maxim 

Deweerdt; Lien Vuylsteke

Artikel 1

Het kaderreglement 'Elk Telt' wordt vastgesteld zoals in bijlage gevoegd.

Artikel 2

Het kaderreglement 'Elk Telt' treedt in werking op 1 april 2017. Dit kaderreglement heft twee subsidiereglementen 

op, met name het subsidiereglement 'focusprojecten sociaal welzijn', goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 maart 

2015 en het subsidiereglement 'projecten gericht op activering en toeleiding tot de arbeidsmarkt', goedgekeurd in de 

gemeenteraad van 24 november 2014. De projecten die binnen deze subsidiereglementen een goedkeuring ontvingen 

voor de periode januari 2017 - december 2017 worden afgehandeld conform de reglementering van 

deze subsidiereglementen. Aanvragen voor de periode september 2017 -  december 2018 worden vanaf april 

2017 automatisch overgezet naar de reglementering van het nieuwe kaderreglement.   



124/182



125/182



126/182



127/182



128/182



129/182

12 2017_GR_00055 Wijziging reglementeringen die betrekking hebben op 

leegstand/ongeschikt- onbewoonbaarheid en verwaarlozing van 

woningen en gebouwen - Vaststelling

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 42 van het gemeentedecreet

Artikel 43 van het gemeentedecreet

Juridische grond

 het decreet van 15 juli 1997 houdende Vlaamse wooncode en de eventuele wijzigingen

 het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en 

verwaarlozing van bedrijfsgebouwen, en de eventuele wijzigingen 

 het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor 

woningen

 het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de eventuele wijzigingen

 het decreet grond- en pandenbeleidvan 27 maart 2009 en de eventuele wijzigingen 

 het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2009 houdende nadere regels betreffende het 

leegstandsregister en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996 

betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen en de 

eventuele wijzigingen

 het decreet van 3 februari 2017 houdende de nadere regels tot implementatie van de omgevingsvergunning

 het decreet houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen omtrent de invordering van niet-fiscale 

schuldvorderingen van 23 december 2016

Bijlagen

1. Ontwerp - administratieve verordening

2. Ontwerp - heffingsreglement

3. Technisch verslag verwaarlozing 2017 (leeg document)

4. Huidig heffingsreglement d.d. 19.10.2015 met aanduiding wijzigingen

5. Huidige administratieve verordening d.d. 19.10.2015 met aanduiding wijzigingen

Voorgeschiedenis

 19.10.2015: De administratieve verordening voor de inventarisatie van leegstaande woningen en/of 

gebouwen - leegstaande bedrijfsruimten in het kernwinkelgebied - ongeschikt, onbewoonbaar en/of 

overbewoond verklaarde woningen - woningen en/of gebouwen in verwaarloosde toestand werd vastgesteld 

door de gemeenteraad.

 19.10.2015: De directe belasting op leegstaande woningen en/of gebouwen, ongeschikt, onbewoonbaar en/of 

overbewoond verklaarde woningen en woningen en/of gebouwen in verwaarloosde toestand werd vastgesteld 

door de gemeenteraad.

 23.12.2016: Belgisch Staatsblad: Decreet houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen omtrent de 

invordering van niet-fiscale schuldvorderingen.
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 januari 2017: Briefwisseling provincie i.h.k.v. de provinciale aangifte voor tweede verblijven: alle woningen 

zonder domicilie hebben een brief 'vermoeden van tweede verblijf' ontvangen van de provincie.

Context en argumentatie

In het kader van het decreet van 23.12.2016 is de stad genoodzaakt een aantal wijzigingen door te voeren aan haar 

reglementeringen die betrekking hebben op leegstand/ ongeschikt-onbewoonbaarheid en verwaarlozing van woningen 

en gebouwen.

 

1) Stad Roeselare heeft:

 Een administratieve verordening ter vaststelling van leegstand, ongeschikt-/onbewoonbaarheid en 

verwaarlozing van woningen en gebouwen

 Een gemeentelijke heffing op leegstand, ongeschikt-/onbewoonbaarheid en verwaarlozing van woningen en 

gebouwen

De heffingsbedragen zijn, ongeacht het type inventaris, gelijk.

 Een belastingsreglement tweede verblijven

2) Beknopt overzicht wijzigingen naar aanleiding van het decreet van 23.12.2016

 Leegstand: artikels uit het grond- en pandendecreet vervallen, leegstand wordt volledig gemeentelijke 

bevoegdheid

 Verwaarlozing: definitie werd bepaald in de Vlaamse Wooncode

 Ongeschikt-/onbewoonbaarheid: inventarisbeheer en vaststelling gebeurt door Wonen Vlaanderen. Voor 

gemeenten met een gemeentelijke heffing op ongeschikt-/onbewoonbaarheid, valt de gewestelijke heffing 

weg, maar de gemeentelijke heffing dient conform de Vlaamse minima te zijn.

3) Algemene wijzigingen huidig reglement conform het decreet van 23.12.2016

a) Heffing kamers verhogen, conform Vlaamse minima

 Stad Roeselare heeft op vandaag een gemeentelijke heffing op ongeschikt-/onbewoonbare woningen en 

gebouwen. Het wijzigingsdecreet legt minimale heffingshoogtes op voor gemeenten die een gemeentelijke 

heffing toepassen op ongeschikt-/onbewoonbaarheid.

 Op vandaag zijn er 2 heffingsplichtige kamers opgenomen op de inventaris.

 Stad Roeselare hanteert een gelijke heffing, ongeacht de woning/gebouw op de inventaris leegstand of 

ongeschikt-/onbewoonbaarheid of verwaarlozing van woningen/gebouwen staat.

Stad Roeselare volgt de minimale heffinghoogtes, behalve voor kamers:

 Huidig reglement: heffing kamers bedraagt 300 euro

 Verhogen naar 500 euro (= Vlaamse minima)

-> het verhogen van de heffing geldt zowel voor leegstand, als voor ongeschikt-/onbewoonbare kamers. (verwaarloosde 

kamers komen niet voor)

Voorbeeld:
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Huidig reglement:

 1 jaar opgenomen op de inventaris: 300 euro (gemeentelijke heffing) + 1.980 euro (gewestelijke heffing 

ongeschikt-/onbewoonbaarheid) = 2.280 euro

Voorstel nieuw reglement:

 1 jaar opgenomen op inventaris: 500 euro (gemeentelijke heffing)

 eigenaar betaalt 500 euro (geen gewestelijke heffing meer)

-> De Stad Roeselare verhoogt de gemeentelijke heffing, conform de decreetswijziging d.d. 23.12.2016. Door het 

wegvallen van de gewestelijke heffing, betekent dit voor de eigenaar een verlaging van het heffingsbedrag.

b) Indicatie tweede verblijven vastleggen in een gemeentelijk reglement

 Stad Roeselare int jaarlijks een belasting op tweede verblijven.

 Op heden gebeurt de controle op tweede verblijven door de dienst Wonen. Een bevoegde ambtenaar gaat ter 

plaatse en stelt vast of de woning in gebruik kan genomen worden als tweede verblijf. De indicaties voor het 

vaststellen van een tweede verblijf, zijn op heden niet opgenomen in een reglement.

 De vastgestelde tweede verblijven werden vervolgens doorgegeven aan de provincie. Bovenop de 

gemeentelijke belasting, krijgt de eigenaar een provinciale belasting op tweede verblijven.

 Dit voorjaar heeft de provincie naar alle woningen waar er geen domicilie werd gevestigd een vermoeden van 

tweede verblijf verstuurd. Een leegstaande woning/gebouw is voor de provincie ook een tweede verblijf. Voor 

stad Roeselare kan een woning/gebouw niet opgenomen worden in het leegstandsregister en gebruikt worden 

als tweede verblijf.

-> Om te voorkomen dat leegstaande woningen/gebouwen hun aanvraag tot tweede verblijf indienen bij de provincie, 

wordt voorgesteld de indicaties tot vaststelling van tweede verblijven in een gemeentelijk reglement vast te leggen.  Dit 

heeft geen impact op het aantal tweede verblijven of verandert de werkwijze niet.

c) Verwaarloosde bedrijfsgebouwen

 Verwaarloosde bedrijfsgebouwen zijn gebouwen op een oppervlakte van meer dan 500 m². Op heden werden 

verwaarloosde bedrijfsgebouwen opgenomen in de gemeentelijke inventaris.

 Op vandaag staan er 10 verwaarloosde bedrijfsgebouwen op de gemeentelijke inventaris.

 In het huidig gemeentelijk reglement werd een verwaarloosd bedrijfsgebouw niet omschreven.

 Indien verwaarloosde bedrijfsgebouwen niet worden opgenomen in het reglement, zal de stad geen heffing 

kunnen innen op deze gebouwen. In dit geval zal het gewest een heffing invoeren. Het gewest zal eveneens 

instaan voor het vaststellen en beheren van de gewestelijke inventaris.

-> Voorstel: niet opnemen van verwaarloosde bedrijfsgebouwen

d) Vrijstelling op basis van sociaal beheersrecht en vrijstelling voor een sociaal verhuurkantoor wegens renovatiewerken

 Het sociaal beheersrecht wordt gebruikt wanneer een eigenaar weigert de woning conform te plaatsen 

(conform = voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen uit de Vlaamse Wooncode). De gemeente of het 

OCMW kan de woning gedurende 9 jaar in gebruik nemen voor het uitvoeren van noodzakelijke 

renovatiewerken en gedurende deze periode verhuren.
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 Het sociaal beheersrecht werd tot op vandaag nog nooit toegepast. Dergelijke woningen worden toegeleid 

naar het Sociaal Verhuurkantoor. Op heden werd het sociaal beheersrecht door de administratie toegepast 

voor het verlenen van een vrijstelling aan een sociaal verhuurkantoor.

-> Er wordt voorgesteld de vrijstelling op basis van het sociaal beheersrecht te schrappen en te vervangen door een 

vrijstelling op basis van renovatiewerken door een sociaal verhuurkantoor.

Advies

Kwaliteitscontrole Juridische Zaken

Gunstig advies

Ondersteuning - Debiteuren

Gunstig advies

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Er zijn geen financiële gevolgen voor de Stad.

Besluit

Stemming volgens fractie

- 24 stem(men) voor: Kris Declercq; Griet Coppé; Nathalie Muylle; José Debels; Marc Vanwalleghem; Dirk Lievens; 

Luc Martens; Geert Huyghe; Stefaan Van Coillie; Caroline Martens; Greet Verhelle; Michèle Hostekint; Henk Kindt; 

Gerdi Casier; Frederik Nuytten; Tania Feys; Filiep Bouckenooghe; Steven Dewitte; Maarten Vinckier; Francis 

Reynaert; Filip Deforche; Immanuel De Reuse; Cyriel Ameye; Ria Vanzieleghem

- 10 onthouding(en): Filiep Manhaeve; Siska Rommel; Frederik Declercq; Mieke Van Hootegem; Daniel Vanden 

Berghe; Bart De Meulenaer; Trees Coffyn; Justine Pillaert; Maxim Deweerdt; Lien Vuylsteke

Artikel 1

De administratieve verordening voor de registratie van leegstaande woningen en/of gebouwen - leegstaande 

bedrijfsruimten in het kernwinkelgebied - woningen en/of gebouwen in verwaarloose toestand - tweede verblijven 

wordt vastgesteld zoals in bijlage gevoegd.

Artikel 2

Het heffingsreglement voor leegstaande woningen en/of gebouwen - leegstaande bedrijfsruimten in het 

kernwinkelgebied - ongeschikt, onbewoonbaar en/of overbewoond verklaarde woningen - woningen en /of gebouwen 

in verwaarloosde toestand wordt vastgesteld zoals in bijlage gevoegd.
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Administratieve verordening voor de registratie van leegstaande woningen en/of gebouwen 

– leegstaande bedrijfsruimten in het kernwinkelgebied - woningen en/of gebouwen in 

verwaarloosde toestand - tweede verblijven - vaststelling 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN: 

Considerans 
 

De Gemeenteraad, 
 

Gelet op artikel 170, §4 van de Grondwet; 
 

Gelet op het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de 
begroting 1996;  

 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

 
Gelet op de artikelen 42, §3, 43, §2, 15°, 186, 187 en 253, §1, 3° van het 

Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;  

 
Gelet op het ministerieel besluit van 01/09/2015 houdende goedkeuring van de subsidie voor 

Projectvereniging “Woondienst Regio Roeselare” 
 

Overwegende de bespreking in de raad van bestuur van de Woondienst Regio Roeselare op 
22/11/2016, waarbij gesteld werd de reglementering binnen het werkingsgebied op elkaar af 

te stemmen;  
 

Overwegende dat verwaarlozing van woningen en gebouwen op het grondgebied van de 
gemeente voorkomen en bestreden moet worden om de verloedering van de leef- en 

woonomgeving tegen te gaan; 
 

Overwegende dat het beleid met betrekking tot verwaarloosde woningen en gebouwen 
overgeheveld wordt van het Vlaamse naar het gemeentelijk niveau, waarbij de gewestelijke 

registratie en heffing volledig worden opgeheven; 
 

Overwegende dat het wenselijk is dat het op het grondgebied van de gemeente beschikbare 
patrimonium voor wonen optimaal benut wordt; 

 
Overwegend dat het nuttig is om een geïntegreerd beleid te voeren ter bestrijding van 

leegstand en verwaarlozing van woningen en gebouwen; 
 

Gelet op het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit, art. 
2.5.1.0.1.; 

 
Overwegende dat de kwaliteit van woningen op het grondgebied van de gemeente moet 

bewaakt worden om het grondrecht op menswaardig wonen van de inwoners van de gemeente 
te vrijwaren;  
 
Overwegende dat vanaf het aanslagjaar 2017 de gewestelijke heffing op ongeschikte en 

onbewoonbare woningen niet wordt geheven in gemeenten met een eigen belasting op 
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ongeschikte en onbewoonbare woningen teneinde een dubbele heffing te vermijden, mits deze 

in overeenstemming is met art. 2.5.1.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit; 
 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente, 
 

Gelet op de noodzaak tot aanpassing van het bestaande reglement van 19 oktober 2015. 
 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 

Besluit: 
 

 
 

 
 

 
Enig artikel: de wijzigingen aan de directe belasting op leegstaande woningen en/of gebouwen, 

ongeschikt, onbewoonbaar en/of overbewoond verklaarde woningen en woningen en/of 
gebouwen in verwaarloosde toestand worden vastgesteld. 

 

Administratieve verordening voor de registratie van leegstaande woningen en/of gebouwen – 

leegstaande bedrijfsruimten in het kernwinkelgebied - woningen en/of gebouwen in 

verwaarloosde toestand - tweede verblijven 
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ARTIKEL 1: Definities 

1) Kernwinkelgebied: de zone zoals afgebakend op de onderstaande afbeelding en 
bestaande uit volgende straten: 

- Albrecht Rodenbachstraat 2 en 4 

- Conincklijke Passage 1 tem 6 

- De Munt 1 tem 44 (alle huisnummers) 

- Delaerestraat 2 tem 18 en 1 tem 29 

- Garenstraat 20 

- Grote Markt 1 tem 30 (alle huisnummers) 

- Hendrik Consciencestraat 16 en 26 

- Henri Horriestraat 2 tem 40 en 3 tem 27 

- Jan Mahieustraat 2 tem 38 en 1 tem 37 

- Manestraat 2 tem 30 en 1 tem 17 

- Noordstraat 4 tem 100 en 3 tem 105 

- Ooststraat 2 tem 148 en 1 tem 121 

- Sint-Amandsstraat 2 tem 42 en 1 tem 51 

- Stationsplein 1 tem 25 (alle huisnummers) 

- Vlamingstraat 2 tem 10 en 1 tem 15 

- Wallenstraat 2 tem 34 en 1 tem 33 

 

2) Tweede verblijf: is een woongelegenheid die niet leeg staat, waar niemand 

gedomicilieerd is en die als woonst in gebruik is. De woongelegenheid beschikt over een 
al dan niet gemeenschappelijke slaapgelegenheid, kookgelegenheid en badkamer. De 

woongelegenheid beschikt over de nodige nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, 
verwarming). De woning voldoet aan de Vlaamse wooncode. Meer dan 50% van de 

totale vloeroppervlakte van de woongelegenheid is in gebruik. 
 

3) De definities en begrippen van volgende decreten en besluiten en hun eventuele 
wijzigingen en aanpassingen zijn van toepassing op deze verordening: 
 

- het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode en de eventuele 

wijzigingen 
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- het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming 

van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsgebouwen, en de eventuele wijzigingen 
- het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en 

veiligheidsnormen voor woningen; 
- het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de eventuele wijzigingen 

- het decreet grond- en pandenbeleid van 27 maart 2009 en de eventuele wijzigingen 
- het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2009 houdende nadere regels 

betreffende het leegstandsregister en houdende wijziging van het besluit van de 
Vlaamse regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van 

leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen en de eventuele wijzigingen 
- het decreet houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen omtrent de 

invordering van niet-fiscale schuldvorderingen van 23 december 2016  
 

 
ARTIKEL 2: Registratie 

De bevoegde ambtenaren maken vier registers op: 
1) het leegstandsregister, bestaande uit: 

a. het register van de leegstaande gebouwen 
b. het register van de leegstaande woningen 

2) het register van leegstaande bedrijfsgebouwen in het kernwinkelgebied 
3) het register van woningen en gebouwen in verwaarloosde toestand 

4) het register van tweede verblijven 
 

ARTIKEL 3: Registratiedatum 

De registratiedatum is de datum waarop de woning of het gebouw voor de eerste maal in 

minstens één van de registers wordt opgenomen. Als datum wordt genomen: 

1) Voor het leegstandsregister: 

de datum van opmaak en versturen per beveiligde zending van de administratieve akte tot 
vaststelling leegstand 

2) Voor het register van leegstaande bedrijfsgebouwen in het kernwinkelgebied: 
de datum van opmaak en versturen per beveiligde zending van de administratieve akte tot 

vaststelling leegstand 

3) Voor het register woningen en gebouwen in verwaarloosde toestand: 

de datum van opmaak en versturen per beveiligde zending van de administratieve akte tot 
vaststelling verwaarlozing 

4) Voor de registratie van tweede verblijven: 
a) de datum van het plaatsbezoek door de bevoegde ambtenaar ter vaststelling van het 

tweede verblijf 
b) de aanvangsdatum van het geregistreerde huurcontract 

 
 

 
ARTIKEL 4: Procedure registratie 

1) Het leegstandsregister en het register van leegstaande bedrijfsruimten in het 
kernwinkelgebied: 

 Voor bedrijfsruimten gelegen in het kernwinkelgebied en gebouwen wordt een brief of 
elektronische zending ter kennisgeving van de leegstand verstuurd met vermelding van de 
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datum waarop de leegstand door de administratie werd vastgesteld. De datum wordt 

genoteerd in het bevolkingsregister en geldt als begindatum van de leegstand. 

 Wanneer een woning, een gebouw of een bedrijfsruimte binnen het kernwinkelgebied 

minstens 12 opeenvolgende maanden leeg staat, stuurt de bevoegde ambtenaar een 
informatieve brief of elektronische zending aan de belanghebbende(n), zijnde alle zakelijk 

gerechtigden, met uitsluiting van de blote eigenaar. Bedoeling hiervan is de 
belanghebbende(n) voldoende te informeren en te vragen naar bijkomende gegevens die 

de leegstand in deze fase eventueel al kunnen weerleggen. 

 De bevoegde ambtenaren maken foto’s van de leegstaande woning, het leegstaand 

gebouw of de leegstaande bedrijfsruimte en maken een verslag van objectieve indicaties 

van de leegstand op. 
De vaststelling van de leegstand gebeurt op basis van één of meerdere van volgende 

objectieve indicaties: 

I. administratieve vaststellingen: 

o het ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister op het adres van de 
woning sinds meer dan één jaar; 

o het ontbreken van de erkenning als tweede verblijf door stad Roeselare; 
o de notatie van leegstand in het bevolkingsregister op het adres van het gebouw 

of de bedrijfsruimte sinds meer dan één jaar; 
o het verbruik van de nutsvoorzieningen is dermate laag dat een gebruik 

overeenkomstig de woonfunctie of de functie van het gebouw of de 
bedrijfsruimte kan worden uitgesloten;  

o voor de woning, het gebouw of de bedrijfsruimte werd vermindering van het 
kadastraal inkomen gevraagd op grond van artikel 15 van het Wetboek van de 

Inkomstenbelastingen 1992; 
o voor de nieuwe, nog onbewoonde woning of leegstaand gebouw is de 

stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen meer dan 7 jaar oud. 

II. onmogelijkheid om de woning te bewonen of het gebouw of de bedrijfsruimte te 
gebruiken: 

o de toegang is geblokkeerd; 
o de toegang is verzegeld; 

o raamopeningen zijn dichtgemaakt of gesupprimeerd; 
o de winddichtheid van de woning/het gebouw/de bedrijfsruimte is niet 

gewaarborgd (belangrijke glasbreuk, buitenschrijnwerk kan niet worden 
gesloten); 

o de waterdichtheid van de woning/het gebouw/de bedrijfsruimte is niet 
gewaarborgd (dakpannen ontbreken, schoorsteen ontbreekt, regenafvoer 

ontbreekt); 
o de woning/het gebouw/de bedrijfsruimte is deels vernietigd of gesloopt; 

o er zijn grote structurele verbouwingswerken aan de gang; 
o het ontbreken van aansluitingen op nutsvoorzieningen; 

III. uitwendige indicaties van leegstand: 
o het aanbieden van de woning, het gebouw of de bedrijfsruimte als “te huur” of 

“te koop” 
o geblindeerde raamopeningen (dichtgeplakt, -geschilderd) 

o neergelaten rolluiken 
o ernstig vervuild glas en/of buitenschrijnwerk 

o uitpuilende of dichtgeplakte brievenbus 
o storende omgevingsaanleg: langdurig niet of slecht onderhouden omgeving/tuin 
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IV. inwendige indicaties van leegstand: 

o de woning is helemaal/gedeeltelijk niet bemeubeld 
o de vloeroppervlakte van het gebouw of de bedrijfsruimte is voor meer dan 50% 

niet in gebruik 

V. andere indicaties die ter plaatse kunnen worden vastgesteld 

 De administratieve akte tot vaststelling leegstand wordt opgemaakt. De passende 
indicaties van leegstand worden in de administratieve akte opgenomen. De 

administratieve akte wordt per beveiligde zending of per elektronische zending met 
ontvangstbevestiging naar alle belanghebbenden gestuurd. De zending bevat eveneens de 

foto’s van het betreffende pand. Het pand wordt opgenomen in het leegstandsregister of 
het register van leegstaande bedrijfsruimten in het kernwinkelgebied. 

 De belanghebbende of zijn/haar gemachtigde kan binnen de 30 dagen (vanaf de dag na 

de betekening van de administratieve akte tot vaststelling leegstand) beroep aantekenen 
tegen de beslissing tot opname van het pand in het leegstandsregister of het register van 

leegstaande bedrijfsruimten in het kernwinkelgebied.  
Het beroep wordt bij beveiligde zending betekend aan het college van burgemeester en 

schepenen of per elektronische zending met ontvangstbevestiging bezorgt aan de 
bevoegde ambtenaar. Het beroepschrift wordt gedagtekend en bevat minstens het 

volgende: 
o identiteit en adres van de indiener 

o verwijzing naar de administratieve akte en woning, gebouw of bedrijfsruimte waarover 
het gaat 

o bewijsstukken waaruit blijkt dat het pand niet leeg staat 
Het beroepschrift wordt geregistreerd in het leegstandsregister of het register van 

leegstaande bedrijfsruimten in het kernwinkelgebied en de ontvangst ervan wordt gemeld 
aan de indiener ervan. 

Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt het beroep binnen 90 dagen 
(vanaf de dag na de betekening van het beroepschrift). 

Het beroep is onontvankelijk als het te laat werd ingediend, niet uitgaat van een 
belanghebbende of zijn/haar gemachtigde en/of niet werd ondertekend.  

Als het beroep onontvankelijk is, wordt dat aan de indiener meegedeeld en wordt de 
procedure als afgehandeld beschouwd.  

Als het beroep wel ontvankelijk is, wordt de gegrondheid onderzocht. Dit kan gebeuren op 
basis van bijgevoegde stukken maar ook door een feitenonderzoek ter plaatse. Het 

beroep is ongegrond als de toegang tot het pand wordt geweigerd of verhinderd. 
De beslissing over het beroep wordt per beveiligde zending meegedeeld of per 

elektronische zending met ontvangstbevestiging. 
Indien het beroep niet wordt ingewilligd of er geen tijdig beroep werd ingediend, wordt de 

opname van het pand in het leegstandsregister of het register van leegstaande 
bedrijfsruimten in het kernwinkelgebied definitief.  

De datum van de opname is de datum van de administratieve akte. 

 Na één jaar opname in het leegstandsregister is de gemeentelijke belasting verschuldigd 

(tenzij men vrijgesteld is). 
Voor gebouwen gelegen in het kernwinkelgebied en bedrijfsruimten in het 

kernwinkelgebied is de gemeentelijke belasting verschuldigd bij opname in het 
leegstandsregister of register van leegstaande bedrijfsruimten in het kernwinkelgebied. 

 

2) De register van woningen/gebouwen in verwaarloosde toestand: 
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 De bevoegde ambtenaren sporen woningen en gebouwen in verwaarloosde toestand op. 

Dit gebeurt aan de hand van technisch verslag verwaarlozing (zie bijlage 2). De graad van 
verwaarlozing wordt in dit verslag als volgt bepaald:  

o I staat voor 1 punt 
o II staat voor 3 punten 

o III staat voor 9 punten 

 Indien een woning of een gebouw tussen de 12 en de 15 punten op het technisch 

verslag scoort, wordt een verwittiging aan de belanghebbenden gestuurd, ter aanmaning 

de toestand van het pand te verbeteren. Een kopie van het technisch verslag wordt 
meegestuurd om aan te tonen waar best verbeteringswerken aan het pand worden 

uitgevoerd.  

 Indien een woning of een gebouw 15 of meer punten scoort, wordt een administratieve 

akte tot vaststelling verwaarlozing opgemaakt en per beveiligde zending of per 
elektronische zending met ontvangstbevestiging aan alle belanghebbenden gestuurd. De 

zending bevat het technisch verslag en foto’s van het pand.  

 De belanghebbende of zijn/haar gemachtigde kan binnen de 30 dagen (vanaf de dag na 

de betekening van de administratieve akte tot vaststelling verwaarlozing) beroep 
aantekenen tegen de beslissing tot opname van het pand in de register van woningen en 

gebouwen in verwaarloosde toestand.  
Het beroep wordt bij beveiligde zending betekend aan het college van burgemeester en 

schepenen of per elektronische zending met ontvangstbevestiging aan de bevoegde 
ambtenaar. Het beroepschrift wordt gedagtekend en bevat minstens het volgende: 

o identiteit en adres van de indiener 
o verwijzing naar de administratieve akte en woning of gebouw waarover het gaat 

o bewijsstukken waaruit blijkt dat het pand niet verwaarloosd is 
De ontvangst ervan wordt gemeld aan de indiener ervan. 

Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt het beroep binnen 90 dagen 
(vanaf de dag na de betekening van het beroepschrift). 

Het beroep is onontvankelijk als het te laat werd ingediend, niet uitgaat van een 
belanghebbende of zijn/haar gemachtigde en/of niet werd ondertekend.  

Als het beroep onontvankelijk is, wordt dat aan de indiener meegedeeld en wordt de 
procedure als afgehandeld beschouwd.  

Als het beroep wel ontvankelijk is, wordt de gegrondheid onderzocht. Dit kan gebeuren op 
basis van bijgevoegde stukken maar ook door een feitenonderzoek ter plaatse. 

De beslissing over het beroep wordt per beveiligde zending of per elektronische zending 
met ontvangstbevestiging meegedeeld. 

Indien het beroep niet wordt ingewilligd of er geen tijdig beroep werd ingediend, wordt het 
pand definitief opgenomen in de register woningen en gebouwen in verwaarloosde 

toestand. De datum van de opname is de datum van de administratieve akte tot 
vaststelling verwaarlozing. 

 Na één jaar opname in de register van woningen/gebouwen in verwaarloosde toestand is 
de gemeentelijke belasting verschuldigd (tenzij men is vrijgesteld) 

 
3) Het register van de tweede verblijven: 

 De zakelijk gerechtigde doet bij de stad aangifte van een tweede verblijf. Dit kan op 2 
manieren: 

o In geval van eigen gebruik: de zakelijk gerechtigde doet een schriftelijke aangifte 
van het tweede verblijf.  

o In geval van verhuur en ontbreken van domicilie: de zakelijke gerechtigde bezorgt 
bewijsstukken van verhuring. Als bewijsstukken worden aanvaard: een 

geregistreerde huurovereenkomst en betalingsbewijzen van de huurgelden 
en/of de waarborg. 
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 In geval van eigen gebruik stellen de bevoegde ambtenaren ter plaatse het gebruik van 

het tweede verblijf vast. 

 De registratie van het tweede verblijf wordt per brief of per elektronische zending 

bevestigd aan de gebruiker ervan.  

 De gemeentelijke belasting is verschuldigd als de woongelegenheid op 1 januari 
geregistreerd staat als tweede verblijf (tenzij men is vrijgesteld). 

 

ARTIKEL 5: SCHRAPPING UIT HET REGISTER 

1) Schrapping uit het leegstandsregister of het register van leegstaande bedrijfsruimten in het 
kernwinkelgebied  

 De schrapping uit het leegstandsregister of het register van leegstaande bedrijfsruimten 
in het kernwinkelgebied wordt aangevraagd door de belanghebbende of zijn/haar 

gemachtigde door middel van een gemotiveerd verzoek dat per beveiligde zending of per 
elektronische zending met ontvangstbevestiging verstuurd aan het college van 

burgemeester en schepenen. 

 Een woning wordt uit het leegstandsregister geschrapt als kan aangetoond worden dat 

deze overeenkomstig de functie ervan aangewend wordt gedurende een termijn van ten 
minste zes opeenvolgende maanden of als de woning gesloopt werd. 

 Een gebouw wordt uit het leegstandsregister geschrapt als kan aangetoond worden dat 

meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte overeenkomstig de functie ervan 
aangewend wordt gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden of 

als het gebouw gesloopt werd. 

 Een bedrijfsruimte wordt uit het register van leegstaande bedrijfsruimten in het 

kernwinkelgebied geschrapt als kan aangetoond worden dat meer dan de helft van de 
totale vloeroppervlakte overeenkomstig de functie ervan aangewend wordt gedurende een 

termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden of als het gebouw gesloopt werd. 

 Binnen een termijn van orde van twee maanden na de ontvangst van het verzoek tot 

schrapping wordt een beslissing genomen. De beslissing wordt per beveiligde zending of 
per elektronische zending meegedeeld aan de indiener. 

 De datum van schrapping is de eerste dag van de aanwending overeenkomstig de 
functie.  

 De belanghebbende of zijn/haar gemachtigde kan binnen de 30 dagen (vanaf de dag na 
de betekening van de beslissing tot weigering van schrapping) beroep aantekenen tegen 

de beslissing tot weigering van schrapping.  
Het beroep wordt bij beveiligde zending of per elektronische zending met 

ontvangstbevestiging betekend aan het college van burgemeester en schepenen. Het 
beroepschrift wordt gedagtekend en bevat minstens het volgende: 

o identiteit en adres van de indiener 
o verwijzing naar de weigering van de schrapping 

o bewijsstukken waaruit blijkt dat het pand niet leeg staat. 
Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt het beroep binnen 90 dagen 

(vanaf de dag na de betekening van het beroepschrift). 
Het beroep is onontvankelijk als het te laat werd ingediend, niet uitgaat van een 

belanghebbende of zijn/haar gemachtigde en/of niet werd ondertekend.  
Als het beroep onontvankelijk is, wordt dat aan de indiener meegedeeld en wordt de 

procedure als afgehandeld beschouwd.  
Als het beroep wel ontvankelijk is, wordt de gegrondheid onderzocht. Dit kan gebeuren op 

basis van bijgevoegde stukken maar ook door een feitenonderzoek ter plaatse. Het 
beroep is ongegrond als de toegang tot het pand wordt geweigerd of verhinderd. 

De beslissing over het beroep wordt per beveiligde zending of per elektronische zending 
met ontvangstbevestiging meegedeeld. 
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Indien het beroep niet wordt ingewilligd of er geen tijdig beroep werd ingediend, blijft het 

pand opgenomen in het leegstandsregister.  

2) Schrapping uit de register woningen en gebouwen in verwaarloosde toestand 

 De schrapping uit de register van woningen/gebouwen in verwaarloosde toestand wordt 
aan het college van burgemeester en schepenen per beveiligde zending of per 

elektronische zending met ontvangstbevestiging aangevraagd door de belanghebbende of 
zijn/haar gemachtigde. 

 Een nieuw technisch verslag wordt opgemaakt. Indien het pand minder dan 15 

strafpunten scoort op het technisch verslag wordt het pand op datum van aanvraag van 
de schrapping geschrapt uit de register, tenzij kan bewezen worden dat de 

verwaarloosde toestand van het gebouw/de woning eerder werd weggewerkt.  

 Binnen een termijn van orde van twee maanden na de ontvangst van het verzoek tot 

schrapping wordt een beslissing genomen. De beslissing wordt per beveiligde zending of 
per elektronische zending meegedeeld aan de indiener. 

 De belanghebbende of zijn/haar gemachtigde kan binnen de 30 dagen (vanaf de dag na 
de betekening van de beslissing tot weigering van schrapping) beroep aantekenen tegen 

de beslissing tot weigering van schrapping.  
Het beroep wordt bij beveiligde zending of per elektronische zending met 

ontvangstbevestiging betekend aan het college van burgemeester en schepenen. Het 
beroepschrift wordt gedagtekend en bevat minstens het volgende: 

o identiteit en adres van de indiener 
o verwijzing naar de weigering van de schrapping 

o bewijsstukken waaruit blijkt dat het pand niet leeg staat. 

 Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt het beroep binnen 90 dagen 

(vanaf de dag na de betekening van het beroepschrift). 
Het beroep is onontvankelijk als het te laat werd ingediend, niet uitgaat van een 

belanghebbende of zijn/haar gemachtigde en/of niet werd ondertekend.  
Als het beroep onontvankelijk is, wordt dat aan de indiener meegedeeld en wordt de 

procedure als afgehandeld beschouwd.  
Als het beroep wel ontvankelijk is, wordt de gegrondheid onderzocht. Dit kan gebeuren op 

basis van bijgevoegde stukken maar ook door een feitenonderzoek ter plaatse. Het 
beroep is ongegrond als de toegang tot het pand wordt geweigerd of verhinderd. 

De beslissing over het beroep wordt per beveiligde zending of per elektronische zending 
met ontvangstbevestiging meegedeeld. 

3) Schrapping uit het register van de tweede verblijven 

 Een woongelegenheid wordt uit het register van de tweede verblijven geschrapt 

wanneer er opnieuw inschrijving is in het bevolkingsregister.  

 De datum van schrapping is de datum van de inschrijving in het bevolkingsregister. 
 

ARTIKEL 6: WORDT OPGEHEVEN MET INGANG VAN 27/03/2017 
De administratieve verordening betreffende de registratie van leegstaande woningen en/of 

gebouwen, ongeschikt, onbewoonbaar en/of overbewoond verklaarde woningen en woningen 
en/of gebouwen in verwaarloosde toestand goedgekeurd in de gemeenteraad van 

19.10.2015. 
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Aldus gedaan in openbare zitting van 27 maart 2017. 

 

 

 

 

 

 

Geert Sintobin        Ria Vanzieleghem 

Stadssecretaris       Voorzitter gemeenteraad 
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Heffingsreglement voor leegstaande woningen en/of gebouwen – leegstaande bedrijfsruimten 
in het kernwinkelgebied - ongeschikt, onbewoonbaar en/of overbewoond verklaarde woningen - 

woningen en/of gebouwen in verwaarloosde toestand - vaststelling 
 

 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN: 

 
Considerans 

 
De Gemeenteraad, 

 
Gelet op artikel 170, §4 van de Grondwet; 

 
Gelet op het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de 

begroting 1996;  
 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 

Gelet op de artikelen 42, §3, 43, §2, 15°, 186, 187 en 253, §1, 3° van het 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;  
 

Gelet op het ministerieel besluit van 01/09/2015 houdende goedkeuring van de subsidie voor 
Projectvereniging “Woondienst Regio Roeselare” 

 
Overwegende de bespreking in de raad van bestuur van de Woondienst Regio Roeselare op 

22/11/2016, waarbij gesteld werd de reglementering binnen het werkingsgebied op elkaar af 
te stemmen;  

 
Overwegende dat verwaarlozing van woningen en gebouwen op het grondgebied van de 

gemeente voorkomen en bestreden moet worden om de verloedering van de leef- en 
woonomgeving tegen te gaan; 

 
Overwegende dat het beleid met betrekking tot verwaarloosde woningen en gebouwen 

overgeheveld wordt van het Vlaamse naar het gemeentelijk niveau, waarbij de gewestelijke 
registratie en heffing volledig worden opgeheven; 

 
Overwegende dat het wenselijk is dat het op het grondgebied van de gemeente beschikbare 

patrimonium voor wonen optimaal benut wordt; 
 

Overwegend dat het nuttig is om een geïntegreerd beleid te voeren ter bestrijding van 
leegstand en verwaarlozing van woningen en gebouwen; 

 
Gelet op het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit, art. 

2.5.1.0.1.; 
 

Overwegende dat de kwaliteit van woningen op het grondgebied van de gemeente moet 
bewaakt worden om het grondrecht op menswaardig wonen van de inwoners van de gemeente 

te vrijwaren;  
 

Overwegende dat vanaf het aanslagjaar 2017 de gewestelijke heffing op ongeschikte en 
onbewoonbare woningen niet wordt geheven in gemeenten met een eigen belasting op 
ongeschikte en onbewoonbare woningen teneinde een dubbele heffing te vermijden, mits deze 
in overeenstemming is met art. 2.5.1.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit; 

 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente, 
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Gelet op de noodzaak tot aanpassing van het bestaande reglement van 19 oktober 2015. 

 
Besluit: 

 

 

 

 

  

 

Directe belasting op leegstaande woningen en/of gebouwen, ongeschikt, onbewoonbaar 

en/of overbewoond verklaarde woningen en woningen en/of gebouwen in verwaarloosde 

toestand. 

 

 

Artikel 1: Definities: 

kernwinkelgebied : de zone zoals afgebakend op de onderstaande afbeelding en 
bestaande uit volgende straten:  

- Albrecht Rodenbachstraat 2 en 4 

- Conincklijke Passage 1 tem 6 

- De Munt 1 tem 44 (alle huisnummers) 

- Delaerestraat 2 tem 18 en 1 tem 29 

- Garenstraat 20 

- Grote Markt 1 tem 30 (alle huisnummers) 

- Hendrik Consciencestraat 16 en 26 

- Henri Horriestraat 2 tem 40 en 3 tem 27 

- Jan Mahieustraat 2 tem 38 en 1 tem 37 

- Manestraat 2 tem 30 en 1 tem 17 

- Noordstraat 4 tem 100 en 3 tem 105 

- Ooststraat 2 tem 148 en 1 tem 121 

- Sint-Amandsstraat 2 tem 42 en 1 tem 51 

- Stationsplein 1 tem 25 (alle huisnummers) 

- Vlamingstraat 2 tem 10 en 1 tem 15 

- Wallenstraat 2 tem 34 en 1 tem 33 
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Artikel 2:  Belastbaar feit 

§1. Er wordt voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 een jaarlijkse directe belasting 
gevestigd op woningen en gebouwen die zijn opgenomen op minstens één van volgende 

registers: 
1° het leegstandsregister; 

2° de gewestelijke register van ongeschikt, onbewoonbaar en/of overbewoond verklaarde 
woningen; 

3° het register van verwaarloosde woningen en/of gebouwen; 

§2. De belasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat de woning of het gebouw 

gedurende twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in één van de register vermeld in 
§1.  

§3. In afwijking van §2 is de belasting op leegstaande gebouwen gelegen binnen het 
kernwinkelgebied voor het eerst verschuldigd op de datum van opname in het gemeentelijk 

leegstandsregister. 

§4. Zolang de woning of het gebouw niet uit alle register is geschrapt, is de belasting van het 

aanslagjaar verschuldigd op het ogenblik dat een nieuwe termijn van twaalf maanden 
verstrijkt. 

 
§5. Een woning of gebouw kan op verschillende registers voorkomen. De belasting is 

cumulatief verschuldigd indien een woning en/of gebouw op meerdere registers is 
opgenomen. 

 
 

Artikel 3: Administratieve verordening 

Voor de opmaak en het bijhouden van de registers zijn de bepalingen van de administratieve 

verordening betreffende de registratie van leegstaande woningen en/of gebouwen, leegstaande 
bedrijfsruimten gelegen in het kernwinkelgebied en woningen en/of gebouwen in verwaarloosde 

toestand, goedgekeurd in de Gemeenteraad van 27.03.2017, van toepassing.  
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Artikel 4:  Registratiedatum 

§1. Het leegstandsregister: 

op datum van de opmaak van de administratieve akte tot vaststelling van de leegstand. 
 

§2. De gewestelijke register van ongeschikt, onbewoonbaar en/of overbewoond verklaarde 
woningen: 

op datum van de respectieve besluiten door de bevoegde overheid. 
 

§3. Het register van verwaarloosde woningen en/of gebouwen: 
op datum van de opmaak van de administratieve akte tot vaststelling van de verwaarlozing. 

 
 

Artikel 5:  Belastingplichtige 

De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde van de woning die en/of het gebouw 

dat beschouwd wordt als ongeschikt, onbewoonbaar, overbewoond, verwaarloosd of 
leegstaand. 
 

Indien er evenwel een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik bestaat, is de belasting 
verschuldigd door de opstalhouder, erfpachter of vruchtgebruiker. 
 

In geval van mede-eigendom, is iedere mede-eigenaar belastingschuldig voor zijn wettelijk deel. 
 

 
Artikel 6: Bedrag van de belasting 

A: Woningen en gebouwen 

§1. Basisbelasting 

De basisbelasting wordt vastgesteld per strekkende meter gevellengte aan de straatzijde.  
De belastbare gevellengte van woningen en gebouwen, die niet aan de openbare weg 

grenzen, wordt bepaald door de afstand tussen de uiterste punten van het gebouw of de 
woning geprojecteerd op de openbare weg. 

Indien het woningen of gebouwen betreft die gelegen zijn op een hoekperceel of grenzen 
aan twee of meerdere straten, wordt enkel de grootste gevellengte in aanmerking 

genomen voor de berekening van de belasting. Voor woningen of gebouwen, opgenomen 
in het register van verwaarloosde woningen of gebouwen, die gesloopt werden en 

waarvan het puin niet werd geruimd, wordt de belasting berekend op de oorspronkelijke 
gevelbreedte. De lengte wordt uitgedrukt in meter.  

 
Afhankelijk van de gevellengte zal het basisbedrag van het eerste jaar belasting 

onderstaand bedrag zijn: 
 

Gevellengte Basisbedrag van de belasting 

≤ 5 meter 1.500 euro 

> 5 meter en ≤ 6 meter 1.800 euro 

> 6 meter en ≤ 7 meter 2.100 euro 

> 7 meter en ≤ 8 meter 2.400 euro 

> 8 meter en ≤ 9 meter 2.700 euro 

> 9 meter en ≤ 10 meter 3.000 euro 

> 10 meter en ≤ 11 meter 3.300 euro 

> 11 meter en ≤ 12 meter 3.600 euro 

> 12 meter en ≤ 13 meter 3.900 euro 
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> 13 meter en ≤ 14 meter 4.200 euro 

> 14 meter en ≤ 15 meter 4.500 euro 

> 15 meter en ≤ 16 meter 4.800 euro 

> 16 meter en ≤ 17 meter 5.100 euro 

> 17 meter en ≤ 18 meter 5.400 euro 

> 18 meter en ≤ 19 meter 5.700 euro 

> 19 meter en ≤ 20 meter 6.000 euro 

> 20 meter 6.000 euro 

 
 

§2. Progressief tarief 
In de daaropvolgende jaren is de belasting gelijk aan het bedrag van de belasting van het 

voorbije jaar vermeerderd met 50% van het basisbedrag van het eerste jaar belasting. 
 

In afwijking van vorige alinea vermeerdert het basisbedrag van het eerste jaar belasting 
met 100 % voor gebouwen in het kernwinkelgebied in de daaropvolgende jaren. 

 
Het bedrag van de belasting kan nooit meer bedragen dan 3 keer de basisbelasting. 

 
§3. Situatie na vrijstelling 

Indien een vrijstelling werd toegekend en na het verstrijken van de duurtijd van de 
vrijstelling het pand nog steeds is opgenomen in een van de voormelde registers en/of 

register, dan dient het bedrag van de verschuldigde belasting en de toepasbare 
verhoging berekend te worden vanaf de initiële opname. 

 
B: Appartementen 

§1 Basisbelasting 
De belasting na het eerste jaar opname in voormelde registers en/of register wordt 

vastgesteld op een forfaitair bedrag van 1.750 euro. 
 

§2 Progressief tarief 
In de daaropvolgende jaren is de belasting gelijk aan het bedrag van de belasting van het 

voorbije jaar vermeerderd met 50% van het basisbedrag van het eerste jaar belasting. 
 

Het bedrag van de belasting kan nooit meer bedragen dan 3 keer de basisbelasting.  
 

§3 Situatie na vrijstelling 
Indien een vrijstelling werd toegekend en na het verstrijken van de duurtijd van de 

vrijstelling het pand nog steeds is opgenomen in een van de voormelde registers en/of 
register, dan dient het bedrag van de verschuldigde belasting en de toepasbare 

verhoging berekend te worden vanaf de initiële opname, onverminderd de toepassing van 
de overgangsbepaling in artikel 14. 

 

 

C: Kamers 

§1 Basisbelasting 
De belasting na het eerste jaar opname in voormelde registers en/of register wordt 
vastgesteld op een forfaitair bedrag van 500 euro. 

 
§2 Progressief tarief 

In de daaropvolgende jaren is de belasting gelijk aan het bedrag van de belasting van het 
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voorbije jaar vermeerderd met 50% van het basisbedrag van het eerste jaar belasting. 
Het bedrag van de belasting kan nooit meer bedragen dan 3 keer de basisbelasting. 

 
§3 Situatie na vrijstelling 

Indien een vrijstelling werd toegekend en na het verstrijken van de duurtijd van de 
vrijstelling het pand nog steeds is opgenomen in een van de voormelde registers en/of 

register, dan dient het bedrag van de verschuldigde belasting en de toepasbare 
verhoging berekend te worden vanaf de initiële opname. 

 

Artikel 7:  Vrijstellingen 

Uitsluitend de in het reglement opgesomde vrijstellingen worden toegepast. 

§1. Van de belasting op leegstaande woningen en/of gebouwen, ongeschikt, onbewoonbaar 

en/of overbewoond verklaarde woningen en woningen en/of gebouwen in verwaarloosde 
toestand zijn vrijgesteld: 

a) de natuurlijke- en rechtspersonen die een belastbare woning of gebouw hebben 
verworven. Deze vrijstelling geldt voor de eerste twee jaren die volgen op de datum 

van het verlijden van de notariële akte; 

Deze vrijstelling geldt niet indien de overdracht van het zakelijk recht, hetzij geheel, 

hetzij gedeeltelijk onder bezwarende titel of om niet geschiedt tussen twee of meer 
rechtspersonen, tenzij de belastingplichtige onomstotelijk kan bewijzen dat tussen de 

twee rechtspersonen geen enkele verbondenheid bestaat, noch op het vlak van 
aandeelhouderschap, noch op het vlak van bestuurders/zaakvoerders, noch op enige 

andere wijze. Teneinde dit aan te tonen zal de belastingplichtige alle nodige stukken 
dienen voor te leggen. 

De natuurlijke personen, die de volle eigendom van een belastbare woning of gebouw 
hebben verworven via vererving, en dit gedurende de eerste twee jaren die volgen op 

de datum van vererving. 

b) 1) de natuurlijke - en rechtspersonen die aan de woning die of het gebouw dat 

opgenomen is in één van de register werken uitvoeren waarvoor een 
stedenbouwkundige vergunning of een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige 

handelingen is vereist. Deze vrijstelling geldt voor een termijn van 3 jaar die aanvangt 
de eerste dag na de goedkeuring van de stedenbouwkundige vergunning of een 

omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen.  
Indien het een stedenbouwkundige vergunning of een omgevingsvergunning voor 

stedenbouwkundige handelingen betreft voor het slopen van een woning of gebouw, 
voor de bestemmingswijziging zonder verbouwingswerken van een woning of gebouw 

of voor het wijzigen van het aantal woongelegenheden zonder verbouwingswerken, 
wordt de termijn van de vrijstelling beperkt tot 1 jaar. 

Deze vrijstelling kan door de belastingplichtigen slechts één maal ingeroepen worden 
per onafgebroken periode van 10 jaar opname, ongeacht het aantal 

stedenbouwkundige vergunningen of omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige 
handelingen. 

2) de natuurlijke - en rechtspersonen die aan de woning die of het gebouw dat 
opgenomen is in één van de register werken uitvoeren die onderworpen zijn aan een 

stedenbouwkundige melding conform de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening. Zij kunnen aan de dienst Omgevingsvergunningen een attest aanvragen, 

waarbij zij omstandige opgave doen van de geplande werken. Op voorlegging van dit 
attest zal, na onderzoek, een vrijstelling van 3 jaar worden toegekend, die aanvangt de 

eerste dag na de aktename van het meldingsdossier in het college van burgemeester 
en schepenen.  

Deze vrijstelling kan door de belastingplichtigen slechts één maal ingeroepen worden 
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per onafgebroken periode van 10 jaar opname , ongeacht het aantal 
stedenbouwkundige meldingen. 

3) de natuurlijke- en rechtspersonen die aan de woning die of het gebouw dat 
opgenomen is in één van de register grondige renovatiewerken uitvoeren waarvoor 

geen stedenbouwkundige vergunning of geen omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen is vereist. Zij kunnen aan de dienst 

Omgevingsvergunningen een attest aanvragen, waarbij zij omstandige opgave doen van 
de geplande werken. 

Op voorlegging van dit attest en van facturen van de uitvoerende aannemer(s), en/of 
van aankoop van grondstoffen/materialen, zal na onderzoek een vrijstelling van 2 jaar 

worden toegekend, die aanvangt de eerste dag volgend op de datum van het attest.  
Indien het louter het slopen van een woning of gebouw betreft, wordt de termijn van 

de vrijstelling beperkt tot 1 jaar. 
Deze vrijstelling kan door de belastingplichtige slechts één maal ingeroepen worden 

per onafgebroken periode van 10 jaar opname, ongeacht het aantal attesten.  

Voor woningen en/of gebouwen opgenomen op de register van ongeschikt, 

onbewoonbaar of overbewoond verklaarde woningen of de register van verwaarloosde 
woningen en/of gebouwen, wordt de vrijstelling onder punt 1), 2) en 3) niet toegekend 

wanneer de werken niet in relatie staan tot de gebreken die de oorzaak vormen van de 
opname in de register. 

De vrijstellingen onder b) 1), 2) en 3) gelden niet voor nieuwe, onafgewerkte woningen 
en gebouwen die zeven jaar na goedkeuring van de stedenbouwkundige vergunning of 

omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nog niet in gebruik werden 
genomen. 

De vrijstellingen onder b) 1), 2) en 3) kunnen niet cumulatief worden toegepast. 

c) de VMSW of de door de VMSW erkende sociale huisvestingsmaatschappijen en het 

OCMW; 

Wat betreft de erkende sociale huisvestingsmaatschappijen: 

- onbeperkte vrijstelling  voor de woningen, waaraan een renovatie, herbouw of 
sloopdossier aan gekoppeld is (via een aanmelding bij de VMSW) 

- een aanvullende vrijstelling van 1 jaar (bovenop andere vrijstellingsregimes) voor 
wat betreft onverhuurbare woningen en woningen in een onbeheerde nalatenschap 

- een aanvullende vrijstelling van 2 jaar (bovenop andere vrijstellingsregimes) voor 
wat betreft nieuwgebouwde sociale koopwoningen 

- onbeperkte vrijstelling voor te verkopen kantoorgebouwen en handelspanden 
 

d) de natuurlijke persoon van wie de handelingsbekwaamheid beperkt werd ingevolge 
een gerechtelijke beslissing. Deze vrijstelling geldt voor 2 jaar, te rekenen vanaf de 

datum van opname in één van hogervermelde registers of voor 2 jaar te rekenen van 
de gerechtelijke beslissing om de handelsbekwaamheid te beperken, indien dit 

voordeliger is voor de belastingplichtige; 

e) de natuurlijke -en rechtspersonen die zich in een geval van overmacht bevinden.  

Overmacht kan enkel voortvloeien uit een van de menselijke wil onafhankelijke 
gebeurtenis die de belastingplichtige niet heeft kunnen voorzien of voorkomen. Het 

onderstelt dus een onvoorziene en onafwendbare gebeurtenis waardoor het naleven 
van de aangegane verbintenis of verplichting onmogelijk wordt gemaakt. 

f) de natuurlijke- en rechtspersonen eigenaar van een belastbare woning en/of gebouw 
gelegen binnen een door de bevoegde overheid goedgekeurd onteigeningsplan, een 

rooilijnplan, een plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan of beleidsplan, waardoor 
een stedenbouwkundige vergunning of een omgevingsvergunning voor 
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stedenbouwkundige handelingen niet wordt verleend omwille van een nieuwe rooilijn, 
rooilijnwijziging en/of functiewijziging, of waarvoor een weigering van 

stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige 
handelingen verkregen werd wegens een in voorbereiding zijnde onteigeningsplan, plan 

van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan;  

g) de natuurlijke -en rechtspersonen eigenaar van een belastbare woning en/of gebouw 

gedurende de termijn van behandeling door de bevoegde instanties, van het dossier 
tot restauratie van een geklasseerd monument, overeenkomstig art. 4.4.6. van de 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (zoals goedgekeurd via BVR d.d. 27 maart 2009) 
of overeenkomstig het decreet betreffende het Onroerend erfgoed d.d. 12 juli 2013; 

h) de natuurlijke -en rechtspersonen indien ze niet vrij over de woning of het gebouw 
kunnen beschikken, omwille van een verzegeling in het kader van een strafrechtelijk 

onderzoek of omwille van een expertise in het kader van een gerechtelijke procedure. 
Deze vrijstelling geldt slechts tot het verstrijken van één jaar na de ontzegeling in het 

kader van het strafrechtelijk onderzoek of van de neerlegging van het deskundig 
verslag in het kader van de gerechtelijke procedure; 

i) de natuurlijke- en rechtspersonen die een renovatieovereenkomst hebben met het 
sociaal verhuurkantoor, verkrijgen een vrijstelling van heffing voor zolang de 

overeenkomst van toepassing is. 

§2. Van de belasting op leegstaande woningen/gebouwen zijn vrijgesteld: 

a) de natuurlijke persoon, laatste bewoner en zakelijk gerechtigde ingevolge zijn opname 
in een erkende ouderenvoorziening of opname voor een langdurig verblijf in een 

psychiatrische instelling. Deze vrijstelling geldt voor 2 jaar te rekenen vanaf de datum 
van opname in het leegstandsregister. 

 
b) de natuurlijke- en rechtspersonen die een woongelegenheid uitsluitend gebruiken voor 

een beroepsactiviteit.  

c) de zakelijk gerechtigden van handelspanden die hinder ondervinden naar aanleiding van 

grote infrastructuurwerken in de stad met een duur van meer dan drie maanden.  
Wordt begrepen onder: 

 hinder: sterk verminderde toegankelijkheid te gevolge van werken. 
 

Het gebied en de periode waarbinnen de vrijstelling van toepassing is, zal door het 
college van burgemeester en schepenen vastgesteld worden na advies van de 

bevoegde dienst 

d) de houder van het zakelijk recht van het gebouw dat is opgenomen in een database 

waarbij de voorwaarden tot opname verder geëxpliceerd worden in artikel 9. Deze 
vrijstelling geldt voor een periode van 1 jaar vanaf het moment van opname in de 

voornoemde database. 
Via de opname in deze database stelt de houder van het zakelijk recht zijn leegstaand 

gebouw ter beschikking voor tijdelijke invullingen. Indien de houder van het zakelijk 
recht de invulling weigert zonder gegronde redenen, binnen de vrijstellingsperiode, dan 

vervalt deze vrijstelling.  
Het eerste jaar na de vrijstelling valt de belastingplichtige terug op de oorspronkelijke 

belasting, waarbij rekening wordt gehouden met de verhogingen van de aanslagvoet 
zoals voorzien in art.7, A §2. 
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§3. Van de belasting op ongeschikt, onbewoonbaar en/of overbewoond verklaarde woningen 
zijn vrijgesteld: 

 
De zakelijk gerechtigde die de ongeschikt, onbewoonbaar en/of overbewoond verklaarde 

woning zelf bewoont op voorwaarde dat dit de enige woning in volle eigendom of volledig 
vruchtgebruik betreft van de zakelijk gerechtigde en de openbare veiligheid en/of 

gezondheid niet in het gedrang komt. 
 

De belastingplichtige levert het bewijs van enige eigendom door afgifte van een attest van 
het Kadaster West-Vlaanderen.  

Met openbare veiligheid en/of gezondheid wordt in casu bedoeld een situatie die een 
besluit van de burgemeester op grond van artikel 135 §2 Nieuwe Gemeentewet, kan 

rechtvaardigen. 
 

Artikel 8: Database  

§1 De database heeft als doel ondernemerschap te bevorderen en leegstand te bestrijden. Dit 

gebeurt door het ter beschikking stellen van leegstaande gebouwen voor tijdelijke 
invullingen. 

 
§2 De houder van het zakelijk recht van een leegstaand gebouw gelegen in het 

kernwinkelgebied kan zijn gebouw laten opnemen in een database indien hij akkoord gaat 
met het feit dat zijn gebouw ter beschikking zal gesteld worden aan ondernemers aan 

onderstaande voorwaarden. 
 

a) De Stad Roeselare mag het gebouw aanbieden aan elke, volgens haar potentiële, 

ondernemer die geïnteresseerd is in de formule van Roeselare B(l)oeit. 

 

b) De houder van het zakelijk recht gaat akkoord met een gebruiksregeling die een kader 

schept voor een flexibele invulling met een verlaagde gebruiksvergoeding. 

 

c) Deze gebruiksregeling bestaat uit drie opties op vlak van gebruikstermijn, namelijk:  

Gebruikerstermijn WVO bedrijfsruimte (m²) Maandelijkse 
gebruiksvergoeding 

< 6 maanden 

0 – 99 m² € 150,00 

100 - 249 m² € 300,00 

250 – 499 m² € 450,00 

≥ 500 m² € 600,00 

6 maanden – 1 jaar 

0 – 99 m² € 225,00 

100 - 249 m² € 450,00 

250 – 499 m² € 675,00 

≥ 500 m² € 900,00 

Vanaf 1 jaar 

0 – 99 m² € 300,00 

100 - 249 m² € 600,00 

250 – 499 m² € 900,00 

≥ 500 m² € 1200,00 
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d) De houder van het zakelijk recht verklaart dat voor de afgesloten gebruikstermijn de 

invulling onafgebroken zal plaats vinden, zichtbaar vanop het openbaar domein. 
 

e) De houder van het zakelijk recht verklaart akkoord te zijn met het feit dat eventuele 
invullingen duidelijk kenbaar gemaakt zullen worden als een realisatie binnen het concept 

van ‘Roeselare B(l)oeit'. 
 

§3 Het gebouw zal uit de database verwijderd worden indien: 
 

a) De houder van het zakelijk recht de invulling weigert zonder gegronde reden. 
b) Er niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden die opgelegd zijn onder artikel 9, §2. 

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om over geschillen uitspraak te doen 
omtrent verwijdering uit de database. 

Artikel 9: Invordering 
 

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. 

 
Artikel 10: Betaling 

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 

 
Artikel 11: Bezwaarschrift 

 
De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van 

burgemeester en schepenen volgens de modaliteiten van het decreet van 30 mei 2008, en 
latere wijzigingen 

 
Artikel 12: 

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de 
bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1, 3, 4 ,6  

tot en met 9bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 
van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing voor zover niet specifiek de 

belastingen op de inkomsten betreffen. 
 

Artikel 13: 

De gemeenteraadsbeslissing van 19 oktober 2015 houdende heffing van een directe belasting 

op leegstaande woningen en/of gebouwen, ongeschikt, onbewoonbaar en/of overbewoond 
verklaarde woningen en woningen en/of gebouwen in verwaarloosde toestand wordt hierbij 

opgeheven met ingang van 1 januari 2017. 

Artikel 14: 

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
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Aldus gedaan in openbare zitting van 27 maart 2017. 

 

 

Geert Sintobin        Ria Vanzieleghem 

Stadssecretaris       Voorzitter gemeenteraad 
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13 2017_GR_00051 Wijziging stedelijke administratieve verordening betreffende de 

nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie - 

Vaststelling

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 42 van het gemeentedecreet

Artikel 43 van het gemeentedecreet

Bijlagen

1. Ontwerp reglement nachtwinkels en phoneshops-Hoofdstuk 12 (met aanduiding van de wijziging)

2. Ontwerp reglement nachwinkels en phoneshops-Hoofdstuk 12 (zonder aanduiding van de wijziging)

3. Reglement nachtwinkels en phoneshops-Hoofdstuk 12, goedgekeurd gemeenteraad d.d. 14.12.2015, 

gewijzigd in zitting van  21.03.2016 en 19.12.2016

4. Gebiedsomschrijving

Voorgeschiedenis

 Op 14 december 2015 keurde de gemeenteraad hoofdstuk 12 van het specifiek gedeelte van het 

politiereglement "stedelijke administratieve verordening betreffende nachtwinkels en private bureaus voor 

telecommunicatie (phoneshops)" goed.

 Naar aanleiding van het toenemende aantal nachtwinkels keurde de gemeenteraad op 21 maart 2016 en 19 

december 2016 een aantal wijzigingen aan de stedelijke administratieve verordening op nachtwinkels en 

private bureaus voor telecommunicatie goed.

Context en argumentatie

Omwille van het feit dat er teveel aan nachtwinkels de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van het winkelapparaat 

schaadt dient deze neerwaartse spiraal geremd te worden door gerichte acties om een ommekeer teweeg te brengen op 

het vlak van verscheidenheid en kwaliteit van handelszaken.

In de stedelijke administratieve verordening betreffende de nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie 

werd een gebiedsomschrijving en een perimeter opgenomen zodat nachtwinkels en phoneshops zich niet eender waar 

kunnen vestigen.

Om dit type van handelsactiviteiten en eventuele overlast verder in te dijken en om een meer diverser aanbod van 

winkels na te streven wordt voorgesteld om de perimeter van 250 meter te wijzigen naar een perimeter van 500 meter.

De perimeter van 500 meter geldt voor alle nieuwe vestigingen vanaf goedkeuring van de wijzigingen. Bij overname 

van een bestaande nachtwinkel met verdere uitbating op dezelfde locatie, geldt de perimeter van 500 meter niet.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
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Er zijn geen financiële gevolgen aan dit besluit.

Besluit

Met algemene stemmen

Artikel 1

De wijzigingen aan de stedelijke administratieve verordening op nachtwinkels en private bureaus voor 

telecommunicatie (hoofdstuk 12 van het specifiek gedeelte van het politiereglement) wordt vastgesteld zoals in bijlage 

gevoegd.
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1.1 Hoofdstuk 12 : Stedelijke administratieve verordening betreffende de nachtwinkels en private 

bureaus voor telecommunicatie 

Artikel 12.1. Begripsomschrijving

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

 uitbater: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de handelszaak (maar niet noodzakelijk van 

het handelspand) en voor wiens rekening en risico de instelling wordt uitgebaat.

 vestigingseenheid: een plaats die men geografisch gezien kan identificeren door een adres en die voor de 

consument toegankelijk is en waar activiteiten, waarop de Wet van 10 november 2006 van toepassing is, 

uitgeoefend worden.

 nachtwinkel: een vestigingseenheid die

a)  ingeschreven is in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) uitsluitend onder de rubriek “verkoop van 

algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen”

b) geen andere handelsactiviteit uitoefent dan die hierboven bedoeld

c) een maximale netto-verkoopsoppervlakte heeft van 150 m²

d) en op een duidelijke en permanente manier de vermelding “Nachtwinkel” draagt.

 privaat bureau voor telecommunicatie: iedere voor het publiek toegankelijke vestigingseenheid voor het verlenen 

van telecommunicatiediensten.

 uitbatingsvergunning: vergunning voor het uitbaten van een nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie 

verleend door het college van burgemeester en schepenen nadat voldaan is aan een aantal uitbatingsvoorwaarden.

Artikel 12.2. Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op alle nieuw te openen en bestaande vestigingseenheden op het grondgebied van de 

gemeente die, rekening houdend met de begripsomschrijvingen van artikel 1 van dit reglement, worden beschouwd als 

een nachtwinkel of een privaat bureau voor telecommunicatie.

Artikel 12.3. Sluitingsuren van private bureaus voor telecommunicatie

In afwijking van artikel 6,d) van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en 

dienstverlening, wordt de toegang van de consument tot private bureaus voor telecommunicatie verboden: vóór 08 uur 

en na 21 uur 

Artikel 12.4. Ruimtelijke ligging van de zaak

§ 1 In toepassing van artikel 18 § 2 van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht 

en dienstverlening, wordt de vestiging en uitbating van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie tot een 

gedeelte van het grondgebied van Roeselare beperkt. Dit in het kader van een goede ruimtelijke ordening: nacht- en 

belwinkels zijn handelszaken die vaak gepaard gaan met diverse vormen van overlast. Zo is overlast een fenomeen dat 

inherent is aan dergelijke activiteiten en zijn nacht- en belwinkels onverenigbaar geworden met het algemene 

woonkarakter van vele wijken, verkavelingen, woonerven,… en delen van het stadscentrum. Temeer daar de 

openingsuren van bovenstaande handelszaken de leefbaarheid en/of nachtrust van burgers ernstig kunnen verstoren. 

Omwille hiervan wordt geen uitbatingsvergunning verleend voor nachtwinkels en private bureaus voor 

telecommunicatie die in zich in één van volgende gebieden bevinden: 

- alle gebieden die zich buiten de Kleine Ring bevinden (deze ring wordt gevormd door Westlaan/Noordlaan (N32), H. 

Spilleboutdreef, K. Albert I-laan, Kaaistraat, Bruanebrug, Mandellaan, Koning Leopold III-laan en de Brugsesteenweg) 

met uitzondering van volgende invalswegen: Meensesteenweg, Meiboomlaan, Iepersestraat, 

Oostnieuwkerksesteenweg, Diksmuidsesteenweg, Hoogleedsesteenweg, Brugsesteenweg, Beversesteenweg, 

Ardooisesteenweg, Rumbeeksesteenweg.
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- de interne zone die afgebakend wordt door volgende straten: St.-Amandsstraat, Jules Lagaelaan, Koning Albert I-laan, 

Rumbeeksesteenweg, Zuidstraat, St. Michielsplein, Vrouwestraat, Manestraat, Grote Markt en de Noordstraat. 

- de interne zone die afgebakend wordt door volgende straten: Brugsesteenweg, Gasthuisstraat, Rondekomstraat, 

Weverijstraat, Stationsplein, Beversesteenweg en de Koning Leopold III-laan.

§ 2 Onverminderd de bovenstaande afbakening van zones geldt zowel binnen als buiten deze gebieden, dat de uitbating 

van een nachtwinkel en/of een privaat bureau voor telecommunicatie de ruimtelijke draagkracht niet mag 

overschrijden en bovendien verenigbaar moet zijn met de onmiddellijke omgeving. Indien dit niet het geval is, kan het 

college van burgemeester en schepenen bijkomende maatregelen opleggen die de overlast beperken. Eventueel kan het 

schepencollege de uitbating verbieden indien dit noodzakelijk wordt geacht. Onverminderd bovenstaande bepalingen, 

is het zo dat nachtwinkels en/of private bureaus voor telecommunicatie zich niet mogen vestigen en een uitbating 

voeren op minder dan 500 meter van elkaar. Dit om de concentratie van dit type handelsactiviteiten te vermijden. 

Dergelijke handelsconcentraties brengen vaak nog meer overlast met zich mee en dit zowel op gebied van 

geluidsoverlast, verkeersdrukte, zwerfvuil, … Dit wil het college van burgemeester en schepenen te allen prijze 

vermijden en inperken. 

Voormelde perimeter van 500 meter geldt voor alle nieuwe vestigingen vanaf bekendmaking van de gewijzigde 

verordening overeenkomstig de bepalingen van het gemeentedecreet.

Bij overname van een bestaande nachtwinkel met verdere uitbating op dezelfde locatie, geldt deze perimeter niet.

Artikel 12.5. Uitbatingsvergunning

§1 Voor elke uitbating van een nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie zoals bedoeld in artikel 1 van dit 

reglement, moet de uitbater schriftelijk een uitbatingsvergunning aanvragen bij het College van burgemeester en 

schepenen door middel van een aanvraagformulier waarvan een model als bijlage is gehecht aan dit reglement. Het 

starten van de uitbating van de nachtwinkel of het privaat bureau voor telecommunicatie kan enkel nadat een 

vergunning werd afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen.

§ 2 Voor de nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie die bestaan op het ogenblik van de 

inwerkingtreding van dit reglement, moet de uitbater uiterlijk binnen een periode van 3 maanden na de 

inwerkingtreding van dit reglement een uitbatingsvergunning aanvragen. De aanvraag geldt als tijdelijke 

uitbatingsvergunning tot de definitieve vergunning wordt verleend of geweigerd.

§ 3 De uitbatingsvergunning wordt verleend door het college van burgemeester en schepenen en kan enkel worden 

verleend na een administratief onderzoek dat volgende componenten bevat:

1. Een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten als ondernemer of enige andere vergunning die wettelijk 

voorgeschreven is. Hiervoor dient men volgende bewijsstukken bij zijn aanvraag te voegen: 

 

- een kopie van de identiteitskaart

- indien van toepassing, een kopie van de beroepskaart

- een bewijs van goed zedelijk gedrag dat hoogstens 3 maanden oud is

- bewijs van inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen of een kopie van de publicatie in het Belgisch 

Staatsblad

- een bewijs van aangifte bij de BTW-administratie

- een bewijs van de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds en een ziekenfonds

2. Een onderzoek inzake de verplichte verzekering objectieve aansprakelijkheid (slechts van toepassing 

voor een vestiging met een toegankelijke oppervlakte van meer dan 50 m² - wet van 30 juli 1979 

betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de 

burgerrechterlijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen).
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3. Een financieel onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde stadsfacturen en aanslagbiljetten, van 

welke aard ook, die betrekking hebben op de vestigingseenheid en de uitbater. Volgende bewijsstukken 

dienen eveneens bij de aanvraag gevoegd te worden in het kader van dit onderzoek:

- een recent attest van de kas voor zelfstandigen waaruit blijkt dat de uitbater zijn bijdragen correct heeft 

betaald

- een recent fiscaal attest waaruit blijkt dat de exploitant zijn belastingsplichten is   nagekomen

- indien van toepassing, een recent attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) waaruit blijkt 

dat de exploitant zijn bijdragen correct heeft betaald.  

4. Een stedenbouwkundig onderzoek :

Een onderzoek naar de stedenbouwkundige conformiteit van de vestigingseenheid waarbij wordt 

onderzocht of de vestigingseenheid beschikt over de benodigde stedenbouwkundige vergunningen en in 

overeenstemming is met de geldende stedenbouwkundige voorschriften. 

5.  Bijkomende bewijsstukken die, indien van toepassing, moeten afgeleverd worden: 

- een bewijs van aanvraag voor een toelating van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 

Voedselketen) om voedingsmiddelen in de omloop te brengen,

- bij verkoop van tabak en sterke dranken: een kopie van de beroepsaangifte 108 van de Administratie der Douane 

en Accijnzen.

§ 4 De uitbatingsvergunning wordt verleend voor een termijn van maximum 3 jaar. 

Uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van voormelde termijn moet de uitbater schriftelijk een aanvraag indienen bij 

het schepencollege tot hernieuwing van de uitbatingsvergunning. 

De uitbater die nalaat binnen de voormelde termijn een hernieuwing van de uitbatingsvergunning aan te vragen, 

verliest zijn uitbatingsvergunning op de vervaldag van de duurtijd. De aanvraag tot hernieuwing van de 

uitbatingsvergunning geldt als voorlopige vergunning tot de definitieve inwilliging of weigering wordt verleend.

§ 5 Het college van burgemeester en schepenen kan beslissen om de vergunning te weigeren of op te schorten indien 

- niet voldaan wordt of niet meer voldaan wordt aan alle criteria van het administratief onderzoek vermeld in artikel 

5§3. 

- de openbare orde, veiligheid en rust en/of openbare gezondheid in het gedrang kan komen 

- de uitbater recent veroordelingen heeft opgelopen wegens inbreuken op de fraude- en drugswetgeving, omwille van 

inbreuken op de wet op racisme en xenofobie of omwille van daden van weerspannigheid ten opzichte van politie en 

andere overheidsdiensten. 

§ 6 Het college van burgemeester en schepenen kan beslissen in de uitbatingsvergunning bijzondere voorwaarden op te 

nemen afhankelijk van specifieke omstandigheden, bv. de ligging van de inrichting.

§ 7 De uitbatingsvergunning is geldig, te rekenen vanaf de datum van ondertekening door de burgemeester en 

stadssecretaris.

§ 8 De uitbatingsvergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde

vestigingseenheid van nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie en kan niet worden overgedragen aan een 

andere uitbater of worden overgedragen naar een andere vestigingseenheid of locatie.

§ 9 De vergunning vervalt van rechtswege, op het ogenblik dat de uitbating van de inrichting voor een periode van 

langer dan 3 maanden feitelijk onderbroken is.

§ 10 De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een verandering uitmaken ten opzichte van de 

veiligheid, onmiddellijk te melden aan het schepencollege.

§ 11 De uitbatingsvergunning moet steeds op eerste vordering van een bevoegde controlerende ambtenaar ter inzage 

worden voorgelegd.

Artikel 12.6. Flankerende maatregelen met betrekking tot overlast
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§ 1 Het is verboden om in de buurt van nachtwinkels geluidshinder te veroorzaken en andere vormen van overlast. De 

nachtrust van de omwonenden mag niet verstoord worden. 

§ 2 Het is verboden om de nachtwinkel tussen 22u en 05u te laten beleveren. 

§ 3 Het is verboden om alcoholhoudende dranken te verbruiken in en rond de nachtwinkels. 

§ 4 Het is verboden om in de nabije omgeving van nachtwinkels voertuigen draaiende te houden terwijl het voertuig 

stilstaat, tenzij men daartoe genoodzaakt is. Het is tevens verboden om in de omgeving van een nachtwinkel een 

autoradio te laten spelen met een volume hoorbaar buiten het voertuig. 

§ 5 De uitbaters van de nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie worden ertoe gehouden om de 

omgeving rond de nachtwinkel net te houden. De uitbater doet al het nodige om het afval te verzamelen en plaatst 

indien noodzakelijk een afvalemmer. Deze afvalemmer dient op een regelmatig tijdstip geleegd te worden.      

§ 6 De vitrines van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie dienen zodanig ingericht te worden dat zij 

getuigen van een verzorgde en keurige aanblik naar de straatzijde toe.  Zo is het niet toegelaten om koelkasten, frigo’s en 

diepvriezers in de etalage te zetten.  In navolging van artikel 8.5 van de algemene gemeentelijke stedenbouwkundige 

verordening Roeselare zijn flits-of knipperlichten, lichtkranten of laserverlichting niet toegelaten.

Artikel 12.7. Politiemaatregelen en strafbepalingen

§ 1 Overeenkomstig artikel 18 § 3 van de Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht 

en dienstverlening kan de burgemeester de sluiting bevelen van de nachtwinkels en private bureaus voor 

telecommunicatie die worden uitgebaat in overtreding op onderhavig gemeentelijk reglement. 

§ 2 Bij het overtreden van de in artikel 3 voorziene openingsuren gelden de strafbepalingen zoals voorzien in artikelen 

19 tot en met 22 van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en 

dienstverlening.

§ 3 Tenzij een wet of een decreet andere strafbepalingen bevat, wordt elke overtreding van deze 

politieverordening overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve 

sancties bestraft met een: 

- een administratieve geldboete van maximum 350 euro 

- een administratieve schorsing of intrekking van de door de gemeente afgeleverde toelating of 

vergunning voor de nachtwinkel of het privaat bureau voor telecommunicatie 

- een tijdelijke of definitieve sluiting van de nachtwinkel of het privaat bureau voor telecommunicatie.

Artikel 12.8. Overige bepalingen

§ 1 Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2014 en vervangt de bestaande stedelijke administratieve verordening 

betreffende de nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

§ 2 Dit reglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 186 van het gemeentedecreet.

§ 3 Afschrift van deze beslissing wordt binnen de achtenveertig uur toegestuurd aan de heer 

Provinciegouverneur voor kennisgeving aan de Bestendige Deputatie van de Provincieraad en voor melding in het 

Bestuursmemoriaal van de Provincie.

Tevens wordt van dit besluit dadelijk een afschrift gestuurd aan de Griffie van de R.E.A. te Kortrijk, aan de Griffie van 

de Politierechtbank te Kortrijk en ter kennisgeving aan de politiezone RIHO.
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17 2017_GR_00063 OND/089-2017  - Stedelijke Academie voor Podiumkunsten 

Adriaan Willaert: Aankoop van een concertpiano - Lastvoorwaarden 

en gunningswijze  - Goedkeuring

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 43 van het gemeentedecreet

Juridische grond

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

wijzigingen.

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

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

bestuurlijk toezicht.

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

leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, § 2, 1° d (limiet van € 209.000,00 excl. btw niet 

overschreden).

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

en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

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

bepaald artikel 2 §1 3°.

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

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

Bijlagen

1. Bestek

2. Aankoop concertpiano - motivatie

Context en argumentatie

Bij de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten Adriaan Willaert (STAP Adriaan Willaert) is er nood aan een echt 

topinstrument.

De site van de Kleine Stooringhe, inclusief de ensembleruimte van Pop en Jazz wordt heel intensief gebruikt voor 

concerten, audities, openbare examens, … door leerlingen van de hoofdschool en de filialen. Hierbij fungeert de 

theaterzaal dus ook als repetitieruimte en examenruimte voor alle leerlingen (hoofdschool en filialen). Dit resulteert in 

het quasi dagelijkse gebruik van dit instrument.
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De populariteit van de lessen piano stijgt jaar na jaar. Momenteel zijn er ongeveer 500 leerlingen voor piano 

ingeschreven aan de academie.

Dergelijke topinstrumenten onderscheiden zich van de gewone instrumenten op verschillende vlakken:

 Pedagogisch: 

Deze instrumenten hebben specifieke mechanische kenmerken die de ontwikkeling van het spelen in sterke 

mate beïnvloeden.

 Levensduur en intensiteit:

Een gewone piano is na 15 jaar gebruik op. De toppiano's hebben een veel langere levensduur. Een 

levensduur van 50 jaar en ouder is gangbaar. De slijtage is minder en bij herstellingen kan veel langer 

ingegrepen worden.

 Concertgebeuren en opnames:

In de academie gaan honderden concerten per jaar door. In de concerten door professionelen moet regelmatig 

een piano gehuurd worden omdat deze pianisten niet op "gewone" piano's willen spelen omdat deze niet 

"kunnen" wat wel mogelijk is met een topinstrument.

 Klank

In academies van de omvang van de STAP Adriaan Willaert is minstens één topinstrument aanwezig. (bv Oostende: 2, 

Kortrijk: 2, Waregem: 1, Brugge: 2, Tielt: 1, Knokke: 1, Izegem: 1, ...).

In het kader van de opdracht “Aankoop van een concertpiano” werd een bestek met nr. OND/089-2017 opgesteld door 

de STAP.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 99.173,55 excl. btw of € 120.000,00 incl. 21% btw.

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

bekendmaking.

De dienst overheidsopdrachten heeft deze notule opgemaakt in samenwerking met de Stedelijke Academie voor 

Podiumkunsten Adriaen Willaert.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

In deze fase van de procedure zijn er nog geen directe financiële gevolgen.

Voor de aankoop van de concertpiano is budget voorzien op P06-0012/23000000/082002

Besluit

Met algemene stemmen

Artikel 1

Het bestek met nr. OND/089-2017 en de raming voor de opdracht “Aankoop van een concertpiano”, opgesteld door 

Stedelijke Academie voor Podiumkunsten Adriaan Willaert worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden 

vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 99.173,55 excl. 

btw of € 120.000,00 incl. 21% btw.
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Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 

bekendmaking.

Artikel 3

Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

19 2017_GR_00041 Aanpassing Rechtspositieregeling - fietspremie - Vaststelling

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 43 van het gemeentedecreet

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

Artikel 105 van het gemeentedecreet

Artikel 270 van het gemeentedecreet

Bijlagen

1. Notulen bijzonder Onderhandelingscomité

2. Protocol

3. Verslag van managementteam d.d. 20.02.2017: wijziging rechtspositieregeling - fietspremie

4. Beslissing OCMW - d.d. 08.03.2017

Context en argumentatie

De wet van 27 maart 2009 tot wijziging van artikel 38 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 stelt dat de 

fietsvergoeding vrij is van inkomstenbelasting tot 0,145 euro per afgelegde kilometer. Ook artikel 178 van dit Wetboek 

werd aangepast, waardoor de fiscale vrijstelling geïndexeerd wordt. Volgens recente berichtgeving bedraagt deze fiscale 

vrijstelling 0,23 euro per km.

In gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2016 werd de fietspremie reeds verhoogd van 0,15 euro per km naar 0,22 

euro.

Naar aanleiding van de recente verhoging van de fietspremie in 2017 vragen de vakorganisaties om in de tekst van de 

fietspremie een clausule op te nemen zodat het bedrag telkens wordt aangepast aan de indexering van deze fiscale 

vrijstelling.

Aangezien het bestuur niet wil geplaatst worden voor onverwachte grote aanpassingen aan het maximum bedrag fiscale 

vrijstelling met bijgevolg hogere uitgaven dan voorzien in de begroting, maar toch voor een stuk wenst tegemoet te 

komen aan de vraag van de vakorganisaties wordt voorgesteld om de tekst als volgt aan te passen (zie onderstaand artikel 

- vet en cursief):
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Artikel 236

Aan het personeel dat meer dan 0,5 km met de fiets aflegt in het kader van woon- werkverkeer wordt een fietspremie 

toegekend voor zover er een reglementaire aanvraag gebeurt. Deze fietspremie bedraagt € 0,22 per afgelegde kilometer. 

De fietspremie bedraagt vanaf 1 januari 2017, € 0,23 per kilometer, zijnde het op dat moment wettelijk maximaal 

fiscaal vrijgesteld bedrag per afgelegde kilometer. Het bedrag volgt vanaf dan de evolutie van het wettelijk maximaal 

fiscaal vrijgesteld bedrag per afgelegde kilometer, zolang de verhogingen niet meer bedragen dan maximaal 1 cent per 

kilometer per kalenderjaar. In geval de verhogingen groter zijn, worden ze niet van rechtswege van toepassing, en is een 

nieuwe beslissing van het bestuur noodzakelijk.

Er wordt slechts één maal de afstand woonst-werkplaats per gewerkte dag in rekening gebracht voor de berekening van 

de premie.

Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd de concrete modaliteiten voor de toekenning van de 

premie te bepalen.

Cumulatie tussen art. 235 en 236 is enkel mogelijk indien het personeelslid beide gebruikt tijdens dezelfde verplaatsing 

om het werk/thuis te bereiken

Deze voorstelaanpassing zorgt ervoor dat de fietspremie nooit meer zal kunnen stijgen dat 1 cent per kalenderjaar tenzij 

het bestuur daar expliciet anders over zou beslissen.

Deze aanpassingen werden besproken in het managementteam en werden voorgelegd aan het syndicaal comité van 1 

februari 2017.

In het syndicaal comité van 1 februari 2017 werd een protocol van akkoord afgesloten met de vakorganisaties over deze 

voorstelaanpassing

Op basis van artikel 270 van het gemeentedecreet betreffende de samenwerking met het Openbaar Centrum voor 

Maatschappelijk Welzijn wordt over de voorgestelde wijzigingen advies gevraagd aan de OCMW-raad. Dit werd 

voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn op 8 maart 2017.

Financiële en beleidsinformatie

Geen visum noodzakelijk

Motivering

Geen visum noodzakelijk.

Financiële informatie

Deze verhoging tot 1 eurocent van de fietspremie werd voorzien in de begroting 2017.

Besluit

Stemming volgens fractie

- 32 stem(men) voor: Kris Declercq; Griet Coppé; Nathalie Muylle; José Debels; Marc Vanwalleghem; Dirk Lievens; 

Luc Martens; Geert Huyghe; Stefaan Van Coillie; Caroline Martens; Greet Verhelle; Michèle Hostekint; Henk Kindt; 

Gerdi Casier; Frederik Nuytten; Tania Feys; Filiep Bouckenooghe; Steven Dewitte; Filip Deforche; Immanuel De 

Reuse; Cyriel Ameye; Filiep Manhaeve; Siska Rommel; Frederik Declercq; Mieke Van Hootegem; Daniel Vanden 

Berghe; Bart De Meulenaer; Trees Coffyn; Justine Pillaert; Maxim Deweerdt; Lien Vuylsteke; Ria Vanzieleghem

- 2 onthouding(en): Maarten Vinckier; Francis Reynaert
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Artikel 1

Volgende aanpassing (zie vet en cursief) aan de rechtspositieregeling stadspersoneel wordt vastgesteld:

Artikel 236

Aan het personeel dat meer dan 0,5 km met de fiets aflegt in het kader van woon- werkverkeer wordt een fietspremie 

toegekend voor zover er een reglementaire aanvraag gebeurt. Deze fietspremie bedraagt € 0,22 per afgelegde kilometer. 

De fietspremie bedraagt vanaf 1 januari 2017, € 0,23 per kilometer, zijnde het op dat moment wettelijk maximaal 

fiscaal vrijgesteld bedrag per afgelegde kilometer. Het bedrag volgt vanaf dan de evolutie van het wettelijk maximaal 

fiscaal vrijgesteld bedrag per afgelegde kilometer, zolang de verhogingen niet meer bedragen dan maximaal 1 cent per 

kilometer per kalenderjaar. In geval de verhogingen groter zijn, worden ze niet van rechtswege van toepassing, en is een 

nieuwe beslissing van het bestuur noodzakelijk.

Er wordt slechts één maal de afstand woonst-werkplaats per gewerkte dag in rekening gebracht voor de berekening van 

de premie.

Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd de concrete modaliteiten voor de toekenning van de 

premie te bepalen.

Cumulatie tussen art. 235 en 236 is enkel mogelijk indien het personeelslid beide gebruikt tijdens dezelfde verplaatsing 

om het werk/thuis te bereiken

21 2017_GR_00066 Audio vzw: Vervanging van een vertegenwoordiger in de algemene 

vergadering - Goedkeuring

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 42 van het gemeentedecreet

Artikel 43 van het gemeentedecreet

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

Artikel 35 van het gemeentedecreet

Bijlagen

1. Gemeenteraadsbeslissing d.d. 01.07.2014: Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene 

vergadering van Audio vzw

Context en argumentatie

In de gemeenteraadszitting van 24 september 2012 werd het lidmaatschap van het Stadsbestuur Roeselare in de 

vereniging Audio goedgekeurd.

Mevr. Griet Coppé, schepen, werd in zitting van de gemeenteraad van 1 juli 2014 aangeduid als vertegenwoordiger 

namens de Stad in de algemene vergadering van Audio vzw.
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Mevr. Griet Coppé wenst ontslag te nemen.

Artikel 10 van de Statuten stipuleert:

"De Algemene Vergadering is samengesteld uit de afgevaardigden van de deelgenoten. Elke deelgenoot van de 

vereniging, en dit zowel voor een stichtende als een toetredende deelgenoot, heeft recht op één vertegenwoordiger in de 

algemene vergadering".

Het college van burgemeester en schepenen draagt dhr. José Debels voor als vertegenwoordiger namens de Stad.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit

Quick vote

- 25 stem(men) voor 

- 9 stem(men) tegen

Artikel 1

Dhr. José Debels, schepen, Blinde Rodenbachstraat 138, 8800 Roeselare, de volstrekte meerderheid van het aantal 

geldig uitgebrachte stemmen bekomen hebbende, wordt, bij geheime stemming, aangeduid als effectief 

vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Audio vzw.

Artikel 2

Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan Audio vzw, Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel.

22 2017_GR_00044 Ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 

Dammestraat - Voorlopige vaststelling

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO)

Juridische grond

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) d.d. 15.05.2009 en latere wijzigingen: T2. Planning – H2. Ruimtelijke 

uitvoeringsplannen – Afdeling 4 Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Bijlagen

1. D0 RUP Dammestraat met aanduidingen wijzigingen sedert hernomen plenaire vergadering

2. D1A overzichtskaart bestemmingsplannen op elkaar 

3. D1B BPA Rotsestraat bestemmingsplan voorschriften
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4. D1C APA Roeselare bestemmingsplan

5. D1D APA Roeselare voorschriften

6. D2 MER-screeningsnota (onderzoek tot milieueffectrapportage) + Beslissing dienst Mer tot ontheffing plan 

MER-plicht d.d. 19.06.2015

7. D3 adviezen op voorontwerp RUP

8. D4  verslag plenaire vergadering d.d. 25.04.2016

9. D5 adviezen op voorontwerp RUP bij hernemen adviesronde

10. D6 verslag plenaire vergadering dd.05.12.2016 na hernomen adviesronde

11. D7A RUP Dammestraat toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften

12. D7B RUP Dammestraat Plan Bestaande toestand

13. D7C RUP Dammestraat Bestemmingsplan

Voorgeschiedenis

02.08.2012: Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS). De site Dammestraat (voormalig bedrijf P&C) werd in het 

GRS aangeduid als een reconversieproject met een dubbele bestemming wonen-lokale bedrijvigheid.

18.09.2012: ondertekening brownfieldconvenant 72 door Vlaamse Regering, actoren Immo Verbrugge en Brocap en 

regisseurs Stad Roeselare, POM West- Vlaanderen, Agentschap Wegen en Verkeer en OVAM.

05.11.2012: besluit van het college van burgemeester en schepenen (CBS): beslissing tot opmaak RUP Dammestraat 

via algemene offerteaanvraag.

20.01.2014: besluit van het college van burgemeester en schepenen : gunningopdracht via overheidsopdracht aan 

WVI.

01.09.2014: besluit van het college van burgemeester en schepenen : Addendum 1 Brownfield - akkoord met 

verlenging verwervingstermijn potentiële uitbreidingsgronden met 2 jaar.

02.02.2015: besluit van het college van burgemeester en schepenen : principieel akkoord met bestemmingszone.

23.02.2015: besluit van het college van burgemeester en schepenen : goedkeuring voorontwerp.

01.06.2015: besluit van het college van burgemeester en schepenen: Addendum 2 Brownfield - akkoord met afwerking 

van woonzone waarbij maximum 22.300m² van Brownfield kan ontwikkeld worden in functie van (niet-

bedrijfsgebonden) wonen en akkoord met opmaak van bodemsaneringsproject door Immo Verbrugge + uitvoering 

bodemsanering door Beverbrugge

19.06.2015:  beslissing door dienst Milieueffectrapportagebeheer van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

tot ontheffing van de planmer-plicht.

14.03.2016: besluit van het college van burgemeester en schepenen : goedkeuring voorontwerp.

12.04.2016:  GECORO

25.04.2016:  plenaire vergadering met de adviesinstanties

27.06.2016: besluit van het college van burgemeester en schepenen: goedkeuring aanpassingen RUP Dammestraat

22.11.2016:  herneming GECORO

05.12.2016:  herneming plenaire vergadering met de adviesinstanties

12.12.2016: besluit van college van burgemeester en schepenen: Addendum 3 Brownfield - akkoord met toetreding 

Dumimmo in Brownfieldconvenant

Context en argumentatie

Het ontwerp RUP Dammestraat is opgemaakt overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en bestaat uit 

een toelichtingsnota met stedenbouwkundige voorschriften, een plan bestaande toestand en een bestemmingsplan.
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Op 18.09.2012 werd de Brownfieldconvenant van het Brownfieldproject nr.72 “Roeselare- Immo Verbrugge” 

bekrachtigd door de Vlaamse Regering, de actoren (Brocap nv, Immo Verbrugge nv) en de regisseurs (stad Roeselare, 

POM West-Vlaanderen, AWV en OVAM). Eén van de gevolgen van de convenant was dat er met het oog op de 

realisatie een planologische bijsturing van de huidige ruimtelijke bestemming noodzakelijk is. Deze wordt gespecifieerd 

en vastgelegd in onderhavig RUP. Op basis van de bestaande ruimtelijke bestemmingsplannen is een indeling als 

KMO-zone mogelijk, mits het voorzien van voldoende buffering naar de omliggende woonzones.

Het RUP geeft daarmee uitvoering aan de visie voor de Noordelijke Activiteitenstrip: Gelet op de perceelsconfiguratie 

en de huidige context (rakend aan bestaande woonomgeving - bereikbaarheid) opteert de stad om binnen deze site geen 

‘zware’ industrie meer toe te laten. Er wordt een planinitiatief genomen om een herbestemming naar wonen met 

mogelijkheid voor lokale bedrijvigheid door te voeren (dubbele bestemming).

Vernieuwend aan dit RUP is dat het principe van huisnijverheid gehanteerd wordt als buffer tussen het wonen en de 

lokale bedrijvigheid. Huisnijverheid bestaat uit een ambacht of kleinbedrijf gecombineerd met een private woning en 

groenvoorziening. Het geheel moet passen binnen de woonsfeer, maar dient mee te ontsluiten via de lokale 

bedrijvenzone.

Er wordt een mix van ééngezinswoningen en meergezinswoningen opgelegd, waarbij een aangepaste typologie werd 

uitgewerkt van talud/bermwoningen om kwalitatief wonen ten opzichte van de spoorweg te garanderen.

RUP Dammestraat kwam in aanmerking voor een onderzoek tot milieueffectenrapportage. 

Volgens het decreet van 27 april 2007 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het besluit van de 

Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectenrapportage over plannen en programma’s werd 

een screeningsnota opgemaakt en met een verzoek tot raadpleging aan de dienst MER voorgelegd.

In de brief van 19 juni 2015 besliste de dienst Milieueffectrapportagebeheer van het Departement Leefmilieu, Natuur 

en Energie dat het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Dammestraat’ geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve 

milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

Het voorontwerp werd voor advies voorgelegd aan de GECORO (12.04.2016 en 22.11.2016) en aan de bevoegde 

instanties overgemaakt.

Naar aanleiding van de uitgebrachte adviezen en de bespreking ervan op de plenaire vergadering (25.04.2016 en 

05.12.2016), werd RUP Dammestraat aangepast.

Overeenkomstig art 2.2.14 §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening stelt de gemeenteraad het ontwerp van 

gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig vast.

Fasering

Volgende stappen in de procedure van het RUP zijn:

 het openbaar onderzoek (60 dagen)

 de behandeling van de resultaten van het openbaar onderzoek door de GECORO

 de definitieve vaststelling door de gemeenteraad

Financiële en beleidsinformatie
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Financiële informatie

Er zijn geen financiële gevolgen aan dit besluit.

Beleidsinformatie

Strategisch meerjarenplan 2014-2019,

Actieplan 01-02-02 : Versterken van de instrumenten voor de beeld- en woonkwaliteit.

Actie 01-02-02-01 : Implementeren en prioriteren van diverse RUP’s.

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Richtinggevend deel: p.170, 3.5.2. Reconversie projecten en p. 261, 9.5. Site Dammestraat.

Bindend deel: p. 289, 3.2. en p. 290, 4.2. te nemen maatregelen en acties.

Besluit

Stemming volgens fractie

- 21 stem(men) voor: Kris Declercq; Griet Coppé; Nathalie Muylle; José Debels; Marc Vanwalleghem; Dirk Lievens; 

Luc Martens; Geert Huyghe; Stefaan Van Coillie; Caroline Martens; Greet Verhelle; Michèle Hostekint; Henk Kindt; 

Gerdi Casier; Frederik Nuytten; Tania Feys; Filiep Bouckenooghe; Steven Dewitte; Maarten Vinckier; Francis 

Reynaert; Ria Vanzieleghem

- 13 onthouding(en): Filip Deforche; Immanuel De Reuse; Cyriel Ameye; Filiep Manhaeve; Siska Rommel; Frederik 

Declercq; Mieke Van Hootegem; Daniel Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; Trees Coffyn; Justine Pillaert; Maxim 

Deweerdt; Lien Vuylsteke

Artikel 1

De gemeenteraad stelt het ontwerp RUP Dammestraat voorlopig vast, bestaande uit een:

 bundel met toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften en een register planbaten, planschade en 

compensatie

 plan bestaande toestand

 bestemmingsplan

23 2017_GR_00045 Ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 

Brugsesteenweg - Voorlopige vaststelling

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO)

Juridische grond

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) d.d. 15.05.2009 en latere wijzigingen: T2. Planning – H2. Ruimtelijke 

uitvoeringsplannen – Afdeling 4 Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen.
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Art. 4.6.5: Een niet-vervallen verkavelingsvergunning kan worden herzien of opgeheven ingevolge de definitieve 

vaststelling van een ruimtelijk uitvoeringsplan, op voorwaarde dat dit bij de voorlopige en de definitieve vaststelling van 

het plan uitdrukkelijk aangegeven is, ten minste op het grafisch plan.

Art. 2.4.3. – 2.4.9: Elke verwerving van onroerende goederen, vereist voor de verwezenlijking van de ruimtelijke 

uitvoeringsplannen, kan door onteigening ten algemenen nutte tot stand worden gebracht.

Bijlagen

1. D0 RUP Brugsesteenweg met aanduidingen wijzigingen sedert hernomen plenaire vergadering deel 1

2. D1-A Overzichtskaart bestemmingsplannen op elkaar

3. D1-B BPA nr. 14 Noord (MB 30.07.1992) bestemmingsplan

4. D1-C BPA nr. 14 Noord (MB 30.07.1992) voorschriften

5. D1-D BPA nr. 14A Noord (MB 22.03.2004) bestemmingsplan

6. D1-E BPA nr. 14A Noord (MB 22.03.204) voorschriften

7. D1-F BPA Rotsestraat (MB 22.03.2004) bestemmingsplan + voorschriften

8. D1-G APA Roeselare bestemmingsplan

9. D1-H APA Roeselare voorschriften

10. D1-I Gewestplanswijziging bestemmingsplan

11. D1-J Gewestplanswijziging voorschriften

12. D2 MER-screeningsnota (onderzoek tot milieueffectrapportage) + beslissing dienst MER tot onheffing plan 

MER-plicht d.d. 19.06.2015

13. D3 Adviezen op voorontwerp RUP Brugsesteenweg

14. D4 Verslag plenaire vergadering d.d. 25.04.2016

15. D5 Adviezen op voorontwerp RUP bij hernemen adviesronde

16. D6 Verslag plenaire vergadering d.d. 05.12.2016 na hernomen adviesronde

17. D7-A RUP Brugsesteenweg toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften deel 2

18. D7-A RUP Brugsesteenweg toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften deel 1

19. D7-B RUP Brugsesteenweg Bestaande Toestand

20. D7-C  RUP Brugsesteenweg Bestemmingsplan

21. D7-D RUP Brugsesteenweg onteigeningsplan

Voorgeschiedenis

 12.03.2010: goedkeuring college van burgemeester en schepenen (CBS) van het moratoriumbesluit met o.a. 

het weren van nieuwe grootschalige kleinhandelsvestigingen uit de stadsrand omwille van de bescherming 

van het stedelijk milieu

 02.08.2012: GRS: De concentratie aan handelsactiviteiten ter hoogte van de Brugsesteenweg dient in z’n 

totaliteit in een RUP vertaald te worden zodat een concrete visie kan bepaald worden in het kader van het 

voeren van een kernversterkend beleid

 05.11.2012: besluit van het college van burgemeester en schepenen: beslissing tot opmaak RUP 

Brugsesteenweg via algemene offerteaanvraag

 20.01.2014: besluit van het college van burgemeester en schepenen: gunning opdracht via overheidsopdracht 

aan WVI

 12.05.2015: besluit van het college van burgemeester en schepenen: goedkeuring bestelbon aan WVI 

uitbreiding contour
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 26.01.2015: besluit van het college van burgemeester en schepenen: principieel akkoord met 

bestemmingszones

 02.03.2015: besluit van het college van burgemeester en schepenen : goedkeuring voorontwerp

 19.06.2015:  beslissing door dienst Milieueffectrapportagebeheer van het Departement Leefmilieu, Natuur 

en Energie tot ontheffing van de planmer-plicht.

 04.03.2016: toelichting door WVI aan college van burgemeester en schepenen

 14.03.2016: besluit van het college van burgemeester en schepenen : goedkeuring voorontwerp

 12.04.2016:  GECORO

 25.04.2016:  plenaire vergadering met de adviesinstanties

 27.06.2016:  besluit van het college van burgemeester en schepenen: goedkeuring aanpassingen

 22.11.2016:  herneming GECORO

 05.12.2016:  herneming plenaire vergadering met de adviesinstanties

Context en argumentatie

Het college van burgemeester en schepenen keurde in zitting van 12.03.2010 het moratoriumbesluit goed met als 

doel het weren van nieuwe grootschalige kleinhandelsvestigingen uit de stadsrand omwille van de bescherming van het 

stedelijk milieu.

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) Roeselare, goedgekeurd door de deputatie op 02.08.2012 (p. 131, 

199, 260, 290) bepaalt: De concentratie aan handelsactiviteiten ter hoogte van de Brugsesteenweg dient in z’n totaliteit 

in een RUP vertaald te worden zodat een concrete visie kan bepaald worden in het kader van het voeren van een 

kernversterkend beleid.

Het college van burgemeester en schepenen besliste bijgevolg in zitting van 05.11.2012 om het RUP Brugsesteenweg 

op te maken.

De opmaak van het RUP Brugsesteenweg is eveneens opgenomen als actie in het kernplan (ACT. 10 006).

Het ontwerp RUP Brugsesteenweg is opgemaakt overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en bestaat 

uit een toelichtingsnota met stedenbouwkundige voorschriften, een plan bestaande toestand, een bestemmingsplan en 

een onteigeningsplan.

De motivatie voor de opmaak van het RUP Brugsesteenweg is het afbakenen van de ontwikkelingsmogelijkheden van 

de activiteiten. Voor de activiteitenstrip langsheen de N32 is een RUP noodzakelijk om de 

ontwikkelingsmogelijkheden langs deze as concreet te bepalen en/of te verduidelijken. Dit houdt eveneens in dat de 

activiteiten al dan niet beperkt zullen moeten worden. 

In het RUP worden de handelsactiviteiten opgedeeld in 4 categorieën. Het nieuwe RUP gaat uit van een consolidatie 

van de bestaande toestand wat betreft handelsactiviteiten die in principe thuishoren in de kern (categorie 1 en categorie 

2: bijvoorbeeld verkoop kleding), verbodsbepalingen buiten de geconsolideerde m² detailhandelsoppervlakte en het 

opleggen van minimale handelsoppervlaktes voor de andere categorieën van handelsactiviteiten (categorie 3 en 

categorie 4: bijvoorbeeld verkoop witgoed).

Het RUP geeft daarmee uitvoering aan de economische visie van het GRS, namelijk het voeren van een 

kernversterkend beleid en de actie: BLP/GRUP in functie van de herstructurering van de Brugsesteenweg waarbij 

onder meer de principes voor KMO en wonen vertaald worden.
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Bij de opmaak van dit RUP werd ook rekening gehouden met de ontwikkeling van het woongebied Gitsestraat dat in 

het westen aan het plangebied paalt.

Het RUP voorziet eveneens bepalingen met betrekking tot de beeldkwaliteit van de Brugsesteenweg en de 

mobiliteitsaanpak. De bepalingen inzake mobiliteit zijn beperkt daar momenteel ook een streefbeeldstudie voor de N32 

in opmaak is, waarin meer concrete uitspraken zullen gedaan worden over de verkeerskundige herinrichting van de 

Brugsesteenweg.

In het kader van de ontwikkelingen in het aanpalende RUP Dammestraat dient er een ontsluiting te worden voorzien 

tussen:

 de Brugsesteenweg en het plangebied van het RUP Dammestraat. Op het bestemmingsplan betreft het de 

verbinding ‘Ontsluitingsweg’ onder art. 2 - Gebied met concentratie aan kleinhandelszones

 Wijnendaelestraat en het plangebied van het RUP Dammestraat. Op het bestemmingsplan betreft het de 

verbinding ‘Mogelijke interne ontsluitingsweg’ onder Art. 1 - Zone voor lokale bedrijvigheid

Omwille hiervan wordt er een onteigeningsplan opgemaakt en toegevoegd. De motivering ter onteigening i.f.v. 

algemeen nut, onteigening noodzakelijk voor de realisatie en onteigening bij hoogdringendheid wordt opgenomen in de 

toelichtingsnota van het RUP Brugsesteenweg.

Het RUP geeft daarmee uitvoering aan de verkeerskundige visie van het GRS onder de actie: Onderzoek moet 

uitwijzen of een interne ontsluitingsweg voor de achterliggende gronden van Decathlon (Brugsesteenweg) haalbaar is.

Binnen de contour van het RUP liggen verschillende verkavelingen. Met het RUP worden sommige verkavelingen 

opgeheven: VK263, VK272, VK79, VK234, VK246, VK145 en VK499. De verkavelingen die worden opgeheven bij 

vaststelling van het RUP worden grafisch aangeduid door middel van een plannummer op het plan bestaande toestand 

en onder de algemene bepalingen punt 4 in de stedenbouwkundige voorschriften.

RUP Brugsesteenweg kwam in aanmerking voor een onderzoek tot milieueffectenrapportage.

Volgens het decreet van 27 april 2007 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het besluit van de 

Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectenrapportage over plannen en programma’s werd 

een screeningsnota opgemaakt en met een verzoek tot raadpleging aan de dienst MER voorgelegd.

In de brief van 19 juni 2015 besliste de dienst Milieueffectrapportagebeheer van het Departement Leefmilieu, Natuur 

en Energie dat het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Brugsesteenweg’ geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve 

milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

Het voorontwerp werd voor advies voorgelegd aan de GECORO (12.04.2016 en 22.11.2016) en aan de bevoegde 

instanties overgemaakt.

Naar aanleiding van de uitgebrachte adviezen en de bespreking ervan op de plenaire vergadering (25.04.2016 en 

05.12.2016) werd RUP Brugsesteenweg aangepast.

Overeenkomstig art 2.2.14 §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening stelt de gemeenteraad het ontwerp van 

gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig vast.
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Fasering

Volgende stappen in de procedure van het RUP zijn:

 het openbaar onderzoek (60 dagen)

 de behandeling van de resultaten van het openbaar onderzoek door de GECORO

 de definitieve vaststelling door de Gemeenteraad

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Er zijn geen financiële gevolgen aan dit besluit.

Beleidsinformatie

 Strategisch meerjarenplan 2014-2019,

Actieplan 01-02-02 : Versterken van de instrumenten voor de beeld- en woonkwaliteit.

Actie 01-02-02-01 : Implementeren en prioriteren van diverse RUP’s.

 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Richtinggevend deel :

p. 131, imagoversterking van de invalswegen

p. 199 4.6.1. voeren van kernversterkend beleid

p. 260, 9. Noordelijke activiteitenstrip

Bindend deel: p. 290, 4.2. te nemen maatregelen en actie

Besluit

Stemming volgens fractie

- 21 stem(men) voor: Kris Declercq; Griet Coppé; Nathalie Muylle; José Debels; Marc Vanwalleghem; Dirk Lievens; 

Luc Martens; Geert Huyghe; Stefaan Van Coillie; Caroline Martens; Greet Verhelle; Michèle Hostekint; Henk Kindt; 

Gerdi Casier; Frederik Nuytten; Tania Feys; Filiep Bouckenooghe; Steven Dewitte; Maarten Vinckier; Francis 

Reynaert; Ria Vanzieleghem

- 13 onthouding(en): Filip Deforche; Immanuel De Reuse; Cyriel Ameye; Filiep Manhaeve; Siska Rommel; Frederik 

Declercq; Mieke Van Hootegem; Daniel Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; Trees Coffyn; Justine Pillaert; Maxim 

Deweerdt; Lien Vuylsteke

Artikel 1

De gemeenteraad stelt het ontwerp RUP Brugsesteenweg voorlopig vast, bestaande uit een:

 bundel met toelichtingsnota, lijst van op te heffen verkavelingen, stedenbouwkundige voorschriften en een 

register planbaten, planschade en compensatie

 plan bestaande toestand

 bestemmingsplan

 onteigeningsplan met motivering tot onteigening
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24 2017_GR_00059 TRAX-site - 068/020-2016 - bouwen van een polyvalente zaal – Lot 

4: theatertechniek - Lastvoorwaarden en gunningswijze - 

Goedkeuring

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 43 van het gemeentedecreet

Juridische grond

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

wijzigingen.

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

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

bestuurlijk toezicht.

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

leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 24.

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

en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

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

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

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

Bijlagen

1. Bestek lot 4 - theatertechnieken

2. Plan 1 lot 4  (A3 geen schaal)

3. Plan 2 lot 4  (A3 geen schaal)

4. Plan 3 lot 4  (A3 geen schaal)

5. Plan 4 lot 4  (A3 geen schaal)

6. Plan 5 lot 4  (A3 geen schaal)

7. Plan 6 lot 4  (A3 geen schaal)

8. TRAX VGP

9. Raming Lot 4

Voorgeschiedenis

De ontwerpopdracht voor de opdracht “TRAX: bouwen van een polyvalente zaal – Lot 4: theatertechniek” werd 

gegund aan STUDIO plus ARCHITECTEN bvba, KBO nr. BE 0831021665, Brugsesteenweg 63 te 8800 Roeselare.
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Context en argumentatie

In het kader van de opdracht “TRAX: bouwen van een polyvalente zaal – Lot 4: theatertechniek” werd een bestek met 

nr. 068/020-2016 opgesteld door de ontwerper, STUDIO plus ARCHITECTEN bvba, Brugsesteenweg 63 te 8800 

Roeselare.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 75.234,75 excl. btw of € 91.034,05 incl. 21% btw.

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

Het openbaar karakter van de aanbesteding laat toe dat meerdere aannemers zich kunnen kandidaat stellen voor deze 

overheidsopdracht om te gunnen aan de laagste regelmatige inschrijver.

De dienst overheidsopdrachten heeft deze notule opgemaakt in samenwerking met de STUDIO plus 

ARCHITECTEN bvba.

Advies

Ondersteuning - Gebouwen

Gunstig advies

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

In deze fase van de procedure is er nog geen financieel gevolg voor de Stad.

Besluit

Stemming volgens fractie

- 19 stem(men) voor: Kris Declercq; Griet Coppé; Nathalie Muylle; José Debels; Marc Vanwalleghem; Dirk Lievens; 

Luc Martens; Geert Huyghe; Stefaan Van Coillie; Caroline Martens; Greet Verhelle; Michèle Hostekint; Henk Kindt; 

Gerdi Casier; Frederik Nuytten; Tania Feys; Filiep Bouckenooghe; Steven Dewitte; Ria Vanzieleghem

- 15 onthouding(en): Maarten Vinckier; Francis Reynaert; Filip Deforche; Immanuel De Reuse; Cyriel Ameye; Filiep 

Manhaeve; Siska Rommel; Frederik Declercq; Mieke Van Hootegem; Daniel Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; 

Trees Coffyn; Justine Pillaert; Maxim Deweerdt; Lien Vuylsteke

Artikel 1

Het bestek met nr. 068/020-2016 en de raming voor de opdracht “TRAX: bouwen van een polyvalente zaal – Lot 4: 

theatertechniek”, opgesteld door de ontwerper, STUDIO plus ARCHITECTEN bvba, Brugsesteenweg 63 te 8800 

Roeselare worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 

opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en 

diensten. De raming bedraagt € 75.234,75 excl. btw of € 91.034,05 incl. 21% btw.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding.

 

Artikel 3

Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekend gemaakt op nationaal niveau.
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25 2017_GR_00060 TRAX-site - 068/021-2016 - bouwen van een polyvalente zaal – Lot 

5: vast meubilair - Lastvoorwaarden en gunningswijze  - 

Goedkeuring

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 43 van het gemeentedecreet

Juridische grond

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

wijzigingen.

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

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

bestuurlijk toezicht.

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

leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 24.

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

en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

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

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

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

 

Bijlagen

1. Bestek lot 5

2. SPA121-UO-LB6-detailplan 1 keuken

3. SPA121-UO-LB6-detailplan 2 bar zaal

4. SPA121-UO-LB6-detailplan 3 bar foyer

5. SPA121-UO-LB6-detailplan 4 loges

6. SPA121-UO-LB6-detailplan 5 vestiaire office

7. SPA121-UO-LB6-detailplan 6 brandblusser en nissen zaal

8. SPA121-UO-LB6-detailplan 7 belettering gevel

9. SPA121-UO-LB6-detailplan 8 spiegels

10. SPA121-UO-LB6-plan 1 grondplan

11. SPA121-UO-LB6-plan 2 overzichtsplan

12. Raming lot 5
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Voorgeschiedenis

De ontwerpopdracht voor de opdracht “TRAX: bouwen van een polyvalente zaal – Lot 5: vast meubilair” werd gegund 

aan STUDIO plus ARCHITECTEN bvba, KBO nr. BE 0831021665, Brugsesteenweg 63 te 8800 Roeselare.

Context en argumentatie

In het kader van de opdracht “TRAX: bouwen van een polyvalente zaal – Lot 5: vast meubilair” werd een bestek met 

nr. 068/021-2016 opgesteld door de ontwerper, STUDIO plus ARCHITECTEN bvba, Brugsesteenweg 63 te 8800 

Roeselare.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 85.935,00 excl. btw of € 103.981,35 incl. 21% btw.

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

Het openbaar karakter van de aanbesteding laat toe dat meerdere aannemers zich kunnen kandidaat stellen voor deze 

overheidsopdracht om te gunnen aan de laagste regelmatige inschrijver.

De dienst overheidsopdrachten heeft deze notule opgemaakt in samenwerking met STUDIO plus ARCHITECTEN 

bvba.

Advies

Ondersteuning - Gebouwen

Gunstig advies

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

In deze fase van de procedure is er nog geen financieel gevolg voor de Stad.

Besluit

Stemming volgens fractie

- 19 stem(men) voor: Kris Declercq; Griet Coppé; Nathalie Muylle; José Debels; Marc Vanwalleghem; Dirk Lievens; 

Luc Martens; Geert Huyghe; Stefaan Van Coillie; Caroline Martens; Greet Verhelle; Michèle Hostekint; Henk Kindt; 

Gerdi Casier; Frederik Nuytten; Tania Feys; Filiep Bouckenooghe; Steven Dewitte; Ria Vanzieleghem

- 15 onthouding(en): Maarten Vinckier; Francis Reynaert; Filip Deforche; Immanuel De Reuse; Cyriel Ameye; Filiep 

Manhaeve; Siska Rommel; Frederik Declercq; Mieke Van Hootegem; Daniel Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; 

Trees Coffyn; Justine Pillaert; Maxim Deweerdt; Lien Vuylsteke

Artikel 1

Het bestek met nr. 068/021-2016 en de raming voor de opdracht “TRAX: bouwen van een polyvalente zaal – Lot 5: 

vast meubilair”, opgesteld door de ontwerper, STUDIO plus ARCHITECTEN bvba, Brugsesteenweg 63 te 8800 

Roeselare worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 

opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en 

diensten. De raming bedraagt € 85.935,00 excl. btw of € 103.981,35 incl. 21% btw.
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Artikel 2

Bovengenoemde opdracht werd gegund bij wijze van een open aanbesteding.

Artikel 3

Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

26 2017_GR_00061 TRAX-site - 068/022-2016 - bouwen van een polyvalente zaal - Lot 

6: zittribune - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 43 van het gemeentedecreet

Juridische grond

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

wijzigingen.

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

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

bestuurlijk toezicht.

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

leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 24.

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

en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

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

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

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

Bijlagen

1. Bestek lot 6 - zittribune

2. SPA121-UO-LB6-plan 1 grondplan

3. SPA121-UO-LB6-plan 2 doorsnede

4. Raming lot 6

Voorgeschiedenis

De ontwerpopdracht voor de opdracht “TRAX: bouwen van een polyvalente zaal - Lot 6: zittribune” werd gegund aan 

STUDIO plus ARCHITECTEN bvba, KBO nr. BE 0831021665, Brugsesteenweg 63 te 8800 Roeselare.
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Context en argumentatie

In het kader van de opdracht “TRAX: bouwen van een polyvalente zaal - Lot 6: zittribune” werd een bestek met nr. 

068/022-2016 opgesteld door de ontwerper, STUDIO plus ARCHITECTEN bvba, Brugsesteenweg 63 te 8800 

Roeselare.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 192.200,00 excl. btw of € 232.562,00 incl. 21% btw.

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

Het openbaar karakter van de aanbesteding laat toe dat meerdere aannemers zich kunnen kandidaat stellen voor deze 

overheidsopdracht om te gunnen aan de laagste regelmatige inschrijver.

De dienst overheidsopdrachten heeft deze notule opgemaakt in samenwerking met STUDIO plus ARCHITECTEN 

bvba.

Advies

Ondersteuning - Gebouwen

Gunstig advies

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

In deze fase van de procedure is er nog geen financieel gevolg voor de Stad.

Besluit

Stemming volgens fractie

- 19 stem(men) voor: Kris Declercq; Griet Coppé; Nathalie Muylle; José Debels; Marc Vanwalleghem; Dirk Lievens; 

Luc Martens; Geert Huyghe; Stefaan Van Coillie; Caroline Martens; Greet Verhelle; Michèle Hostekint; Henk Kindt; 

Gerdi Casier; Frederik Nuytten; Tania Feys; Filiep Bouckenooghe; Steven Dewitte; Ria Vanzieleghem

- 15 onthouding(en): Maarten Vinckier; Francis Reynaert; Filip Deforche; Immanuel De Reuse; Cyriel Ameye; Filiep 

Manhaeve; Siska Rommel; Frederik Declercq; Mieke Van Hootegem; Daniel Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; 

Trees Coffyn; Justine Pillaert; Maxim Deweerdt; Lien Vuylsteke

Artikel 1

Het bestek met nr. 068/022-2016 en de raming voor de opdracht “TRAX: bouwen van een polyvalente zaal - Lot 6: 

zittribune”, opgesteld door de ontwerper, STUDIO plus ARCHITECTEN bvba, Brugsesteenweg 63 te 8800 

Roeselare worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 

opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en 

diensten. De raming bedraagt € 192.200,00 excl. btw of € 232.562,00 incl. 21% btw.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van een open aanbesteding.

Artikel 3

Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
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27 2017_GR_00062 TRAX-site - 068/023-2016 - bouwen van een polyvalente zaal - Lot 

7: Plaatsen betonnen buitentrappen - Lastvoorwaarden en 

gunningswijze - Goedkeuring

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 43 van het gemeentedecreet

Juridische grond

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

wijzigingen.

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

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

bestuurlijk toezicht.

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

leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 24.

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

en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

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

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

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

Bijlagen

1. Bestek lot 7 - betonnen buitentrap

2. SPA121-UO-LB6-plan plaatsen betonnen buitentrappen

3. Raming lot 7

Voorgeschiedenis

De ontwerpopdracht voor de opdracht “TRAX: bouwen van een polyvalente zaal - Lot 7: Plaatsen betonnen 

buitentrappen” werd gegund aan STUDIO plus ARCHITECTEN bvba, KBO nr. BE 0831021665, Brugsesteenweg 

63 te 8800 Roeselare.

Context en argumentatie
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In het kader van de opdracht “TRAX: bouwen van een polyvalente zaal - Lot 7: Plaatsen betonnen buitentrappen” 

werd een bestek met nr. 068/023-2016 opgesteld door de ontwerper, STUDIO plus ARCHITECTEN bvba, 

Brugsesteenweg 63 te 8800 Roeselare.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 70.068,00 excl. btw of € 84.782,28 incl. 21% btw.

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

Het openbaar karakter van de aanbesteding laat toe dat meerdere aannemers zich kunnen kandidaat stellen voor deze 

overheidsopdracht om te gunnen aan de laagste regelmatige inschrijver.

De dienst overheidsopdrachten heeft deze notule opgemaakt in samenwerking met STUDIO plus ARCHITECTEN 

bvba.

Advies

Ondersteuning - Gebouwen

Gunstig advies

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

In deze fase van de procedure er er nog geen financieel gevolg voor de Stad.

Besluit

Stemming volgens fractie

- 19 stem(men) voor: Kris Declercq; Griet Coppé; Nathalie Muylle; José Debels; Marc Vanwalleghem; Dirk Lievens; 

Luc Martens; Geert Huyghe; Stefaan Van Coillie; Caroline Martens; Greet Verhelle; Michèle Hostekint; Henk Kindt; 

Gerdi Casier; Frederik Nuytten; Tania Feys; Filiep Bouckenooghe; Steven Dewitte; Ria Vanzieleghem

- 15 onthouding(en): Maarten Vinckier; Francis Reynaert; Filip Deforche; Immanuel De Reuse; Cyriel Ameye; Filiep 

Manhaeve; Siska Rommel; Frederik Declercq; Mieke Van Hootegem; Daniel Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; 

Trees Coffyn; Justine Pillaert; Maxim Deweerdt; Lien Vuylsteke

Artikel 1

Het bestek met nr. 068/023-2016 en de raming voor de opdracht “TRAX: bouwen van een polyvalente zaal - Lot 7: 

Plaatsen betonnen buitentrappen”, opgesteld door de ontwerper, STUDIO plus ARCHITECTEN bvba, 

Brugsesteenweg 63 te 8800 Roeselare worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in 

het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van 

werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 70.068,00 excl. btw of € 84.782,28 incl. 21% btw.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding.

Artikel 3

Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
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BESLOTEN ZITTING

23:04 - De voorzitter opent de besloten zitting

28 2017_GR_00068 Notulen van de zitting van de gemeenteraad van 13 februari 2017 - 

besloten zitting - Goedkeuring

Beschrijving

Bijlagen

1. Notulen d.d. 13.02.2017 - besloten zitting

Context en argumentatie

In toepassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad worden de notulen van de vergadering van de 

gemeenteraad van 13 februari 2017 - besloten zitting ter goedkeuring voorgelegd.

 

Besluit

Met algemene stemmen

Artikel 1

De notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 13 februari 2017- besloten zitting worden goedgekeurd.

27 maart 2017 23:05 - De voorzitter sluit de zitting

Aldus gedaan in zitting van 27 maart 2017

Geert Sintobin Ria Vanzieleghem

Stadssecretaris Voorzitter gemeenteraad


