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Context en argumentatie
In toepassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad worden de notulen 
van de vergadering van de gemeenteraad van 23 oktober 2017 - openbare zitting ter 
goedkeuring voorgelegd.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 23 oktober 2017 - openbare 
zitting worden goedgekeurd.

vragen om uitleg
19:08 - Mieke Van Hootegem, gemeenteraadslid betreedt de zitting

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

Indiener(s):
Filip Deforche, Vlaams Belang

Toelichting:
Een dik half jaar geleden voerde de regering-Michel de gemeentelijke 
vreemdelingenretributie in. Gemeenten kunnen kiezen of ze een extra taks vragen aan 
niet-EU-buitenlanders voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van hun tijdelijke 
verblijfskaart. Het gaat om de kaart type A, die wordt uitgereikt aan onder anderen 
erkende vluchtelingen, arbeids- en studiemigranten, niet-begeleide minderjarigen en 
gezinsherenigers. De taks mag niet meer dan 50 euro bedragen, boven op de vaste prijs 
van 17,5 euro.

Een tweetal centrumsteden voerde deze taks intussen in. Roeselare dus niet. Ik had de 
burgemeester willen vragen of het invoeren van deze taks op de agenda staat? Zo niet, 
waarom niet? Het is duidelijk dat vooral de centrumsteden fel onder druk staan door de 
toenemende migratiestromen. Druk zowel op het menselijke als op het financiële vlak. 
Een vreemdelingentaks zou een bepaalde verlichting kunnen brengen. Welke andere 
maatregelen zult u nemen om de druk op onze centrumstad te doen afnemen?

Antwoord van schepen Marc Vanwalleghem:

De vraag werd reeds gesteld in juni 2016. Toen werd er gezegd dat wanneer er 
wijzigingen zijn, er zal bekeken worden wat er dient te gebeuren. In de gemeenteraad 
van mei 2017 werd beslist om deze kaarten gratis toe te kennen aan de burgers.

Repliek van dhr. Filip Deforche:
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Het is een gemiste kans. Deze mensen worden opgevangen door het OCMW. Ons lijkt het 
niet meer dan normaal dat ze een deel van de kosten zelf moeten betalen. Nu betalen de 
burgers deze kosten onrechtstreeks via de belastingen. Bij de bevolking leeft het gevoel 
dat dit onrechtvaardig is. De mogelijkheid werd gegeven om hiervoor een vergoeding te 
vragen. Jammer dat de Stad de kans niet grijpt.

IR 2 Mondelinge vraag van raadslid Tania Feys: Wijkgezondheidscentrum

Indiener(s):
Tania Feys, Sp.a

Toelichting:
Beste collega's 

Een aantal jaren terug heb ik de vraag gesteld aan de schepen of er vraag of nood is aan 
een wijkgezondheidscentrum in Roeselare.

Een wijkgezondheidscentrum is een organisatievorm voor multidisplinaire 
gezondheidszorg waaronder huisartsgeneeskunde.  Die centra 's moeten wel voldoen aan 
een aantal criteria' s.

Een van de belangrijkste kenmerken is dat de patiënten geen remgeld betalen omdat 
alles via een bijdrage van de ziekenfondsen wordt bekostigd.

Graag had ik geweten wat de stand van zaken is ?

Antwoord van schepen Filiep Bouckenooghe

Het antwoord bestaat uit twee delen : historiek en stand van zaken 

Historiek:
Er werd een bestuursakkoord afgesloten tussen de 4 grote steden van West-Vlaanderen. 
De député nam in 2013 het initiatief om met die 4 steden samen te komen.
Op 17 juni 2014 organiseerde de Provincie een overleg in Roeselare, samen met de 
huisartsenkring. Dit verliep niet zo vlotjes. Op 3 december werd een infomoment 
georganiseerd waarop alle lokale partners en andere geïnteresseerden werden 
samengebracht rond de oprichting van een wijkgezondheidscentrum. Het oprichten van 
een wijkgezondheidscentrum is geen doel op zich maar wel het toeleiden van mensen tot 
de eerste lijnsgezondheidszorg. Alle drempels moeten weggewerkt worden.
De stuurgroep bestaat nog altijd. 
Er werd door de huisartensenkring een alternatief voorgesteld nl. LINEA. Dit project 
bevat toegankelijke gezondheidszorg, het preventieve luik maar bevat helaas niet de 
forfaitaire vergoeding.

Stand van zaken:
De Stad voert een twee sporenbeleid: 
Enerzijds ondersteunt de Stad het project LINEA. Ook de stuurgroep met alle aanbieders 
is op de kar gesprongen.
Anderzijds, mocht er vroeg of laat een initiatief zijn waarbij een huisartsenkring of een 
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huisartsenpost de stap naar omvorming neemt, dan zal de Stad middelen voorzien. De 
Stad heeft daarvoor ook middelen gekregen van de Provincie voor de inzet van een 
halftime personeelslid (50.000 euro).

Even was er sprake van een omvorming naar een wijkgezondheidscentrum maar dit is 
helaas niet doorgegaan door een aantal maatregelen van minister De Block (moratorium) 
zodat het oprichten van een dergelijk centrum onmogelijk was.

Zoals reeds gesteld is de doelstelling van LINEA dezelfde behalve de forfaitaire 
vergoeding. LINEA is gestart op 1 januari 2017. Er zijn 46 huisartsen en een 40-tal 
patiënten. Er zijn ook kinesisten bij betrokken. Intussen vond reeds een eerste evaluatie 
plaats: het aantal patiënten mogen nog stijgen. De huisartsen hebben nu veel meer zicht 
op een doorverwijzing. Ze sturen veel meer door. Momenteel wordt gekeken voor een 
uitbreiding naar tandartsen en apothekers. Dit wordt nu uitgeschreven wat betreft de 
apothekers. Wat betreft de tandartsen zitten we momenteel vast. Er wordt geprobeerd te 
landen april-mei.
Er zal ook gekeken worden om dit te implementeren in een ruimere zone dan Roeselare.

Repliek van mevr. Tania Feys:

Ik ben blij voor de gedane inspanningen. Dit blijft een moeilijk item voor sommige 
mensen.
 

IR 4 Mondelinge vraag van raadslid Gerdi Casier: Buurtcomposteren

Indiener(s):
Gerdi Casier, Sp.a

Toelichting:
Ik heb me laten informeren door de stad Torhout die zowel in sensibiliseren, informeren 
en daadwerkelijk handelen inzake composteren en buurtcomposteren een duidelijk 
verhaal heeft.

'Kan het Roeselaarse beleid nog meer inzetten op buurtcomposteren? En een 
samenwerkingsverband realiseren tussen het stadsbestuur, de milieudienst en de 
Roeselaarse compostmeesters om dit tot uitvoering te brengen?'

Van waar de vraag? Waarom? Wat was de aanleiding?

 omdat bewoners van appartementen en serviceflats geen compostbak kunnen 
plaatsen, in hun geval deponeren ze dan ook hun gft-afval in de restafvalzak die 
dan vervolgens richting verbrandingsoven vertrekt

 door dit te vermijden zou de stad waardevolle grondstof kunnen genereren die in 
de parken gebruikt kan worden, in tijden van klimaatswitchen een mooie 
doelstelling, een schitterende uitdaging

 omdat ik merk bij de stad Torhout dat men dit aangrijpt om de burger te 
sensibiliseren ( er is een duidelijk plan van activiteiten) en om de burger  te 
informeren ( de lijst composteerbaar / niet composteerbaar is een belangrijke 
informatieve bron)

 omdat ik merk dat een duidelijke organisatie ook rendeert - mensen worden 
geïnformeerd over waar, openingstijden en hoe deelnemen - resulteert in 
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daadwerkelijke deelnemers ( 180 appartementsbewoners nemen deel aan project 
park Ravenshof met een gemiddelde van 100 bezoekers per week)

Antwoord van schepen Bouckenooghe:

Ja, maar. 
De stad staat zeker 1OO% achter wijkcomposteren. Dit levert zowel qua milieuaspect als 
sociaal aspect voordelen op.

stand van zaken:
Er zijn een aantal compostmeesters die nu de technische aspecten onder de knie hebben. 
Ze hebben hiervoor een cursus gevolgd en zijn bereid iets te doen.

De Stad kan hierin enkel ondersteunen maar het moet van onderuit komen. De Stad kan 
onmogelijk een wijkcomposteringsplaats creeëren omwille van het feit dat er 
compostmeesters zijn.
Meestal wonen ze er niet en hebben ze geen wijkbetrokkenheid.
Composteren is wel heel intens: wat kan er in? Wekelijks moet er een transactie 
gebeuren. De Stad is hiervoor klaar en doet dan ook een oproep.

Tot op vandaag zijn er drie plaatsen, telkens gekoppeld aan een volkstuinproject:
- Wallemeers: Dit wordt vooral gebruikt door de gebruikers van de volkstuinen.
- Appartementsblok waar de volkstuin komt op Licht en Ruimte.
- Fantelsenhof t.h.v. Ten Elsberghe waar een volkstuinproject is met de kinderen van de 
scholen. Dit wordt nog uitgebreid met een compostwerking.

Wanneer de voorwaarde is voldaan van een lokale verankering van mensen die dit vanuit 
de wijk een stukje op zich willen nemen, kan dit wel ondersteund worden.

Repliek van dhr. Gerdi Casier:

Wat mij aantrekt in het verhaal van Torhout is 180 mensen die voor één doel gaan. Dit is 
wel heel spectaculair in het kader van de samenhorigheid.

Antwoord van schepen Filiep Bouckenooghe:

In Roeselare zijn er geen plaatsen waar 180 mensen aan deelnemen.
Wallemeers: 40-tal mensen
Licht en Ruimte: 15-tal.
Mochten er plaatsen zijn, waar de vonken er zijn, zal de Stad dit graag ondersteunen 
maar dit moet van onderuit komen.
De ondersteuning van de compostmeesters is er zeker.

IR 5 Mondelinge vraag van raadslid Stefaan Van Coillie: Oorzaak gladde 
wegen in het centrum

Indiener(s):
Stefaan Van Coillie, CD&V
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Toelichting:
De winter is al even komen piepen en dan moet Roeselare klaar zijn met zijn strooiplan. 
Vorige winter waren er spekgladde wegen in het centrum waarvan de oorzaak niet 
bekend was. Eén van de denkpistes was een reactie van het strooizout op het asfalt.

Vandaar mijn vragen :

 Is de oorzaak van de gladheid al bekend?

 Kan dit in de toekomst vermeden worden?

Antwoord van schepen José Debels:

Vorig jaar werd een onderzoek ingesteld maar de resultaten lieten een tijdje op zich 
wachten.

Onderzoek heeft uitgewezen dat er twee oorzaken aan de basis liggen: nl. teveel strooien 
en pekelen waardoor een fijne laag op het wegdek gevormd wordt en de samenstelling 
van het wegdek (kalkhoudend asfalt).

Er werden reeds preventieve acties ondernomen:
- Pekelen werd uitgeschakeld. Op die plaatsen wordt er nog enkel gestrooid.
- De strooiroute werd bijgestuurd, waardoor er minder frequent over eenzelfde plaats 
gestrooid wordt. Bovendien kregen de medewerkers nog duidelijke instructies mee m.b.t. 
het strooien. 
- Opnemen in het lastenboek: Agentschap Wegen en Verkeer Vlaanderen zal dit bekijken 
om hun lastenboeken in die zin bij te sturen.

Repiek van dhr. Stefaan Van Coillie:

Ik ben blij te horen dat de oorzaak gekend is.

IR 8 Mondelinge vraag van raadslid Francis Reynaert: Mobiliteit aan de 
vaart

Indiener(s):
Francis Reynaert, Open VLD

Toelichting:
Ondanks de hoge- belastingen en grondlasten in Roeselare zijn er gelukkig nog steeds 
talrijke investeerders zoals de industrie rondom het kanaal waar dagelijks vlug een 500 
man direct- en honderden indirect worden tewerkgesteld.

Om deze tewerkstelling te blijven verzekeren werd een tijdje terug het bedrijf Hanekop 
aan de Trakelweg aangekocht door de samenwerking van een 3-tal grote spelers rondom 
ons kanaal.

Dank aan de ondernemers en gelukkig voor het behoud van onze Roeselaarse economie  
runnen zij drie nu samen op beide kanten v/h kanaal honderden meters ver alle 
fabrieken en opslag vanaf de kop van de vaart.
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Het is ten gevolge deze aankoop en de geplande investeringen op deze site Hanekop dat 
het toch zeer opportuun lijkt om de afgesloten rijweg aan de kop van de vaart terug te 
openen. Dit natuurlijk om de omliggende bedrijven toe te laten vlot te kunnen laden- en 
lossen maar het allerbelangrijkste om deze verplaatsingen “veilig” voor de zwakke 
weggebruiker te kunnen laten uitvoeren.

Het blijft een industriële omgeving en men kan toch het op termijn aankomend stijgend 
vrachtverkeer tussen beide kanten niet verplichten via de Veldstraat naar de site 
Hanekop te rijden. Men kan toch begin 2017 niet eerst de Veldstraat fietsaantrekkelijk 
maken door lijnen op de rijweg te plaatsen om dan 1 tot 2 jaar later het gestegen 
vrachtverkeer tussen deze fietsers te laten gaan slalommen. En dit, na eerst de 
vrachtwagens en vele opleggers door een bus-, fiets- en schoolomgeving te hebben laten 
wringen met alle gevaar van dien.  Dit zou een tekort aan lange termijn visie betekenen 
en zeker egoïstisch wezen naar de zwakke weggebruiker toe.    

Ook een draaibeweging via de Schaapsbrug zou volledig in strijd zijn met het fijne stof, 
de veiligheid en ecologisch onverantwoord kilometers te laten omrijden om op een 
steenworp te gaan laden of lossen.

Zijn er daar al binnen het beleid afspraken rond gemaakt en wordt hier zeker rekening 
mee gehouden in het toekomstige mobiliteitsplan?

Anwoord van schepen Griet Coppé:

Het mobiliteitsplan werd door de gemeenteraad goedgekeurd en de visie 2030 werd 
uitgeschreven. Daarin werd niet opgenomen dat de Trakelweg weer zou opengaan. Het 
negatief advies blijft van kracht. Deze werd destijds gesloten in het kader van de visie 
van het Station. Het is niet de bedoeling dat het vrachtverkeer de Veldstraat gebruikt, ze 
moeten de autostrade bereiken via de Schaapbrugge en de Bruanebrug.

In het beleidsplan werden acties voorzien op korte, middellange en lange termijn.

Op korte termijn wordt een studie uitgevoerd m.b.t. de infrastructurele aanpak van het 
rondpunt zwembad tot aan het rondpunt t.h.v. de brandweer. De kop van de vaart wordt 
in deze studie ook bekeken. Dit is nodig voor het uitwerken van een goede visie in het 
kader van de veiligheid van alle weggebruikers.

Repliek van dhr. Francis Reynaert:

De opmaak van het mobiliteitsplan was al bezig voor de aankoop van de site. Na de 
opmaak van het mobiliteitsplan moet een aanpassing  toch nog mogelijk zijn. De 
Veldstraat is niet veilig voor de fietsers, ook niet na het schilderen van de lijnen. Er dient 
opgemerkt te worden dat de vrachtwagens van één fabriek 74 keringen maken in de 
Veldstraat, ook de fietsers moeten hier door en nu dus ook de vrachtwagens. Waarom 
werd dit indertijd afgesloten? Was dit in het kader van de ontwikkeling van een 
recreatiezone, lofts,... maar de fabriek werd nu terug aangekocht.
Waarom afgesloten en waarom behouden?

Antwoord van schepen Griet Coppé:

Dit kadert in de visie van het station. Dit werd ook opgenomen in het mobiliteitsplan.
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De juiste route dient aangereden te worden in het kader van de veiligheid. De veiligheid 
primeert.

Repliek van dhr. Francis Reynaert:

Er zijn hierin 3 grote werkgevers betrokken. Het omrijden is ecologisch niet verantwoord. 
Er dienen silo's door die fabrieken bevoorraad te worden en ze moeten dus 74 keer 
rondrijden.

IR 9 Mondelinge vraag van raadslid Mieke Van Hootegem: Aan de slag 
met voedsel

Indiener(s):
Mieke Van Hootegem, N-VA

Toelichting:
Een gemeente of stad kan zeker bijdragen aan een samenleving waarin voldoende en 
gezonde voeding voor iedereen evident en toegankelijk wordt.

Vandaag bestaan er al diverse lokale acties met betrekking tot gezonde en betaalbare 
voeding. Ik denk aan sociale kruideniers of samenwerkingsverbanden met veilingen, 
buurtwinkels en landbouwers (voedseloverschotten). Scholen kunnen ook een steentje 
bijdragen door acties te ondernemen om gezonde en betaalbare voeding te promoten.

Anderzijds verdient de aanpak van voedselverspilling een grotere aandacht. Jaarlijks 
wordt één derde van het voedsel bestemd voor consumptie verspild.

Uiteraard moet het lokale beleid in de eerste plaats ook de bron van elk voedselverlies 
aanpakken: het vermijden van voedseloverschotten. Maar eenmaal er een overschot is, 
moet deze voeding op een zinvolle manier kunnen terecht komen nl. bij zij die er nood 
aan hebben.

In deze context heb ik volgende vragen:

 Welke lokale acties ondersteunt de stad reeds in het kader van de geschetste 
problematiek?

 Hoe verloopt de samenwerkingsovereenkomst  van de stad en het OCMW met 
Colruyt aangaande het project “ aan tafel met 1-2-3 euro”?

Antwoord van schepen Bart Wenes:

Het thema behandeld eigenlijk 2 componenten, enerzijds het sociale component (wat 
met voedseloverschotten) en anderzijds duurzaamheid (voorkomen van 
voedseloverschotten of tenminste het reduceren ervan).

Zoals u weet, investeert het OCMW met personeelsinzet en substantieel met een 
tussenkomst in de werking van de sociale kruidenier De Graancirkel, nu gevestigd op de 
site Noord, maar op middellange termijn zal verhuizen naar de B-post site waarbij vanuit 
de Graancirkel samenwerkingsovereenkomsten werden afgesloten met de Colruyt, de 
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Carrefour, Delhaize en Bio-Planet. Hun overschotten worden geleverd bij de Graancirkel. 
Twee maal per week kunnen mensen voedsel ophalen.
Kleine handelaars en landbouwers kunnen ook ad hoc hun overschotten aan de 
Graancirkel schenken.

De Stad geeft ook tussenkomsten voor welzijnsvoorzieningen die bezig zijn rond sociaal 
restaurant en herverdeling van voedsel bv. het Manahuis en de Sint-Vincentiusvereniging 
in Beveren.

Stad Roeselare ondertekende dit jaar een overeenkomst in het kader van het Project met 
de Colruyt "Aan tafel in 1-2-3 euro". Dit project ondersteunt kwetsbare mensen om zeer 
goedkoop gezonde voeding te kunnen kopen. Er worden ook workshops georganiseerd 
zodat zij ook een gezonde maaltijd kunnen bereiden.

Vanuit de klimaatsaspecten wordt er meer en meer ingezet op lokale (hoeve) producten.
bv. De Lokaal markt in de Sint-Amandskerk, de overschotten van de REO-veiling.

Tot slot werkt de Stad samen met vzw IMPACT. Dit is een vzw die poogt de 
maatschappelijke uitdagingen zoals voedselverspilling voorkomen of reduceren om te 
buigen tot innovatieve projecten. De Stad is, samen met de Provincie, meegestapt in 
FOODWASTE RSL waarbij aan de hand van kleinschalige projecten en initiatieven met 
mensen uit de doelgroepen gepoogd wordt om zinvol en nuttig om te gaan met voeding 
en de verspilling.
Dit is nu lopende en er werden in de zomer reeds workshops hieromtrent gegeven vooral 
wat betreft voedselverspilling.

Repliek van mevr. Mieke Vanhootegem:

Ik ben blij te horen wat er allemaal bezig is. Ik heb echter nog een vraag m.b.t. de 
Graancirkel. Wat met vlees of voedsel die niet lang kan bewaard worden.

Antwoord van schepen Bart Wenes:

De Graancirkel haalt dit op in een verdeelcentrum in Kuurne en er wordt ook met een 
bestelwagen rond gereden naar de verschillende supermarkten om dergelijke 
voedseloverschotten op te halen. Er is ook een beperkte ruimte om dit in te vriezen. Het 
is de bedoeling om bij de verhuis naar de B-post site dit op te tillen. Dit wordt zeker 
meegenomen in het nieuwe traject zodat er meer mogelijkheden zijn, niet alleen qua 
vaste voeding maar ook naar verse producten.

Repliek van mevr. Mieke Van Hootegem:

Er is ook een probleem van ondervoeding. Er moet ook blijvend aandacht worden 
besteed aan mensen die ondervoed zijn. Denk maar aan de mensen van de derde leeftijd 
die in een rusthuis verblijven of alleen wonen en die door bv. vereenzaming en door 
gebrek aan sociale contacten ondervoed zijn.

IR 10 Mondelinge vraag van raadslid Geert Huyghe: Nieuwe verkaveling 
Kardinaal Cardijnstraat
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Indiener(s):
Geert Huyghe, CD&V

Toelichting:
De laatste weken is er in de pers en op sociale media heel wat te doen geweest over de 
nieuwe verkaveling die wordt gepland op het einde van de Kardinaal Cardijnstraat.
De buurt maakt zich zorgen over de woonkwaliteit van deze nieuwe verkaveling.
Volgens hen zou daar in het verleden heel wat afval gestort zijn, die zou kunnen zorgen 
voor een mogelijke vervuiling van de gronden. 
Graag, mevrouw  de schepen een antwoord op volgende vragen:
Is de stad hiervan op de hoogte? Hoe ver staat de behandeling van de vekaveling? 
Is het openbaar onderzoek reeds afgerond? Hoeveel bezwaren werden ingediend?
Wat zegt het bodemattest uitgereikt door Ovam over deze gronden?
Wanneer kunnen  we een beslissing verwachten? Hoe verloopt de communicatie met de 
buurt?

Antwoord van schepen Nathalie Muylle:

Er werden inderdaad verschillende aspecten hieromtrent in de pers gelezen.

Er werden verschillende voorstellen tot verkaveling ingediend en de Stad is nu gevat door 
één verkavelingsaanvraag die ingediend werd. De mensen die een stuk van de historiek 
van de Stad kennen weten dat dit terrein een oude stortplaats is waar voor de jaren 80 
huishoudelijk afval werd verbrand. Dit is nog voor het ontstaan van de verbrandingsoven 
(MIROM). De problematiek van bodemverontreiniging kwam reeds aan bod in de jaren 
2000 bij de verkaveling Kardinaal Cardijn. Er werd toen door OVAM een bodemonderzoek 
ingesteld en er werd vastgesteld dat de vervuiling heel miniem was. Niet onbelangrijk is 
dat er toen een hele periode van rust hier overgegaan is waardoor de eigenaar de grond 
kon verkopen met een blanco bodemattest.
De nieuwe verkavelingsaanvraag werd, zonder afronding van het overleg met de Stad (er 
waren o.a. een aantal bemerkingen op gebied van mobiliteit), ingediend waardoor we in 
de formele procedure van openbaar onderzoek zijn terecht gekomen. Er werden 16 
bezwaren ingediend, ondertekend door 173 bezwaarindieners. In de bezwaarstukken zijn 
de mensen naar voorgekomen met heel concrete plaatsen waar toen ook chemisch afval 
werd gestort. Dit afval werd bewaard in heel diepe putten, veel dieper dan dat OVAM in 
2000 onderzocht heeft. Dit is uit het openbaar onderzoek naar voor gekomen. Dit is info 
dat OVAM moet zien. OVAM werd dan ook onmiddellijk gecontacteerd en komen voor een 
stuk terug op het attest dat uitgereikt werd in 2000. Er moet bijkomend onderzoek 
gebeuren. Ondertussen heeft OVAM een studiebureau aangesteld om bijkomende 
onderzoeken te doen om te kijken of er nog dieper - dieper dan de 2 à 3 meter dat toen 
onderzocht werd - vervuiling zit. 
De Stad moest nu al een beslissing nemen in het kader van de verkaveling. Er is ook een 
wegenisdossier aan verbonden. In het college van burgemeester en schepenen d.d. 
13.11.2017 werd beslist om deze vergunning te weigeren op basis van een aantal 
inhoudelijke aspecten en het bodemonderzoek. De Stad wacht het resultaat van het 
onderzoek van OVAM af. 
De buurt is enorm belangrijk, alsook hun info. De Stad wil dat de buurt heel goed 
samenwerkt met OVAM omdat zij over heel veel info beschikken.
OVAM is de enige die onderzoek mag uitvoeren op gronden van derden.
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Repliek van dhr. Geert Huyghe:

Dank voor de uitleg.

IR 13 Mondelinge vraag van raadslid Steven Dewitte: Wat met de citie-app 
?

Indiener(s):
Steven Dewitte, Groen

Toelichting:
Wanneer je de sociale media wat volgt of op straat vraagt naar de grootste ergernissen 
van de mensen, dan krijg je heel vaak het zelfde te horen: zwerfvuil en hondenpoep. En 
daar kunnen we ook nog wildplassen aan toevoegen of het moeilijk vinden van vrije 
parkeerplekken.

De oplossing hiervoor is misschien simpeler dan we denken, we hebben ze namelijk op 
zak. Zowat 80% van de Vlamingen heeft een smartphone. Wanneer hierop de citie-app 
geïnstalleerd is, zijn de laatste twee problemen, het vinden van een toilet of een 
parkeerplek, alvast opgelost. Een plannetje met vuilnisbakken en poepbuizen lijkt me 
makkelijk toe te voegen aan de app, zodat ook de excuses van ‘ik vond geen vuilbak’ tot 
het verleden zullen behoren.

 

Nu heb ik er echter niet meteen zicht op in welke mate de citie-app marcheert, twee jaar 
na de lancering. Hebben veel Roeselarenaars hem staan op hun smartphone en zijn ze er 
tevreden mee? Ziet de middenstand er een meerwaarde in? Welke uitbreidingen worden 
er gewenst?

 

Vandaar dus mijn vraag: Hoe zetten we als slimme stad in op een ruimer, veelvuldiger 
en makkelijker gebruik van de citie-app?

Antwoord van burgemeester Kris Declercq:

De citie-app werd twee jaar geleden gestart in Roeselare. Dit is eigenlijk een Roeselaars 
idee om de spaarkaart te vervangen door een digitale spaarkaart als een nieuwe manier 
om aan handel te doen. Het gebruik van de citie-app is al enorm gestegen en kent 
reeds heel veel gebruikers. Met de citie-coins kan je o.a. gratis zwembeurten, 
scheerbeurten en een zachte knuffel krijgen. 
Het systeem slaat aan, maar er is nog werk aan.

Het idee van citie-app werd opgestart door een Antwerps bedrijf en intussen is Joyn er 
nog bijgekomen en beiden hebben zich gejoind.

Bedoeling is om daar meer mee te doen en niet louter vanuit het economisch oogpunt. 
Daarom vind je nu al de parkings terug, het aantal bezetten parkeerplaatsen, de 
openbare toiletten, de gezondheidscentra, hartdefibrillatoren maar het is ook de ambitie 
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om daar verder aan te werken bv. evenementeninfo, hondentoilet, luchtkwaliteit meten 
in de stad; realisatie van de eigen digitale pas (opladen van documenten van het 
stadhuis), Dit moet in één app komen. Op termijn is het de bedoeling om de 1788 te 
koppelen aan de citie-app. De werkgroep smart-city is daar mee bezig.

Repliek van dhr. Steven Dewitte:

Dank voor het antwoord. We zitten met verschillende zaken op dezelfde lijn. Het nuttig 
maken van de app zal het gebruik nog laten stijgen. Nog een tip voor de dienst 
Burgerzaken. De tour met de bus zou ook mogen vermeld worden.

19:54 - Justine Pillaert, gemeenteraadslid betreedt de zitting

IR 12 Mondelinge vraag van raadslid Bert Wouters: Verminderen 
hoeveelheid restafval

Indiener(s):
Bert Wouters, Groen

Toelichting:
 

Naast zwerfvuil, een hardnekkig en moeilijk probleem, is ook de hoeveelheid restafval 
iets waar nog stappen kunnen gezet worden. Er waren tests met uitbreiding van de PMD-
fractie naar PMD+ of een roze zak waar ook folies in mogen. In Mechelen zien we 
bijvoorbeeld dat dit goed werkt. De roze zakken zijn er trouwens tien keer goedkoper 
dan de restafvalzakken, 25 cent tegenover 2,5 euro. Een andere textielaanpak, 
wijkcomposteren,… zijn nog andere mogelijkheden. Maar ook bewustmaking is een 
belangrijk onderdeel van deze problematiek.

 

Welke stappen zal de stad, samen met Mirom, zetten om mensen nog meer te doen 
sorteren, restafval te verminderen? Op welke fracties zit er nog een ruime marge?

 

Antwoord van schepen Marc Vanwalleghem:

Het restafvalcijfer voor Roeselare moet inderdaad nog naar beneden.   

Dit blijkt uit het nieuw uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardige 
bedrijfsafval (planperiode 2016-2022).

Waar stad Roeselare als centrumstad, met de nodige correcties (o.a. groot aanbod 
onderwijsinstellingen) hierdoor als gevolg, vroeger wel het vooropgestelde restafvalcijfer 
haalde, is dit nu niet meer het geval, gezien de correcties weggevallen zijn.

Met het nieuwe uitvoeringsplan heeft Vlaanderen gekozen om voor het afval- en 
materialenbeleid meer op maat van de lokale besturen te werken. Om deze reden zijn de 
Vlaamse lokale besturen in het nieuwe plan gegroepeerd volgens de Belfiusclustering.
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Er is gekozen voor één referentie-doelstelling per cluster.  

Roeselare behoort (met o.a. Turnhout, Mechelen, Vilvoorde, Kortrijk, Genk, Aalst en Sint-
Niklaas) tot de cluster “V14-Regionale steden”.  Het beoogd restafvalcijfer voor deze 
steden is: 150 kg restafval/inwoner/jaar.

Om meer maatwerk te bieden en de steden en gemeenten te begeleiden, wil OVAM 
inzetten op het opzetten van lerende netwerken per cluster.

Dit is bv. opgenomen als actie 6 van het uitvoeringsplan:

“In samenwerking met de VVSG en Interafval worden in de planperiode ‘lerende 
netwerken’ gestart. Binnen zo’n netwerk kunnen lokale besturen bijleren en goede 
praktijkvoorbeelden overnemen van gemeenten die in hun cluster beter scoren”.

Het doel is dus om kennisuitwisseling rond goede praktijken aan te moedigen. Hierin 
neemt OVAM een bindende rol op.

In dit verband is OVAM gestart als eerste lerend netwerk met de Cluster V14-Regionale 
steden, waar Roeselare dus toe behoort.

OVAM heeft alle cluster V14-Regionale steden voorafgaandelijk eens bezocht.  

Voor Roeselare vond dit plaats op 24 oktober 2017. Op dit overleg  was ook MIROM 
vertegenwoordigd.  

Op dit overleg werd vooral gepolst naar de verwachtingen voor de stad, werd gekeken 
waar vooral problemen zitten, en waar vooral nog vragen rond bestaan.

In al die regionale steden is OVAM ook bezig met de opstart van een 
samenwerkingsovereenkomst tussen OVAM en de betreffende steden. In die 
overeenkomst worden ook verschillende lokale uitdagingen in het afval- en 
materialenbeleid opgenomen.

Het lerend netwerk heeft juist de opzet om als platform te dienen om verdere stappen te 
zetten in het lokale afval- en materialenbeleid.

Op 4 december 2017 gaat dit lerend netwerk officieel van start in OVAM zelf, met alle 
V14-Regionale steden.

Het komt er dus op neer dat door het nieuwe restafvalcijfer er heel wat steden en 
gemeenten boven hun toegestaan restafvalcijfer komen en hier dus nog bijkomende 
inspanningen voor gaan moeten doen.

Het is nu echter nog veel te vroeg om hier nu al concrete stappen in te zetten en soms 
drastische stappen met soms grote gevolgen voor de bevolking in te ondernemen. 
Daarom lijkt het zo belangrijk eerst ‘good practices’, die al vele jaren werkend zijn te 
leren kennen en de gevolgen hiervan zeker goed te kunnen inschatten.  

Dus: het opzetten van OVAM hierin met lerende netwerken, is een goede begintool, maar 
daarnaast moet er van uitgegaan worden dat niet alle ‘good practices’, die soms werken 
in bepaalde steden, zomaar op andere steden kunnen gekopieerd worden.

Want iedere stad heeft nog steeds zijn eigenheid.
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Precies daarom zal er nog een tijd nodig blijken waarbij :

MIROM, in overleg met al haar steden en gemeenten bijkomende acties/maatregelen zal 
voorbereiden, deze vooraf zo goed als mogelijk zal proberen in te schatten (financiële 
/materiële consequenties) en zal nagaan of die acties de beoogde resultaten zullen 
hebben en geen negatieve gevolgen zullen hebben op ander vlakken of domeinen.

In dit ganse afval- en materialenverhaal moet er ook van uitgegaan worden dat we leven 
in een heel veranderde economische ‘wereld’ inzake afvalstoffen- en materialenbeleid. 

Over de zaken die u aanhaalt:  textielinzameling, wijkcompostering, sensibiliseren, 
kunnen we zeggen dat we hier al overal op ingaan:

 We zijn volop bezig met nieuwe locaties voor textielcontainers

 We zijn volop bezig met de uitvoering van het proefproject ondergrondse 
glasbollen

 Recent werden alle locaties van bovengrondse glasbollen opnieuw bekeken

 We zijn volop bezig met de uitwerking van het actieplan van het coachingstraject, 
m.n. actie: ‘opmaak vuilnisbakkenplan’, waar we alle straatvuilnisbakken 
geïnventariseerd hebben, bijna alle straatvuilnisbakken gemonitord hebben en we 
nu, i.s.m. OVAM conclusies trekken i.h.k.v. de geplaatste straatvuilnisbakken.

 Systematisch worden ieder jaar bijkomende hondenpoepbuizen geplaatst.

 Het proefproject kindervuilnisbakken wordt uitgebreid naar volgend jaar.

 Het subsidiedossier ‘inzet van compacterende vuilnisbakken’ is momenteel voor 
nazicht bij OVAM.

 De nieuwe communicatieaanpak “Net Roeselare” is een feit.  Diverse 
afvalproblemen komen in die campagne onder de aandacht, o.a. voor volgend 
jaar betreft dit: de sluikstortproblematiek o.a. bij glasbollen.

 Ook wordt verder gewerkt gewekt aan het luik : inzet van camera’s i.h.k.v. 
sluikstorten en zwerfvuil.  

 Wijkcompostering.

Repliek van dhr. Bert Wouters:

Bedankt voor het antwoord. Ik ben blij dat de stad daar actief mee bezig is en de 
zoektocht verder zet. 

IR 11 Mondelinge vraag van raadslid Frederik Declercq: ANPR-camera aan 
het Station - einde Jules Lagaelaan

Indiener(s):
Frederik Declercq, N-VA
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Toelichting:
Op 16 november 2015 werd de ANPR-camera aan het station op het einde van de Jules 
Lagaelaan operationeel.

Ondanks de genomen maatregelen blijft het aantal inbreuken op dagbasis (20 à 25) 
significant hoger dan het aantal dat initieel werd ingeschat (2 per dag)…

Komen er nog bijkomende maatregelen om het aantal inbreuken alsnog te doen dalen?

Antwoord van schepen Griet Coppé:

Bij deze zou ik graag toch de puntjes op de i zetten. Er werd nooit gezegd dat er 
slechts twee overtredingen per dag zouden zijn.  Er werd toen wel geopperd dat de 
investering met amper 2 overtredingen per dag in een jaar zou terugbetaald zijn. Alles 
hangt of van hoe de mensen zich in het verkeer bewegen en hoeveel overtredingen ze 
maken voor ze de ANPR-camera tegenkomen. Het verbod wordt 3 maal aangegeven in 
de Jules Lagaelaan en recent werd nog een bijkomend digitaal bord geplaatst. Er 
werden ook paaltjes geplaatst zodat de mensen die de beweging naar rechts willen 
maken, veel bewegingen moeten doen om dit te kunnen doen.
Dit cijfer blijkt nog mee te vallen en is gelijklopend met de cijfers van Kortrijk. Ook t.h.v. 
de Delaerestraat, Ooststraat en Jan Mahieustraat registreert  de ANPR-camera 10 
gasboetes per dag. Hieruit blijkt dat heel veel autobestuurders de wegcodes negeren en 
hun eigen ding doen. Veiligheid is belangrijk en dit dient afgedwongen te worden bv. 
door de ANPR-camera.

Repliek van dhr. Frederik Declercq:

Het standpunt van N-VA in deze is gekend. Het aantal overtredingen blijft hoog al maakt 
de meerderheid een andere inschatting. Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt 
om het bestuur te feliciteren met het doortastend beleid inzake mobiliteit. 

3 2017_GR_00195 Overdracht van grond bestemd voor het 
openbaar domein uit verkaveling 551, 
Koekuitstraat - Ontwerp van akte - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet

Bijlagen
1. verkavelingsvergunning d.d. 12.06.2017
2. ontwerp van akte
3. meetplan d.d. 12.12.2016

Context en argumentatie
In uitvoering van de verkavelingsvergunning van 12.06.2017 is de verkavelaar verplicht 
tot kosteloze overdracht van de grond bestemd voor opname in het openbaar domein.
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Om dit te regelen werd door notaris Kathleen Van Den Eynde met standplaats te 
Roeselare een ontwerp van akte opgemaakt waarbij de heer Kerckhof Geert en zijn 
echtgenote mevrouw Lagrou Rita, samenwonende te 8800 Roeselare, Vinkeniersstraat 6, 
het volgend onroerend goed kosteloos overdragen aan de Stad:
Stad Roeselare – nabij de Koekuitstraat 5

een perceel grond, gekadastreerd onder Roeselare 7de afdeling, Rumbeke, sectie D 
volgens titel onder deel van nummer 506/E en volgens recente kadastrale legger onder 
deel van nummer 506E P0000 met een oppervlakte volgens meting van 19 ca, en met als 
nieuw gereserveerde perceelsidentificatie 506F P0000.

Het goed is afgebeeld in gele kleur met rode omranding op een meetplan opgemaakt 
door landmeter-expert Delfien De Burghgraeve te Staden op 12.12.2016.

Deze kosteloze overdracht geschiedt om reden van openbaar nut en dit voor opname in 
het openbaar domein van de Stad.

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

Besluit
Met algemene stemmen

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

4 2017_GR_00196 Overdracht van grond met uitrustingswerken 
bestemd voor het openbaar domein uit 
verkaveling 1445, Eugeen Laridonstraat - 
Ontwerp van akte - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet

Bijlagen
1. verkavelingsvergunning d.d. 30.08.2011
2. verkavelingsovereenkomst d.d. 16.12.2011
3. raadsbesluit goedkeuring trace d.d. 28.06.2011
4. proces-verbaal van definitieve oplevering d.d. 29.06.2015
5. ontwerp van akte
6. meetplan d.d. 17.07.2015 met laatste wijziging op 20.02.2017

Context en argumentatie
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De definitieve overname van de uitrustingswerken uit deze verkaveling had plaats op 
29.06.2015 en werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 
06.07.2015.

Het ontwerp en het tracé van straat werden goedgekeurd door de gemeenteraad in 
vergadering van 28.06.2011.

Volgens de bepalingen van de verkavelingsovereenkomst van 16.12.2011 heeft de 
verkavelaar zich verbonden tot kosteloze overdracht van de grond met uitrustingswerken 
voor opname in het openbaar domein na de definitieve overname van de verkaveling.

In uitvoering hiervan werd door notaris Axelle Thiery met standplaats te Roeselare een 
ontwerp van akte opgemaakt, waarbij:

1. “Dumobil” naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 8700 Tielt, 
Felix D’Hoopstraat 180,

2. “Coussée-Bostoen-Invest” naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 
8800 Roeselare, Industrieweg 74,

de volgende onroerende goederen kosteloos overdragen aan de Stad:

Stad Roeselare, Eugeen Laridonstraat
percelen grond, dienstig voor wegenis en groenzone, ten kadaster bekend of het geweest 

volgens recent kadastraal uittreksel 4de afdeling sectie D nummer 678/R/2 P0000 en 
deel van nummers 685/L P0000 en 685/Y/2 P0000, voor een totale oppervlakte volgens 
meting van 82 a 99 ca, en met als nieuw gereserveerde perceelsidentificatie 1344/C 
P0000.

De goederen zijn afgebeeld in gele kleur met blauwe omranding op een meetplan 
opgemaakt door bvba Studiebureau Jonckheere te Brugge op 17.07.2015 met laatste 
wijziging op 20.02.2017.

Deze kosteloze overdracht geschiedt om reden van openbaar nut en dit voor opname in 
het openbaar domein van de stad in uitvoering van de door het college van burgemeester 
en schepenen op 30.08.2011 goedgekeurde verkaveling 1445, Oostnieuwkerksesteenweg 
(voorheen site Lichte en Ruimte) en verkavelingsovereenkomst van 16.12.2011.

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

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De overdracht en het ontwerp van akte worden goedgekeurd.
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6 2017_GR_00204 WEG/371-2017 - Buitengewone 
onderhoudswerken aan landbouwwegen 
dienstjaar 2017 - Lastvoorwaarden en 
gunningswijze  - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 42 van het gemeentedecreet
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 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 2° 
(limiet van € 750.000,00 excl. btw niet overschreden).

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 
en concessies, en latere wijzigingen.

Het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen.Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Bijlagen
1. Bestek
2. Raming
3. Toelichtingssnota
4. Kerkstukweg ontwerp
5. Kerkstukweg lengteprofiel
6. Kerkstukweg dwarsprofielen
7. Kerkstukweg detail
8. Baertsdreef ontwerp
9. Baertsdreef profielen
10. Koolzaadstraat ontwerp

Voorgeschiedenis
De ontwerpopdracht voor de opdracht “Buitengewone onderhoudswerken aan 
landbouwwegen dienstjaren 2016-2017” werd gegund aan ANTEA Belgium nv - afdeling 
Oost-Vlaanderen, Buchtenstraat 9 te 9051 Gent.

Context en argumentatie
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In het kader van de opdracht “Buitengewone onderhoudswerken aan landbouwwegen 
dienstjaar 2017” werd een bestek met nr. WEG/371-2017 opgesteld door de ontwerper, 
ANTEA Belgium nv - afdeling Oost-Vlaanderen, Buchtenstraat 9 te 9051 Gent.

De werken omvatten:

Kerkstukweg

De Kerkstukweg is bekend als buurtweg nr. 27 en is een stuk breder dan visueel 
zichtbaar op het terrein. De officiële breedte kan in de atlas van de buurtwegen 
achterhaald worden. Minimale breedte = 5,60 m
De kerkstukweg is in bestaande toestand een verbindingsweg van 513 m tussen het 
verharde gedeelte van de Kerkstukweg en de Izegemseaardeweg.
Er staat één woning langsheen dit gedeelte met toegang langs een steenslagverharding 
vanuit de Izegemseaardeweg. De weg is hoofdzakelijk een aardeweg. Het gebruik van de 
weg is beperkt tot voetgangers, fietsers en landbouwvoertuigen. Er loopt een 
wandelroute langsheen het pad.

Geplande werken:
Er wordt een karrenspoor aangelegd. Dit bestaat uit twee betonstroken van 0,95 m breed 
met een middenstrook van 0,80 m breed bestaande uit ingezaaide steenslag. Het nieuwe 
karrenspoor zal een breedte van 4,50 m innemen. Het spoor zal op een halve meter van 
de grens aan de kant van de landbouwzone aangelegd worden. Op die manier blijven de 
landbouwvoertuigen op voldoende afstand van de afsluitingen aan de achterkant van de 
verkaveling. De afwatering is zo opgevat dat het water, op plaatsen waar er grachten 
zijn, naar de gracht wordt afgevoerd en op plaatsen waar geen grachten zijn, wordt het 
water naar de landbouwpercelen afgevoerd. Om de zone vrij te houden van andere 
gemotoriseerde voertuigen worden twee tractorsluizen voorzien.

Baertsdreef

De Baertsdreef is een asfaltweg die over een lengte van 160 m aangepakt zal worden. De 
aanzet van de Baertsdreef aan de kant van de Heirweg werd reeds vernieuwd bij de 
werken in de Heirstraat.

Geplande werken:
In de eerste zone zal het typeprofiel van de reeds vernieuwde zone worden 
doorgetrokken tot voorbij de bestaande woningen. Aan de kant van de even nummers zal 
de parkeerstrook geasfalteerd worden en zullen de voetpaden verhard worden. De 
doorsteek van de Krommebeek wordt vernieuwd. In de tweede zone zal de bestaande 
asfaltverharding worden opgebroken. Er wordt een nieuwe fundering voorzien en een 
nieuwe asfaltverharding. Om de afwatering te optimaliseren wordt een greppel voorzien.

Koolzaadstraat

De Koolzaadstraat is een smalle landelijke asfaltweg die aansluit op de 
Moorseelsesteenweg.

Geplande werken:
De werkzone strekt zich uit van de Moorseelsesteenweg tot voorbij de boerderij met 
huisnummer 12. Het eerste gedeelte van de Moorseelsesteenweg tot voorbij het 
containerpark zal worden afgefreesd, voorzien van een greppel en een nieuwe toplaag. In 
de tweede zone wordt overlaging van de bestaande asfaltverharding voorzien. In de 
derde zone wordt de asfalt afgefreesd en voorzien van een nieuwe toplaag.
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De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 183.012,75 excl. btw of 
€ 218.160,08 incl. btw.

De raming excl. btw overschrijdt de limiet voor het gebruik van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking van € 750.000,00 niet.

Er wordt dan ook voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

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

In deze fase van de opdracht zijn er nog geen definitieve financiële gevolgen aan dit 
besluit.
De definitieve financiële gevolgen zullen pas gekend zijn bij gunning van de opdracht.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
Het bestek met nr. WEG/371-2017 en de raming voor de opdracht “Buitengewone 
onderhoudswerken aan landbouwwegen dienstjaar 2017”, opgesteld door de ontwerper, 
ANTEA Belgium nv - afdeling Oost-Vlaanderen, Buchtenstraat 9 te 9051 Gent worden 
goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en 
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 183.012,75 
excl. btw of € 218.160,08 incl. btw.

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

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

7 2017_GR_00183 Toekennen straatnaam "Robert De Manstraat 
(Burgemeester 1965 - 1976)" aan de nieuwe 
verkaveling van Matexi Gitsestraat - 
Principiële vaststelling

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



21/101

Bijlagen
1. Situeringsplan
2. Verkavelingsplan
3. Advies Midwest Brandweerzone dd. 04-10-2017
4. Advies Politiezone RIHO dd. 03-10-2017

Context en argumentatie
Door Matexi nv uit Kortrijk werd op 23.05.2017 een aanvraag tot verkavelen ingediend. 
Het terrein voor de verkaveling is gelegen in de Gitsestraat.
De procedure van het verkavelingsdossier is lopende.

Deze verkaveling is een deel van het te ontwikkelen Woongebied Gitsestraat.

Na intern overleg met de bevoegde schepen wordt voorgesteld om deze straat de naam 
"Robert De Manstraat (Burgemeester 1965 - 1976) te geven.

De nieuwe wegenis geeft geen aansluiting op andere straten, waardoor de bereikbaarheid 
eenvoudig en duidelijk blijft.

Zowel de Brandweerzone Midwest als de Politiezone RIHO verleenden op het voorstel een 
gunstig advies.

Verdere procedure na principiële vaststelling door de gemeenteraad :
•Openbaar onderzoek (bekendmaking door aanplakking + proces-verbaal van afsluiting),
•Advies Cultuurraad,
•Beslissing gemeenteraad voor definitieve vaststelling.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De toekenning van de straatnaam "Robert De Manstraat (Burgemeester 1965 - 
1976)" aan de nieuwe verkaveling van Matexi nv in de Gitsestraat wordt principieel 
vastgesteld.

11 2017_GR_00187 WVI dv - Buitengewone algemene 
vergadering op 21 december 2017 - Agenda 
en toekenning van het mandaat aan de 
vertegenwoordiger - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
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 Decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, artikel 
44: 
§1. De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de 
deelnemers. Voor de gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de 
gemeenteraden uit hun leden, en voor de overige deelnemers door de organen 
die, krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn 
tot deelneming of toetreding te beslissen.

§3. De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald 
voor elke algemene vergadering.

§4. Afgezien van de jaarvergadering waarvan sprake is in artikel 65, tweede lid, 
van dit decreet, wordt nog minstens één buitengewone algemene vergadering 
belegd in de loop van het laatste trimester van elk jaar, om de te ontwikkelen 
activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te bespreken. 
Een door de raad van bestuur opgestelde begroting staat op de agenda van deze 
vergadering."

 Statuten van WVI dv.

Juridische grond
Artikel 43 van het gemeentedecreet
Artikel 35 van het gemeentedecreet

Bijlagen
1. Uitnodiging van de WVI dv op de algemene vergadering
2. Volmacht
3. Verslag van de algemene vergadering van 18.05.2017
4. Begroting 2018
5. Deelname WVI in DVV Westhoek
6. Deelname WVI in DVV Midwest
7. Nota benoeming commissaris voor een periode van 3 jaar en vaststelling 

jaarbezoldiging

Voorgeschiedenis
De Stad Roeselare is aangesloten bij WVI dv.

Context en argumentatie
Met het schrijven d.d. 20 oktober 2017 van WVI dv wordt de vertegenwoordiger namens 
de Stad uitgenodigd tot de buitengewone algemene vergadering op 21 december 2017 
met volgende agenda:

1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 18 mei 2017.
2. Begroting 2018.
3. Deelname WVI in DVV Westhoek
4. Deelname WVI in DVV Midwest.
5. Benoeming nieuwe bestuurders aandelen A: Marc Vanlerberghe (Izegem) en 

Mathijs Goderis (Brugge).
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6. Benoeming nieuwe leden regionale comités (aandelen A): Marc Vanlerberghe 
(Izegem) regionaal comité Roeselare-Tielt, Mathijs Goderis (Brugge), Krista 
Claeys (Oostende) en Kristof Devos (Middelkerke), regionaal comité Oostende-
Brugge. 

7. Benoeming commissaris voor een periode van 3 jaar en vaststelling 
jaarbezoldiging.

8. Mededelingen.

In de gemeenteraadszitting van 21 maart 2016 werd dhr. José Debels aangeduid als 
effectief vertegenwoordiger ter vervanging van dhr. Luc Martens voor de algemene 
vergaderingen van de WVI dv voor de resterende duur van de legislatuur en in zitting 
van 28 april 2014 werd dhr. Gerdi Casier aangeduid als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Stemming volgens fractie
- 20 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; Bert Wouters; Ria Vanzieleghem
- 15 onthouding(en): Maarten Vinckier; Francis Reynaert; Filip Deforche; Immanuel De 
Reuse; Cyriel Ameye; Siska Rommel; Frederik Declercq; Mieke Van Hootegem; Daniel 
Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; Trees Coffyn; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Lien 
Vuylsteke; Kurt Geldhof

Artikel 1
Er wordt goedkeuring verleend aan de vermelde agendapunten op de agenda, waarbij 
een beslissing moet genomen worden en die voorgelegd worden op de buitengewone 
algemene vergadering van WVI dv op 21 december 2017:

1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 18 mei 2017.
2. Begroting 2018.
3. Deelname WVI in DVV Westhoek.
4. Deelname WVI in DVV Midwest.
5. Benoeming nieuwe bestuurders aandelen A: Marc Vanlerberghe (Izegem) en 

Mathijs Goderis (Brugge).
6. Benoeming nieuwe leden regionale comités (aandelen A): Marc Vanlerberghe 

(Izegem) regionaal comité Roeselare-Tielt, Mathijs Goderis (Brugge), Krista 
Claeys (Oostende) en Kristof Devos (Middelkerke), regionaal comité Oostende-
Brugge. 

7. Benoeming commissaris voor een periode van 3 jaar en vaststelling 
jaarbezoldiging.

8. Mededelingen.

Artikel 2
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Aan de aangeduide vertegenwoordiger wordt het mandaat toegekend. Hij wordt 
opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 
gemeenteraad van heden.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan WVI dv, Baron 
Ruzettelaan 35, 8310 Brugge. 

12 2017_GR_00210 Ethias - Buitengewone algemene vergadering 
op 27 november 2017 - Statutenwijziging - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet

Bijlagen
1. Uitnodiging van Ethias d.d. 27.10.2017 op de buitengewone algemene 

vergadering op 27 november 2017 met agenda
2. Jaarlijks rapport

Context en argumentatie
Met het schrijven d.d. 27 oktober 2017 van Ethias worden de aandeelhouders 
uitgenodigd op de buitengewone algemene vergadering op 27 november 2017 met 
volgende agenda:

A/ Omzetting van de onderlinge verzekeringsvereniging in een coöperatieve 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

1. Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 250 van de wet 
van 13 maart 2016 betreffende het statuut van en het toezicht op de 
verzekerings- of herverzekeringsondernemingen.

2. Verslag van de commissaris over de samenvattende staat van activa en passiva 
van de onderlinge verzekeringsvereniging op 30 september 2017, overeenkomstig 
artikel 251 van de wet van 13 maart 2016 betreffende het statuut van en het 
toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen.

3. Omzetting van Ethias Gemeen Recht onderlinge verzekeringsvereniging in een 
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en aanneming van de 
nieuwe tekst van de statuten.

B/ Ontslag/Benoeming
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1. Ontslag van de bestuurders van de onderlinge verzekeringsvereniging.

2. Benoeming van de nieuwe bestuurders van de coöperatieve vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid.

C/ Lezing en goedkeuring van de notulen ter zitting.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

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; Maarten Vinckier; Francis Reynaert; 
Siska Rommel; Frederik Declercq; Mieke Van Hootegem; Daniel Vanden Berghe; Bart De 
Meulenaer; Trees Coffyn; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Lien Vuylsteke; Bert Wouters; 
Kurt Geldhof; Ria Vanzieleghem
- 3 onthouding(en): Filip Deforche; Immanuel De Reuse; Cyriel Ameye

Artikel 1
De statutenwijziging van Ethias wordt goedgekeurd.

13 2017_GR_00211 De Watergroep (VMW cvba) - Buitengewone 
algemene vergadering op  8 december 2017 - 
Statutenwijziging en toekenning van het 
mandaat aan de vertegenwoordiger - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet

Juridische grond
Het decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de vlaamse 
publieke sector

Bijlagen
1. Agenda buitengewone algemene vergadering  op 8 december 2017
2. Toelichting statutenwijziging
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3. Voorstel statutenwijziging
4. busvervoer 1

Context en argumentatie
Met het e-mailbericht d.d. 6 november 2017 van De Watergroep worden de 
aandeelhouders uitgenodigd op de buitengewone algemene vergadering op 8 
december 2017 met volgende agenda:

- Inschrijving van de vennoten
- Bijzondere algemene vergadering: statutenwijziging

Met de statutenwijziging heeft De Watergroep een dubbel doel voor ogen:

 een meer slagvaardige organisatie uitbouwen
 de interactie met haar vennoten verbeteren en versterken

Deze statutenwijziging heeft betrekking op :

 de hervorming van de raad van bestuur
 de hervorming van de provinciale bestuursorganen
 de afschaffing van de bureaus

In de gemeenteraadszitting van 21 januari 2013 werden mevr. Tania Feys en mevr. Griet 
Coppé aangeduid als vertegenwoordiger waarvan mevr. Tania Feys met stemrecht.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Stemming volgens fractie
- 20 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; Bert Wouters; Ria Vanzieleghem
- 15 onthouding(en): Maarten Vinckier; Francis Reynaert; Filip Deforche; Immanuel De 
Reuse; Cyriel Ameye; Siska Rommel; Frederik Declercq; Mieke Van Hootegem; Daniel 
Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; Trees Coffyn; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Lien 
Vuylsteke; Kurt Geldhof

Artikel 1
Er wordt goedkeuring verleend aan de statutenwijziging van De Watergroep die zal 
voorgelegd worden op de buitengewone algemene vergadering op 8 december 2017.

Artikel 2
Aan de aangeduide vertegenwoordiger wordt het mandaat toegekend. Hij wordt 
opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen door de 
gemeenteraad in zitting van heden.

Artikel 3



27/101

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan De Watergroep 
(VMW cvba).

15 2017_GR_00198 Gaselwest: Buitengewone algemene 
vergadering d.d. 18 december 2017: 
goedkeuring agendapunten, voorstel tot 
herstructureringsoperatie van de Vlaamse 
Financieringsverenigingen met inkanteling 
van deel FIGGA in Gaselwest, 
statutenwijzigingen en toekenning van het 
mandaat - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet

Juridische grond
Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking van 6 juli 2001 dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan 
de agendapunten van de algemene vergadering en onder meer op expliciete wijze aan de 
voorgestelde splitsing door overneming en aan de voorgestelde statutenwijzigingen. De 
gemeenteraad dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.

Bijlagen
1. Oproeping gemeenten
2. Agp 1 - Voorstel inkanteling - overzicht documenten
3. Agp 1 - Voorstel inkanteling - algemene toelichting
4. Agp 1 - Statutenwijzigingen - commentaarnota
5. Agp 1 - Statutenwijzigingen - ontwerp
6. Agp 1 - Bijzonder verslag RvB - doelwijziging
7. Agp 1 - Bijzonder verslag RvB - nemen van participaties
8. Agp 1 - Bijzonder verslag RvB - splitsing door overneming
9. Agp 1 - Splitsingsvoorstel
10. Agp 1 - Verslag commissaris - doelwijziging
11. Agp 2 - Bespreking art 44 decreet intergemeentelijke samenwerking
12. Agp 2 - Strategienota 2018 - tabellen
13. Agp 2 - Strategienota 2018
14. Agp 3 - Volmachtverlening inzake bestellingen
15. Agp 4 - Statutaire benoemingen
16. Agp 5 - Statutaire mededelingen
17. Nazending gemeenten
18. Agp 1 - Verslag commissaris - splitsing

Voorgeschiedenis
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De Stad Roeselare neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas 
deel aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, Intercommunale Maatschappij voor 
Gas en Elektriciteit van het Westen.

Context en argumentatie
De Stad Roeselare werd per aangetekend schrijven van 18 september 2017 opgeroepen 
om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest 
die op 18 december 2017 plaats heeft in het Eandis-gebouw, President Kennedypark 12 
te 8500 Kortrijk. 

Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 
8 september 2017 werd aan de Stad overgemaakt. Er wordt eveneens verwezen naar het 
dossier dat de dienstverlenende vereniging Figga aan de Stad heeft overgemaakt in het 
kader van haar algemene vergadering die zij op 18 december e.k. organiseert.

Inkanteling van deel FIGGA in GASELWEST – SPLITSING DOOR OVERNEMING

De bestuursorganen van de dienstverlenende vereniging Figga, van de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest en van de nieuw opgerichte vennootschap Zefier 
cvba hebben te kennen gegeven te willen overgaan tot een algehele splitsing van de 
activa en passiva van Figga waarbij Gaselwest en Zefier elk een gedeelte van de 
activiteiten van Figga overnemen.

Deze splitsing kadert in een globale herstructureringsoperatie van de zes huidige 
Vlaamse financieringsverenigingen die ertoe strekt om de activiteiten van deze 
verenigingen beter te laten aansluiten bij de huidige organisatie van de energiemarkt en 
de Vlaamse intergemeentelijke structuren te rationaliseren. Concreet leidt dit ertoe dat 
de productiebelangen in ondernemingen actief in milieuvriendelijke energieopwekking, 
aangehouden door Figga en de andere financieringsverenigingen, afgesplitst worden naar 
Zefier cvba, terwijl de belangen in de transportnetbeheerders ingekanteld worden in 
Gaselwest, wat Figga betreft, en in de andere zuster-distributienetbeheerders (DNB’s), 
wat de andere financieringsverenigingen betreft.

De belangen in de transportnetbeheerders Elia en Fluxys zijn gebundeld in de 
Strategische participaties Publi-T en Publigas die worden overgenomen door de 
distributienetbeheerders, waaronder Gaselwest.  Samen met deze activa nemen de 
distributienetbeheerders eveneens de eventuele betrokken leningen over.

Ook de bestaande leningen van Figga die in opdracht van de gemeenten/steden zijn 
aangegaan vóór 1 januari 2018 met het oog op de verwerving van aandelen in de 
distributienetbeheerder (Ae en Ag)  en van het realiseren van investeringen van 
gemeenten/steden zelf worden ondergebracht bij Gaselwest, samen met de zogeheten 
“gouden aandelen” in Telenet Group Holding nv.

Gaselwest verkrijgt alle rechten en plichten beschreven in de overeenkomsten waarbij 
Figga partij is en die met voormelde vermogensbestanddelen verband houden. 

Binnen Gaselwest worden voor de groep van de Vlaamse gemeenten afzonderlijke 
rekeningsectoren met individuele rekeningstaten gecreëerd teneinde het afzonderlijke 
beheer van de ingevolge de splitsing ingebrachte vermogensbestanddelen mogelijk te 
maken. Zo blijven de bestaande rechten en plichten van de deelnemers ook na de 
splitsing gerespecteerd. Er wordt voorzien in een voorkeurrecht bij toekomstige kapitaal-
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verhogingen van de rekeningsectoren die op de ingevolge de splitsing ingebrachte 
vermogensbestanddelen betrekking hebben.

Ingevolge de voorgestelde splitsing bekomt de gemeente/stad aandelen Gaselwest en 
Zefier in overeenstemming met de proportionele rechten ten aanzien van het resultaat 
van de deelnemingen die ingebracht worden. De wijze van toekenning van de nieuwe 
aandelen wordt toegelicht en verantwoord in het splitsingsvoorstel en het bijzonder 
verslag van de raad van bestuur en is gebaseerd op de rechten van de deelnemers op de 
Strategische participaties die voor rekening van de deelnemers gefinancierd werden.

STATUTENWIJZIGINGEN

Het voorstel brengt eveneens een aantal statutenwijzigingen met zich mee die ervoor 
zorgen dat de bestaande rechten van de deelnemers gerespecteerd blijven en de nieuw 
verkregen vermogensbestanddelen afzonderlijk beheerd worden.

De voornaamste statutenwijzigingen zijn :

 de uitbreiding van het doel van de vereniging met de subactiviteit inzake het 
beheer van Strategische participaties, waaronder het verwerven en/of het 
financieren ervan, en bijkomend: het verzorgen en opvolgen van financieringen 
die door de voormalige financieringsvereniging Figga vόόr 1 januari 2018 zijn 
verstrekt aan de deelnemende gemeenten met het oog op de verwerving van 
aandelen distributienetbeheer Ae en Ag en/of het realiseren van investeringen die 
voorzien zijn in hun budget, het beheer van de Gouden aandelen (Telenet) en de 
daaraan verbonden rechten;

 de toevoeging van een aantal definities, zoals o.m. deze van de Strategische 
participaties, de rekeningsectoren en de gouden aandelen;              

 de creatie van aandelen Apt voor Publi-T en Apg voor Publigas;
 de vermelding van de ‘Gouden aandelen’ in Telenet Group Holding nv en de 

creatie van aandelen Ate per gemeente/stad;      
 het principe dat elke gemeente/stad inbreng doet van de subactiviteit beheer van 

Strategische participaties;
 de opname van de verbintenissen van de gemeenten/steden inzake financiering 

die vanuit de financieringsvereniging worden overgenomen en de machtiging door 
de gemeenten/steden verleend om voormelde financiële lasten, beheerskosten en 
tekorten te laten verrekenen op de aan de gemeente/stad toekomende 
dividenden;

 een aangepaste omschrijving van de bevoegdheden van de bestuursorganen;
 een beperking van de stemrechten van de nieuwe aandelen op de algemene 

vergadering in het kader van beslissingen die verband houden met het 
distributienetbeheer van elektriciteit en gas, in die zin dat de deelnemers nooit 
meer stemrechten kunnen uitoefenen dan dat zij hebben in functie van hun 
aandelenbezit in het kader van het distributienetbeheer. Met betrekking tot de 
nieuw ingebrachte vermogensbestanddelen wordt echter gestemd in functie van 
de aandelen Apt en Apg;

 de invoering van de mogelijkheid om subrekeningsectoren te creëren;
 de verdeling van de winst met betrekking tot de aandelen Apt, Apg en Ate 

overeenkomstig de participaties binnen de verschillende soorten aandelen;
 bij de beëindiging van de intergemeentelijke samenwerking en de uittreding van 

een deelnemer worden in het kader van de subactiviteit beheer van Strategische 
participaties en de overgenomen financieringen de bestaande statutaire 
bepalingen van de financieringsvereniging overgenomen.
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In de gemeenteraadszitting van 18 februari 2013 werd dhr. José Debels aangeduid als 
effectief vertegenwoordiger en mevr. Tania Feys als plaatsvervangend vertegenwoordiger 
voor het bijwonen van de algemene vergaderingen van Gaselwest voor de resterende 
duur van de legislatuur.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Stemming volgens fractie
- 20 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; Bert Wouters; Ria Vanzieleghem
- 15 onthouding(en): Maarten Vinckier; Francis Reynaert; Filip Deforche; Immanuel De 
Reuse; Cyriel Ameye; Siska Rommel; Frederik Declercq; Mieke Van Hootegem; Daniel 
Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; Trees Coffyn; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Lien 
Vuylsteke; Kurt Geldhof

Artikel 1
keurt de agendapunten van de algemene vergadering in buitengewone zitting van de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 18 december 2017 goed :

1.  Voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen 
en inkanteling van deel Figga in Gaselwest
1.1.   Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie 
van de Vlaamse financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de 
activiteiten van Figga in Gaselwest.

1.2.   Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking 
zijn gesteld van de deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging 
Figga, de overnemende opdrachthoudende vereniging Gaselwest en de 
overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 733 van het Wetboek van 
vennootschappen, met name:
a.  het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek 
van vennootschappen door de raden van bestuur van de te splitsen 
dienstverlenende 
vereniging en van de overnemende opdrachthoudende vereniging en de 
overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
b.  de volgende bijzondere verslagen:
          (i)  het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het 
splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 730 van het Wetboek van 
vennootschappen;
          (ii)het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel 
overeenkomstig artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen;
De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van 
de vereniging kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere 
verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 730 en 731 van het 
Wetboek van vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken 
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verkrijgen.

1.3.   In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich 
hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de bij de 
splitsing betrokken verenigingen en vennootschap tussen de datum van het 
splitsingsvoorstel en de datum van de algemene vergadering die tot de splitsing 
besluit.

1.4.   Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende 
voorwaarden en tijdsbepaling.

1.5.   Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel 
opgenomen opschortende voorwaarden of de afstand van deze opschortende 
voorwaarden door de raden van bestuur van de bij de splitsing betrokken 
rechtspersonen in wiens voordeel de relevante opschortende voorwaarden 
bedongen zijn en alleszins onder de opschortende tijdsbepaling opgenomen in het 
splitsingsvoorstel:
a.  Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing 
door overneming, ten gevolge van ontbinding zonder vereffening van het gehele 
vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen van de dienstverlenende 
vereniging Figga:
             (i)  deels aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, met zetel te 
President Kennedypark 12, 8500 Kortrijk;
             (ii)deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Zefier, met zetel te Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel;
b.  Beschrijving van de over te nemen activa en passiva;
c.  Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten 
gevolge van de splitsing;
d.  Goedkeuring van de verhoging van het vaste en het variabele gedeelte van het 
kapitaal ingevolge splitsing en bijgevolg van aanpassing van artikel 8 van de 
statuten om dit in overeenstemming te brengen met de verhoging van het vaste 
gedeelte van het kapitaal;
e.  Overeenkomstig artikel 738 van het Wetboek van vennootschappen, wijziging 
van het doel door toevoeging van volgende activiteiten:
             (i)   het beheer, verwerven en of financieren van strategische 
participaties in Publigas en Publi-T,
             (ii) het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die door de 
voormalige financieringsvereniging vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de 
deelnemende 
             gemeenten met het oog op de verwerving van aandelen Ae en Ag van de 
verkrijgende vereniging en/of het realiseren van investeringen die voorzien zijn in 
hun 
             budgetten
            (iii) het beheer van de gouden aandelen in Telenet Group Holding,
             en kennisneming in dit verband van het  bijzonder verslag van de raad 
van bestuur en van het verslag van de commissaris met betrekking tot de staat 
van activa en    
            passiva per 30 juni 2017 in het kader van artikel 413 van het Wetboek 
van vennootschappen;
f.   Artikelsgewijze wijziging van artikel 2bis, 3, 8, 9, 10, 15, 17, 25, 26, 27, 28, 
30, 31, 32 en 37bis van de statuten ten einde onder meer de werking van de 
vereniging in overeenstemming te brengen met de ingevolge de splitsing 
verkregen vermogensbestanddelen, dit conform het ontwerp van statutenwijziging 
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gevoegd bij de agenda.

1.6.   Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor 
de subactiviteit Strategische participaties alsook het verzorgen en opvolgen van 
andere financieringen die door de voormalige financieringsvereniging vόόr 1 
januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende gemeenten met het oog op de 
verwerving van aandelen Ae en Ag en/of het realiseren van investeringen die 
voorzien zijn in hun budget inclusief het beheer van de gouden aandelen en de 
daaraan verbonden rechten.

1.7.   Goedkeuring van de deelneming van de vereniging in de ondernemingen 
waarvan participaties overgedragen worden aan de vereniging in het kader van de 
splitsing, in het bijzonder de ondernemingen Publi-T en Publigas.

1.8.   In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of 
transacties nodig of nuttig in het kader van de splitsing, al dan niet beschreven in 
het splitsingsvoorstel of het bijzonder verslag van de raad van bestuur.

1.9.   Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van 
de desbetreffende machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de 
splitsing en statutenwijziging, met inzonderheid machtiging aan de raad van 
bestuur, met mogelijkheid van subdelegatie voor de punten g., h. en i., om:
a.  van de opschortende voorwaarden zoals vastgesteld in agendapunt 1.4. 
afstand te doen, voor zover bedongen in het voordeel van de vereniging en voor 
zover het volgens het splitsingsvoorstel mogelijk is afstand te doen van deze 
opschortende voorwaarden;
b.  de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden 
ten aanzien van de splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 1.4., vast te 
stellen;
c.  het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes 
vastgelegd in het splitsingsvoorstel;
d.  de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op 
basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van 
de te splitsen vereniging en de  overnemende vereniging per 31 december 2017, 
berekend volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het 
bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de 
cijfers per 31 december 2017;
e.  op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van 
bestuur, de nieuwe aandelen in de vereniging te verdelen over de deelnemers van 
de te splitsen vereniging, berekend volgens de principes vastgelegd in het 
splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel en dit in te 
schrijven in het register van deelnemers;
f.   het definitief bedrag van de kapitaalverhoging ingevolge de splitsing in 
boekhoudkundige continuïteit per 1 januari 2018 vast te stellen, en artikel 8 van 
de statuten hieraan aan te passen;
g.  het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg 
de verwezenlijking van de splitsing van de te splitsen vereniging en de daaruit 
vloeiende kapitaalverhoging van de overnemende vereniging, authentiek vast te 
stellen;
h.  daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te 
doen wat nodig of nuttig kan zijn;
i.   alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de 
beslissingen van de buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de 
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splitsing in de meest brede zin.

2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te 
volgen strategie voor het boekjaar 2018 alsook van de door de raad van bestuur 
opgestelde begroting 2018.

3. Bekrachtiging van de volmachtverlening voor het jaar 2018 inzake bestellingen 
van Gaselwest aan Eandis System Operator cvba.
 

4. Statutaire benoemingen.

5. Statutaire mededelingen.

Artikel 2
zijn goedkeuring te hechten aan 
a. het voorstel tot splitsing door overneming door de opdrachthoudende vereniging 
Gaselwest van een deel van de dienstverlenende vereniging Figga, waarbij op 1 januari 
2018 alle betrokken activa en passiva en alle rechten en plichten, boekhoudkundig 
overgedragen worden aan Gaselwest, mits toekenning aan de Vlaamse deelnemende 
gemeenten van Gaselwest van  aandelen Apt voor de deelnemingen in Publi-T, aandelen 
Apg voor de deelnemingen in Publigas en aandelen Ate voor de deelneming in de 
‘Gouden aandelen’ van Telenet Group Holding nv, zonder aanduiding van nominale 
waarde, volledig volgestort, 
b. de inbreng door de gemeente/stad van de activiteit beheer van Strategische 
participaties bij de opdrachthoudende vereniging Gaselwest;
c. de voorgestelde doel- en statutenwijzigingen van  de opdrachthoudende vereniging 
Gaselwest, 
onder de opschortende voorwaarden van de verwezenlijking van de voorgenomen 
splitsing van Figga;

Artikel 3
de vertegenwoordiger van de Stad, die zal deelnemen aan de algemene vergadering in 
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 18 december 
2017, op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 
gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavige raads-
beslissing.

Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van 
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest, ter attentie van het secretariaat, (in pdf-
versie) uitsluitend op het e-mailadres  intercommunales@eandis.be.

16 2017_GR_00201 Figga dv - Buitengewone algemene 
vergadering op 18 december 2017 - 
Kapitaalverhoging - Goedkeuring

mailto:intercommunales@eandis.be
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Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet

Bijlagen
1. Brief d.d. 16.10.2017 van FIGGA: buitengewone algemene vergadering - 

bijkomende stukken en agendapunten
2. Buitengewone algemene vergadering - FAQ
3. Balans Gaselwest - Zefier
4. Financieel aandeel per gemeente

Context en argumentatie
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband FIGGA 

Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen in te tekenen op een 
kapitaalverhogingen van FIGGA per aangetekend schrijven van 16.10.2017
Hiervoor wordt volgend punt toegevoegd aan de agenda:

Agendapunt 2 bis:

 Verhoging van het variabel gedeelte van het kapitaal door incorporatie van 
reserves

 Uitkering van een tussentijds dividend
 Inschrijvingen op de kapitaalverhoging.
 Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Gelet op het voorstel van incorporatie van reserves

Gelet op het voorstel van liquidatie van de rekening courant

Overwegende dat de Raad van Bestuur van FIGGA op 11 oktober 2017 heeft besloten 
over te gaan tot een kapitaalverhoging ter dekking van de reeds in opdracht van de 
gemeenten verworven financieel vaste activa

Overwegende dat de kapitaalverhoging wordt georganiseerd om de namens de 
gemeenten aangehouden financieel vaste activa ook in de gemeentelijke boekhouding te 
kunnen opvolgen

Overwegende dat naar aanleiding van de kapitaalverhoging de overtollige reserves 
uitgekeerd zullen worden bij wijze van tussentijds dividend

In de gemeenteraadszitting van 18 mei 2015 werden dhr. José Debels en mevr. Michèle 
Hostekint aangeduid als effectieve vertegenwoordigers en dhr. Dirk Lievens en dhr. 
Frederik Nuytten als plaatsvervangende vertegenwoordigers voor de algemene 
vergaderingen van FIGGA dv

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.
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Besluit
Stemming volgens fractie
- 20 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; Bert Wouters; Ria Vanzieleghem
- 15 onthouding(en): Maarten Vinckier; Francis Reynaert; Filip Deforche; Immanuel De 
Reuse; Cyriel Ameye; Siska Rommel; Frederik Declercq; Mieke Van Hootegem; Daniel 
Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; Trees Coffyn; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Lien 
Vuylsteke; Kurt Geldhof

Artikel 1
haar goedkeuring te hechten aan het voorstel van  kapitaalverhoging, incorporatie van 
reserves, aanwending en storting van de rekening courant en de storting van de 
overtollige reserves bij wijze van tussentijds dividend.

in te tekenen op 23.772 aandelen FA voor een nominaal bedrag van 594.300,00 euro

het nog niet volstort opgevraagd kapitaal voor een nominaal bedrag van 403.972,11 euro 
te volstorten

voorgaande te volstorten door incorporatie van reserves voor een bedrag van 998.272,11 
euro

Figga te verzoeken de rekening courant te lichten en indien noodzakelijk bijkomend aan 
te wenden ter volstorting;

FIGGA te verzoeken het aan de gemeente cash uitkeerbaar bedrag n.a.v. incorporatie 
reserves en liquidatie rekening courant voor een bedrag van 34.200,00 euro te storten 
aan de gemeente voor 31/12;

Haar goedkeuring te hechten aan de cash uitkering van reserves door FIGGA voor 31/12 
voor een totaal bedrag van 5.087.931,67 euro, het aandeel van de gemeente hierin 
bedraagt 291.038,78 euro

Artikel 2
De vertegenwoordiger(s) van de Stad die zal/zullen deelnemen aan de algemene 
vergadering van FIGGA op 18 december 2017 op te dragen zijn/hun stemgedrag af te 
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan : 
- Figga, p/a  INTERMIXT Ravensteingalerij 4 b 2 , 1000 Brussel
- de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden.

17 2017_GR_00206 FIGGA dv - Buitengewone algemene 
vergadering op 18 december 2017 - 
Goedkeuring agendapunten, voorstel tot 
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herstructureringsoperatie van de Vlaamse 
Financieringsverenigingen en toekenning van 
het mandaat aan de vertegenwoordiger  - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 44 van het Vlaamse Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 
juli 2001: de gemeenteraad dient zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van 
de algemene vergadering en onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde splitsing 
door overneming.

Juridische grond
Decreet betreffende de intergemeentelijke samenwerking.

Bijlagen
1. Oproeping tot de buitengewone algemene vergadering op 18.12.2017
2. Intermixt - voorstel volledige splitsing vlaamse financieringsverenigingen
3. Voorstel van statutenwijziging
4. Splitsingsvoorstel
5. Bijzonder verslag van de raad van bestuur
6. Bijlage 1: tussentijdse cijfers van de gesplitste vereniging per 30.06.2017
7. Bijlage 2 - voorlopige verdeling van de rechten en verplichtingen van de 

deelnemers van de gesplitste vereniging per 30.06.2017
8. Bijlage 3: tussentijdse cijfers van de overnemende vereniging per 30.06.2017
9. Bijlage 4: tussentijdse cijfers van de overnemende vennootschap per 8 september 

2017
10. Bijlage 5: waarderingsverslag d.d. 29.08.2017 zoals opgesteld door 

pricewaterhousecoopers
11. Bijlage 6: voorlopige bepaling van de ruilverhouding en de wijze van toekenning 

van de aandelen en de verdeling over de deelnemers van de gesplitste vereniging 
op basis van de tussentijdse cijfers per 30 juni 2017

12. Bijlage 7: ontwerp van wijziging van de statuten van de overnemende vereniging
13. Bijlage 8: statuten van de overnemende vennootschap
14. Verslag inzake splitsing FIGGA - deel 1
15. Verslag inzake splitsing FIGGA - deel 2
16. Verslag inzake splitsing FIGGA - deel 3
17. Antwoordformulier

Voorgeschiedenis
De Stad Roeselare is aangesloten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband 
‘FIGGA’.

Context en argumentatie
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Met het schrijven d.d. 15 september 2017 werd de Stad opgeroepen om deel te nemen 
aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van Figga van 18 december 
2017 met volgende agenda:

          Gewone gedeelte van de buitengewone algemene vergadering

1. Statutaire benoemingen.
2. Statutaire mededelingen.

Notariële gedeelte van de buitengewone algemene vergadering

3. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de 
Vlaamse financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten 
van Figga in Gaselwest en Zefier CVBA.

4. Kapitaalvermindering door afschaffing van de rekeningsector van de vereniging 
met kengetal Fd en uitkering van het kapitaal en de reserves die op 
rekeningsector Fd betrekking hebben ingevolge deze kapitaalvermindering aan de 
relevante deelnemers;

5. Incorporatie van reserves van de rekeningsector van de vereniging met kengetal 
Fa in het kapitaal tot volledige volstorting van de aandelen van de gemeenten 
Kluisbergen, Kortrijk, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Meulebeke, Nazareth, 
Pittem, Poperinge, Roeselare, Spiere-Helkijn, Tielt, Veurne, Zonnebeke en Zulte in 
rekeningsector Fa;

6. Incorporatie van reserves van de vereniging in het kapitaal, derwijze dat de 
deelneming van de vereniging in Wind4Flanders, die thans niet gefinancierd is met 
kapitaal maar deels met reserves, voortaan ook deels gefinancierd wordt door 
kapitaal

7. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn 
gesteld van de deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging 
Financieringsvereniging voor de Gemeenten van Gaselwest, de overnemende 
opdrachthoudende vereniging Intercommunale Maatschappij voor Gas en 
Elektriciteit van het Westen en de overnemende coöperatieve vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Zefier, overeenkomstig de bepalingen van artikel 733 
van het Wetboek van vennootschappen, met name:
a) het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek 
van vennootschappen door de raden van bestuur van de te splitsen 
dienstverlenende vereniging en van de overnemende opdrachthoudende 
vereniging en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid.
b) de volgende bijzondere verslagen:
    (i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel 
overeenkomstig artikel 730 van het Wetboek van vennootschappen;
    (ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel overeenkomstig 
artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen;
De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van 
de vereniging kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere 
verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 730 en 731 van het 
Wetboek van vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken 
verkrijgen.

8. In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben 
voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing 
betrokken verenigingen en vennootschap tussen de datum van het 
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splitsingsvoorstel en de datum van de algemene vergadering die tot de splitsing 
besluit.

9. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende 
voorwaarden en tijdsbepaling.

10. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen 
opschortende voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden 
door de raden van bestuur van de bij de splitsing betrokken rechtspersonen in 
wiens voordeel de relevante opschortende voorwaarden bedongen zijn en alleszins 
onder de opschortende tijdsbepaling opgenomen in het splitsingsvoorstel:
a) Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing 
door overneming, ten gevolge van ontbinding zonder vereffening, van het gehele 
vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen van de dienstverlenende 
vereniging Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest:
  (i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Intercommunale Maatschappij 
voor Gas en Elektriciteit van het Westen, met zetel te President Kennedypark 12, 
8500 Kortrijk;
  (ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
Zefier, met zetel te Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel;
b) Beschrijving van de over te dragen activa en passiva;
c) Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten 
gevolge van de splitsing;

11. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties 
nodig of nuttig in het kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het 
splitsingsvoorstel of het bijzonder verslag van de raad van bestuur.

12. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de 
desbetreffende machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de 
splitsing, met inzonderheid machtiging aan de raad van bestuur om:
a) van de opschortende voorwaarden en tijdsbepaling zoals vastgesteld in 
agendapunt 9 afstand te doen, wat de opschortende voorwaarden betreft, voor 
zover bedongen in het voordeel van de vereniging en voor zover het volgens het 
splitsingsvoorstel mogelijk is hiervan afstand te doen;
b) de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten 
aanzien van de splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 9, vast te stellen;
c) het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes 
vastgelegd in het splitsingsvoorstel;
d) de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op 
basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van 
de te splitsen vereniging, de overnemende vereniging en de overnemende 
vennootschap per 31 december 2017, berekend volgens de principes vastgelegd 
in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel, dit na 
revisorale controle van de cijfers per 31 december 2017;
e) op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van 
bestuur, de nieuwe aandelen in de Gaselwest OV en Zefier CVBA te verdelen over 
de deelnemers van de vereniging, berekend volgens de principes vastgelegd in 
het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel en dit in 
te schrijven in het register van deelnemers;
f) het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg 
de verwezenlijking van de splitsing van de te splitsen vereniging en haar 
ontbinding zonder vereffening als gevolg hiervan, authentiek vast te stellen;
g) daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te 
doen wat nodig of nuttig kan zijn;
h) alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de 
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beslissingen van de buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de 
splitsing in de meest brede zin.

Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd

Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de 
algemene vergadering bepaalt

Overwegende dat de raad van bestuur van Figga de splitsing van Figga voorstelt, door 
afsplitsing enerzijds naar Gaselwest en anderzijds naar Zefier CVBA

Overwegende dat de raad van bestuur van Figga te dien einde een splitsingsvoorstel 
heeft opgemaakt samen met de raden van bestuur van Gaselwest en Zefier CVBA en dat 
de raad van bestuur van Figga daarnaast een bijzonder verslag over het 
splitsingsvoorstel heeft opgesteld; dat dit voorstel en verslag aan de gemeente/stad 
bezorgd zijn naar aanleiding van de oproeping tot de algemene vergadering

Overwegende dat de commissaris een verslag zonder voorbehoud heeft opgemaakt met 
betrekking tot het splitsingsvoorstel en dit verslag is nagezonden naar de Stad Roeselare 
per aangetekend schrijven van 16 oktober 2017

Overwegende dat het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag van de raad van bestuur 
melding maken van bepaalde herstructureringen en correcties die nodig zijn in het kader 
van de splitsing met inbegrip van een beperkte statutenwijziging

Overwegende dat het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag van de raad van bestuur 
melding maken van bepaalde balanswijzigingen die nodig zijn in het kader van de 
splitsing (meer bepaald een incorporatie van reserves) en die eveneens aan de algemene 
vergadering worden voorgelegd

In de gemeenteraadszitting van 18 mei 2015 werden dhr. José Debels en mevr. Michèle 
Hostekint aangeduid als effectieve vertegenwoordigers en dhr. Dirk Lievens en dhr. 
Frederik Nuytten als plaatsvervangende vertegenwoordigers voor de algemene 
vergaderingen van FIGGA dv

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Stemming volgens fractie
- 20 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; Bert Wouters; Ria Vanzieleghem
- 15 onthouding(en): Maarten Vinckier; Francis Reynaert; Filip Deforche; Immanuel De 
Reuse; Cyriel Ameye; Siska Rommel; Frederik Declercq; Mieke Van Hootegem; Daniel 
Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; Trees Coffyn; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Lien 
Vuylsteke; Kurt Geldhof

Artikel 1
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om zich, na onderzoek van de documenten die bij de oproeping en de nazending zijn 
gevoegd, de motieven die hierin vervat zijn eigen te maken en zijn goedkeuring te 
hechten aan de dagorde en alle afzonderlijke punten van de dagorde van de 
buitengewone algemene vergadering van Figga van 18 december 2017, zijnde

        
          Gewone gedeelte van de buitengewone algemene vergadering

1. Statutaire benoemingen.
2. Statutaire mededelingen.

Notariële gedeelte van de buitengewone algemene vergadering

3. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de 
Vlaamse financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten 
van Figga in Gaselwest en Zefier CVBA.

4. Kapitaalvermindering door afschaffing van de rekeningsector van de vereniging 
met kengetal Fd en uitkering van het kapitaal en de reserves die op 
rekeningsector Fd betrekking hebben ingevolge deze kapitaalvermindering aan de 
relevante deelnemers;

5. Incorporatie van reserves van de rekeningsector van de vereniging met kengetal 
Fa in het kapitaal tot volledige volstorting van de aandelen van de gemeenten 
Kluisbergen, Kortrijk, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Meulebeke, Nazareth, 
Pittem, Poperinge, Roeselare, Spiere-Helkijn, Tielt, Veurne, Zonnebeke en Zulte in 
rekeningsector Fa;

6. Incorporatie van reserves van de vereniging in het kapitaal, derwijze dat de 
deelneming van de vereniging in Wind4Flanders, die thans niet gefinancierd is met 
kapitaal maar deels met reserves, voortaan ook deels gefinancierd wordt door 
kapitaal

7. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn 
gesteld van de deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging 
Financieringsvereniging voor de Gemeenten van Gaselwest, de overnemende 
opdrachthoudende vereniging Intercommunale Maatschappij voor Gas en 
Elektriciteit van het Westen en de overnemende coöperatieve vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Zefier, overeenkomstig de bepalingen van artikel 733 
van het Wetboek van vennootschappen, met name:
a) het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek 
van vennootschappen door de raden van bestuur van de te splitsen 
dienstverlenende vereniging en van de overnemende opdrachthoudende 
vereniging en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid.
b) de volgende bijzondere verslagen:
    (i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel 
overeenkomstig artikel 730 van het Wetboek van vennootschappen;
    (ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel overeenkomstig 
artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen;
De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van 
de vereniging kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere 
verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 730 en 731 van het 
Wetboek van vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken 
verkrijgen.

8. In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben 
voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing 
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betrokken verenigingen en vennootschap tussen de datum van het 
splitsingsvoorstel en de datum van de algemene vergadering die tot de splitsing 
besluit.

9. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende 
voorwaarden en tijdsbepaling.

10. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen 
opschortende voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden 
door de raden van bestuur van de bij de splitsing betrokken rechtspersonen in 
wiens voordeel de relevante opschortende voorwaarden bedongen zijn en alleszins 
onder de opschortende tijdsbepaling opgenomen in het splitsingsvoorstel:
a) Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing 
door overneming, ten gevolge van ontbinding zonder vereffening, van het gehele 
vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen van de dienstverlenende 
vereniging Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest:
  (i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Intercommunale Maatschappij 
voor Gas en Elektriciteit van het Westen, met zetel te President Kennedypark 12, 
8500 Kortrijk;
  (ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
Zefier, met zetel te Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel;
b) Beschrijving van de over te dragen activa en passiva;
c) Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten 
gevolge van de splitsing;

11. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties 
nodig of nuttig in het kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het 
splitsingsvoorstel of het bijzonder verslag van de raad van bestuur.

12. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de 
desbetreffende machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de 
splitsing, met inzonderheid machtiging aan de raad van bestuur om:
a) van de opschortende voorwaarden en tijdsbepaling zoals vastgesteld in 
agendapunt 9 afstand te doen, wat de opschortende voorwaarden betreft, voor 
zover bedongen in het voordeel van de vereniging en voor zover het volgens het 
splitsingsvoorstel mogelijk is hiervan afstand te doen;
b) de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten 
aanzien van de splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 9, vast te stellen;
c) het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes 
vastgelegd in het splitsingsvoorstel;
d) de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op 
basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van 
de te splitsen vereniging, de overnemende vereniging en de overnemende 
vennootschap per 31 december 2017, berekend volgens de principes vastgelegd 
in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel, dit na 
revisorale controle van de cijfers per 31 december 2017;
e) op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van 
bestuur, de nieuwe aandelen in de Gaselwest OV en Zefier CVBA te verdelen over 
de deelnemers van de vereniging, berekend volgens de principes vastgelegd in 
het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel en dit in 
te schrijven in het register van deelnemers;
f) het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg 
de verwezenlijking van de splitsing van de te splitsen vereniging en haar 
ontbinding zonder vereffening als gevolg hiervan, authentiek vast te stellen;
g) daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te 
doen wat nodig of nuttig kan zijn;
h) alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de 
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beslissingen van de buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de 
splitsing in de meest brede zin.

Artikel 2
De vertegenwoordiger(s) van de stad die zal/zullen deelnemen aan de algemene 
vergadering van Figga van 18 december 2017 op te dragen zijn/hun stemgedrag af te 
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te 
behandelen agendapunten.

Artikel 3
Een afschift van deze beslissing wordt bezorgd aan FIGGa dv, P/a Intermixt, 
Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel.
Een digitaal afschrift wordt verstuurd naar lieven.ex@intermixt.be

18 2017_GR_00199 TMVW: Buitengewone algemene vergadering 
op 22 december 2017 - Agenda en 
statutenwijziging - toekenning van het 
mandaat aan de vertegenwoordiger - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking in 
het bijzonder artikel 25 e.v.

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 decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna het 
DIS), in het bijzonder artikel 25 e.v.;

Het samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014 tussen het Vlaamse Gewest, het 
Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de 
gewestgrensoverschrijdende intercommunales, waarmee bij het decreet van 24 april 
2014 instemming werd betuigd, ingevolge waarvan de werking en organisatie van TMVW 
aangepast dient te worden aan het DIS;

Bijlagen
1. Brief oproeping buitengewone algemene vergadering
2. Agenda voor buitengewone algemene vergadering
3. Krachtlijnennota Statutenwijziging

mailto:lieven.ex@intermixt.be
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4. Ontwerp statutenwijziging met bijlagen
5. Bijlage 1 - lijst van de vennoten, de activiteiten met geografizche sectie waarvoor 

zij aangesloten zijn
6. Bijlage 2 - lijst van de vennoten met vermelding van het aantal aandelen per 

vennoot
7. Bijlage 3 - financieringsreglement Zuivering en Wegenis
8. bijlage 4 - financieringsreglement inzake de secundaire activiteit
9. Huishoudelijk reglement
10. Bijzonder verslag van de raad van bestuur
11. Bijzonder verslag van de commissaris-revisor en het college van commissarissen
12. Staat van activa en passiva per 30.09.2017
13. kapitalisatietabel - deel 1
14. kapitalisatietabel - deel 2
15. Antwoordformulier aanwezigheid

Voorgeschiedenis
In de gemeenteraadszitting van 19 december 2016 werd beslist om toe te treden tot de 
divisie Aanvullende Diensten van TMVW.

Context en argumentatie
Gelet op het feit dat TMVW voornemens is om, teneinde zijn werking en organisatie aan 
te passen aan het DIS, over te gaan tot een geheel van samenhangende verrichtingen 
die een transitie naar het voormelde decreet zullen bewerkstelligen. Deze verrichtingen 
omvatten de oprichting van een nieuwe dienstverlenende vereniging, de 
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Services (afgekort TMVS) door 
TMVW en een reeks van de huidige A-vennoten van TMVW. Naast een inbreng in cash in 
TMVS door TMVW in eigen naam en voor eigen rekening enerzijds en anderzijds een 
inbreng in cash die door TMVW wordt voorgeschoten voor de medeoprichters van TMVS, 
zal TMVW ter gelegenheid van deze oprichting overgaan tot een inbreng in natura van de 
divisie Aanvullende Diensten in TMVS. De aandelen in het kapitaal van TMVS die TMVW in 
ruil voor deze inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten ontvangt, zal TMVW 
bij wijze van scheidingsaandeel uitkeren aan de A-vennoten die samen met haar TMVS 
oprichten en uittreden uit TMVW ten belope van hun A-aandelen (waaraan de divisie 
aanvullende diensten ten grondslag ligt) (“aandelenswap”). Ten slotte zal TMVW 
overgaan tot een wijziging van haar statuten teneinde deze te conformeren aan het DIS;

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van TMVW tot uitstel van de 
buitengewone algemene vergadering van TMVW die plaats zou vinden op 30 juni 2017 
teneinde de raad van bestuur toe te laten om, met maximale betrokkenheid van de 
vennoten van TMVW een nieuw voorstel te formuleren inzake de toekomstige 
samenstelling van de raad van bestuur met inachtneming van de richtlijnen van de 
toezichthoudende overheid;

Gelet op het feit dat het overlegorgaan opgericht overeenkomstig artikel 25 van het 
decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking met het oog op het bestuderen 
van de mogelijkheden en voorwaarden voor de oprichting van TMVS, overeenkomstig 
artikel 26 van hetzelfde een oprichtingsdossier ter beschikking heeft gesteld waarin de 
volgende documenten opgenomen zijn:

 een omstandige motiveringsnota;
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 een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en 
de daaraan verbonden wijze van dienstverlening, en met een beschrijving van de 
bestuurlijke organisatie van de dienstverlenende vereniging;

 een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van 
de bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de in te zetten middelen, en de 
controlemogelijkheden op de uitvoering;

 een ontwerp van statuten;

Gelet op de presentatie “Oprichting TMVS” die een concretisering bevat van de principes 
uiteengezet in het hogervermelde oprichtingsdossier en die eveneens werd goedgekeurd 
door het voormelde overlegorgaan. Deze presentatie maakt een integraal onderdeel uit 
van het oprichtingsdossier.

Gelet op het feit dat het overlegorgaan op 20 september 2017 opnieuw is 
samengekomen teneinde een gewijzigde versie van het ontwerp van statuten van TMVS, 
met inbegrip van een gewijzigd ontwerp huishoudelijk reglement, goed te keuren. Dit 
gewijzigde ontwerp van statuten alsook het gewijzigde ontwerp van huishoudelijk 
reglement maken een integraal onderdeel uit van het oprichtingsdossier en werden aan 
de vennoten ter beschikking gesteld;

Gelet op het feit dat de A-vennoten van TMVW die zullen deelnemen aan de oprichting 
van TMVS, in eigen naam en voor eigen rekening zullen inschrijven op nieuwe aandelen 
in TMVS, ter gelegenheid van de oprichting, maar dat de betaling van de volstorting van 
deze aandelen zal worden voorgeschoten door TMVW;

Gelet op de samenvattende TMVS kapitalisatietabel die een overzicht weergeeft van het 
kapitaal en het aandeelhouderschap van TMVS bij oprichting en de daaropvolgende 
kapitaalsverrichtingen;

Gelet op het overzicht van terug te nemen F1-aandelen;

Gelet op het overzicht van terug te nemen TK- en DK –aandelen. Gelet op het bijzonder 
verslag overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van vennootschappen en (voor 
zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke samenwerking 
inzake de hogervermelde inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door 
TMVW in TMVS opgesteld door TMVW als medeoprichter van TMVS;

Gelet op het controleverslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 395 van het 
Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het 
decreet intergemeentelijke samenwerking inzake de hogervermelde inbreng in natura 
van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS opgesteld door Figurad 
Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-
Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door de Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor;

Gelet op artikel 29 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking ingevolge waarvan het besluit tot deelname van TMVW aan het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband TMVS tot de bevoegdheid van de algemene 
vergadering van TMVW behoort;

Gelet op het dossier inzake de statutenwijziging van TMVW zoals overgemaakt aan de 
vennoten van TMVW naar aanleiding van de geplande buitengewone algemene 
vergadering van 22 december 2017, waarin de volgende documenten werden 
opgenomen:



45/101

    I. de “Krachtlijnen nota” met daarin vervat een artikelsgewijze bespreking van de 
voorgestelde wijzigingen aan de statuten van TMVW;

   II. een ontwerp van de gewijzigde statuten van TMVW met als bijlagen:

      a. de lijst van vennoten, de activiteit(en) met geografische sectie waarvoor zij zijn 
aangesloten en de regio waartoe zij behoren;

      b. de lijst van vennoten met vermelding van het aantal aandelen per vennoot;

     c. het financieringsreglement Zuivering en Wegenis;

    d. het financieringsreglement inzake de secundaire activiteit;

Gelet op de gewijzigde versie van het ontwerp van statuten van TMVW, met inbegrip van 
een gewijzigd ontwerp huishoudelijk reglement van TMVW, dat een wijziging inhoudt ten 
aanzien van de originele ontwerpen voor wat betreft de samenstelling van de raad van 
bestuur en het directiecomité van TMVW;

Gelet op de artikelen 23, 35 en 39 van de ontwerpstatuten van TMVW met betrekking tot 
de samenstelling van respectievelijk de raad van bestuur, de regionale adviescomités 
voor domeindiensten en het adviescomité voor secundaire diensten;

Gelet op het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van 
vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW opgesteld door de 
raad van bestuur van TMVW;

Gelet op het controleverslag van de commissaris van TMVW overeenkomstig artikel 413 
van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel van 
TMVW opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 
Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door Tim Van 
Hullebusch, bedrijfsrevisor;

Gelet op de uitnodigingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW die 
gehouden zal worden op 22 december 2017, waarin tevens de agenda werd meegedeeld 
en de agendapunten werden toegelicht:

1. Bespreking en goedkeuring van het oprichtingsdossier van TMVS zoals voorbereid 
door het overlegorgaan houdende:
a) omstandige motiveringsnota;
b) bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de 
daaraan verbonden wijze van dienstverlening, en met een beschrijving van de 
bestuurlijke organisatie van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging;
c) een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving 
van de bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de in te zetten middelen, en 
de controlemogelijkheden op de uitvoering;
d) een ontwerp van statuten met inbegrip van het huishoudelijk reglement;
e) de presentatie “Oprichting TMVS”.

2. Goedkeuring tot de inschrijving op en volstorting van A-aandelen van TMVS door 
TMVW ter gelegenheid van de oprichting van TMVS door een inbreng in speciën.
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3. Goedkeuring tot de inschrijving op en volstorting van A-aandelen van TMVS door 
de mede-oprichtende deelnemers ter gelegenheid van de oprichting van TMVS 
door een inbreng in speciën.

4. Kennisname en goedkeuring van het controleverslag van de bedrijfsrevisor 
overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van vennootschappen en (voor 
zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke 
samenwerking met betrekking tot de inbreng in natura van de divisie Aanvullende 
Diensten door TMVW in TMVS.

5. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 395 
van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, 
vierde lid van het decreet intergemeentelijke samenwerking inzake de inbreng in 
natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS.

6. Besluit tot de inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in 
TMVS ter gelegenheid van diens oprichting.

7. Oprichting TMVS middels een inbreng in natura en een inbreng in cash.

8. Wijziging van de aard van het scheidingsaandeel van de A-aandelen zoals 
opgenomen in artikel 21 van de statuten.

9. Goedkeuring van terugname van A-aandelen.

10. Toekenning van een scheidingsaandeel aan de A-vennoten:
a) aan de A-vennoten die besloten hebben tot oprichting van en deelneming in 
TMVS: scheidingsaandeel in natura in de vorm van A-aandelen in TMVS;
b) aan de A-vennoten die niet besloten hebben tot oprichting van en deelneming 
in TMVS: scheidingsaandeel door de uitkering van de waarde van de A-aandelen 
in cash.

11. Volmacht aan de raad van bestuur tot inschrijving van de uittreding van de 
betrokken vennoten met betrekking tot de A-aandelen in het aandelenregister van 
TMVW en tot uitkering van een scheidingsaandeel.

12. Goedkeuring van de gedeeltelijke terugname van F1-aandelen ingevolge de 
terugname van A-aandelen en de toekenning van een scheidingsaandeel.

13. Volmacht aan de raad van bestuur tot inschrijving van de gedeeltelijke terugname 
van F1-aandelen ingevolge de terugname van A-aandelen in het aandelenregister 
van TMVW en tot uitkering van een scheidingsaandeel.

14. Goedkeuring van de omvorming en splitsing van de niet teruggenomen A-
aandelen naar F2-aandelen en daaropvolgend de schrapping van de categorie A-
aandelen.

15. Goedkeuring van de gedeeltelijke terugname van TK- en DK-aandelen en de 
toekenning van een scheidingsaandeel.

16. Volmacht aan de raad van bestuur tot inschrijving van de gedeeltelijke terugname 
van de TK- en DK-aandelen in het aandelenregister van TMVW en tot uitkering van 
een scheidingsaandeel.
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17. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur 
overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de 
wijziging van het statutair doel.

18. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag de commissaris 
overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de 
wijziging van het statutair doel.

19. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van het college van 
commissarissen inzake de wijziging van het statutair doel.

20. Beslissing tot doelswijziging.

21. Kennisname en goedkeuring van de tekst van het voorstel tot statutenwijziging 
van TMVW waarbij de statuten onder meer in overeenstemming worden gebracht 
aan de bepalingen van het decreet van 6 juni 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking.

22. Wijziging van de artikelen 1 tot en met 71 van de statuten om deze in 
overeenstemming te brengen met het voorstel tot statutenwijziging en 
doelswijziging van TMVW en schrapping van de artikelen 72 en 73 van de statuten 
van TMVW.

23. Vaststelling van het huishoudelijk reglement van TMVW.

24. Ontslag, benoemingen en/of herbenoemingen van de bestuurders van TMVW.

25. Vaststelling van mandaatbeëindiging van het college van commissarissen.

26. Benoeming adviescomités TMVW.

27. Machtiging tot coördinatie van de statuten.

28. Machtiging administratieve formaliteiten.

Gelet op de overige ondersteunende documenten in verband met de hierboven 
geschetste verrichtingen die ontvangen werden door de gemeente;

Gelet op het feit dat de gemeente op heden geen A-vennoot is van TMVW, en de 
gemeenteraad dienvolgens dient te beslissen over het standpunt van de gemeente als 
vennoot van TMVW op de voormelde algemene vergadering;

Met de gemeenteraadsbeslissing d.d. 19.12.2016 werden mevr. Leen Sercu en dhr. Geert 
Huyghe aangeduid als effectieve vertegenwoordigers en mevr. Tania Feys en dhr. 
Stefaan Van Coillie als plaatsvervangend vertegenwoordigers voor de algemene 
vergaderingen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiïele gevolgen.

Besluit
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Stemming volgens fractie
- 20 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; Bert Wouters; Ria Vanzieleghem
- 15 onthouding(en): Maarten Vinckier; Francis Reynaert; Filip Deforche; Immanuel De 
Reuse; Cyriel Ameye; Siska Rommel; Frederik Declercq; Mieke Van Hootegem; Daniel 
Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; Trees Coffyn; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Lien 
Vuylsteke; Kurt Geldhof

Artikel 1
zijn goedkeuring te hechten aan de agenda’s en aan elk individueel agendapunt van de 
buitengewone algemene vergadering van TMVW die gehouden zal worden op 22 
december 2017.

Artikel 2
zijn goedkeuring te verlenen aan het oprichtingsdossier van TMVS.

Artikel 3
zijn goedkeuring te verlenen aan de inschrijving op en volstorting in cash van A-aandelen 
van TMVS door TMVW ter gelegenheid van de oprichting van TMVS zoals uiteengezet in 
de TMVS kapitalisatietabel. 

Artikel 4
zijn goedkeuring te verlenen aan (i) de inschrijving op en volstorting in cash van A-
aandelen van TMVS door de mede-oprichtende deelnemers ter gelegenheid van de 
oprichting van TMVS en (ii) de voorfinanciering van de volstorting van deze aandelen 
door het voorschieten door TMVW van deze volstorting door de desbetreffende 
deelnemers, een en ander zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel.

Artikel 5
zijn goedkeuring te verlenen aan en het controleverslag van de bedrijfsrevisor 
overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als 
nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke samenwerking inzake de 
inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS opgesteld 
door Figurad Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 
9051 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor.

Artikel 6
zijn goedkeuring te verlenen aan het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 395 van 
het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van 
het decreet intergemeentelijke samenwerking inzake de inbreng in natura van de divisie 
Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS opgesteld door TMVW.

Artikel 7
zijn goedkeuring te verlenen aan de verrichting waarbij TMVW de divisie Aanvullende 
Diensten inbrengt in TMVS ter gelegenheid van diens oprichting, zoals nader omschreven 
in het bijzonder verslag inzake de inbreng in natura en het controleverslag van de 
bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura leidende tot een uitgifte van A-aandelen in 
TMVS aan TMVW zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel.

Artikel 8
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zijn goedkeuring te verlenen aan de oprichting van TMVS middels een inbreng in natura 
en een inbreng in cash.

Artikel 9
zijn goedkeuring te verlenen aan de overgangsbepalingen van TMVS waaronder de 
toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen sedert 1 april 2017, de 
bepaling van het eerste boekjaar dat een einde zal nemen op 31 december 2017 
waardoor de eerste jaarvergadering plaats zal vinden op de derde vrijdag volgend op de 
eerste juni van het jaar 2018 en aan het verlenen van een machtiging aan iedere 
bestuurder met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle vereiste administratieve 
formaliteiten met betrekking tot het voorgaande besluit te vervullen.

Artikel 10
zijn goedkeuring te verlenen aan het wijzigen van de aard van het scheidingsaandeel van 
de A-aandelen zoals opgenomen in artikel 21 van de statuten van TMVW, met dien 
verstande dat het mogelijk wordt gemaakt het scheidingsaandeel uit te keren in natura.

Artikel 11
zijn goedkeuring te verlenen aan de terugname van A-aandelen door ieder van de A-vennoten die 
daartoe de wens uitdrukken

Artikel 12
zijn goedkeuring te verlenen aan de uitkering van een scheidingsaandeel aan de 
voormelde A-vennoten:

(a) aan de A-vennoten die besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS: 
scheidingsaandeel in natura in de vorm van A-aandelen in TMVS, zoals uiteengezet in de 
TMVS kapitalisatietabel; de aandelen die aldus bij wijze van scheidingsaandeel in natura 
zullen worden uitgekeerd, zijn die aandelen in TMVS die aan TMVW werden uitgereikt als 
vergoeding voor de hoger vermelde inbreng in natura van de divisie Aanvullende 
Diensten;

(b) aan de A-vennoten die niet besloten hebben tot oprichting van en deelneming in 
TMVS:  scheidingsaandeel door de uitkering van de waarde van de A-aandelen in cash.

Artikel 13
zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de raad van bestuur 
teneinde de uittreding van de betrokken A-vennoten met betrekking tot de A-aandelen in 
te schrijven in het aandelenregister van TMVW en tot uitkering van een 
scheidingsaandeel.

Artikel 14
zijn goedkeuring te verlenen aan de automatische gedeeltelijke terugname van de F1-
aandelen ingevolge de door de A-vennoten verrichtte terugname van A-aandelen en tot 
toekenning van het scheidingsaandeel, een en ander zoals uiteengezet in overzicht van 
terug te nemen F1-aandelen.

Artikel 15
zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de raad van bestuur teneinde 
de gedeeltelijke terugname van de F1-aandelen in het aandelenregister van TMVW in te schrijven en 
tot uitkering van een scheidingsaandeel.

Artikel 16
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zijn goedkeuring te verlenen aan de omvorming en splitsing van de A-aandelen van 
TMVW andere dan deze waarvan de terugname op de algemene vergadering van TMVW 
van 22 december 2017 zal worden goedgekeurd, naar F2-aandelen van TMVW en de 
daaropvolgende schrapping van de categorie van A-aandelen ingevolge voormelde 
omvorming.

Artikel 17

zijn goedkeuring te verlenen aan de gedeeltelijke terugname van de TK- en DK -aandelen 
door de vennoten die die daartoe de wens zouden uitdrukken, ingevolge de groepering 
van deze aandelen ter gelegenheid van de statutenwijziging en teneinde de 
afrondingsverschillen bij de ze groepering van aandelen weg te werken en tot toekenning 
van het scheidingsaandeel, een en ander zoals uiteengezet in het overzicht van terug te 

nemen TK- en DK -aandelen.

Artikel 18
zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de raad van bestuur 

teneinde de gedeeltelijke terugname van de TK- en DK -aandelen in het aandelenregister 
van TMVW in te schrijven en tot uitkering van een scheidingsaandeel.

Artikel 19
zijn goedkeuring te verlenen aan het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 413 van 
het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW, 
opgesteld door de raad van bestuur van TMVW.

Artikel 20
zijn goedkeuring te verlenen aan het controleverslag van de commissaris van TMVW 
overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging 
van het statutair doel van TMVW opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren, met 
maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem, 
vertegenwoordigd door Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor.

Artikel 21
zijn goedkeuring te verlenen aan de wijziging van het statutair doel van TMVW zoals 
nader uiteengezet in het bijzonder verslag en het controleverslag inzake de wijziging van 
het statutair doel van TMVW, beiden opgesteld overeenkomstig artikel 413 van het 
Wetboek van vennootschappen.

Artikel 22
zijn goedkeuring te verlenen aan de artikelsgewijze wijziging van de artikelen 1 tot en 
met 71 van de statuten van TMVW om deze in overeenstemming te brengen met het 
voorstel tot statutenwijziging en doelswijziging van TMVW en schrapping van de artikelen 
72 en 73 van de statuten van TMVW een en ander teneinde de statuten te conformeren 
aan de bepalingen van het decreet van 6 juni 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking.

Artikel 23
zijn goedkeuring te hechten aan het huishoudelijk reglement van TMVW. 

Artikel 24
Mevr. Leen Sercu, gemeenteraadslid, De Munt 37 bus 21, 8800 Roeselare en dhr. Geert 
Huyghe, gemeenteraadslid, Ieperseaardeweg 31, 8800 Roeselare, worden aangeduid als 
effectieve vertegenwoordigers en mevr. Tania Feys, Edmond Vanderscheldenstraat 
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42,8800 Roeselare en dhr. Stefaan Van Coillie, Sint-Eloois-Winkelsestraat 115E, 8800 
Roeselare als plaatsvervangend vertegenwoordigers voor de buitengewone algemene 
vergadering van 22 december of iedere andere algemene vergadering met dezelfde 
agenda.

Artikel 25
aan bovengenoemde vertegenwoordigers opdracht te geven om hun stemgedrag af te 
stemmen op de beslissingen genomen op de gemeenteraad van heden en zo aan deze 
beslissingen uitvoering te geven.

Artikel 26
zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een machtiging aan ieder 
geassocieerd notaris van de notarissenassociatie NOTAS met standplaats te Gent, om 
een gecoördineerde tekst van de statuten van TMVW op te stellen in overeenstemming 
met de voornoemde wijziging van de statuten (met inbegrip van de wijziging van het 
maatschappelijk doel).

Artikel 27
zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een machtiging aan de algemeen 
directeur van TMVW met recht van indeplaatsstelling teneinde alle vereiste 
administratieve formaliteiten met betrekking tot de voorgaande besluiten te vervullen. 

Artikel 28
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit 
waaronder het onverwijld bezorgen van een afschrift van deze beslissing aan TMVW, 
Stropstraat 1, 9000 Gent.

19 2017_GR_00200 TMVS dv - Toetreding -  Aanduiden van 
vertegenwoordigers - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 32 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
(DIS)

Juridische grond
 Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen
 Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur

Bijlagen
1. Brief d.d. 02.10.2017 van Farys:  toetreding tot TMVS
2. Oprichtingsdossier TMVS: motiveringsnota, bestuursplan, ondernemingsplan en 

ontwerp-statuten
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3. Oprichting TMVS - hoofdlijnen
4. Statuten
5. Huishoudelijk reglement

Voorgeschiedenis
In de gemeenteraadszitting van 19 december 2016 werd beslist om toe te treden tot de 
divisie Aanvullende Diensten van TMVW (IC). 

Context en argumentatie
Gelet op het samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014 tussen het Vlaamse Gewest, 
het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de 
gewestgrensoverschrijdende intercommunales, waarmee bij het decreet van 24 april 
2014 instemming werd betuigd, ingevolge waarvan de werking en organisatie van TMVW 
(IC) aangepast dient te worden aan het DIS;

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van TMVW op 22 december 2017 
waarbij TMVW (IC) de divisie Aanvullende Diensten inbrengt in TMVS (DV) ter 
gelegenheid van diens oprichting;

Gelet op het feit dat de A-vennoten van TMVW (IC) een scheidingsaandeel bekomen naar 
aanleiding van de transitie. Het scheidingsaandeel wordt uitgekeerd ofwel in natura (aan 
de A-vennoten die besloten hebben tot mede-oprichting van en deelneming in TMVS (DV) 
ofwel in cash (aan de A-vennoten die niet besloten hebben tot mede-oprichting van en 
deelneming in TMVS (DV));

Overwegende de oprichtingsbundel van de dienstverlenende vereniging TMVS (DV) 
waarin de volgende documenten opgenomen zijn:

 een grondige motiveringsnota;
 een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en 

de daaraan verbonden wijze van dienstverlening, en met een beschrijving van de 
bestuurlijke organisatie van de dienstverlenende vereniging;

 een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van 
de bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de in te zetten middelen, en de 
controlemogelijkheden op de uitvoering;

 een ontwerp van statuten.

Overwegende dat de gemeente kennis heeft genomen van de toetredingsbundel en de 
motieven voor samenwerking die in de grondige motiveringsnota, onderdeel van de 
toetredingsbundel, werden opgenomen. In het bijzonder gaat het daarbij om het 
financieel voordeel, het nastreven van een goed en rationeel beheer, het creëren van 
beleidsruimte, het uitbouwen van een netwerk en de expertise vereist in het kader van 
de wet op de overheidsopdrachten; dat de gemeente de motieven in dit verband zoals 
opgenomen in de motiveringsnota zich eigen maakt;

Overwegende dat de deelname in TMVS (DV) zich realiseert via het onderschrijven van 
aandelen. Het benodigde bedrag hiervoor wordt volledig afgedekt door het 
scheidingsaandeel in cash dat de gemeente bekomt van TMVW (IC), cf. hierboven;

Overwegende dat de dienstverlening via TMVW (IC) stopt vanaf het moment van 
oprichting van TMVS (DV). De dienstverlening kan evenwel – zonder onderbreking - 
overgenomen worden door TMVS (DV). Daartoe is een toetredingsbeslissing vereist;
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Het college van burgemeester en schepenen draagt dhr. Henk Kindt voor als effectief 
vertegenwoordiger en dhr. José Debels als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de 
algemene vergaderingen van TMVS dv;

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit

Artikel 1
Toe te treden tot de dienstverlenende vereniging TMVS (DV), volgens de modaliteiten 
vastgelegd in de oprichtingsbundel die als bijlage aan onderhavig besluit wordt 
toegevoegd, en dit met ingang vanaf het moment van de definitieve oprichting van 
TMVS.

- 20 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; Bert Wouters; Kurt Geldhof
- 13 stem(men) tegen: Filip Deforche; Immanuel De Reuse; Cyriel Ameye; Siska 
Rommel; Frederik Declercq; Mieke Van Hootegem; Daniel Vanden Berghe; Bart De 
Meulenaer; Trees Coffyn; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Lien Vuylsteke; Kurt Geldhof
- 2 onthouding(en): Maarten Vinckier; Francis Reynaert

Artikel 2
De heer Henk Kindt, schepen, Batavialaan 105, 8800 Roeselare 
(henk.kindt@roeselare.be) wordt, bij geheime stemming, aangeduid als effectief 
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van TMVS dv voor de resterende 
duur van deze legislatuur.

- 22 stem(men) voor
- 11 stem(men) tegen
- 2 onthouding(en)

Artikel 3
De heer José Debels, schepen, Blinde Rodenbachstraat 138, 8800 Roeselare 
(jose.debels@roeselare.be) wordt, bij geheime stemming, aangeduid als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van TMVS dv voor 
de resterende duur van deze legislatuur.

- 21 stem(men) voor
- 12 stem(men) tegen
- 2 onthouding(en)

Artikel 4
Onderhavige beslissingen aan TMVS mee te delen.

Artikel 5
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van deze 
beslissing.

mailto:henk.kindt@roeselare.be
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20 2017_GR_00189 Vervanging van een lid in de bijzondere 
raadscommissie - Goedkeuring

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

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

Bijlagen
1. GR-beslissing d.d. 09.01.2017: vervanging leden bijzondere raadscommissie
2. Voordrachtsakte bijzondere-raadscommissie: vervanging Maxim Deweerdt

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

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

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

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

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

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

Met de gemeenteraadsbeslissing van 21 januari 2013 werden de vertegenwoordigers 
voor de bijzondere raadscommissie aangeduid. De volgende personen maken daarvan 
deel uit (met stemrecht):
dhr. Bart Wenes, dhr. Dirk Lievens, mevr. Ria Vanzieleghem, dhr. Frans Dochy, mevr. 
Tania Feys, dhr. Frederik Nuytten, 
dhr. Immanuel De Reuse, mevr. Annelies Carron, mevr. Leen Sercu, mevr. Mieke Van 
Hootegem, mevr. Lien Vuylsteke, dhr. Bart De Meulenaer en dhr. Maxim Deweerdt.
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In de gemeenteraadszitting van 29 februari 2016 werd dhr. Bart Wenes vervangen door 
dhr. Stefaan Van Coillie.

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

In de gemeenteraadszitting van 9 januari 2017 werd dhr. Dirk Lievens vervangen door 
mevr. Caroline Martens en dhr. Frans Dochy door mevr. Greet Verhelle.

Context en argumentatie
De fractie N-VA diende een akte van voordracht in voor de vervanging van dhr. Maxim 
Deweerdt door dhr. Daniël Vanden Berghe.

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De akte van voordracht voor de vervanging van dhr. Maxim Deweerdt in de bijzondere 
raadscommissie is ontvankelijk. Bijgevolg wordt dhr. Maxim Deweerdt vervangen door 
dhr. Daniël Vanden Berghe.

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

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

21 2017_GR_00188 Vzw Het Portaal - Vervanging van een lid in de 
algemene vergadering en de raad van bestuur 
- Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 10 van de statuten bepaalt:
“De verdeling van het aantal vertegenwoordigers afgevaardigd door de gemeenteraad 
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wordt vastgesteld volgens het systeem D’Hondt, met dien verstande evenwel dat elke 
fractie van de gemeenteraad met minstens één lid vertegenwoordigd is in de 
afvaardiging door de gemeenteraad.”

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

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

Bijlagen
1. E-mail fractie N-VA vervanging van dhr Maxim Deweerdt
2. Gemeenteraadsbeslissing d.d.  27.05.2013: aanduiden leden voor de algemene 

vergadering en de raad van bestuur van vzw Het Portaal
3. Gemeenteraadsbeslissing d.d. 24.11.2014: samenstelling van de raad van bestuur 

na vervanging van mevr. Nathalie Muylle
4. Gemeenteraadsbeslissing d.d. 19.09.2016: vervanging van een lid in de algemene 

vergadering
5. Gemeenteraadsbeslissing d.d. 09.01.2017: samenstelling raad van bestuur na 

vervanging van dhr. Geert Depondt

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

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

Art. 10 van de statuten bepaalt dat de verdeling van het aantal vertegenwoordigers 
afgevaardigd door de gemeenteraad wordt vastgesteld volgens het systeem D’Hondt, 
met dien verstande evenwel dat elke fractie van de gemeenteraad met minstens één lid 
vertegenwoordigd is in de afvaardiging door de gemeenteraad.

De verdeling gebeurt als volgt:
N-VA: 6
CD&V: 5
sp.a: 2
Vlaams Belang: 1
Groen: 1
Open vld: 1

Art. 26 van de statuten bepaalt dat de vereniging wordt bestuurd door de raad van 
bestuur samengesteld uit vijftien bestuurders, benoemd voor een termijn van maximaal 
zes jaar en zes maanden en als volgt aangesteld door de algemene vergadering. De 
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gemeenteraad van de Stad Roeselare draagt negen bestuurders voor, genaamd 
bestuurders categorie A, zoals bedoeld in artikel 246 §1 van het Gemeentedecreet. Deze 
voordracht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging binnen de raad van bestuur. 
Ten hoogste twee/derde van de voorgedragen leden zijn van hetzelfde geslacht”.

Iedere fractie moet echter over een vertegenwoordiger beschikken in de raad van 
bestuur. Vandaar krijgt elke fractie een vertegenwoordiger. De resterende mandaten 
worden verdeeld naar evenredigheid:
N-VA: 2
CD&V: 2
sp.a: 2 
Vlaams belang: 1
Groen: 1
Open vld: 1

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

In zitting van de gemeenteraad van 24 november 2014 werd mevr. Nathalie Muylle als 
lid van de raad van bestuur vervangen door dhr. Kris Declercq.
In de gemeenteraadszitting van 19 september 2016 werd mevr. Annelies Carron als lid 
van de raad van bestuur vervangen door dhr. Maarten Vinckier.
In zitting van de gemeenteraad van 9 januari 2017 werd dhr. Geert Depondt als lid van 
de raad van bestuur vervangen door dhr. Dirk Lievens.

Context en argumentatie
De fractie N-VA deelde via e-mailbericht d.d. 20 oktober 2017 mee dat dhr. Maxim 
Deweerdt zal vervangen worden :

 in de algemene vergadering door dhr. Brecht Vermeulen
 in de raad van bestuur door dhr. Filiep Manhaeve.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit

Artikel 1
Dhr. Brecht Vermeulen, gemeenteraadslid, Groenestraat 472, 8800 Roeselare, de 
volstrekte meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen bekomen hebbende, 
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wordt, bij geheime stemming, aangeduid als lid van de algemene vergadering van vzw 
Het Portaal ter vervanging van dhr. Maxim Deweerdt.

- 27 stem(men) voor
- 6 stem(men) tegen
- 2 onthouding(en)

Artikel 2
Dhr. Filiep Manhaeve, gemeenteraadslid, Steenstraat 82, 8800 Roeselare, de volstrekte 
meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen bekomen hebbende, wordt, bij 
geheime stemming, voorgedragen als vertegenwoordiger in de raad van bestuur van vzw 
Het Portaal ter vervanging van dhr. Maxim Deweerdt.

- 30 stem(men) voor
- 3 stem(men) tegen
- 2 onthouding(en)

Artikel 3
Volgende personen maken deel uit van de algemene vergadering van vzw Het Portaal:
dhr. Kris Declercq, dhr. Dirk Lievens, dhr. Luc Martens, mevr. Nathalie Muylle, mevr. Ria 
Vanzieleghem, dhr. Henk Kindt, dhr. Gerdi Casier, mevr. Leen Sercu, dhr. Immanuel De 
Reuse, dhr. Maarten Vinckier, mevr. Siska Rommel, mevr. Lien Vuylsteke, dhr. Brecht 
Vermeulen, mevr. Lieve Lombaert, dhr. Filiep Manhaeve en dhr. Bart De Meulenaer

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

Artikel 4
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan vzw Het Portaal, De Munt 8, 8800 
Roeselare.

22 2017_GR_00209 vzw Het Portaal - Algemene vergadering op 
27 november 2017 - Agenda en toekenning 
van het mandaat aan de vertegenwoordigers - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

 Artikel 246 § 2 van het gemeentedecreet:
De vertegenwoordigers van de gemeente in de algemene vergadering moeten 
handelen overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad.

 Statuten van vzw Het Portaal.

Juridische grond
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Artikel 43 van het gemeentedecreet
Artikel 35 van het gemeentedecreet

Bijlagen
1. ARhus - vzw Het Portaal - Algemene Vergadering - 2017.11.27 - Uitnodiging
2. ARhus - vzw Het Portaal - Algemene Vergadering - 2017.11.27 - Documentatie

Voorgeschiedenis
In zitting van de gemeenteraad van 20.10.2008 werd de oprichting van een gemeentelijk 
extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm nl. vzw Het Portaal met 
bijhorende statuten goedgekeurd.

Context en argumentatie
Met het schrijven d.d. 8 november 2017 van vzw Het Portaal worden de 
vertegenwoordigers namens de Stad uitgenodigd tot de algemene vergadering op 27 
november 2017 met volgende agenda:

1. Goedkeuring verslag vergadering d.d. 29 mei 2017.
2. Goedkeuring begroting 2018.
3. Ontslagen en benoemingen algemene vergadering.
4. Ontslagen en benoemingen raad van bestuur.
5. Mededelingen.
6. Rondvraag.

In de gemeenteraadszitting van 27 mei 2013 werden de vertegenwoordigers namens de 
stad voor de algemene vergadering aangeduid:
dhr. Kris Declercq, dhr. Dirk Lievens, dhr. Luc Martens, mevr. Nathalie Muylle, mevr. Ria 
Vanzieleghem, dhr. Henk Kindt, dhr. Gerdi Casier, mevr. Leen Sercu, dhr. Immanuel De 
Reuse, mevr. Annelies Carron, mevr. Siska Rommel, mevr. Lien Vuylsteke, dhr. Maxim 
Deweerdt, mevr. Lieve Lombaert, dhr. Filiep Manhaeve en dhr. Bart De Meulenaer.

In de gemeenteraadszitting van 19 september 2016 werd mevr. Annelies Carron 
vervangen door dhr. Maarten Vinckier.
In de gemeenteraadszitting van heden werd dhr. Maxim Deweerdt vervangen door dhr. 
Brecht Vermeulen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

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; Maarten Vinckier; Francis Reynaert; 
Siska Rommel; Frederik Declercq; Mieke Van Hootegem; Daniel Vanden Berghe; Bart De 
Meulenaer; Trees Coffyn; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Lien Vuylsteke; Bert Wouters; 
Kurt Geldhof; Ria Vanzieleghem
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- 3 onthouding(en): Filip Deforche; Immanuel De Reuse; Cyriel Ameye

Artikel 1
Er wordt goedkeuring verleend aan de vermelde agendapunten op de agenda, waarbij 
een beslissing moet genomen worden en die voorgelegd worden op de algemene 
vergadering van vzw Het Portaal op 27 november 2017:

1. Goedkeuring verslag vergadering d.d. 29 mei 2017.
2. Goedkeuring begroting 2018.
3. Ontslagen en benoemingen algemene vergadering.
4. Ontslagen en benoemingen raad van bestuur.
5. Mededelingen.
6. Rondvraag.

Artikel 2
Aan de aangeduide vertegenwoordigers wordt het mandaat toegekend. Zij worden 
opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 
gemeenteraad van heden.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan vzw Het Portaal, 
De Munt 8, 8800 Roeselare. 

23 2017_GR_00185 Het cultuurcentrum De Spil - Algemene 
vergadering op 7 december 2017 - Agenda en 
toekenning van het mandaat aan de 
vertegenwoordigers - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

 Artikel 246 § 2 van het gemeentedecreet:
De vertegenwoordigers van de gemeente in de algemene vergadering moeten 
handelen overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad

 Statuten van het cultuurcentrum "De Spil".

Juridische grond
Artikel 43 van het gemeentedecreet
Artikel 35 van het gemeentedecreet

Bijlagen
1. Agenda algemene vergadering 7 december 2017 De Spil
2. Verslag van de algemene vergadering d.d. 01.06.2017
3. Ontwerp-begroting 2018 
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Voorgeschiedenis
De Spil vzw werd bij beslissing van de gemeenteraad van 21 oktober 2013 omgezet tot 
een EVA (extern verzelfstandigd agentschap).

Context en argumentatie
Met het e-mailbericht d.d. 19 oktober 2017 van het Cultuurcentrum De Spil worden de 
vertegenwoordigers namens de Stad uitgenodigd tot de algemene vergadering op 7 
december 2017 met volgende agenda:

1. Goedkeuren van het vorig verslag.
2. Goedkeuren van de begroting 2018.
3. Varia.

In de gemeenteraadszitting van 18 maart 2013 werden de vertegenwoordigers namens 
de stad voor de algemene vergadering aangeduid:
Kris Declercq, Nathalie Muylle, Frans Dochy, Ria Vanzieleghem, Marc Vanwalleghem, 
Geert Huyghe, Dirk Lievens, Brecht Vermeulen, Frederik Declercq, Mieke Van Hootegem, 
Siska Rommel, Trees Coffyn, Lien Vuylsteke, Lieve Lombaert, Henk Kindt, Frederik 
Nuytten, Gerdi Casier, Filip Deforche, Immanuel de Reuse, Leen Sercu, Filiep 
Bouckenooghe, Francis Reynaert.

In de gemeenteraadszitting van 24 maart 2014 werden in toepassing van de statuten 
twee bijkomende vertegenwoordigers aangeduid nl. dhr. Stefaan Van Coillie en dhr. Bart 
De Meulenaer.

In de gemeenteraadszitting van 23 maart 2015 werd dhr. Filip Deforche vervangen door 
dhr. Cyriel Ameye.

In de gemeenteraadszitting van 21 maart 2016 werd mevr. Nathalie Muylle vervangen 
door dhr. Bart Wenes.

In de gemeenteraadszitting van 9 januari 2017 werd dhr. Frans Dochy vervangen door 
mevr. Greet Verhelle.

Cf. artikel 246 §2 van het gemeentedecreet moeten de vertegenwoordigers van de 
gemeente in de algemene vergadering handelen overeenkomstig de instructies van de 
gemeenteraad.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

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; Maarten Vinckier; Francis Reynaert; 
Siska Rommel; Frederik Declercq; Mieke Van Hootegem; Daniel Vanden Berghe; Bart De 
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Meulenaer; Trees Coffyn; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Lien Vuylsteke; Bert Wouters; 
Kurt Geldhof; Ria Vanzieleghem
- 3 onthouding(en): Filip Deforche; Immanuel De Reuse; Cyriel Ameye

Artikel 1
Er wordt goedkeuring verleend aan de vermelde agendapunten op de agenda, waarbij 
een beslissing moet genomen worden en die voorgelegd worden op de algemene 
vergadering van het cultuurcentrum "De Spil" op 7 december 2017:

1. Goedkeuren van het vorig verslag.
2. Goedkeuren van de begroting 2018.
3. Varia.

Artikel 2
Aan de aangeduide vertegenwoordigers wordt het mandaat toegekend. Zij worden 
opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 
gemeenteraad van heden.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan het cultuurcentrum 
"De Spil", H. Spilleboutdreef 1, 8800 Roeselare. 

2 2017_GR_00202 Financiële rapportage 3de kwartaal 2017 - 
Aktename

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 165 en Artikel 166 van het gemeentedecreet

Bijlagen
1. 17KW03 financiele rapportage
2. Bijlage 1 cashplanning tem september 2017
3. Bijlage 1b cashplanning september 2017
4. bijlage 2 visum KW3
5. Bijlage 3 rapportering investeringen

Voorgeschiedenis
Het financieel rapport van het 1ste kwartaal en het financieel rapport van het 2de 
kwartaal van 2017 werden via de Sharepoint aan de gemeenteraad ter beschikking 
gesteld.

Context en argumentatie
Door het departement Financiën wordt per kwartaal een financiële rapportage 
uitgewerkt.
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Opbouw rapport : 

 Financieel rapport
 Cashplanning (incl. voor- en nacalculatie maand september 2017) als bijlage aan 

het financieel rapport
 Overzicht verleende visa
 Overzicht investeringen

Financieel Rapport per 30 september 2017 :

Thesaurietoestand :

De thesaurietoestand geeft een overzicht van de stand van de rekeningen op een 
bepaald moment. De beleggingen werden in huidige rapportage als apart onderdeel 
weggelaten, gelet op de zeer lage rentestand.
Het grootste deel van de dagelijkse verrichtingen verloopt via Belfius.
Naast de hoofdrekening heeft de stad diverse Belfius subrekeningen. Deze werden 
gecreëerd om de diverse bancontacttoestellen correct te linken aan de juiste rekening.
Sinds de start van het vernieuwde balieplein zijn een aantal nieuwe subrekeningen 
aangemaakt o.b.v. de gewijzigde organisatiestructuur (o.a. Balieplein Ruimte, Balieplein 
Burgerzaken NB, …).

Cashplanning :

De cashplanning dient als basis voor het dagelijkse thesauriebeheer.
In deze planning worden de belangrijkste uitgaven en ontvangsten zo correct mogelijk 
voorzien. De maand wordt opgesplitst in 3 delen.
Van zodra de definitieve cijfers gekend zijn, wordt de raming in de cashplanning 
aangepast aan de werkelijke cijfers.
Via een prognose wordt de financiële toestand telkens voor de periode van één jaar in 
kaart gebracht.
Conclusie : 
Waar we hadden geraamd de maand september te eindigen met een cashflow van om en 
bij de 5,804  miljoen euro, bedraagt de werkelijke cashflow eind september 3,469 
miljoen euro.
Dit negatieve verschil tussen de voorcalculatie en de nacalculatie van dit kwartaal 
situeert zich in een combinatie van factoren in plus en min t.o.v. de raming.
Specifiek voor de maand september situeert hem dit vooral in de hoogte van de te 
betalen facturen en vorderingsstaten. Waar we dit raamden op gemiddeld 950.000 euro 
per maanddeel, was dit voor de maand september 1,729 mio euro per maanddeel. 
Voor de maand juli was dit gemiddeld 1,043 mio euro, voor de maand augustus slechts 
670.000 euro per maanddeel.

Schuldportefeuille en renterisico :

De totale leningschuld per 30/09/2017 bedraagt 89.475.670 euro, gespreid over 263 
leningen.
De gemiddelde rentevoet bedraagt 2,78%.
Het resterend schuldsaldo is gespreid over de volgende kredietinstellingen :

47,35% bij ING (42.364.246 euro)
40,61% bij Belfius (36.339.641 euro)
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10,41% bij BNP Paribas Fortis (9.311.845 euro)
1,63% bij KBC (1.459.938 euro)
 
Op 30/09/2017 beschikken we over 39,37% leningen met vaste rentevoet.
43,93% van de leningen is herzienbaar (waarvan 27,95% met een 
herzieningsperiodiciteit van kleiner of gelijk aan 1 jaar) en 16,70% van de leningen zit in 
een structuur.
 
De leningen met vaste rentevoet zijn nog steeds dominant, wat sowieso een grote vorm 
van zekerheid geeft.
Gezien de historisch lage rente, kan het zowel interessant zijn ofwel af te sluiten met 
vaste rentevoet ofwel op basis van de Euribor (op ten hoogste 1 jaar). Dit wordt geval 
per geval bekeken of afgetoetst met de betrokken partij als het om doorgeefleningen 
gaat. Ook mogelijkheden voor herfinanciering op herzieningsdatum worden bekeken.

Leningsopdracht :

De herhalingsopdracht voor de leningen liep eind maart 2016 ten einde. Deze opdracht 
was gegund aan ING.
Binnen deze opdracht waren de marges voor leningen met een looptijd van 20 jaar 74 en 
79 basispunten.

De inschatting van de grootte-orde van de op te nemen leningen gebeurt aan de hand 
van het budget, waarbij zowel de ontvangsten als uitgaven in exploitatie als 
investeringen in beschouwing worden genomen. Er wordt geleend in functie van de 
behoefte aan thesaurie.

Op 22 februari 2016 werd het perceel van 18,5 mio euro op 20 jaar gegund aan ING met 
marges van 53,6 basispunten (Euribor) en 54,7 basispunten (IRS). 
Het perceel van 1,5 mio euro op 30 jaar werd gegund aan KBC met een marge van 79 
basispunten. Dit laatste was bestemd voor het dossier van de schutters en werd reeds 
opgenomen aan een rentevoet van 1,475 % (eerste herziening in 2036).

Eind mei 2017 werd de opdracht voor de leningen bij ING verlengd. Voor leningen met 
een looptijd van 20 jaar verkregen we marges van 56 basispunten (zowel voor Euribor 
als IRS). In het derde kwartaal werd binnen deze opdracht een lening van 3.000.000 
euro opgenomen.

Commercial Paper :

De stad financiert zich niet enkel via klassieke leningen bij de kredietinstellingen, maar 
gaat ook rechtstreeks ontlenen op de geldmarkt.
De stad heeft een maximum programma lopen van 25 mio euro via Commercial Paper of 
Medium Term Notes.
In budget 2017 werd opnieuw rekening gehouden met een uitgifte van 10 mio euro via 
Commercial Paper.
Begin 2017 kwam er 10 mio euro op vervaldag. Deze 10 mio euro werd doorgerold voor 
6 maanden, dit aan een rentevoet van 0.23%.
Deze laatste emissie kwam begin juli op vervaldag en werd opnieuw doorgerold voor 6 
maanden (RV van 0.179%).
In mei werd een bijkomende emissie geboekt voor 7 mio euro voor 6 maanden (RV van 
0.199%), dit i.k.v. de korte termijnfinanciering voor de bouw van het zwembad.
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Sportoase zal het volledige bedrag van de korte termijnfinanciering na de beëindiging 
van de werken in één keer volledig terugbetalen.

Exploitatiebudget :

De rapportering van het exploitatiebudget wordt uitgesplitst in exploitatie-opbrengsten 
en exploitatiekosten.
Er wordt rekening gehouden met de boekingen t.e.m. eind september, tenzij anders 
vermeld. 
Het procentueel aandeel dat wordt vermeld, situeert zich t.o.v. het kwartaalbudget 
(geboekt tov kwartaalbudget).
De bedragen vermeld m.b.t. 2016 zijn de rekeningcijfers.

We stellen vast dat wat de uitgaven betreft er 92,87% van het kwartaalbudget is 
geboekt, wat de ontvangsten betreft is dit 86,62%.
Detailtoelichtingen zijn opgenomen in het rapport.
Zowel ontvangsten als uitgaven volgen ongeveer hetzelfde pad als Q3 van de 
voorgaande jaren.

Overzicht visa :

In de bijlage vindt u het overzicht van de verleende en geweigerde visa (Q3 2017).
In het derde kwartaal werden geen visa geweigerd.
 
Overzicht investeringen :

In dit overzicht ziet u per enveloppe en project een overzicht van de uitgaven en 
ontvangsten die in het budget 2017 zijn voorzien.
Daarnaast ziet u wat per 30/09/2017 reeds werd geboekt (geboekt = facturen 
ontvangen).
Van de voorziene 48,52 mio euro in uitgaven was op 30/09/2017  12,79 mio euro 
geboekt. Van de voorziene 8,79 mio euro ontvangsten was op 30/09/2017 om en bij de 
3,015 mio euro geboekt.

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

Besluit

Artikel 1
Er wordt akte genomen van de financiële rapportage van het 3de kwartaal 2017.

5 2017_GR_00192 WEG/367-2017 - Herstellingswerken aan 
stadwegen en uitvoeren van verkeersingrepen 
- Lastvoorwaarden en gunningswijze - 
Goedkeuring
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Tijdens de bespreking werd door de fractie Open Vld de vraag gesteld om een clausule 
toe te voegen in het bestek m.b.t. droog zagen.

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 42 van het gemeentedecreet
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 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, 

§1, 2° (limiet van € 750.000,00 excl. btw niet overschreden).
 De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 

rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

 Het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen.

 Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Bijlagen
1. Bestek
2. Raming

Context en argumentatie
In het kader van de opdracht “Herstellingswerken aan stadwegen en uitvoeren van 
verkeersingrepen” werd een bestek met nr. WEG/367-2017 opgesteld door de dienst 
Wegen en Mobiliteit.

De werken omvatten:

 De werken kunnen variëren in grootte. Van kleinere werkjes > 50m² tot de 
heraanleg van een school omgeving.

 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.

 Deze opdracht is als volgt opgedeeld:
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 Basisopdracht (Herstellingswerken aan stadwegen en uitvoeren van 
verkeersingrepen), raming: € 84.865,00 excl. btw of € 99.574,45 incl. btw;

 Verlenging 1 (Dienstjaar 2019), raming: € 84.865,00 excl. btw of € 99.574,45 
incl. btw;

 Verlenging 2 (Dienstjaar 2020), raming: € 84.865,00 excl. btw of € 99.574,45 
incl. btw;

 Verlenging 3 (Dienstjaar 2021), raming: € 84.865,00 excl. btw of € 99.574,45 
incl. btw.

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 339.460,00 excl. btw of 
€ 398.297,80 incl. btw.

De raming excl. btw overschrijdt de limiet voor het gebruik van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking van € 750.000,00 niet.

Er wordt dan ook voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

De dienst Aankopen heeft deze notule opgemaakt in samenwerking met de dienst Wegen 
en Mobiliteit.

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

In deze fase van de opdracht zijn er nog geen definitieve financiële gevolgen aan dit 
besluit.
De definitieve financiële gevolgen zullen pas gekend zijn bij gunning van de opdracht.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
Het bestek met nr. WEG/367-2017 en de raming voor de opdracht “Herstellingswerken 
aan stadwegen en uitvoeren van verkeersingrepen”, opgesteld door de dienst Wegen en 
Mobiliteit worden goedgekeurd mits toevoeging in het bestek van een clausule waarbij de 
aandacht gevestigd wordt op het verbod op droog zagen, en er daaromtrent betere 
handhavingsmogelijkheden ontstaan ten voordele van de stad (bv. boeteclausule in geval 
van vastgestelde overtreding). 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 € 339.460,00 excl. btw of € 398.297,80 incl. btw medecontractant.

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
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8 2017_GR_00182 Audio - Meerjarenplan 2015-2021 en het 
budget 2018 van de vereniging Audio  - 
Goedkeuring/ - Aktename

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

 Artikel 148 van het OCMW-decreet

 Omzendbrief BB 2013/6 

Juridische grond
Conform artikel 148 van het OCMW decreet en omzendbrief BB 2013/6 legt Audio het 
meerjarenplan en het budget voor aan de gemeenteraad van al de leden.

Bijlagen
1. Vraag d.d. 16.10.2017 van  Audio tot goedkeuring meerjarenplan en budget 2018 

door de gemeenteraad 
2. Uittreksel verslag raad van bestuur Audio d.d. 6 oktober 2017 - goedkeuring 

meerjarenplan en budget 2018
3. Audio meerjarenplan 2015-2021 
4. Audio Budget 2018 

Voorgeschiedenis

Audio is een vereniging overeenkomstig titel VIII van het OCMW-decreet en voert interne 
audits uit en recentelijk ook advies- en ondersteuningopdrachten voor zijn leden. Zowel 
de stad als het OCMW van Roeselare zijn lid van Audio.

De raad van beheer van de vereniging Audio heeft op 6 oktober 2017 het meerjarenplan 
2015-2021 en het budget 2018 goedgekeurd.
De premisses die aan de basis liggen van het meerjarenplan zijn herzien op basis van de 
actuele visie over de activiteiten en de eraan verbonden geraamde kosten en 
opbrengsten.

Context en argumentatie

Conform artikel 148 van het OCMW-decreet en omzendbrief BB 2013/6 moet Audio zijn 
meerjarenplan en budget voorleggen aan de gemeenteraad van al de leden. De 
gemeenteraad dient een beslissing te nemen binnen een termijn van vijftig dagen die 
ingaat op de dag nadat de stad/gemeente de beslissing van de raad van beheer ontving. 
Als binnen die termijn geen beslissing is bezorgd, wordt de gemeenteraad geacht aan het 
meerjarenplan of de aanpassingen ervan zijn goedkeuring te hebben verleend.

Op 16 oktober 2017 bezorgde Audio via e-mail volgende stukken aan de stad:



69/101

1. het gewijzigd meerjarenplan 2015-2021: ter goedkeuring voor te leggen aan de 
gemeenteraad.

2. het budget 2018: ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

Besluit

Artikel 1
Het gewijzigd meerjarenplan 2015-2021 van de vereniging Audio wordt goedgekeurd.

- 20 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; Bert Wouters; 
- 15 onthouding(en): Maarten Vinckier; Francis Reynaert; Filip Deforche; Immanuel De 
Reuse; Cyriel Ameye; Siska Rommel; Frederik Declercq; Mieke Van Hootegem; Daniel 
Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; Trees Coffyn; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Lien 
Vuylsteke; Kurt Geldhof

Artikel 2
Kennis wordt genomen van het budget 2018 van de vereniging Audio.

9 2017_GR_00186 MIROM ov - Buitengewone algemene 
vergadering op 5 december 2017 - Agenda en 
toekenning van het mandaat aan de 
vertegenwoordigers - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

 Decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, artikel 
44: 
§1. De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de 
deelnemers. Voor de gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de 
gemeenteraden uit hun leden, en voor de overige deelnemers door de organen 
die, krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn 
tot deelneming of toetreding te beslissen.

§3. De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald 
voor elke algemene vergadering.

§4. Afgezien van de jaarvergadering waarvan sprake is in artikel 65, tweede lid, 
van dit decreet, wordt nog minstens één buitengewone algemene vergadering 
belegd in de loop van het laatste trimester van elk jaar, om de te ontwikkelen 
activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te bespreken. 
Een door de raad van bestuur opgestelde begroting staat op de agenda van deze 
vergadering."
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 Statuten van MIROM ov.

Juridische grond
Artikel 43 van het gemeentedecreet
Artikel 35 van het gemeentedecreet

Bijlagen
1. Uitnodiging van MIROM op de buitengewone algemene vergadering op 05.12.2017
2. Strategie en begroting 2018

Voorgeschiedenis
De Stad Roeselare is voor de afvalophaling en -verwerking lid van MIROM ov.

Context en argumentatie
Met het schrijven d.d. 18 oktober 2017 van MIROM ov worden de vertegenwoordigers 
namens de Stad uitgenodigd tot de buitengewone algemene vergadering op 5 december 
2017 met volgende agenda:

1. Samenstelling van het bureau.
2. De te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het jaar 2018.
3. Begroting van het jaar 2018.
4. Benoeming bestuurders.
5. Varia.

In de gemeenteraadszitting van 20 oktober 2014 werden dhr. Bart Wenes en dhr. 
Frederik Nuytten aangeduid als effectieve vertegenwoordigers en dhr. José Debels en 
mevr. Leen Sercu als plaatsvervangende vertegenwoordigers voor de algemene 
vergaderingen voor de resterende duur van de legislatuur.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Stemming volgens fractie
- 22 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; 
Bert Wouters; Ria Vanzieleghem
- 13 onthouding(en): Filip Deforche; Immanuel De Reuse; Cyriel Ameye; Siska Rommel; 
Frederik Declercq; Mieke Van Hootegem; Daniel Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; 
Trees Coffyn; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Lien Vuylsteke; Kurt Geldhof

Artikel 1
Er wordt goedkeuring verleend aan de vermelde agendapunten op de agenda, waarbij 
een beslissing moet genomen worden en die voorgelegd worden op de buitengewone 
algemene vergadering van MIROM ov op 5 december 2017:
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1. Samenstelling van het bureau.
2. De te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het jaar 2018.
3. Begroting van het jaar 2018.
4. Benoeming bestuurders.
5. Varia.

Artikel 2
Aan de aangeduide vertegenwoordigers wordt het mandaat toegekend. Zij worden 
opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 
gemeenteraad van heden.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan de intercommunale 
MIROM Roeselare ov, Oostnieuwkerksesteenweg 121, 8800 Roeselare. 

10 2017_GR_00184 Psilon ov - Buitengewone algemene 
vergadering op 12 december 2017 - Agenda 
en toekenning van het mandaat aan de 
vertegenwoordigers - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

 Decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, artikel 
44: 
§1. De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de 
deelnemers. Voor de gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de 
gemeenteraden uit hun leden, en voor de overige deelnemers door de organen 
die, krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn 
tot deelneming of toetreding te beslissen.

§3. De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald 
voor elke algemene vergadering.

§4. Afgezien van de jaarvergadering waarvan sprake is in artikel 65, tweede lid, 
van dit decreet, wordt nog minstens één buitengewone algemene vergadering 
belegd in de loop van het laatste trimester van elk jaar, om de te ontwikkelen 
activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te bespreken. 
Een door de raad van bestuur opgestelde begroting staat op de agenda van deze 
vergadering.

 Statuten van Psilon ov.

Juridische grond
Artikel 43 van het gemeentedecreet
Artikel 35 van het gemeentedecreet
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Bijlagen
1. Uitnodiging van Psilon op de buitengewone algemene vergadering op 12 

december 2017
2. Werkprogramma 2018
3. Begroting investeringen werken 2018
4. Begroting resultaten 2018
5. Volmachtformulier

Voorgeschiedenis
In de gemeenteraadszitting van 21 februari 2005 werd beslist tot definitieve deelname 
aan de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen 
ov (Psilon).

Context en argumentatie
Met het schrijven d.d. 4 oktober 2017 van Psilon ov worden de vertegenwoordigers 
namens de Stad uitgenodigd tot de buitengewone algemene vergadering op 12 december 
2017 met volgende agenda:

1. Vaststelling werkprogramma 2018.
2. Vaststelling begroting 2018.

In de gemeenteraadszitting van 24 november 2014 werden mevr. Ria Vanzieleghem, dhr. 
Frederik Nuytten en mevr. Leen Sercu aangeduid als vertegenwoordigers voor de 
algemene vergaderingen voor de resterende duur van de legislatuur. In zitting van 25 
januari 2016 werd mevr. Leen Sercu vervangen door dhr. Steven Dewitte.

De stad Roeselare beschikt als houder van 2764 aandelen over 2764 stemmen in de 
algemene vergadering.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Stemming volgens fractie
- 22 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; 
Bert Wouters; Ria Vanzieleghem
- 13 onthouding(en): Filip Deforche; Immanuel De Reuse; Cyriel Ameye; Siska Rommel; 
Frederik Declercq; Mieke Van Hootegem; Daniel Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; 
Trees Coffyn; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Lien Vuylsteke; Kurt Geldhof

Artikel 1
Er wordt goedkeuring verleend aan de vermelde agendapunten op de agenda, waarbij 
een beslissing moet genomen worden en die voorgelegd worden op de buitengewone 
algemene vergadering van Psilon ov op 12 december 2017:

1. Vaststelling werkprogramma 2018.
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2. Vaststelling begroting 2018.

Artikel 2
Aan de aangeduide vertegenwoordigers wordt het mandaat toegekend. Zij worden 
opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 
gemeenteraad van heden.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan Psilon ov, 
Ambassadeur Baertlaan 5, 8500 Kortrijk. 

14 2017_GR_00194 Cipal dv - Buitengewone algemene 
vergadering op 15 december 2017 - Agenda 
en statutenwijziging en toekenning van het 
mandaat aan de vertegenwoordiger - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
 Artikel 43 van het gemeentedecreet
 Artikel 35 van het gemeentedecreet

Juridische grond
 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 19 tot 

en met 43 inzake de werking en de bevoegdheid van de gemeenteraad
 Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 

(hierna kortweg “DIS”)
 Het decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet 

van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en het 
Provinciedecreet van 9 december 2005 (B.S. 17 juni 2016, hierna het 
wijzigingsdecreet genoemd)

 De statuten van CIPAL, zoals laatst gewijzigd op 13 december 2013, goedgekeurd 
bij besluit van 25 maart 2014 van de Vlaamse regering

 Artikel 35 van de statuten van CIPAL: de benoemingsprocedure met de 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke 
algemene vergadering

Bijlagen
1. Brief van Cipal m.b.t. statutenwijziging
2. Toelichtende nota bij het ontwerp van statutenwijziging
3. Statutenwijziging Cipal dv - ontwerp
4. Oproepingsbrief Bijzondere Algemene Vergadering op 15.12.2017
5. Cipal dv Begroting 2018
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6. Ondertekende verslag algemene vergadering d.d. 06.2017
7. Gecoordineerde statuten CIPAL DV d.d. 14.04.2014
8. Presentiegeld 2016 van bestuursleden - 1ste semester
9. Presentiegeld 2016 van bestuursleden - 2de semester
10. Presentiegeld 2016 van leden adviescomite 2016 - 1ste semester
11. Presentiegeld 2016 van leden adviescomite 2016 - 2de semester
12. Samenstelling adviescomite

Voorgeschiedenis
In de gemeenteraadszitting van 23 juni 2015 werd de toetreding van de Stad Roeselare 
tot Cipal dv goedgekeurd.

Context en argumentatie
Met het schrijven d.d. 13 september 2017 van Cipal dv wordt meegedeeld dat de 
statuten van Cipal dv dienen aangepast te worden. 

Deze statutenwijziging heeft hoofdzakelijk tot doel om de statuten in overeenstemming 
te brengen met voormeld wijzigingsdecreet op de intergemeentelijke samenwerking. 
Daarnaast zijn er nog een aantal meer technische wijzigingen en de afschaffing van het 
adviescomité. Dhr. Bart Vandenbroucke was lid van het adviescomité.

Op 15 december 2017 om 10.30u vindt de buitengewone algemene vergadering van 
CIPAL plaats in het seminariecomplex De Vesten, Kanaalweg 6/1, 2430 Laakdal, waarbij 
tevens de mogelijkheid geboden wordt om de algemene vergadering op afstand bij te 
wonen via videoconferencing in het seminariecentrum Aula Schaubroeck, Steenweg 
Deinze 154, 9810 Nazareth.

Met de oproepingsbrief van 10 oktober 2017 werd de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering van 15 december 2017 bezorgd:

1. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2018 met inbegrip 
van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie.

2. Wijziging van de naam van de vereniging “CIPAL” naar “Cipal” en bijgevolg 
wijziging van artikel 1 van de statuten.

3. Verplaatsing van de zetel naar 2440 Geel, Winkelom 4 en bijgevolg wijziging van 
de eerste zin van artikel 5 van de statuten.

4. Wijziging van de eerste zin van artikel 2 van de statuten om deze zin te 
vervangen door volgende zin:
“Naast gemeenten en provincies kunnen uitsluitend aan de vereniging deelnemen: 
autonome gemeentebedrijven, openbare centra voor maatschappelijk welzijn en 
hun verenigingen, in zoverre die uitsluitend uit openbare rechtspersonen bestaan, 
en andere samenwerkingsverbanden, opgericht volgens de bepalingen van het 
Vlaams Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
(hierna aangeduid als "het decreet"), politiezones, hulpverleningszones, alsook 
elke andere persoon waarvan de deelname decretaal is toegestaan.”

5. Wijziging aan artikel 4bis van de statuten, om er §2 te vervangen door volgende 
tekst:
“§2.     De vereniging kan overeenkomstig de ter zake geldende decretale 
voorschriften in eigen naam en voor eigen rekening overgaan tot de 
onteigeningen die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van haar 
doelstellingen.”
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6. Wijziging van artikel 7 van de statuten om dit artikel te vervangen door volgende 
tekst:
“De toetreding van een nieuwe deelnemer is afhankelijk van een daartoe 
strekkende beslissing van het daartoe bevoegde orgaan, dat in het geval van 
gemeenten of provincies wordt genomen op basis van een onderzoek, eventueel 
vergelijkend in de mate er zich verschillende beheersvormen reëel aanbieden. Een 
toetredingsbeslissing kan niet genomen worden in de loop van het jaar waarin 
verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden 
georganiseerd.
Deze beslissing dient door de algemene vergadering van de vereniging te worden 
aanvaard. Aan een toetreding kan geen terugwerkende kracht worden verleend.”

7. Wijziging van de eerste twee zinnen van artikel 9 van de statuten om deze zinnen 
te vervangen door volgende tekst:
“De deelnemer die op enig decretaal toegestaan moment uit de vereniging treedt 
(hierna ook de “uittredende” deelnemer) of de uitgesloten deelnemer (hierna ook 
de “uitgesloten” deelnemer) kan de vereffening van de vereniging niet vorderen. 
De uittredende deelnemer kan enkel aanspraak maken op zijn aandeel aan 
nominale waarde in de vereniging zoals dat blijkt uit de balans van het boekjaar 
waarin deze uittreding heeft plaatsgehad.”

8. Wijziging van artikel 13 van de statuten om dit artikel te vervangen door volgende 
tekst:
“§1.     De bedragen die bij de toetreding moeten worden onderschreven door de 
deelnemers, worden bepaald door de algemene vergadering.
§2.       Het maatschappelijk kapitaal wordt bij de plaatsing volledig in speciën 
gestort. De algemene vergadering kan evenwel ook, ten belope van een door haar 
aanvaard bedrag, de inbreng in kapitaal aanvaarden van andere materiële of 
immateriële goederen die dienstig zijn voor het realiseren van de doelstellingen 
van de vereniging, zoals onder meer meubilair, programma’s, cliënteel, know-how 
en lopende verbintenissen voor zover deze naar economische maatstaven kunnen 
worden gewaardeerd, met uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten van 
werk of diensten. Die andere materiële of immateriële inbrengen worden 
gewaardeerd op grond van een verslag van de commissaris.
§3.       In elk jaar dat volgt op het jaar van de verkiezingen voor een algehele 
vernieuwing van de gemeenteraden, kan door de raad van bestuur besloten 
worden om het kapitaal te verhogen met het oog op de correctie van de 
verhoudingen tussen de aandelen die de verschillende deelnemers aanhouden.”

9. Wijziging aan artikel 15 van de statuten, om er in §2, na de eerste zin volgende 
zin toe te voegen:
“De bestuurders vertegenwoordigen alle deelnemers.”

10. Wijziging aan artikel 16, §2 van de statuten om er na de eerste zin volgende 
zinsdeel te schrappen:
“-        op verzoek, naar gelang van het geval, van de provincieraad, van de 
gemeenteraad of van de raad van bestuur, respectievelijk het bestuursorgaan, die 
c.q. hen heeft voorgedragen en voor zover een nieuwe kandidaat werd 
voorgedragen te hunner vervanging”

11. Afschaffing met ingang van 1 januari 2019 van het adviescomité - schrapping van 
artikel 25bis van de statuten.

12. Wijziging aan artikel 36, §1 van de statuten, om er na de laatste zin volgende lid 
toe te voegen:
“Is het aantal vertegenwoordigde stemmen onvoldoende om geldig te 
beraadslagen en te beslissen, geldt een termijn van 30 kalenderdagen om een 
nieuwe algemene vergadering bijeen te roepen.”
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13. Wijziging aan de statuten om er in fine een nieuw hoofdstuk in te voegen, 
houdende volgende tijdelijke en overgangsbepalingen:
“HOOFDSTUK VI. – Tijdelijke en overgangsbepalingen
Artikel 48
De provincies treden uiterlijk op 31 december 2018 uit. De provinciale aandelen 
worden overgenomen of vernietigd tegen een tussen de partijen overeen te 
komen waarde van de overnameprijs of het scheidingsaandeel.
§1.       Van zodra de provincies niet langer deelnemen in de vereniging, worden 
volgende bepalingen van de statuten van rechtswege opgeheven:
Artikel 2, eerste lid de woorden “en provincies”;
Artikel 7, eerste lid de woorden “of provincies
Artikel 15, §2, eerste lid, eerste gedachtestreepje;
Artikel 23, §2, eerste lid, de woorden “en van de provincieraadsleden op de griffie 
van de provinciehuizen van de aangesloten provincies”;
Artikel 23, §3 de woorden “en provincies”, de woorden “of van de provincieraad” 
en de woorden “en provincies”;
Artikel 35, zesde lid “Iedere provincie mag zich slechts door één 
vertegenwoordiger laten vertegenwoordigen. Desgewenst kan iedere provincie 
ook één of meer plaatsvervanger(s) met vermelding van hun onderlinge rangorde 
aanduiden.”
Artikel 40, zevende lid de woorden “in de provinciehuizen van de deelnemende 
provincies”
§2.       Van zodra de provincies niet langer deelnemen in de vereniging, wordt in 
artikel 15, §1 het getal “vijfentwintig” vervangen door “tweeëntwintig”.
§3.       Er wordt volmacht verleend aan de Raad van Bestuur om de statuten te 
coördineren van zodra de wijzigingen bedoeld in de twee voorgaande paragrafen 
plaatsvinden.”

14. Wijzigingen aan het opschrift van de statuten om deze in overeenstemming te 
brengen met de genomen besluiten.

15. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s).
16. Statutaire ontslagen en benoemingen.
17. Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten.

De statutenwijziging gebeurt om deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen 
van het wijzigingsdecreet. Tevens worden nog een aantal andere wijzigingen in de 
statuten doorgevoerd worden zoals uiteengezet in de toelichtende nota.

Het ontwerp van statutenwijziging van Cipal werd goedgekeurd door de raad van 
bestuur in zitting van 12 september 2017 en per aangetekend schrijven van 13 
september 2017 aan de gemeente overgemaakt

Gelet op de toelichtende nota bij het ontwerp van statutenwijziging.

Overwegende dat artikel 39 DIS bepaalt dat uiterlijk 90 kalenderdagen voor de algemene 
vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen, een door de raad van bestuur 
opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt voorgelegd; dat de beslissingen terzake 
van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, het mandaat 
bepalen van de respectievelijke vertegenwoordigers op de algemene vergadering.

Gelet op de toelichtende nota bij de overige agendapunten 1, 15, 16 en 17 van de 
buitengewone algemene vergadering.

Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van CIPAL.
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In de gemeenteraadszitting van 19 oktober 2015 werd dhr. José Debels aangeduid als 
effectief vertegenwoordiger en dhr. Geert Huyghe als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Stemming volgens fractie
- 20 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; Bert Wouters; Ria Vanzieleghem
- 15 onthouding(en): Maarten Vinckier; Francis Reynaert; Filip Deforche; Immanuel De 
Reuse; Cyriel Ameye; Siska Rommel; Frederik Declercq; Mieke Van Hootegem; Daniel 
Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; Trees Coffyn; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Lien 
Vuylsteke; Kurt Geldhof

Artikel 1
Maakt zich na onderzoek van de bekomen documenten en de toelichtende nota bij het 
ontwerp van statutenwijziging, de motieven die hierin vervat zijn met betrekking tot de 
hierna goedgekeurde artikelen eigen.

Artikel 2
Keurt de wijziging van artikel 1 van de statuten goed.

Artikel 3
Keurt de wijziging van artikel 2, eerste lid van de statuten goed.

Artikel 4
Keurt de wijziging van artikel 4bis, §2 van de statuten goed.

Artikel 5
Keurt de wijziging van artikel 5 van de statuten goed.

Artikel 6
Keurt de wijziging van artikel 7 van de statuten goed.

Artikel 7
Keurt de wijziging van artikel 9, eerste en tweede lid van de statuten goed.

Artikel 8
Keurt de wijziging van artikel 13 van de statuten goed

Artikel 9
Keurt de wijziging van artikel 15 van de statuten goed.

Artikel 10
Keurt de wijziging van artikel 16, §2 van de statuten goed.
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Artikel 11
Keurt de opheffing van artikel 25bis van de statuten goed.

Artikel 12
Keurt de invoeging van een nieuw hoofdstuk VI in de statuten goed.

Artikel 13
Keurt de wijzigingen aan het opschrift van de statuten goed om deze in 
overeenstemming te brengen met de genomen besluiten.

Artikel 14
Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten 
1, 15, 16 en 17 van de buitengewone algemene vergadering van CIPAL van 15 december 
2017, zoals overgemaakt per e-mail d.d. 17 oktober 2017, goedgekeurd.

Artikel 15
Aan de aangeduide vertegenwoordiger wordt het mandaat toegekend. Hij wordt 
opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 
gemeenteraad van heden. Indien de algemene vergadering niet geldig zou kunnen 
beraadslagen of indien de algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden 
verdaagd, dan blijft de gemeentelijke vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen 
aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

Artikel 16
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan de Cipal dv, Bell-
Telephonelaan 2D, 2440 Geel (infoavdv@cipal.be). 

24 2017_GR_00208 Hulpverleningszone Midwest - Gemeentelijke 
dotatie voor 2018 - Vaststelling

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid en meer bepaald artikel 68 § 1 dat 
bepaalt dat de gemeentelijke dotatie wordt ingeschreven in de uitgaven van elke 
gemeentebegroting.

Juridische grond
 Artikel 68 § 2 van de Wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid:

de dotaties van de gemeenten van de zone worden jaarlijks vastgelegd door de 
raad op basis van een akkoord, bereikt tussen de verschillende betrokken 
gemeenteraden.

Bijlagen
1. Beslissing Zoneraad d.d. 24.10.2017: Begroting 2018
2. MJP als bijlage bij de begroting
3. MJP detail als bijlage bij de begroting

mailto:infoavdv@cipal.be
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4. Begroting 2018 van Midwest

Voorgeschiedenis
De Stad Roeselare werd, conform het Koninklijk Besluit van 2 februari 2009 tot 
vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones, ingedeeld in 
hulpverleningszone 2 West-Vlaanderen (verder zone Midwest genoemd).

De zone Midwest bereikte in zitting van de prezoneraad van 27 mei 2014 een akkoord 
m.b.t. de financiële verdeelsleutel die de dotatie bepaalt van elke gemeente aan de 
hulpverleningszone. Na diverse infosessies aan schepenen, raadsleden, financieel 
beheerders en secretarissen werd de financiële verdeelsleutel herbevestigd tijdens de 
prezoneraad op 24 juni 2014.

Context en argumentatie
De op 24 juni 2014 goedgekeurde verdeelsleutel werd opnieuw bevestigd door de 
zoneraad in zitting van 24 oktober 2017 en dit in het kader van de opmaak van het 
budget voor 2018. De gemeentelijke dotatie aan de zone voor 2018 wordt gelijk 
gehouden t.o.v. de dotatie in 2017 waarbij evenwel 2% indexering wordt bijgerekend 
zoals voorzien in de meerjarenbegroting voor de zone. 

Gemeente Financiële 
verdeelsleutel 
(% weergave)

Dotatie 2018 (in 
euro)

Ardooie 3,95 € 296.127,86
Dentergem 2,81 € 196.157,58
Hooglede 4,27 € 316.956,87
Ingelmunster 4,27 € 312.495,16
Izegem 11,47 € 805.171,42
Lichtervelde 3,30 € 260.263,72
Meulebeke 4,41 € 309.879,70
Moorslede 4,04 € 292.610,88
Oostrozebeke 2,73 € 191.085,63
Pittem 3,10 € 217.699,33
Roeselare 34,25 € 3.036.510,42
Ruiselede 2,07 € 144.127,78
Staden 4,45 € 328.528,43
Tielt 9,25 € 646.904,81
Wingene 5,63 € 402.627,83

Conform de gemaakte afspraken wordt op deze dotatie een verrekening toegepast voor 
de inbreng van materieel. Deze verrekening geldt voor 10 jaar vanaf de start van de 
zone op 6 januari 2015:

Gemeente Financiële 
verdeelsleutel 
(% weergave)

Dotatie 2018 na 
verrekening 
materieel (in 
euro)

Ardooie 3,95 € 282.657,60
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Dentergem 2,81 € 196.206,13
Hooglede 4,27 € 317.725,05
Ingelmunster 4,27 € 275.087,49
Izegem 11,47 € 824.693,32
Lichtervelde 3,30 € 254.947,84
Meulebeke 4,41 € 303.227,53
Moorslede 4,04 € 309.335,35
Oostrozebeke 2,73 € 191.179,19
Pittem 3,10 € 223.748,37
Roeselare 34,25 € 3.158.650,30
Ruiselede 2,07 € 120.768,83
Staden 4,45 € 318.053,57
Tielt 9,25 € 580.882,55
Wingene 5,63 € 399.984,29

In de bespreking tijdens de zoneraad en het zonecollege in zitting van 28 oktober 2015 
waren besturen vragende partij om de investeringstoelagen op te trekken van € 
1.000.000 naar € 1.725.000 zodat de investeringen volledig worden gefinancierd met 
gemeentelijke investeringsdotaties en niet langer met de overdracht van middelen vanuit 
de gewone dienst aangezien dit een grote impact heeft op de autofinancieringsmarge van 
de besturen.

 

EXPL TOELAGE 
NA
VERREKENING INV TOELAGE

Ardooie € 214.519,60 € 68.138,00
Dentergem € 147.733,13 € 48.473,00
Hooglede € 244.067,05 € 73.658,00
Ingelmunster € 201.429,49 € 73.658,00
Izegem € 626.836,32 € 197.857,00
Lichtervelde € 198.022,84 € 56.925,00
Meulebeke € 227.155,53 € 76.072,00
Moorslede € 239.645,35 € 69.690,00
Oostrozebeke € 144.086,19 € 47.093,00
Pittem € 170.273,37 € 53.475,00
Roeselare € 2.567.838,30 € 590.812,00
Ruiselede € 85.060,83 € 35.708,00
Staden € 241.291,57 € 76.762,00
Tielt € 421.320,55 € 159.562,00
Wingene € 302.867,29 € 97.117,00

Om de interne facturatie tussen de zone en de gemeenten te vermijden en het efficiënter 
is om voor Ingelmunster en Meulebeke een bijkomende verrekening te maken op de 
dotatie voor de ICT-ondersteuning vanuit Ingelmunster (servers en onderhoud ICT-
netwerk) en voor het technisch onderhoud van het wagenpark van post Meulebeke dat 
door Meulebeke wordt gedragen. De totale dotatie van de gemeenten aan zone Midwest 
in 2018 is dan als volgt:
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Gemeente Exploitatie-
toelage

Investerings-
toelage 

Ardooie € 214.519,60 € 68.138,00
Dentergem € 147.733,13 € 48.473,00
Hooglede € 244.067,05 € 73.658,00
Ingelmunster € 164.129,49 € 73.658,00
Izegem € 626.836,32 € 197.857,00
Lichtervelde € 198.022,84 € 56.925,00
Meulebeke € 214.655,53 € 76.072,00
Moorslede € 239.645,35 € 69.690,00
Oostrozebeke € 144.086,19 € 47.093,00
Pittem € 170.273,37 € 53.475,00
Roeselare € 2.567.838,30 € 590.812,00
Ruiselede € 85.060,83 € 35.708,00
Staden € 241.291,57 € 76.762,00
Tielt € 421.320,55 € 159.562,00
Wingene € 302.867,29 € 97.117,00

 

Advies
Kredietcontrole Financiën
Gunstig onder voorwaarden

Subsidies krijgen visum voor de beschikbare bedragen bij goedkeuring van het budget 
2018.

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

Bijdrage Hulpverleningszone Midwest | budgetsleutel: 64912100-041002: 2.567838,30 
euro
Investeringssubsidie Hulpverleningszone Midwest | budgetsleutel: ENV07/P07-0009/ 
66400000-041002: 590.812 euro

Dit werd opgenomen in het ontwerp-budget 2018 (voorlegging gemeenteraad 
19.12.2017).

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
Er wordt akte genomen van de financiële verdeelsleutel die de jaarlijkse bijdrage van 
elke gemeente aan de Zone Midwest vastlegt en die door de zoneraad in zitting van 24 
oktober 2017 voor de begroting 2018, werd herbevestigd.

Artikel 2
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De dotatie van de Stad Roeselare aan de hulpverleningszone Midwest voor 2018 wordt 
als volgt vastgesteld:
- 2.567.838,30 euro als exploitatietoelage
- 590.812 euro als investeringstoelage.

Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de voorzitter van de zoneraad van Zone 
Midwest, Kwadestraat 159, 8800 Roeselare.

Artikel 4
In uitvoering van artikel 252 § 1 van het Gemeentedecreet wordt binnen de 20 dagen na 
het nemen van dit besluit, deze beslissing ter kennis gebracht van de 
provinciegouverneur, FAC Kamgebouw, K. Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200 Brugge.

25 2017_GR_00203 Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
(RUP) Kaasterstraat - Definitieve vaststelling

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 2.2.21. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

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 - artikel 2.2.14. betreffende het feit dat de gemeenteraad het RUP 
definitief vaststelt.  Opmerking: het betreft een artikel van de vorige versie van de 
Vlaamse Codex RO. Met de gewijzigde Vlaamse Codex RO op 1 juli 2016 werd aan het 
artikel betreffende de definitieve vaststelling door de gemeenteraad een ander 
artikelnummer toegekend (artikelnummer 2.2.21.).  

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) d.d. 15.05.2009 en latere wijzigingen: 
T4. Vergunningenbeleid – H6. Geldingsduur en wijzigbaarheid – Afdeling 2 
Verkavelingsvergunningen - artikel 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.".  Opmerking: met 
het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunningen werd dit artikel uit 
de Vlaamse Codex RO opgeheven. De bepaling van dit artikel werd in het decreet van de 
omgevingsvergunningen opgenomen onder hoofdstuk 6: Het bijstellen van de 
omgevingsvergunning - Afdeling 3 Bijstellen van de omgevingsvergunning voor het 
verkavelen van gronden - artikel 84.

Bijlagen
1. APA Roeselare (A3)
2. SB voorschriften apa
3. 23.03.2017 MER RUP Kaasterstraat en besluit ontheffing
4. Adviezen samengevoegd
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5. Verslag plenaire vergadering
6. Uittreksel besluit voorlopige vaststelling gemeenteraad 24.04.2017
7. Bezwaar 2
8. Bezwaar 1
9. Advies Elia
10. Advies Provincie
11. Advies Ruimte Vlaanderen
12. Vraag aanleg knip
13. Antwoord op vraag aanleg knip
14. Vraag tot 70km per u op ring
15. Antwoord op vraag tot 70km per u op rijksweg
16. Vraag opheffen verkavelingen
17. Antwoord op vraag opheffen verkavelingen
18. Advies GECORO
19. RUP Kaasterstraat_Deel1_toelichtingsnota
20. RUP Kaasterstraat_Deel2_stedenbouwkundige voorschriften
21. RUP Kaasterstraat_Deel3_kaartenbundel
22. RUP Kaasterstraat-Deel4_grafisch register

Voorgeschiedenis
 17.10.2016: akkoord college van burgemeester en schepenen tot opmaak RUP 

Kaasterstraat en aanstelling studiebureau Wim Carrein als ontwerper
 21.10.2016: ondertekening samenwerkingsovereenkomst met intentie opmaak 

RUP
 16.01.2017: akkoord college van burgemeester en schepenen met voorontwerp 

RUP en met organisatie plenaire vergadering op 13.02.2017
 13.02.2017: plenaire vergadering.
 23.03.2017: besluit dienst Mer ontheffing plan-mer.
 24.04.2017: voorlopige vaststelling door gemeenteraad.
 24.05.2017 - 22.07.2017: openbaar onderzoek.
 26.09.2017: zitting GECORO behandeling bezwaren, adviezen en opmerkingen 

ingediend tijdens openbaar onderzoek.

Context en argumentatie
Tijdens het openbaar onderzoek werden 3 adviezen en 2 bezwaren aan de GECORO 
overhandigd. Deze adviezen en bezwaren werden in zitting van de GECORO op 26 
september 2017 behandeld. De GECORO adviseerde om niet in te gaan op de bezwaren 
en de adviezen. Het RUP blijft ten opzichte van de versie dat in openbaar onderzoek lag 
ongewijzigd.
Dit RUP wordt voorgelegd aan de gemeenteraad ter definitieve vaststelling.
Met het RUP vervallen de verkavelingen VK 1087/1 d.d. 20.02.1995 en VK589/1 d.d. 
23.01.1975.

Fasering
Na definitieve vaststelling gemeenteraad:

 december 2017: overmaken RUP aan hogere overheid dat binnen een periode van 
30 dagen na ontvangst schorsingsrecht heeft.

 januari 2018: publicatie RUP in Belgisch Staatsblad en vankrachtwording.
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Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen aan dit besluit.

Besluit
Stemming volgens fractie
- 22 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; 
Bert Wouters; Ria Vanzieleghem
- 13 onthouding(en): Filip Deforche; Immanuel De Reuse; Cyriel Ameye; Siska Rommel; 
Frederik Declercq; Mieke Van Hootegem; Daniel Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; 
Trees Coffyn; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Lien Vuylsteke; Kurt Geldhof

Artikel 1
Het  RUP Kaasterstraat, dat bestaat uit een toelichtingsnota, stedenbouwkundige 
voorschriften, plan bestaande toestand en grafisch register, wordt definitief vastgesteld.

IR 14 Amendement van raadslid Cyriel Ameye: Ontwerpstudie N32 
Meensesteenweg Roeselare - Herinrichting schoolomgeving 
Zilverberg en Beitem, structureel onderhoud en rioleringen - 
Samenwerkingsovereenkomst, lastvoorwaarden en gunningswijze - 
Goedkeuring.

Indiener(s):
Cyriel Ameye, Vlaams Belang

Toelichting:
Ik leg aan de gemeenteraad volgend amendement voor ter goedkeuring:

In het bestek onder het punt 1.4 "technische specificaties en normen"

Bij de uitvoering van de prestaties moet de opdrachtnemer, naast de wettelijke en 
reglementaire voorschriften, rekening houden met volgende van toepassing zijnde 
documenten bij het uitvoeren van zijn specifieke prestaties, wens ik het volgende toe te 
voegen:

- het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan autohandelslint N32
- deelrup EUROSHOP
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Tijdens de bespreking deelt het college van burgemeester en schepenen mee dat 
akkoord wordt gegaan met de geest van het ingediende amendement. Het lastenboek zal 
in die zin aangepast worden.

Er wordt geen stemming gevraagd door het betrokken raadslid.

26 2017_GR_00197 ERE/246-2017 - Ontwerpstudie N32 
Meensesteenweg Roeselare – Herinrichting 
schoolomgeving Zilverberg en Beitem, 
structureel onderhoud en rioleringen - 
Samenwerkingsovereenkomst, 
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 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 1° 
(limiet van € 209.000,00 excl. btw niet bereikt), en meer bepaald artikel 2, 36° die een 
gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en voor rekening van meerdere 
aanbesteders toelaat.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 
en concessies, en latere wijzigingen.

Het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen.

Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Bijlagen
1. Samenwerkingsovereeenkomst stad Roeselare - Vlaamse Gewest
2. Bestek
3. Raming
4. Startnota schoolomgeving Beitem (juni 2011)
5. Startnota schoolomgeving Zilverberg (juni 2011)

Voorgeschiedenis
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Het Vlaams Gewest wenst met de stad Roeselare een gezamenlijke ontwerpstudie op te 
maken voor de herinrichting van de N32 op het grondgebied van Roeselare 
(Meensesteenweg).

Context en argumentatie
Het Vlaams Gewest geeft, via een samenwerkingsovereenkomst, aan de stad Roeselare 
het mandaat om in gezamenlijke naam als aanbestedende overheid op te treden bij de 
gunning en de uitvoering van de opdracht.

In het kader van de opdracht “Ontwerpstudie N32 Meensesteenweg Roeselare – 
Herinrichting schoolomgeving Zilverberg en Beitem, structureel onderhoud en 
rioleringen” werd een bestek met nr. ERE/246-2017 opgesteld door de dienst 
Aankopen, in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) West-
Vlaanderen.

De opdracht omvat:

 Nazicht en aanvullen van opmetingsplan bestaande toestand (AWV, plan van 
februari 2014)

 Studie- en opzoekingswerk
 Opstellen van projectnota (inclusief bijhorende voorontwerpplannen)
 Ruimtelijke en stedenbouwkundige inpassing
 Technisch ontwerp van wegenis, fietspaden en eventuele voetpaden en 

straatmeubilair
 Technisch ontwerp van de afwatering (excl. ontwerp gescheiden rioleringsstelsel 

Aquafinproject 22.313 tussen kmpt. 36,05 en 36,85)
 Technisch ontwerp gescheiden rioleringsstelsel van volgende deelzones: - N32 

Meensesteenweg vanaf Hof ter Weze tot aan de Zilverstraat - N32 
Meensesteenweg vanaf de Dadizeleleenstraat tot Meensesteenweg hsnr. 612 - 
N32 Meensesteenweg vanaf de Ten Bunderenstraat tot aan de Meerlaanstraat

 Leiden van de nodige vergaderingen (incl. opmaken van verslagen van deze 
vergaderingen)

 Ontwerp van onderhoudsvriendelijke beplanting
 Opmaken van onteigeningsplannen inclusief raming (indien van toepassing) 
 Opmaken van een dossier voor de aanvraag van de omgevingsvergunning
 Ondersteuning bij communicatie.

De opdracht is als volgt opgedeeld: 

 Een vast gedeelte, bestaande uit de opmaak van een projectnota, de opmaak van 
de ontwerpstudie van bovenbouw en rioleringen en de opmaak van een dossier 
voor de aanvraag van de omgevingsvergunning raming: € 72.500,00 excl. btw of 
€ 87.725,00 incl. 21% btw;

 Een voorwaardelijk deel, bestaande uit de opmaak van de onteigeninsplannen 
raming, € 14.000,00 excl. btw of € 16.940,00 incl. 21% btw;

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 86.500,00 excl. btw of 
€ 104.665,00 incl. 21% btw.

Wat het vast gedeelte betreft geldt de volgende verdeling: 45% ten laste van AWV 
(structureel onderhoud) en 55% ten laste van stad Roeselare, zijnde 15%  voor de 
schoolomgevingen (i.k.v. SO V) en 40% voor de rioleringen. Het voorwaardelijk deel is 
100% ten laste van AWV.
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Het totale stadsaandeel wordt geraamd op € 39.875,00 excl. btw of  € 48.248,75 incl. 
21% btw.

De kostprijs van het gedeelte voor het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) West-
Vlaanderen wordt geraamd op € 46.625,00 excl. btw of € 56.416,25 incl. btw.

De raming excl. btw bereikt de limiet voor het gebruik van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking van € 209.000,00 niet.

Er wordt dan ook voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

De uitvoeringstermijn bedraagt 12 maanden.

De dienst Aankopen heeft deze notule opgemaakt in samenwerking met de dienst 
Experten Ruimte.

Het bestuur zal dit besluit ter consultatie meedelen aan de partners alvorens de 
procedure verder te zetten.

Advies
Ruimte - Beleidsontwikkeling
Gunstig advies

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

In deze fase van de opdracht zijn er nog geen definitieve financiële gevolgen aan dit 
besluit.
De definitieve financiële gevolgen zullen pas gekend zijn bij gunning van de opdracht.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
Het bestek met nr. ERE/246-2017 en de raming voor de opdracht “Ontwerpstudie N32 
Meensesteenweg Roeselare – Herinrichting schoolomgeving Zilverberg en Beitem, 
structureel onderhoud en rioleringen”, opgesteld door de dienst Aankopen, in 
samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) West-Vlaanderen worden 
goedgekeurd mits toevoeging van de tekst "het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
autohandelslint N32 onder punt 1.4. "technische specifaties en normen."  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 € 86.500,00 excl. btw of € 104.665,00 incl. 21% btw met volgende 
verdeling: 
45% ten laste van AWV (structureel onderhoud) en 55% ten laste van stad Roeselare, 
zijnde 15%  voor de schoolomgevingen (i.k.v. SO V) en 40% voor de rioleringen. Het 
voorwaardelijk deel is 100% ten laste van AWV.
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Het totale stadsaandeel wordt geraamd op € 39.875,00 excl. btw of  € 48.248,75 incl. 
21% btw.

De kostprijs van het gedeelte voor het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) West-
Vlaanderen wordt geraamd op € 46.625,00 excl. btw of € 56.416,25 incl. btw.

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3
De samenwerkingsovereenkomst waarbij stad Roeselare wordt aangeduid om in 
gezamenlijke naam als aanbestedende overheid op te treden wordt goedgekeurd.

Artikel 4
De aanbestedingsdocumenten worden aan het Vlaams Gewest ter goedkeuring 
voorgelegd.

Artikel 5
Na ontvangst van het formeel akkoord van het Vlaams Gewest wordt de aankondiging 
van de opdracht ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

27 2017_GR_00190 Aanpak samenwerkingsverbanden in regio 
Midden-West-Vlaanderen - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 42 van het gemeentedecreet
Artikel 43 van het gemeentedecreet

Juridische grond
 het decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001;
 het gemeentedecreet;
 het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn.

Bijlagen
1. Motiveringsnota - drieledig protocol ondersteuning en begeleiding gefaseerde 

uitbouw en structurering van de intergemeentelijke samenwerking in de regio's
2. Motiveringsnota - Samen sterke besturen maken Midwest
3. Beslissing GR d.d. 14.12.2015 - Interlokale Vereniging Associatie Midwest - 

Traject "samen sterke besturen maken" 
4. Midwest - Overzicht samenwerkingsverbanden regio Midden-West-Vlaanderen

Voorgeschiedenis
Onder impuls van het Midwestoverleg en andere regionale partners, is de samenwerking 
in de regio Midden-West-Vlaanderen sinds de oprichting van de Interlokale Vereniging 
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(ILV) Associatie Midwest (2012), sterk toegenomen. De besturen uit de regio Midden-
West-Vlaanderen zijn samen met WVI partners in deze ILV Associatie Midwest.

Deze regionale samenwerking heeft als doelstelling de deelnemende besturen structureel 
te ondersteunen, onder andere door het ter beschikking stellen van intergemeentelijk 
personeel, delen van expertise, voeren van regionale projecten en gezamenlijke 
aankopen. Uit de gevoerde samenwerking blijkt dat de regio nood heeft aan een 
structuur met rechtspersoonlijkheid. Daarnaast is het een ambitie van de besturen om de 
vele samenwerkingsverbanden die er zijn in de regio aan te pakken.

Context en argumentatie
Op 14 december 2015 heeft de gemeenteraad de nota ‘samen sterke besturen maken’ 
goedgekeurd. Hierbij werd een traject goedgekeurd waarbij de intergemeentelijke 
samenwerking in de regio Midden-West-Vlaanderen wordt gestructureerd en versterkt in 
functie van de deelnemende besturen. Het bestuur engageert zich hierbij om actief de 
verdere werking mee vorm te geven.

In 2010 liet het Midwestoverleg door F. De Rynck een studie uitvoeren naar 
schaalveranderingen in de regio. De vele samenwerkingsverbanden die er zijn, werden 
hierin opgelijst. Deze lijst werd de voorbije maanden door de respectievelijke 
thematische clusters Midwest, verder gescreend. Dit leidt tot een overzichtsdocument en 
een samenvattende nota waarin de voor de gemeenten relevante 
samenwerkingsverbanden zijn opgenomen. Voor elk samenwerkingsverband is een 
voorstel van aanpak voorgelegd.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Stemming volgens fractie
- 20 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; Bert Wouters; Ria Vanzieleghem
- 15 onthouding(en): Maarten Vinckier; Francis Reynaert; Filip Deforche; Immanuel De 
Reuse; Cyriel Ameye; Siska Rommel; Frederik Declercq; Mieke Van Hootegem; Daniel 
Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; Trees Coffyn; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Lien 
Vuylsteke; Kurt Geldhof

Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan de nota ‘overzicht samenwerkingsverbanden regio 
Midden-West-Vlaanderen’ en de voorgestelde aanpak, zoals vervat in bijlage.

Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan Midwestoverleg, Spanjestraat 141, 8800 
Roeselare.
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28 2017_GR_00191 Oprichting Dienstverlenende Vereniging 
(DVV) Midwest - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet

Juridische grond
 het decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001

 het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn

Bijlagen
1. Beslissing GR 28.06.2016 - Interlokale Vereniging Associatie Midwest - Oprichting 

overlegorgaan
2. Motiveringsnota DVV Midwest
3. Bestuursplan DVV Midwest
4. Ondernemingsplan DVV midwest
5. Statuten DVV Midwest
6. Cluster Bestuur- Samenvattende nota - Fusie van ambities
7. Beslissing CBS 20.02.2017 - Overlegorgaan Midwest - Uitgangspunten 

toekomstige dienstverlenende vereniging - Goedkeuring
8. Presentatie dvv Midwest - Samen sterke besturen maken - Fusie van ambities

Voorgeschiedenis
Onder impuls van het Midwestoverleg en andere regionale partners, is de samenwerking 
in de regio Midden-West-Vlaanderen sinds de oprichting van de Interlokale Vereniging 
(ILV) Associatie Midwest (2012), sterk toegenomen. De besturen uit de regio Midden-
West-Vlaanderen zijn samen met WVI partners in deze ILV Associatie Midwest.

Deze regionale samenwerking heeft als doelstelling de deelnemende besturen structureel 
te ondersteunen, onder andere door het ter beschikking stellen van intergemeentelijk 
personeel, delen van expertise, voeren van regionale projecten en gezamenlijke 
aankopen. Uit de gevoerde samenwerking blijkt dat de regio nood heeft aan een 
structuur met rechtspersoonlijkheid.

Context en argumentatie
Op 14 december 2015 heeft de gemeenteraad de nota ‘samen sterke besturen maken’ 
goedgekeurd. Hierbij werd een traject goedgekeurd waarbij de intergemeentelijke 
samenwerking in de regio Midden-West-Vlaanderen wordt gestructureerd en versterkt in 
functie van de deelnemende besturen. Het bestuur engageert zich hierbij om actief de 
verdere werking mee vorm te geven.

In navolging hiervan werd het overlegorgaan Midwest (conform art. 25 van het decreet 
houdende de intergemeentelijke samenwerking (DIS)), opgericht. Dit overlegorgaan 
kwam bijeen op 29 november 2016, 31 januari 2017, 21 februari 2017, 28 maart 2017, 
30 mei 2017, 27 juni 2017 en 26 september 2017.
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Tijdens de bijeenkomsten van het overlegorgaan werd consensus gevonden over een 
aantal uitgangspunten. Deze uitgangspunten voor de DVV Midwest, werden goedgekeurd 
door het college in zitting van 20 februari 2017.

Het overlegorgaan Midwest keurde in zitting van 26 september 2017 het voorstel van

 grondige motiveringsnota,
 bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de 

daaraan verbonden wijze van dienstverlening, en met een beschrijving van de 
bestuurlijke organisatie van de dienstverlenende vereniging,

 een ondernemingsplan voor een periode van 8 jaar,
 en een ontwerp van statuten

goed.

Op 6 juli 2017 was er in het stadhuis van Roeselare een overleg met dhr. Walter Aerts en 
dhr. Bart Wouters van het Vlaamse Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), in 
aanwezigheid van de burgemeesters van Roeselare, dhr. Kris Declercq, Izegem, dhr. Bert 
Maertens en Kortemark, dhr. Toon Vancoillie, de algemeen directeur van de West-
Vlaamse Intercommunale (WVI), dhr. Geert Sanders, en de coördinatoren van het 
Westhoekoverleg, dhr. Dieter Hoet en het Midwestoverleg, Mevr. Saskia Verriest. Op dit 
overleg werd opvolging gegeven aan de opmerkingen van ABB m.b.t. de ontwerpstatuten 
en het ontwerpbestuursplan. De documenten werden na aanpassing terug overgemaakt 
aan ABB waarop het positieve advies volgde in het schrijven (e-mail) van dhr. Bruno 
Vanmarcke d.d. 11 augustus 2017.

Het goedkeuren van de motiveringsnota, het bestuursplan, het ondernemingsplan en de 
ontwerpstatuten houdt de oprichting van een nieuwe dienstverlenende vereniging 
‘Midwest’ in conform afdeling 3 van het DIS voor de betrokken gemeenten en de WVI.

Op 25 oktober 2017 werd een regionale infosessie georganiseerd in het streekhuis. 
Hierbij werden het afgelegde traject van intergemeentelijke samenwerking tot op heden, 
de doelstellingen van de toekomstige dienstverlenende vereniging en de opgestelde 
documenten, toegelicht.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Stemming volgens fractie
- 22 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; 
Bert Wouters; Ria Vanzieleghem
- 13 onthouding(en): Filip Deforche; Immanuel De Reuse; Cyriel Ameye; Siska Rommel; 
Frederik Declercq; Mieke Van Hootegem; Daniel Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; 
Trees Coffyn; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Lien Vuylsteke; Kurt Geldhof

Artikel 1
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De motiveringsnota in oprichting van de dienstverlenende vereniging Midwest wordt 
goedgekeurd.

Artikel 2
Het bestuursplan in oprichting van dienstverlenende vereniging Midwest wordt 
goedgekeurd.

Artikel 3
Het ondernemingsplan in oprichting van dienstverlenende vereniging Midwest wordt 
goedgekeurd.

Artikel 4
De ontwerpstatuten in oprichting van dienstverlenende vereniging Midwest worden 
goedgekeurd.

Artikel 5
Het voorstel tot oprichting van de dienstverlenende vereniging ‘Midwest’ wordt 
goedgekeurd.

Artikel 6
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan Midwestoverleg, Spanjestraat 141, 8800 
Roeselare.

29 2017_GR_00205 Organiseren wijk-werken via 
dienstverlenende vereniging (DVV) Midwest - 
Goedkeuring

Beschrijving
Juridische grond

 Het gemeentedecreet
 Het decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001
 Decreet betreffende wijk-werken, dd. 5 juli 2017
 Ontwerp uitvoeringsbesluit wijk-werken, dd. 7 juli 2017

Bijlagen
1. Beslissing CBS d.d. 4 september 2017:  instappen systeem wijkwerken
2. verslag Midwestoverleg d.d. 27.06.2017
3. cluster welzijn - toelichting Wijk-Werken.
4. Berekeningen wijkwerken secretarissenoverleg
5. Uittreksel verslag Midwestoverleg d.d. 27.09.2017

Voorgeschiedenis
Onder impuls van het Midwestoverleg en andere regionale partners is de samenwerking 
in de regio Midden-West-Vlaanderen sinds de oprichting van de Interlokale Vereniging 
(ILV) Associatie Midwest (2012), sterk toegenomen. De besturen uit de regio Midden-
West-Vlaanderen zijn samen met WVI partners in deze ILV Associatie Midwest.
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Deze regionale samenwerking heeft als doelstelling de deelnemende besturen structureel te 
ondersteunen, onder andere door het ter beschikking stellen van intergemeentelijk personeel, 
delen van expertise, voeren van regionale projecten en gezamenlijke aankopen.

Het organiseren van wijk-werken  via intergemeentelijke samenwerking biedt een 
opportuniteit voor de besturen.

Context en argumentatie
Het Vlaams Parlement heeft het decreet rond wijk-werken gestemd in plenaire zitting. 
Wijk-werken vervangt de wetgeving rond PWA (Plaatselijk 
Werkgelegenheidsagentschap). Dit in navolging van de zesde staatshervorming. Wijk-
werken wordt van kracht op 1 januari 2018.

Vlaanderen zal het wijk-werken organiseren als een werkervaringstraject van maximum 
1 jaar dat generieke competenties aanleert bij mensen die minder makkelijk toegang 
hebben tot de arbeidsmarkt. De doelgroep zijn mensen met een afstand tot de reguliere 
arbeidsmarkt waarbij toeleiding mogelijk is via de VDAB.

De Vlaamse Regering streeft naar een schaalgrootte van minimum 60.000 inwoners. In 
de regio Midden-West-Vlaanderen bestaat er momenteel een goed uitgebouwde PWA-
werking, die bijna gebiedsdekkend is. Het organiseren van wijk-werken op regionale 
schaal werd diverse keren besproken op de cluster Midwest-welzijn, de intervisiegroep 
Midwest-welzijn en het Midwestoverleg.

Aangezien zowel de gebruikers (waaronder de lokale besturen), alsook de PWA-
medewerkers gebaat zijn met een instap in het nieuwe systeem wijk-werken, verklaarde 
het college van burgemeester en schepenen zich in zitting van 04 september 2017 
akkoord met het regionaal organiseren van wijk-werken via de dienstverlenende 
vereniging Midwest.

De 16 besturen uit de regio Midden-West-Vlaanderen hebben zich via de collegebeslissing 
principieel akkoord verklaard met deze intergemeentelijke samenwerking. Op basis van 
het inwonersaantal betekent dit dat de regio Midwest kan rekenen op 4 VTE die vanuit de 
VDAB ter beschikking gesteld zullen worden. Deze mensen kunnen lokaal worden 
ingezet.

Per cheque wordt een vaste gebruikersprijs voorzien. Hierbij wordt rekening gehouden 
met de overheadkost voor de organisator (vb. werkingskosten, personeelskosten) 
waarbij ook beroep kan gedaan worden op expertise om de wijkwerkers te begeleiden.

Na bespreking op het Midwestoverleg wordt geopteerd om de prijs van de cheque vast te 
leggen op € 5,95 en deze prijszetting en werking na 1 jaar te evalueren. 

Financiële en beleidsinformatie
Geen visum noodzakelijk

Motivering
geen visum noodzakelijk

Financiële informatie
Voor de Stad zijn er geen financiële gevolgen.
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Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De regionale samenwerking om wijk-werken te organiseren wordt goedgekeurd.

Artikel 2
De aanstelling van de dienstverlenende vereniging Midwest, als organisator voor het 
wijk-werken, wordt goedgekeurd.

Artikel 3
Er word akkoord gegaan met de vaste prijs van € 5,95/cheque. Deze prijszetting en 
werking wordt na één jaar geëvalueerd.

Artikel 4
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan Midwestoverleg, Spanjestraat 141, 8800 
Roeselare.

IR 3 Voorstel tot beslissing van raadslid Lieve Lombaert: Plaatsen van 
een herinneringsmuur op alle begraafplaats van de stad Roeselare

Indiener(s):
Lieve Lombaert, N-VA

Toelichting:
Beste collega’s

Overeenkomstig artikel 18 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en 
de lijkbezorging moet een niet-geconcedeerd graf minstens tien jaar bewaard worden.

Deze grafrust van tien jaar wordt ook gewaarborgd in artikel 13 van het gemeentelijk 
begraafplaatsreglement van 1 januari 2015.

De niet-geconcedeerde graven worden door de gemeente na die grafrust van tien jaar 
ontruimd. Voor veel mensen is het graf van hun overledene de plek om afscheid te 
nemen, te rouwen of te herinneren. Door het verdwijnen van het graf is er geen plek 
meer om naar terug te gaan. Vaak is de ouderlijke woning inmiddels door ‘vreemden’ 
bewoond, verbouwd of in een aantal gevallen verdwenen.

Veel mensen hebben nood aan een lokaliseerbare plaats om bij momenten naar toe te 
kunnen gaan. Daarom wordt voorgesteld om op elke begraafplaats een herinneringsmuur 
te plaatsen waar bij het verdwijnen van een graf een plaatje aangebracht waarop de 
naam van de overledene en de datum van zijn(haar) geboorte en overlijden wordt 
aangebracht.

Op die manier wordt een blijvende herinnering aan alle overleden Roeselaarse inwoners 
bewaard.

Punt ter stemming:
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 Op alle begraafplaatsen van Roeselare wordt een herinneringsmuur opgericht.
 Bij het ontruimen van een graf wordt op de herinneringsmuur een plaatje 

aangebracht met de naam van de overledene en de datum van zijn (haar) 
geboorte en overlijden.

 De kosten voor de aanmaak van de uniforme herinneringsplaatjes zijn ten laste 
van de gemeente.

Stemming op het initiatiefrecht
Goedgekeurd door de gemeenteraad met 

- 12 stem(men) voor: Maarten Vinckier; Francis Reynaert; Siska Rommel; Frederik 
Declercq; Mieke Van Hootegem; Daniel Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; Trees 
Coffyn; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Lien Vuylsteke; Kurt Geldhof
- 20 stem(men) tegen: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; Bert Wouters; Ria Vanzieleghem
-3 onthoudingen(en):Filip Deforche; Immanuel De Reuse; Cyriel Ameye

Antwoord van schepen Marc Vanwalleghem:

Binnen de Stad Roeselare wordt zoals aangegeven de grafrust van 10 jaar steeds 
gerespecteerd. De reden waarom mensen opteren voor een niet-geconcedeerd graf is 
vaak omwille van financiële redenen maar is ook regelmatig een bewuste keuze.

De vraag naar een herinneringsmuur kan vergeleken worden met de op vandaag 
aangeboden mogelijkheid om een herdenkingsplaatje te voorzien op de herdenkingszuil 
bij de strooiweide. Wanneer een overledene gecremeerd wordt en de assen worden 
uitgestrooid op de strooiweide krijgen de nabestaanden ook steeds de kans om een 
herdenkingsplaatje te voorzien op de herdenkingszuil bij de strooiweide . Het aanbrengen 
van een herdenkingsplaatje kan voor een bedrag van 50 euro voor een periode van 10 
jaar en is steeds verlengbaar. Elk jaar wordt vastgesteld dat een derde er voor kiest om 
geen herdenkingsplaatje te voorzien. Daarnaast wordt ook vastgesteld dat er jaarlijks 
slechts een 5-tal aanvragen zijn om na 10 jaar een herdenkingsplaatje te verlengen.

Door het feit dat er vaak ook bewust gekozen wordt voor de wettelijke grafrust van 10 
jaar, er steeds de goedkeuring moet gevraagd worden aan de nabestaanden voor het 
aanbrengen van een herdenkingsplaatje, er op vandaag nauwelijks verlengingen worden 
aangevraagd van herdenkingsplaatjes bij strooiweides en het aantal begrafenissen 
zonder concessie (op de begraafplaats Groenestraat na) beperkt blijft tot 2 à 5 per jaar 
kan het voorstel tot het voorzien van een herdenkingsmuur op alle begraafplaatsen 
waarbij kosteloos een herdenkingsplaatje wordt voorzien niet opgenomen worden.

Bijgevolg zal er niet ingegaan worden op het voorstel omdat er gewoon geen vraag naar 
is. Wanneer blijkt dat er vraag naar is, kan dit verder onderzocht worden.

Repliek van mevr. Lieve Lombaert:

De vraag wordt gesteld uit bezorgdheid. Ik neem mee dat dit verder onderzocht zal 
worden en dat eventueel een plaatje zal kunnen voorzien worden bij de 
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herdenkingsweide.  Het punt wordt toch ter stemming voorgelegd.

Repliek van dhr. Maarten Vinckier:

Misschien is dit niet de vraag van de eerste generatie maar misschien wel van de 
volgende. Wie weet nog wie zijn grootvader is?

IR 15 Amendement van raadslid Filiep Bouckenooghe: toegevoegd punt

Indiener(s):
Filiep Bouckenooghe, Groen

Toelichting:
Artikel 1

Stad Roeselare aanvaardt de “European Disability Card”. We zijn dan ook bereid om de 
geleverde en toekomstige inspanningen hieraan te linken en dit verder bekend te maken 
aan onze partners.

Artikel 2

Stad Roeselare werkt verder aan zijn inclusiebeleid, dat er op gericht is personen met 
een beperking op een zelfstandige manier te laten deelnemen, o.a. toegang tot cultuur, 
sport en vrijetijdsbesteding, (EDC)…. We focussen ons hierbij vooral op het wegwerken 
van de drempels waarmee ze geconfronteerd worden, zowel in ons eigen aanbod als 
waar mogelijk bij externen.

Stemming op het initiatiefrecht
Goedgekeurd door de gemeenteraad met algemene stemmen

IR 6 Voorstel tot beslissing van raadslid Justine Pillaert: Actieve 
deelname en erkenning European Disability Card

Indiener(s):
Justine Pillaert, N-VA

Toelichting:
Vorige maand werd de European Disability Card in België ingevoerd. Mensen met een 
beperking kunnen deze kaart aanvragen en zo gemakkelijk aantonen dat ze in België 
erkend zijn als persoon met een beperking. Vervolgens kunnen zij met deze kaart van 
voordelen genieten die de toegankelijkheid tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding 
bevordert en vereenvoudigt.

De kaart werd ontwikkeld op vraag van personen met een handicap zelf want soms is 
een beperking niet meteen visueel waarneembaar. Niet direct zichtbare beperkingen zijn 
bijvoorbeeld doofheid, blindheid, autisme …  Bovendien pleegt de kaart, in tegenstelling 
tot medische documenten ter bewijs, geen inbreuk op de privacy. Het project ligt volledig 
in lijn met het initiatief van de Europese Commissie. Naast België, werken er ondertussen 
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ook zeven andere EU-landen aan mee. Dat zijn Malta, Finland, Italië, Cyprus, Estland, 
Slovenië en Roemenië.

Gaandeweg zullen zeker nog bijkomende landen aansluiten. De kaart draagt dus bij tot 
een inclusiever Europa. 

Voor meer informatie verwijs ik naar de brochure in de bijlagen en de website van de 
European Disability Card: http://eudisabilitycard.be/nl

Door de European Disability Card ook in de stad Roeselare te erkennen, kunnen we dus 
bijdragen tot een inclusievere stad. De voordelen die de stad Roeselare aan de kaart 
koppelt, kan de stad zelf uitwerken en kunnen uiteenlopend zijn van aard. Een voordeel 
kan financieel zijn in de vorm van een korting, gratis toegang of een gratis begeleider, 
maar kan ook faciliterend werken zodat de toegang tot sport, cultuur en vrije tijd 
verbetert. Ik denk bijvoorbeeld aan aangepaste, toegankelijke en voorbehouden plaatsen 
in CC De Spil en op andere locaties. Of een gespecialiseerde gids (die bijvoorbeeld 
gebarentaal kent) in het Wielermuseum. Ook aangepaste brochures, in braille of 
vereenvoudigde taal, kunnen een cultureel evenement, een uitstap of een museum al 
heel wat toegankelijker maken. 

Door de kaart te erkennen, voordelen aan te bieden en die voordelen openbaar te 
communiceren, werkt de stad Roeselare actief mee aan een inclusieve maatschappij en 
geeft ze het goede voorbeeld aan particulieren die uiteraard ook hun eigen voordelen 
kunnen aanbieden. Daarom leg ik graag onderstaande punten ter stemming voor.

Punten ter goedkeuring

De gemeenteraad vraagt in zitting van 20 november 2017 aan het college van 
burgemeester een schepenen om de volgende punten goed te keuren. 

Artikel 1

Stad Roeselare en OCMW Roeselare aanvaarden de European Disability Card binnen de 
eigen OCMW- en gemeentelijke diensten. Hierdoor kunnen de kaarthouders voortaan 
eenvoudig en zonder discussie aantonen dat ze recht hebben op bepaalde voordelen. 

Artikel 2

Stad Roeselare en OCMW Roeselare stimuleren en promoten bij lokale ondernemingen 
de toekenning van mogelijke voordelen voor kaarthouders van de European Disability 
Card. Bovendien zullen zij de kaart ook bij de inwoners bekend maken.

Artikel 3

Indien de voordelen van niet-financiële aard zijn, kan de kaart eventueel gecombineerd 
worden met de voordelen van een vrijetijdspas. Indien de voordelen wel van financiële 
aard zijn of overlappen met de voordelen van de vrijetijdspas, kan de houder slechts via 
een van beide documenten voordelen bekomen.

Stemming op het initiatiefrecht
Goedgekeurd door de gemeenteraad met algemene stemmen
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Antwoord van schepen Filiep Bouckenooghe:

Wat de essentie van de vraag betreft, kan de Stad dit volledig onderschrijven. De Stad is 
bereid deze Card te aanvaarden. Het inclusiebeleid kan ook onderschreven worden.

Maar er zijn een aantal zaken die zeker moeten besproken worden. 
We moeten wel opletten met het creëren van voordelen. Voorgesteld wordt om de 
drempel, de moeilijkheden en de nadelen die personen met een beperking ervaren weg 
te werken.

De European Disability Card werd geschreven voor een omgeving waar er geen 
vrijetijdskaart bestaat. De vrijetijdskaart werd gecreëerd voor personen die financiële 
moeilijkheden hebben.  Enerzijds werden er inspanningen gevraagd aan de verenigingen 
om de vrijetijdskaart te aanvaarden en nu nog bijkomende inspanningen vragen voor de 
European Disabililty Card is, denk ik, wat te veel.
Belangrijk is dat de nadelen en de drempels worden weggewerkt. Het creëren van 
evenveel beleving is belangrijk.
Een tweede zaak is dat we er niet mogen vanuit gaan dat mensen met een beperking ook 
financiële moeilijkheden hebben.

Daarnaast kan de gemeenteraad ook geen beslissing nemen wat betreft het OCMW.

Vandaar dat een amendement wordt ingediend aangaande dit punt die voor een groot 
stuk tegemoet komt aan uw vraag.

Repliek van mevr. Justine Pillaert:

Bedankt voor de tegemoetkoming. Belangrijk is dat de essentie wordt onderschreven en 
de drempels worden verlaagd. Belangrijk is ook dat de persoon niet telkens moet 
bewijzen dat hij/zij een beperking heeft om van de voordelen te kunnen genieten.
Bijgevolg kan het amendement onderschreven worden.

IR 7 Voorstel tot beslissing van raadslid Greet Verhelle: Geweld en 
ongewenst seksueel gedrag

Indiener(s):
Greet Verhelle, CD&V

Toelichting:
Op 25 november is het de Internationale Dag voor de Uitroeiing van Geweld tegen 
Vrouwen. Wereldwijd worden miljoenen meisjes en vrouwen het slachtoffer geweld en dit 
enkel en alleen omdat ze vrouw zijn

Op 25 november dragen wereldwijd mannen en vrouwen een wit lintje om te tonen dat 
ze dit geweld tegen vrouwen afkeuren, dat ze zich bewust zijn van het probleem en dat 
ze zelf nooit geweld tegen vrouwen zullen plegen of tolereren.

Ook in België organiseren verschillende overheden en socio-culturele organisaties 
jaarlijks mee een wittelintjes actie.
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Met de actie van deze avond willen we met de meerderheidsfractie dit jaar extra 
aandacht vragen voor de problematiek van geweld en seksuele intimidatie binnen de 
stadsdiensten en in het straatbeeld.

Met deze actie willen we niet zeggen dat het stadsbestuur geen inspanningen levert en 
niet goed bezig is. We willen in het kader van het huidige klimaat wel extra aandacht 
vragen rond dit thema.

Seksuele intimidatie komt in allerlei vormen voor. Zo kan het gaan om dubbelzinnige of 
seksistische opmerkingen, intieme vragen over het privé-leven, onnodig aanraken en 
gluren, maar ook om aanranding en verkrachting. De gevolgen voor het slachtoffer 
mogen niet onderschat worden. Intimidatie kan onder meer functioneringsproblemen, 
gezondheidsklachten en verzuim tot gevolg hebben.

Volgende cijfers bevestigen de nood aan actie omtrent dit thema:

 1 op de 3 werknemers wordt geconfronteerd met seksueel grensoverschrijdend 
gedrag op de werkvloer;

 Vrouwen hebben 2 keer meer kans om slachtoffer te worden van ongewenst 
seksueel gedrag dan mannen; hetzelfde geldt voor alleenstaanden

 De daders van ongewenst seksueel gedrag zijn vooral mannen (78%);

 De sectoren die het meest gevoelig zijn voor seksuele intimidatie op het werk zijn 
sterk hiërarchisch georganiseerde sectoren;

 Uitzend- of interimkrachten en vervangers zijn vaker het slachtoffer van 
ongewenst seksueel gedrag dan medewerkers met een vast contract;

 31,7% van de vrouwelijke poetshulpen en gezinshelpsters is al het slachtoffer 
geweest van seksueel geweld op het werk;

De onthullingen rond Harvey Weinstein, Kevin Spacey, het ontslag van Bart Depauw, de 
vele #MeToo-getuigenissen zwengelen het debat aan rond dit thema en  leren ons dat 
seksisme en misbruik overal voorkomen: in alle lagen van de bevolking en in veel 
sectoren.

Voorstel van beslissing:

De gemeenteraad vraagt het College van Burgemeester en Schepenen om waar mogelijk 
haar inspanningen inzake het creëren van een veilige werkomgeving nog te intensifiëren 
en dat in het bijzonder voor wat betreft het voorkomen en bestrijden van seksuele 
intimidatie.

De gemeenteraad vraagt het College van Burgemeester en Schepenen om binnen de 
stadsdiensten nog meer te communiceren en te sensibiliseren inzake de problematiek 
van geweld en ongewenst seksueel gedrag binnen de werksfeer, en dat op basis van het 
reeds bestaande protocol ter zake (opgenomen in het arbeidsreglement) dat stipuleert 
dat grensoverschrijdend gedrag niet getolereerd wordt en dat ook handvaten aanreikt 
voor mensen die slachtoffer zijn. 

De gemeenteraad gaat akkoord dat er een sensibiliseringscampagne wordt opgezet in het 
straatbeeld die duidelijk informeert over geweld en ongewenst seksueel gedrag en die 
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stipuleert dat grensoverschrijdend gedrag niet getolereerd wordt en die ook handvaten 
aanreikt voor mensen die slachtoffer zijn.

Stemming op het initiatiefrecht
Goedgekeurd door de gemeenteraad met algemene stemmen

Antwoord van schepen Henk Kindt:

De Stad deelt voor meer dan 100% uw bekommernis. De witte lintjes actie is meer dan 
ooit noodzakelijk. Respect voor iedereen en op elk gebied is van groot belang ook binnen 
het stadsapparaat. Niet alleen is de interne dienst voor preventie dagdagelijks bezig met 
het fysieke welzijn van de werknemer maar ook met het psychosociaal welzijn. De Stad 
kan hierin als voorbeeld gesteld worden voor onze aanpak. Als bijlage van het 
arbeidsreglement werd een princiepsverklaring opgenomen alsook een volledig 
uitgeschreven procedure die uitdrukkelijk stelt dat er niet alleen moet gezorgd worden 
dat iedereen in een sfeer van welzijn kan komen werken maar die ook oplossingen 
aanreikt voor in het geval dat ongewenst of grensoverschrijdend gedrag zich voordoet.
Dit kan gaan over geweld tegen werknemers, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag. 
Concreet wordt er gewerkt met een risicoanalyse ter preventie samen met de werkgroep 
Welzijn en anderzijds wordt ook de kans gegeven om dit aan te kaarten bij zijn/haar 
leidinggevende of een bijzondere procedure te volgen waarbij men een beroep kan doen 
op een vertrouwenspersoon of bij de externe dienst voor preventie en dit niet alleen voor 
geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag maar ook voor stress, burn-out en 
conflictsituaties. Binnen onze organisatie werden 7 vertrouwenspersonen aangeduid 
waarvan 4 vrouwen maar er is ook een aanspreekpunt bij de externe dienst voor 
preventie. Er zijn informele procedures, waarbij een oplossing wordt gezocht waarbij 
noch de leidinggevende, noch de werkgever worden geïnformeerd indien de werknemer 
dit wenst. De vertrouwelijkheid wordt gerespecteerd en deze procedure bestaat vooral uit 
gesprekken en ondersteuning in een sfeer van vertrouwelijkheid. Daarnaast bestaat ook 
een formele procedure waarbij de werknemer aan de externe dienst expliciet vraagt om 
de werkgever in te lichten en de nodige maatregelen te nemen. Sedert 2008 werd nog 
geen enkele formele procedure gestart, wel een aantal informele procedures bij zowel 
vertrouwenspersonen als bij de externe dienst voor preventie. Dit gaat wel over 
verschillende vormen van psychosociale risico’s. Dit kan wegens de privacy en 
vertrouwelijkheid niet uitgesplitst worden. Er worden dus heel wat inspanningen gedaan. 
Dit neemt uiteraard niet weg dat dit nog verder kan geïntensifieerd worden. De 
medewerkers zullen nog meer gesensibiliseerd worden. Er zal een  nieuw 
informatietraject naar de medewerkers toe opgezet worden. Uw vraag naar een externe 
campagne is een goede suggestie en werd ook besproken met schepen Filiep 
Bouckenooghe. Samen met het  team Samenleving zal bekeken worden hoe een externe 
campagne kan uitgewerkt worden.

Bijgevolg wordt er voorgesteld om het toegevoegd punt unaniem goed te keuren.

Repliek van Frederik Declercq:

Uiteraard ondersteunt de fractie N-VA dit punt maar er is wel een bedenking bij de 
externe campagne. Wordt hiervoor een externe partner aangeschreven? Is dit de taak 
van de dienst Samenleving? Behoort dit tot de kerntaken van de Stad?
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Antwoord van schepen Henk Kindt:

Het is de bedoeling om extern uit te stralen dat de Stad dit belangrijk vindt. Uiteraard zal 
hierbij beroep gedaan worden op bestaande zaken. Dit zal nog bekeken worden en de 
dienst Samenleving is hiervoor een geschikte dienst.
 

BESLOTEN ZITTING

23:03 - De voorzitter opent de besloten zitting

30 2017_GR_00213 Notulen van de zitting van de gemeenteraad 
van 23 oktober 2017 - besloten zitting - 
Goedkeuring

Beschrijving
Bijlagen

1. Notulen d.d. 23.10.2017 - besloten zitting

Context en argumentatie
In toepassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad worden de notulen 
van de vergadering van de gemeenteraad van 23 oktober 2017 - besloten zitting ter 
goedkeuring voorgelegd.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 23 oktober 2017 - besloten 
zitting worden goedgekeurd.

20 november 2017 23:05 - De voorzitter sluit de zitting

Aldus gedaan in zitting van 20 november 2017

Geert Sintobin
Stadssecretaris

Ria Vanzieleghem
Voorzitter gemeenteraad


