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gemeenteraad
Notulen open zitting Zitting van 18 november 

2019

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Piet Delrue, Voorzitter gemeenteraad; de heer Kris Declercq; mevrouw Nathalie Muylle; 
mevrouw Griet Coppé; de heer José Debels; de heer Marc Vanwalleghem; de heer Bart Wenes; de 
heer Tom Vandenkendelaere; mevrouw Ria Vanzieleghem; de heer Geert Huyghe; de heer Stefaan 
Van Coillie; mevrouw Caroline Martens; mevrouw Veroniek Debruyne - Desender; mevrouw Rina 
Arteel; mevrouw Mieke Vanbrussel; de heer Matthijs Samyn; de heer Francis Debruyne; mevrouw 
Liselot De Decker; mevrouw Michèle Hostekint; de heer Henk Kindt; de heer Gerdi Casier, 
gemeenteraadslid; mevrouw Deniza Miftari; de heer Filip Deforche; de heer Immanuel De Reuse; de 
heer Cyriel Ameye; de heer Peter Claeys; mevrouw Jeaninne Vandenabeele; mevrouw Tina Feys; 
mevrouw Siska Rommel; de heer Frederik Declercq; de heer Bart De Meulenaer; mevrouw Lieve 
Lombaert; de heer Bert Wouters; de heer Dieter Carron; mevrouw Margot Wybo; de heer Geert 
Sintobin, Algemeen directeur

Afwezig:
de heer Brecht Vermeulen; mevrouw Justine Pillaert

Verontschuldigd:
de heer Dirk Lievens; de heer Steven Dewitte

18 november 2019 19:07 -De voorzitter opent de openbare zitting 

Mededelingen
Cfr. artikel 332 van het Decreet Lokaal Bestuur dienen alle besluiten en opmerkingen van de 
toezichthoudende overheid ter kennis gebracht te worden op de eerstvolgende vergadering van de 
gemeenteraad.

- klacht bij ABB m.b.t. goedkeuring overeenkomst wijziging openbaar vervoersnet i.f.v. bediening AZ 
Delta campus Rumbeke.

OPENBARE ZITTING

1 2019_GR_00262 Notulen en zittingsverslag van de zitting van de 
gemeenteraad van 21 oktober  2019 - openbare 
zitting - Goedkeuring

Beschrijving
Bijlagen

1. Notulen d.d. 21 oktober 2019 - openbaar
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Context en argumentatie
In toepassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad worden de notulen en het 
zittingsverslag van de openbare zitting van de gemeenteraad van 21 oktober  2019 ter goedkeuring 
voorgelegd.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van de gemeenteraad van 21 oktober 2019 
worden goedgekeurd.

vragen om uitleg
19:09 - Brecht Vermeulen betreedt de zitting
19:14 - Justine Pillaert betreedt de zitting

IR 1 Mondelinge vraag van raadslid Filip Deforche: Track en Trace

Indiener(s):
Filip Deforche,                      Vlaams Belang                   

Toelichting:
Enkele tijd geleden werd dit systeem in onze stad geactiveerd, met de bedoeling het wagenpark van 
de stad te optimaliseren. Enkele tijd, zodat het stilaan tijd wordt voor een evaluatie. Ik zou dus graag, 
dames en heren van het schepencollege, een stand van zaken krijgen in verband met dit 
Track&Trace-systeem. En volgende elementen zou ik hierin graag door u behandeld zien:

 De uiteindelijke kostprijs van het project?
 Zijn er resultaten merkbaar? Welke heel concrete en meetbare resultaten hebt u kunnen 

boeken? Welke concrete en meetbare verbeteringen dus.
 Wanneer werden er actualiseringen van dit programma doorgevoerd? Tussentijdse 

rapportering?
 Graag ook de afweging kostprijs ten opzichte van opbrengst. Met andere woorden: wegen de 

kosten voor aanschaf, actualisering en rapportering op tegen de opbrengst?
 Wie was voor dit project intern verantwoordelijk? Wie volgde dit de verschillende jaren op?

 

Antwoord
Voor antwoord zie audio-opname.

IR 2 Mondelinge vraag van raadslid Caroline Martens: Alarmknop bij geweld

Indiener(s):
Caroline Martens,                      CD&V                   
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Toelichting:
In het kader van de recente gebeurtenissen waarbij nogmaals het geweld op vrouwen door partners 
en ex-partners jammer genoeg een zoveelste slachtoffer maakte, is een proefproject oa in Gent 
aangekondigd waarbij een aantal potentiële slachtoffers uitgerust zullen worden met een alarmknop. 
Hiermee kunnen zij de politie rechtstreeks verwittigen bij een gevaarlijke situatie om zoveel mogelijk 
tijd te winnen voor interventie.

Ook de jaarlijks terugkerende witte lintjes actie, nu op 25 november,  om het geweld op vrouwen aan 
te klagen, drukt onze neus op dit mondiaal beangstigende eeuwig probleem.

Vanuit Roeselare en het Bestuursakkoord werden reeds het installeren van  een Family Justice 
Center aangekondigd, om intra-familiaal geweld en complexe gezinssituaties doeltreffend aan te 
pakken. Ik vermeld hierbij nog graag het nummer 1712 en de chatlijn www.seksueelgeweld.be waar 
anoniem aangifte kan worden gedaan. Deze chatlijn is een initiatief van de Politie, Federaal 
gelijkenkansenbeleid en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.  

Het uitbreiden van de zorg voor slachtoffers gaat uiteraard ook prioritair uit naar preventie, en 
vandaar mijn volgende vragen:

1. Hoever staat  de organisatie van de Family Justice Center  in onze stad?
2. Zijn er cijfers bekend van het aantal slachtoffers van effectief geweld en eventueel casualty’s 

zoals voorgevallen in Wevelgem, de laatste jaren in onze regio?
3. Zijn er cijfers bekend van het aantal interventies als reactie op bedreigingen?
4. Zijn er plannen om in het kort ook hier over te kunnen schakelen op een alarmsysteem om 

vrouwen ( en andere slachtoffers)  te kunnen beschermen?

Dank u voor uw antwoord

Caroline Martens

Antwoord
Voor antwoord zie audio-opname.

IR 4 Mondelinge vraag van raadslid Rina Arteel: Mobiliteit overweg Herderstraat

Indiener(s):
Rina Arteel,                      CD&V                   

Toelichting:
Voorzitter, collega's,

Graag zou ik de stand van zaken willen weten betreffende de mobiliteitsproblemen aan de overweg 
ter hoogte van de Herderstraat.

Momenteel is er een wachttijd van 7 minuten voor het verkeer in de Herderstraat na het sluiten van 
de slagbomen.

Op het ogenblik dat de slagbomen dicht zijn, gaat het verkeer in de Guido Gezellelaan verder.

Wanneer de slagbomen opengaan, zijn het opnieuw de lichten van de Guido Gezellelaan die eerst op 
groen overgaan.

http://www.seksueelgeweld.be/
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Met de huidige werken aan de overweg in de Mandelaan zal de huidige regeling nog meer tot file 
leiden.

Graag wil ik dit pijnpunt nog eens opnieuw onder de aandacht brengen.

Werd er reeds gekeken voor oplossingen voor een efficiënter werking van de verkeerslichten?

Antwoord
Voor antwoord zie audio-opname.

IR 6 Mondelinge vraag van raadslid Justine Pillaert: Veiligheid en verlichting 
oversteekplaatsen

Indiener(s):
Justine Pillaert,                      N-VA                   

Toelichting:
Aan De Spil werd enkele jaren geleden verlichting toegevoegd aan de zebrapaden naar aanleiding van 
een toegevoegd punt door de N-VA-fractie. Er werd toen ook gesproken over een studie naar alle 
onveilige oversteekplaatsen binnen de Kleine Ring.

Er zijn op vandaag, binnen en buiten de Kleine Ring, nog steeds heel wat punten waar de 
oversteekplaatsen onderverlicht zijn, bijvoorbeeld in de Hoogleedsesteenweg.

Er bestaan verschillende opties om oversteekplaatsen te verlichten. Zo zijn er leds in de grond, wordt 
er soms een verlichtingspaal boven een donker zebrapad geïnstalleerd (al dan niet met drukknop) of 
bestaan er leds bij kruispunten die rood of groen verkleuren afhankelijk van de verkeerssituatie.

Zijn er nog plannen om bijkomende verlichtingsmogelijkheden te onderzoeken en/of te installeren bij 
bepaalde oversteekplaatsen?

Antwoord
Voor antwoord zie audio-opname.

IR 7 Mondelinge vraag van raadslid Gerdi Casier: speed pedelec

Indiener(s):
Gerdi Casier,                      Sp.a & de Vernieuwers                   

Toelichting:
Ik denk dat zowat overal in het Vlaamse land de speed pedelec zijn intrede heeft gedaan. Gepaard 
gaand met deze intrede, is dat de verkeersregels aan aanpassing toe zijn of toch verkeersregels 
zouden moeten worden die rekening houden met dit nieuwe fenomeen. Er was recentelijk in de pers 
nogal wat aandacht voor de onduidelijkheid die speed pedelecs met zich mee brengen. De 
onduidelijkheid concretiseerde zich in het niet goed weten welke plaats die speed pedelecs nu in het 
verkeer moeten in nemen. Rijdt men op de weg tussen de auto's, wordt dat niet als altijd even veilig 
geacht voor de gemotoriseerde fietser, rijdt men op de fietsbaan dan wordt dit niet als altijd even 
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veilig voor de niet-gemotoriseerde fietser ervaren. Hoe gaan wij als lokale overheid om met dit nieuw 
gegeven? 

Antwoord
Voor antwoord zie audio-opname.

IR 8 Mondelinge vraag van raadslid Liselot De Decker: Parkeerplaatsen voor  
personen met een handicap.

Indiener(s):
Liselot De Decker,                      Open VLD                   

Toelichting:
Minister Nathalie Muylle kwam eind oktober in het nieuws met de melding dat in één jaar tijd de helft 
minder mensen betrapt zijn op het ten onrechte gebruiken van een parkeerplaats voor personen met 
een handicap.

Dit dankzij de invoering van een app die de controle vergemakkelijkt voor politie, parkeerwachters en 
gemeenschapswachten. Ook was er de belofte van de federale minister om de parkeerkaarten voor 
personen met een handicap sneller uit te reiken, vooral dan in acute gevallen.

Personen met een handicap kunnen met zo'n kaart op elke betalende plaats gratis parkeren.

Buiten de betalende zone vindt men echter soms moeilijk een parkeerplaats bij de eigen woning 
omwille van een te grote parkeerdrukte in de buurt.

Is de stad bereid om ook voor deze inwoners een inspanning te doen?

Antwoord
Voor antwoord zie audio-opname.

IR 9 Mondelinge vraag van raadslid Gerdi Casier: gratis fietstaxi's voor senioren

Indiener(s):
Gerdi Casier,                      Sp.a & de Vernieuwers                   

Toelichting:
Enige tijd geleden - meer bepaald in de vorige legislatuur - stelde ik reeds een vraag ivm taxicheques. 
De problematiek van de minder mobiel burger, die zijn weg naar de stad niet zo makkelijk meer vindt 
of aan durft, blijft mij uiteraard triggeren. Een tijdje terug kon ik lezen over een Oostends project om 
senioren uit hun isolement te halen met fietstaxi's, gratis fietstaxi's. 

De fietstaxi's werden uiteraard aangekocht door de stad Oostende, de fietstaxi's worden door 
vrijwilligers bestuurd. Bedoeling is onder andere om de toegankelijkheid naar de ontmoetingscentra te 
optimaliseren. Aangezien het probleem van mindere mobiliteit van senioren zich vooral manifesteert 
bij korte afstanden, lijken fietsen hiervoor de ideale oplossing.
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Openbaar vervoer is vaak niet voldoende aangepast om in die nood te voorzien en 
mindermobielecentrales hebben het moeilijk om echt korte ritten te organiseren en taxi's zijn te duur. 
Die fietstaxi's kunnen er helpen voor zorgen dat deelname aan sociale activiteiten en medische 
afspraken niet in het gedrang komt en dat de fysieke en emotionele gezondheid daardoor voldoende 
aandacht kunnen krijgen.

Kan de stad een dergelijk initiatief smaken en de aanschaf van fietstaxi's overwegen?

Verder wil ik ook nog eens polsen naar mijn vraag van vorige legislatuur. Toen werd met lokale 
taxibedrijven een akkoord gesloten voor het thuis brengen van jongeren. Is daar veel gevolg aan 
gegeven? Wordt er geregeld op dat aanbod ingegaan? 

Antwoord
Voor antwoord zie audio-opname.

IR 10 Mondelinge vraag van raadslid Dieter Carron: Effecten van de knip aan het 
station: Beveren naar Jules Lagaelaan

Indiener(s):
Dieter Carron,                      N-VA                   

Toelichting:
 De knip aan het station was voor veel partijen een heet hangijzer tijdens de voorbije 

verkiezingscampagne.  Inmiddels, een goed jaar later, wordt bij het woord Knippen vooral aan 
Rumbeke gedacht.  Echter zijn de problemen door de knip aan het station nog steeds zeer 
actueel. 

Inmiddels werd de knip aan het station reeds enkele jaren doorgevoerd en komt ook duidelijk naar 
waar het verkeer zich verlegd heeft.  
Waar de Bevernaar vroeger via de Beversesteenweg naar de Jules Lagaelaan kon rijden, is dit 
vanwege de knip niet langer mogelijk.  
Als iemand vanuit Beveren-Roeselare naar de Kop van de Vaart wenst te rijden zijn er sinds de knip 
drie mogelijke routes. 
In de ideale wereld neemt men de route via de Beversesteenweg, de Mandellaan en de beurtkaai.
Deze route is het langst in afstand en tijd en er dienen drie verkeerslichten gekruist te worden. 
Met de wagen naast het kanaal rijden geeft sommige bestuurders ook een onveilig gevoel. 
Veel bestuurders opteren dus voor snellere of kortere alternatieven. 

De kortste en snelste route: 3,5km – 8 minuten – 1 verkeerslicht
Via de Beversesteenweg naar het station en dan door het nijverheidsstraatje naar de Jules Lagaelaan. 
Ik hoop dat deze route door niet te veel GPS-systemen aangeduid wordt, want dit brengt het verkeer 
door het smalle Nijverheidsstraatje, waar ook nog een lager schooltje zit en er fietsverkeer in twee 
richtingen toegelaten is. Dit kan volgens mij nooit de bedoeling zijn! Trouwens één van de 
schoolomgevingen waar nog verbetering mogelijk is en die in aanmerking kon komen voor de subsidie 
waar ik op een vorige gemeenteraad al eens over sprak.

De nieuwe populaire route: 
De Nijverheidsstraat buiten beschouwing gelaten, stuurt Google routeplanner ons van de kerk van 
Beveren via de Izegemseaardeweg  naar de Ardooisesteenweg, door de Batavialaan (om zo de lichten 
aan de Ardooisesteenweg te vermijden en 200m uit te sparen) naar de Mandellaan en via de 
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Beurtkaai naar de Jules Lagaelaan. (5,1km – 9 minuten – 1 verkeerslicht). 

Door de knip aan het station werd een zeer groot deel van het verkeer van Beveren naar alles ten 
noorden van het station van Roeselare verlegd en gaat dit nu via de Izegemseaardeweg. 
De Izegemseaardeweg wordt hierdoor veel drukker bereden en dit leidt vaak tot gevaarlijke situaties. 
De Izegemseaardeweg is te smal om vlot met twee auto’s naast elkaar te passeren, er zijn enkele 
blinde bochten in de straat en de bermen zijn onvoldoende verhard. 
In de laatste jaren zaten er al verschillende wagens en vrachtwagens in de gracht, of reden ze er lek 
in de berm . Ook aan de betonnen elektriciteitspalen is duidelijk zichtbaar dat veel wagens hier al eens 
spiegeltje-tik deden met de palen. 
Daarnaast zijn er momenteel drie gevaarlijke punten met voorrang van rechts, die vaak door 
onwetende bestuurders en maïsvelden tot gevaarlijke situaties leiden. 

Als bestuurslid van voetbalploeg Dosko Beveren weet ik dat veel van onze jonge voetballertjes 
woonachtig zijn in de nieuwe wijken zoals de Marelput, Mergelweg, Schuwe maandagstraat, … 
Voor hen is de Izegemseaardeweg de kortste route om naar het voetbal en het centrum van Beveren 
te fietsen.  Er is momenteel geen apart fietspad, voetpad of fietssuggestiestrook en de 
straatverlichting is ondermaats. 
Hier bovenop vergeten veel bestuurders ook dat ze op dit landwegje reeds in de bebouwde kom 
rijden.  Hierdoor denken veel bestuurders dat 90 Km/u de toegelaten snelheid is.

Mijn vragen hieromtrent:

 In welke mate werden de gevolgen van de knip aan het station nog opgevolgd en verder 
onderzocht?  

 Kan er nog een bijsturing verwacht worden?
 Bent u zich er bewust van dat de route via de Nijverheidsstraat de kortste route is volgens 

veel GPS-systemen en bezoekers van Roeselare langs dit traject stuurt?
 Kan het verkeer in de Nijverheidsstraat omgedraaid worden zodoende de kortste en snelste 

route door dit schoolstraatje onmogelijk te maken?
 De Izegemseaardeweg is aan één zijde volledig naast landbouwgrond gelegen. 

Kan de Izegemseaardeweg uitgebreid worden zodat, naast twee aparte rijstroken, er ook nog 
een aparte fietsstrook of fietssuggestiestrook mogelijk is? 

Antwoord
Voor antwoord zie audio-opname.

IR 11 Mondelinge vraag van raadslid Steven Dewitte: Wat met de expo ?

Indiener(s):
Steven Dewitte,                      Groen                   

Toelichting:
Bij de opening van de Jaarbeurs lanceerde Unizo Roeselare - Izegem nog maar eens de oproep om de 
expohallen onder handen te nemen. Unizo organiseert niet enkel de Jaarbeurs en de Bouwbeurs, 
maar nam ook Leef! en Huis&Tuin over en ze plannen een Immo-beurs en Vakantiebeurs.
Volgens de organisatie is het de hoogste tijd om de aftandse infrastructuur binnen te loodsen in de 
21ste eeuw, die ondertussen bijna 20 jaar bezig is.

Wat is het antwoord van het stadsbestuur op deze oproep?
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Antwoord
Voor antwoord zie audio-opname.

IR 12 Mondelinge vraag van raadslid Bert Wouters: vraag betreffende opstarten 
sociaal restaurant

Indiener(s):
Bert Wouters,                      Groen                   

Toelichting:
Een tijdje geleden, vooral bij de opstart van RSL Op Post, was er even sprake van, maar de laatste tijd 
is het weer bedroevend stil. Graag wil ik een sociaal restaurant voor Roeselare weer op de agenda 
zetten omdat ik er alvast van overtuigd ben dat dit voor Roeselare en zijn mensen een grote 
meerwaarde kan zijn.

Je kan er bijvoorbeeld niet alleen lekker en betaalbaar eten, dit restaurant doet ook dienst als 
ontmoetingsplaats waar je in een gezellige sfeer en goed gezelschap kan eten, met nieuwe gezichten 
en oude bekenden uit uw buurt. Iedereen is er welkom, maar mensen met een vrijetijdspas of 
gelijkaardige erkenning, kan je iets minder laten betalen. De keuken van een sociaal restaurant is bij 
voorkeur een sociale werkplek waar mensen in een stimulerende omgeving begeleid worden om hun 
talenten te ontwikkelen en werkervaring op te bouwen. Dit kan je makkelijk in een samenwerking met 
bvb CVO Creo realiseren.

Is de stad van plan om een sociaal restaurant uit te bouwen en zo ja, op welke termijn? Deze 
combinatie van sociale tewerkstelling en opleidingen richting horeca in combinatie met 
budgetmaaltijden voor mensen die het financieel moeilijker hebben, zou voor veel mensen een fikse 
opsteker zijn.

Antwoord
Voor antwoord zie audio-opname.

IR 13 Mondelinge vraag van raadslid Immanuel De Reuse: De aanpak van lachgas 
in Roeselare

Indiener(s):
Immanuel De Reuse,                      Vlaams Belang                   

Toelichting:
Reeds geruime tijd maakt “lachgas” opgang als roesmiddel bij de jeugd en in het uitgangs- leven.  Dat 
deze nieuwe vorm van roesmiddel gevaarlijk is werd reeds afdoende bewezen in diverse studies.

Stefaan Lauwaert van de stichting brandwonden omschrijft het als volgt: Zo kan je je verbranden aan 
je handen, benen of je mond, omdat die ampule ijskoud wordt als het lachgas daaruit ontsnapt. Als je 
het lachgas inhaleert, krijg je even het gevoel dat je zweeft. Dan voel je niet dat je brandwonden 
oploopt, maar je kan er blijvende letsels aan overhouden. Als je vaak puur lachgas inhaleert, krijg je 
een tekort aan vitamine B12. Dat kan leiden tot zenuwletsels en hersenschade. In Nederland zijn er al 
mensen met verlammingsverschijnselen
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In het “Strategisch veiligheids- en preventieplan – voorgangsrapportage” dat het college 
doorgezonden heeft naar de FOD Binnenlandse Zaken lees ik enkel dat er hierover een intern 
infomoment geweest is.

In Kortrijk nam men ondertussen enkele maatregelen om de verkoop te beperken.

Mijn vragen aan het schepencollege zijn

 Hoe vaak werden de ordediensten in onze stad reeds geconfronteerd met lachgas. Wij horen 
dat ook in onze stad dit opgang maakt.

 Is er binnen onze stad hierover al een actieplan, overlegmomenten met ordediensten, 
hulpverleners, …

Antwoord
Voor antwoord zie audio-opname.

3 2019_GR_00255 036/015-2019 B - STAP Adriaan Willaert - 
Vernieuwen buitenschrijnwerk - Lastvoorwaarden 
en gunningswijze - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond
 De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
 Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
 Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 

betreffende het bestuurlijk toezicht.
 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.

 De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 2° (het 
geraamde bedrag excl. btw overschrijdt de drempel van € 750.000,00 niet).

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

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

Bijlagen
1. 20191029 ontwerpbestek def
2. 20191029 ontwerp bestek - vorige versie
3. Raming
4. 1829 AB2 P1.1 plan1
5. 1829 AB2 P1.1 plan2
6. 1829 AB2 P1.1 plan3
7. 1829 AB2 P1.1 plan4
8. 20191018 gedetailleerde meetstaat
9. 20191015 VG-plan
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10. 20190603 besluit CBS stopzetting procedure

Voorgeschiedenis
Eind 2017 kreeg Stad Roeselare van AGION Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, 
Ellipsgebouw - Koning Albert II – laan 35, bus 75, 1030 Brussel, een toezegging voor een subsidie van 
maximaal 220.000 euro naar aanleiding van een oproep voor energiebesparende maatregelen 
specifiek voor gebouwen van het deeltijds kunstonderwijs. De subsidie werd specifiek toegekend voor 
de vernieuwing van het schrijnwerk en bedraagt maximaal 50% van het investeringsbedrag.

De gemeenteraad verleende in zitting van 25 februari 2019 goedkeuring aan de lastvoorwaarden en 
de gunningswijze voor de opdracht waarbij de opdracht wordt gegund bij wijze van de 
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Er werd slechts 1 offerte ontvangen waarvan het inschrijvingsbedrag 45,36% hoger lag dan de 
ramingsprijs. Bij nazicht werd ook vastgesteld dat er in het bestek een verkeerde erkenning werd 
gevraagd waardoor er mogelijks firma's zijn die om deze reden geen offerte hebben ingediend.

Architectuurbureau VANEECKHOUT bvba stelde in het verslag van nazicht van de offertes voor om de 
procedure toen stop te zetten en opnieuw op te starten met een aangepast bestek.
Dit verslag werd opgemaakt op 22 mei 2019.

Het college van burgemeester en schepenen verleende in de zitting van 3 juni 2019 goedkeuring aan 
de stopzetting van de plaatsingsprocedure en er werd ook goedkeuring gegeven voor het opnieuw 
opstarten van de procedure waarbij volgende aanpassingen aan het bestek worden gedaan:

 vermelden van de correcte erkenning;
 spreiden van de uitvoeringstermijn van de opdracht over een ruimere periode waardoor meer 

gefaseerd kan gewerkt worden.

Context en argumentatie
In het kader van de opdracht “STAP Adriaan Willaert - Vernieuwen buitenschrijnwerk” werd op 
18 oktober 2019 een aangepast bestek met nr. 036/015-2019 B opgesteld door de ontwerper, 
Architectuurbureau VANEECKHOUT bvba, in samenwerking met de dienst Gebouwenbeheer en de 
dienst Aankopen.

Bij de uitvoering van de werken moet er rekening gehouden worden met de vooropgestelde 
uitvoeringstermijn, bepaald in de administratieve bepalingen, en met uitvoeringsperioden van de 
werken. De werken kunnen enkel uitgevoerd worden op schoolvakanties of lesvrije dagen.

De uitgave voor de herwerkte opdracht wordt geraamd op € 500.731,66 excl. btw of € 530.775,56 
incl. 6% btw medecontractant.

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

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

Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door AGION Agentschap voor Infrastructuur in het 
Onderwijs, Ellipsgebouw - Koning Albert II – laan 35, bus 75, 1030 BRUSSEL.
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Het bestuur zal alle procedurele verplichtingen op zich nemen met betrekking tot de bedoelde 
overheidsopdracht.

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

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

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.

De door de Stad te investeren middelen zijn voorzien in de meerjarenplanning meer specifiek in 
ENV03/P03-0027 en ENV03/P03-0031.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
Het aangepaste bestek met nr. 036/015-2019 B van 18 oktober 2019 en de raming voor de opdracht 
“STAP Adriaan Willaert - Vernieuwen buitenschrijnwerk”, opgesteld door de ontwerper, 
Architectuurbureau VANEECKHOUT bvba, in samenwerking met de dienst Gebouwenbeheer en de 
dienst Aankopen, 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 € 500.731,66 excl. btw of 
€ 530.775,56 incl. 6% btw medecontractant.

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

Artikel 3
In het kader van de toezegging van een subsidie zal dit dossier overgemaakt worden aan de 
subsidiërende instantie AGION Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, Ellipsgebouw - 
Koning Albert II – laan 35, bus 75, 1030 BRUSSEL.

Artikel 4
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

4 2019_GR_00254 CAD/092-2019 Raamcontract voor het leveren en 
het plaatsen van meubilair over een periode van 
vier jaar - Lastvoorwaarden en gunningswijze  - 
Goedkeuring

Beschrijving
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Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 
betreffende het bestuurlijk toezicht.

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.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 1° (het geraamde 
bedrag excl. btw bereikt de drempel van € 221.000,00 niet) en artikel 43.

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

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

Bijlagen
1. 20191024 ontwerp bestek
2. 20191024 ontwerp raming perceel1 kantoormeubilair
3. 20191024 ontwerp raming perceel2 zitmeubilair

Voorgeschiedenis
Het bestaande raamcontract zitmeubilair liep ten einde op 30.04.2019.
Het bestaande raamcontract kantoormeubilair liep ten einde op 12.11.2019.
Beide bestaande en afgelopen raamcontracten worden opnieuw aanbesteed met deze nieuwe 
overheidsopdracht.

Context en argumentatie
In het kader van de opdracht “Raamcontract voor het leveren en het plaatsen van meubilair over een 
periode van vier jaar” werd een bestek met nr. CAD/092-2019 opgesteld door de dienst 
Gebouwenbeheer in samenwerking met de dienst Aankopen.

Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:

 Perceel 1 (KANTOORMEUBILAIR), raming: € 153.500,00 excl. btw of € 185.735,00 incl. 21% 
btw;

 Perceel 2 (ZITMEUBILAIR), raming: € 67.000,00 excl. btw of € 81.070,00 incl. 21% btw.

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 220.500,00 excl. btw of € 266.805,00 incl. 
21% btw.
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 Het aandeel ten laste van Stad Roeselare: € 186.000,00 excl. btw of € 225.060,00 incl. 21% 
btw;

 Het aandeel ten laste van OCMW Roeselare: € 34.500,00 excl. btw of € 41.745,00 incl. 21% 
btw.

Percelen 1 en 2 worden afgesloten voor een duur van 48 maanden.

De raming excl. btw bereikt de limiet van € 221.000,00 voor het gebruik van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking niet.

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

De huidige opdracht wordt gesloten door middel van een raamovereenkomst met meerdere 
deelnemers waarbij alle voorwaarden in de raamovereenkomst zijn bepaald. De deelnemers zullen 
niet opnieuw in mededinging gesteld worden.

Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact 
benodigde hoeveelheden.

Op deze opdracht is de procedure werken met derden van toepassing. De nodige documenten zullen 
met de sluitingsbrief worden opgestuurd.

De dienst Overheidsopdrachten heeft deze notule opgemaakt in samenwerking met de dienst 
Gebouwenbeheer.

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. CAD/092-2019 en de raming voor de opdracht “Raamcontract voor het leveren en 
het plaatsen van meubilair over een periode van vier jaar”, opgesteld door de dienst Gebouwenbeheer 
in samenwerking met de dienst Aankopen 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 € 220.500,00 excl. btw of € 266.805,00 incl. 21% btw.
Het aandeel ten laste van Stad Roeselare: € 186.000,00 excl. btw of € 225.060,00 incl. 21% btw.

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

Artikel 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.



14/63

7 2019_GR_00253 TMVS dv - Buitengewone algemene vergadering op 
10 december 2019 - Statutenwijziging  - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond
 Artikel 432, alinea 3 van het decreet lokaal bestuur: 

de vaststelling van het mandaat dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering

 Statuten van TMVS dv

 Artikel 427 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt:
dat uiterlijk negentig 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 respectieve vertegenwoordigers op de 
algemene vergadering en dat zij bij het verslag gevoegd worden ; dat de algemene 
vergadering waarvan sprake in deze alinea voorzien wordt op 10 december 2019.

Bijlagen
1.  Brief van TMVS: statutenwijziging
2. Artikelsgewijze toelichting statutenwijziging 
3.  Ontwerp statuten TMVS dv met aanduiding wijzigingen
4. Ontwerp statuten TMVS dv

Voorgeschiedenis
In de gemeenteraadszitting van 20 november 2017 werd beslist om toe te treden tot TMVS dv.

Context en argumentatie
Gelet op het feit dat het ontwerp van statutenwijziging door TMVS dv aan de deelnemers werd 
overgemaakt per aangetekend schrijven van 4 september 2019 met volgende voorstellen:

Artikel 1

In het tweede lid van artikel 1 van de statuten worden na de woorden “”dienstverlenende vereniging”” 
de woorden “en/of de vereniging” toegevoegd.

In het derde lid van artikel 1 van de statuten worden de woorden “van 6 juli houdende de 
intergemeentelijke samenwerking” vervangen door de woorden “over het lokaal bestuur van 22 
december 2017” en worden de woorden “het Waalse gewest” vervangen door “het Waalse Gewest”.

Artikel 2
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De tekst van artikel 2 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

“Het voorwerp van de dienstverlenende vereniging bestaat erin om zowel voor eigen rekening als voor 
rekening van haar deelnemers, die aanbestedende overheden en aanbesteders zijn in de zin van de 
overheidsopdrachtenwetgeving:

 aankoopcentrales, gecentraliseerde aankoopactiviteiten, aanvullende aankoopactiviteiten, 
dynamische aankoopsystemen, raamovereenkomsten en gezamenlijke overheidsopdrachten, 
een en ander zoals geregeld in de wetgeving overheidsopdrachten, op te zetten en eraan deel 
te nemen; en

 elke dienstverlening te organiseren waarbij de beschikbare technische, beheersmatige, 
administratieve en financiële competenties van de dienstverlenende vereniging inzake 
klantenmanagement, projectorganisatie, investeringsbeleid, studie en financiering op 
maatschappelijke wijze kunnen worden ingezet, zowel op gestructureerde wijze, als voor 
projecten ad hoc, en dit ten dienste van één of meer deelnemers.

De dienstverlenende vereniging mag alle verrichtingen stellen en deelnemen aan alle bedrijvigheden 
die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden of de verwezenlijking van haar doel 
ondersteunen.

De dienstverlenende vereniging kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, 
commissaris of vereffenaar in vennootschappen, verenigingen of rechtspersonen waarnemen.

De dienstverlenende vereniging mag, in België en in het buitenland, alle ondernemings-, financiële, 
roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar 
onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. 

De dienstverlenende vereniging mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze 
noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de dienstverlenende 
vereniging.

De dienstverlenende vereniging mag dit doel mede verwezenlijken door samen te werken met derden, 
zowel door het afsluiten van overeenkomsten als overeenkomstig artikel 472 en artikel 390 van het 
decreet door deelname in andere rechtspersonen die zelf niet deze rechtsvorm hebben aangenomen, 
voor zover het maatschappelijk doel van deze rechtspersonen overeenstemt met de eigen 
doelstellingen en op voorwaarde dat de wetgeving van de overheidsopdrachten wordt nageleefd.”

Artikel 2bis

De tekst van artikel 2bis van de statuten wordt geschrapt.

Artikel 3

In het tweede lid van artikel 3 wordt de verwijzing naar artikel 10 vervangen door een verwijzing naar 
artikel 396.

In het derde lid van artikel 3 worden de woorden “Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking (inclusief de latere wijzigingen)” vervangen door de woorden 
“Vlaams decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals van tijd tot tijd gewijzigd”.

Artikel 5

In dit artikel wordt telkens na de woorden “achttien” de tekens “(18)” toegevoegd.

In dit artikel wordt de verwijzing naar artikel 35 vervangen door een verwijzing naar artikel 425.
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In het derde lid van dit artikel worden na de woorden “voor het overige zijn” de woorden “deelnemers 
die niet deelnemen aan de verlenging verplicht personeel over te nemen en hebben zij een 
voorkeurrecht om installaties over te nemen, conform” toegevoegd, wordt de verwijzing naar artikel 
37 vervangen door een verwijzing naar artikel 425 en wordt het woord “toepasselijk” geschrapt.

Artikel 6

Aan het eerste lid van artikel 6 wordt het volgende toegevoegd:

“De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten of de daartoe bevoegde organen van de overige 
publiekrechtelijke deelnemers beslissen over de toetreding; het college van burgemeester en 
schepenen of de daartoe bevoegde organen van de overige publiekrechtelijke deelnemers beslissen 
over de afgenomen dienstverlening.”

Artikel 7

In het tweede lid van artikel 7 worden de tweede en de derde zin geschrapt.

Het derde lid van artikel 7 wordt vervangen door volgende tekst:

“De raad van bestuur stelt een register op met de nauwkeurige aanduiding van het aantal aandelen 
per deelnemer. Dit register vormt de bijlage 2 bij de statuten. Dit register wordt permanent 
bijgehouden door de raad van bestuur en jaarlijks met het oog op goedkeuring meegedeeld aan de 
algemene vergadering en door deze laatste definitief vastgelegd. Een wijziging ervan brengt geen 
wijziging van de statuten mee.”

Tevens wordt de verwijzing naar de A-categorie van aandelen geschrapt.

Artikel 8

In het eerste lid van artikel 8 wordt de verwijzing naar het artikel 10 vervangen door een verwijzing 
naar het artikel 396.

Artikel 9

In artikel 9 wordt de verwijzing naar de A-categorie van aandelen geschrapt.

In het eerste lid van artikel 9 worden de woorden “, toegelaten voor de aanvullende diensten,” 
geschrapt.

In het zesde lid van artikel 9 wordt na het woord “één” de tekens “(1)” ingevoegd.

Artikel 10

Er wordt een nieuw eerste lid toegevoegd in het artikel 10 dat luidt als volgt:

“Bij elke nieuwe bestuursperiode kan de raad van bestuur het aantal onderschreven aandelen per 
deelnemer aanpassen in functie van de evolutie van het aantal inwoners en/of de omzetbijdrage 
overeenkomstig hetgeen bepaald in Artikel 9. De betrokken deelnemers zullen deelnemen aan de 
daaruitvolgende kapitaalverhoging en/of -vermindering. Voor de bevolkingsevolutie wordt het laatst 
gepubliceerde cijfer in het Belgisch Staatsblad als basis genomen, voor de omzetbijdrage de laatst 
gekende omzet.”

Het nieuwe tweede lid van artikel 10 wordt vervangen als volgt:
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“De deelnemers zijn niet gerechtigd om op hun aandelen terugnemingen te doen.”

In het nieuwe derde lid van artikel 10 worden de verwijzingen naar de artikelen 37 en 38 vervangen 
door wijzigingen naar de artikelen 36 en 37.

In het nieuwe vierde lid worden na het woord “twaalf” de tekens “(12)” ingevoegd en na het woord 
“tien” de tekens “(10)”.

Artikel 11

Er wordt een nieuw derde lid toegevoegd in het artikel 11 dat luidt als volgt:

“De raad van bestuur kan besluiten tot een kapitaalsverhoging of-vermindering in het kader van de 
correctiemogelijkheid zoals voorzien in artikel 10, lid 1.”

Artikel 12

In het eerste lid van artikel 12 wordt het cijfer “1” vervangen door de vermelding “één (1)”.

Daarnaast wordt in het eerste lid van artikel 12 een nieuwe derde paragraaf toegevoegd die luidt als 
volgt:

“en 

-       met dien verstande daarenboven dat minimum één bestuurder wordt benoemd op voordracht 
van TMVW opdrachthoudende vereniging.”

Het tweede lid van artikel 12 wordt vervangen door de woorden:

“Bij de samenstelling van de raad van bestuur moet er mee rekening gehouden worden dat maximaal 
twee derden van de leden van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht zijn.

De algemene vergadering kan op voordracht van de raad van bestuur, onafhankelijke bestuurders 
aanstellen als stemgerechtigde leden van de raad van bestuur.”

In het derde lid van artikel 12 wordt de verwijzing naar artikel 46 van het decreet vervangen door een 
verwijzing naar artikel 434 van het decreet.

Het vierde en vijfde lid van artikel 12 worden vervangen door volgende tekst:

“Elke deelnemer duidt een bestuurder aan die hem vertegenwoordigt in het bestuursorgaan. De 
deelnemer die geen uitdrukkelijke beslissing neemt tot aanduiding van een bestuurder die hem 
vertegenwoordigt, geeft hiermee te kennen dat hij vertegenwoordigd wordt door de voorzitter van de 
raad van bestuur, en dit tot het moment dat deze deelgenoot een andere bestuurder aanwijst die hem 
vertegenwoordigt in het bestuursorgaan.

Een lid van de raad van bestuur of een door de raad van bestuur gemandateerde brengt tot tweemaal 
toe per jaar verslag uit over de uitoefening van de bevoegdheden en taken van de raad, en verstrekt 
toelichting bij het beleid.”

De tekst van het zesde lid van artikel 12 wordt vervangen door volgende tekst:

“Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door maximaal één (1) 
aangeduide afgevaardigde als lid met raadgevende stem. Deze afgevaardigde wordt rechtstreeks 
aangeduid door gemeentes. Dit gemeenteraadslid is verkozen op een lijst waarvan geen enkele 
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verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als 
voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.”

In het achtste lid van artikel 12 wordt het woord “dient” vervangen door het woord “kan” en de 
woorden “aan te duiden” door het woord “aanduiden”.

In het laatste lid van artikel 12 wordt na het woord “één” de tekens “(1)” ingevoegd en na het woord 
“zes” de tekens “(6)”.

Ten slotte wordt de verwijzing naar de A-categorie van aandelen geschrapt.

Artikel 14

Het eerste lid van artikel 14 wordt vervangen als volgt:

“Ingeval één of meerdere mandaten in de raad van bestuur voortijdig openvallen, zal de raad van 
bestuur in die samenstelling rechtsgeldig kunnen blijven beraadslagen en besluiten tot op het moment 
dat voor dat (die) manda(a)t(en) in vervanging is voorzien. De algemene vergadering gaat bij haar 
eerstvolgende bijeenkomst over tot een benoeming, dit mits eerbiediging van de beginselen 
aangegeven in artikel 12. De aldus benoemde bestuurder voltooit het mandaat van zijn voorganger.”

Artikel 16

Het opschrift van artikel 16 wordt gewijzigd door volgende tekst: “Voorzitterschap en secretariaat van 
de vergaderingen”.

In het derde lid van artikel 16 wordt de verwijzing naar artikel 26 vervangen door een verwijzing naar 
artikel 25.

In het laatste lid van artikel 16 worden de woorden “, noch van het directiecomité geschrapt”.

Artikel 18

In het derde lid van artikel 18 wordt het woord “hemverboden” vervangen door de woorden “hem 
verboden”.

Artikel 19

In het tweede lid van artikel 19 worden de woorden “, of het directiecomité voorbehouden wordt” 
geschrapt.

Het vierde lid van artikel 19 wordt geschrapt.

De tekst van het vijfde lid van artikel 19 wordt vervangen als volgt:

“Buiten de gevallen van bijzondere bevoegdheidsdelegaties, die enkel door de raad van bestuur 
verleend kunnen worden, worden de handelingen die voor de dienstverlenende vereniging bindend 
zijn, daaronder begrepen de onderhandse en de authentieke aktes en de rechtsvorderingen, met 
inbegrip van de Raad van State, zowel als eiseres en als verweerster, geldig verricht door één 
bestuurder alleen handelend of in voorkomend geval zijn plaatsvervanger, samen met de 
gevolmachtigde.”

Artikel 20

In het tweede lid van artikel 20 wordt het getal “14” vervangen door de verwijzing “veertien (14)”.
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In het laatste lid van artikel 20 wordt na het woord “zeven” de tekens “(7)” ingevoegd.

Artikel 21

In het derde lid van artikel 21 wordt na het woord “veertien” de tekens “(14)” toegevoegd.

In het laatste lid van artikel 21 worden de woorden “, behoudens wanneer de betrokkene in 
tuchtzaken erom verzoekt” geschrapt.

 

Artikel 22

In het vierde lid van artikel 22 wordt na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd.

De leden vijf en zes van artikel 22 worden vervangen als volgt:

“De besluiten van de raad van bestuur samen met een beknopte beschrijving van de daarin geregelde 
aangelegenheden worden via een webtoepassing bekend gemaakt binnen de tien (10) dagen nadat 
de besluiten genomen zijn. De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking op de hoogte 
gebracht.”

In het achtste lid van artikel 22 wordt na het woord “deelnemers” de woorden “, met behoud van de 
toepassing van de decretale bepalingen inzake de openbaarheid van bestuur”.

In het negende lid van artikel 22 wordt het woord “kan” vervangen door het woord “bezorgt” en 
wordt het woord “bezorgen” geschrapt.

In het laatste lid van artikel 22 wordt de verwijzing naar artikel 52 vervangen door een verwijzing naar 
artikel 440.

TITEL IV

In het opschrift van TITEL IV worden de woorden “(lid IBR)” geschrapt.

Artikel 23

Het eerste lid van artikel 23 wordt vervangen als volgt:

“De verrichtingen van de dienstverlenende vereniging staan onder het toezicht van één of meerdere 
commissarissen aangeduid in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en decretale 
bepalingen.”

In het tweede lid van artikel 23 wordt het woord “commissarissen” vervangen door het woord 
“commissaris(sen)” en worden na het woord “drie” de tekens “(3)” ingevoegd.

In het laatste lid van artikel 23 worden de woorden “brengen de commissarissen” vervangen door de 
woorden “brengt(en) de commissaris(sen)” en de woorden “Zij vermelden” vervangen door de 
woorden “Hij(Zij) vermeldt(en)”.

TITEL V

Titel V en het enige artikel onder deze titel (artikel 24) worden in hun totaliteit geschrapt.

Artikel 25
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In het opschrift van artikel 25 wordt na het woord “duur” de woorden “en vergoeding” toegevoegd.

In het eerste lid van artikel worden de woorden “en het directiecomité” geschrapt.

Het derde tot en met zesde lid van artikel 25 worden geschrapt.

Het zevende lid van artikel 25 wordt vervangen als volgt:

“De algemene vergadering bepaalt het presentiegeld en de andere vergoedingen waarop de leden van 
de bestuursorganen van de dienstverlenende vereniging aanspraak kunnen maken, met dien 
verstande dat de leden van de raad van bestuur (met inbegrip van de voorzitter van de raad van 
bestuur) slechts aanspraak zullen kunnen maken op een presentiegeld dat ten hoogste gelijk is aan 
het hoogste bedrag dat uitkeerbaar is aan een gemeenteraadslid voor een gemeenteraadszitting in 
één van de deelnemende gemeenten.”

Artikel 26

Het tweede lid van artikel 26 wordt gewijzigd als volgt:

“Als datum van hun eerste ambtsaanvaarding geldt de datum sedert dewelke zij een mandaat in de 
dienstverlenende vereniging uitgeoefend hebben als bestuurder.”

Artikel 27

In het eerste lid van artikel 27 wordt de verwijzing naar de A-categorie van aandelen geschrapt.

In het zevende lid van artikel 27 worden de woorden “en de leden van het directiecomité” geschrapt.

Artikel 28

In het eerste lid van artikel 28 wordt het woord “vrijdag volgend op de eerste” vervangen door het 
woord “dinsdag van”.

In het derde lid van artikel 28 worden de woorden “commissarissen (lid IBR)” vervangen door het 
woord “commissaris(sen)”.

In het zesde lid van artikel 28 worden de woorden “commissarissen (lid IBR)” vervangen door het 
woord “commissaris(sen)”.

In het zevende lid wordt het woord “jaarvergadering” vervangen door de woorden “algemene 
vergadering”.

In het achtste lid van artikel 28 worden na het woord “zes” de tekens “(6)” ingevoegd en wordt het 
woord “jaarvergadering” vervangen door de woorden “algemene vergadering”.

In het negende lid worden de woorden “en uitbreidingen” geschrapt.

Het laatste lid van artikel 28 wordt gewijzigd als volgt:

“De toetreding kan niet plaatsvinden in de loop van het jaar waarin verkiezingen voor een algehele 
vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd. Aan een toetreding kan geen 
terugwerkende kracht worden verleend. De toetreding van een gemeente tot de dienstverlenende 
vereniging, is afhankelijk van een daartoe strekkende beslissing van de gemeenteraad op basis van 
een onderzoek, eventueel vergelijkend in de mate dat er zich verschillende beheersvormen reëel 
aanbieden.”
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Artikel 29

In het eerste lid van artikel 29 wordt na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd.

In het derde lid van artikel 29 wordt na het woord “vijftien” de tekens “(15)” ingevoegd en na het 
woord “twee” de tekens “(2)”.

In het vierde lid van artikel 29 worden de woorden “(lid IBR)” en “in bijzondere of buitengewone 
zitting” geschrapt.

In het vierde lid van artikel 29 wordt het woord “commissaris” vervangen door het woord 
“commissaris(sen)”.

In het vijfde lid van artikel 60 wordt na het woord “zestig” de tekens “(60)” ingevoegd.

In het zesde lid van artikel 29 wordt de laatste zin geschrapt.

Er wordt een nieuw zevende lid toegevoegd in artikel 29 dat luidt als volgt:

“De voorstellen in verband met het saneringsplan van de raad van bestuur worden samen met een 
beknopte beschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden via een webtoepassing bekend 
gemaakt binnen de tien (10) dagen nadat de besluiten genomen zijn. De toezichthoudende overheid 
wordt van de bekendmaking op de hoogte gebracht.”

Daarnaast worden de verwijzingen in dit artikel naar de A-categorie van aandelen geschrapt.

Artikel 30

Het tweede, derde en vierde lid van artikel 30 wordt gewijzigd als volgt:

“Het aantal leden dat elke gemeente kan afvaardigen om te zetelen in de algemene vergadering wordt 
mede bepaald in functie van het bevolkingscijfer en de kapitaalinbreng.  

De verdeelsleutel wordt bepaald als volgt: 

-          elke gemeente duidt een effectief lid en een plaatsvervanger aan en gemeenten die meer dan 
vijfenzeventigduizend (75 000) inwoners tellen kunnen een bijkomende effectieve vertegenwoordiger 
aanduiden;

-          gemeenten die meer dan vijftien (15) aandelen hebben kunnen een bijkomende effectieve 
vertegenwoordiger afvaardigen.

Het aantal leden dat elke deelnemer, andere dan een gemeente, kan afvaardigen om te zetelen in de 
algemene vergadering is als volgt bepaald: elke deelnemer, andere dan een gemeente, duidt een 
effectief lid aan en een plaatsvervanger.”

Artikel 31

In het tweede lid van artikel 31 worden na het woord “vijfenveertig” de tekens “(45)” en na het woord 
“dertig” de tekens “(30)” ingevoegd.

In het zesde lid van artikel 31 worden na het woord “negentig” de tekens “(90)” ingevoegd.

Artikel 33
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In het derde lid van artikel 33 worden na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd.

Het vierde lid van artikel 33 wordt vervangen als volgt:

“De besluiten van de algemene vergadering samen met een beknopte beschrijving van de daarin 
geregelde aangelegenheden worden via een webtoepassing bekend gemaakt binnen de tien (10) 
dagen nadat de besluiten genomen zijn. De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking 
op de hoogte gebracht.”

In het laatste lid van artikel 33 worden de woorden “in de provinciehuizen van de deelnemende 
provincies,” geschrapt en wordt telkens na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd.

Artikel 34

In het derde lid van artikel 34 worden na het woord “vijfenveertig” de tekens “(45)” ingevoerd en 
worden de woorden “commissarissen (lid IBR)” vervangen door het woord “commissaris(sen)”.

In het vierde lid van artikel 34 worden de woorden “commissarissen (lid IBR) brengen” vervangen 
door de woorden “commissaris(sen) brengt(en)” na het woord “veertien” de tekens “(14)” ingevoerd.

In het vijfde lid van artikel 34 worden na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoerd en worden de 
woorden “commissarissen (lid IBR)” vervangen door het woord “commissaris(sen)”.

In het laatste lid van artikel 34 wordt het woord “, provincieraadsleden” geschrapt.

Artikel 35

In het eerste lid van artikel 35 worden de tekens “5%” vervangen door “Vijf procent (5%)”.

Het tweede lid van artikel 35 wordt geschrapt.

In het laatste lid van artikel 35 worden de woorden “, na het directiecomité te hebben gehoord,” 
geschrapt.

Artikel 36

In het eerste lid van de eerste paragraaf van artikel 36 worden na het woord “achttien” de tekens 
“(18)” ingevoegd.

In het derde lid van de eerste paragraaf van artikel 36 worden na het woord “negentig” de tekens 
“(90)” ingevoegd.

In het tweede lid van de tweede paragraaf van artikel 36 wordt het woord “beperkt” geschrapt en 
worden de woorden “op dezelfde wijze als een directiecomité” vervangen door de zin “Het totaal 
aantal leden van dat college bedraagt ten hoogste een derde van dat van de raad van bestuur.”.

In het zesde lid van de tweede paragraaf van artikel 36 wordt de verwijzing naar artikel 41 vervangen 
door een verwijzing naar artikel 40.

In het zevende lid van de tweede paragraaf van artikel 36 worden na het woord “achttien” de tekens 
“(18)” ingevoegd.

Artikel 37
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Aan het opschrift van het artikel worden de woorden “van een deelnemer en zware fout 
dienstverlenende vereniging” toegevoegd.

In het eerste lid van artikel 37 worden de verwijzingen naar de artikelen 38 en 39 vervangen door een 
verwijzing naar artikel 37 en 38.

In het tweede lid van artikel 37 wordt na het woord “tien” de tekens “(10)” ingevoerd.

In artikel 37 wordt een nieuw derde lid ingevoegd dat luidt als volgt:

“Indien tijdens de uitvoering van de dienstverlening de dienstverlenende vereniging een zware fout 
begaat zal de deelnemer gerechtigd zijn om in eerste instantie een verwittiging te sturen. Onder 
zware fout wordt hierbij verstaan het systematisch niet-naleven van de uitvoeringsplanning die werd 
overeengekomen voor de deelop-drachten waarvoor werd afgenomen. Indien binnen een termijn van 
drie maanden de zware fout niet hersteld is, wordt het geschil voorgelegd aan een arbitragecommissie 
waarvan de samenstelling wordt vastgelegd in een huishoudelijk reglement. De arbitragecommissie 
zal oordelen of de dienstverlening voor dat bepaald domein door de betreffende deelnemer vroegtijdig 
kan worden opgezegd.”

Artikel 38

In het eerste lid van de tweede paragraaf van artikel 37 wordt na het woord “overgenomen” een 
komma ingevoegd.

In het tweede lid van de tweede paragraaf van artikel 38 wordt de verwijzing naar artikel 39 
vervangen door een verwijzing artikel 38.

In de derde paragraaf van artikel 38 worden de laatste drie zinnen vervangen door volgende tekst:

“De deelnemer die geen deel meer uitmaakt van de dienstverlenende vereniging ontvangt een 
scheidingsaandeel dat wordt berekend overeenkomstig het vennootschapsrecht, zoals van tijd tot tijd 
gewijzigd.”

Artikel 40

De eerste twee leden van artikel 40 worden vervangen door de volgende tekst:

“Bij het verstrijken van de duur van de dienstverlenende vereniging met algehele niet-verlenging of in 
geval van vervroegde ontbinding ervan, benoemt de algemene vergadering de vereffenaars op 
dezelfde wijze als bepaald is voor de bestuurders, en bepaalt ze hun vergoeding. Een beperkt college 
van vereffenaars kan samengesteld worden. Het totaal aantal leden van dat college bedraagt ten 
hoogste een derde van dat van de raad van bestuur. De meerderheid komt telkens toe aan de leden 
die op voordracht van de deelnemende gemeenten zijn benoemd. Alle andere organen vervallen op 
het ogenblik van ontbinding.

Het college van vereffenaars beschikt over de bevoegdheden zoals voorzien in de toepasselijke 
bepalingen van het vennootschapsrecht zoals van tijd tot tijd gewijzigd; in afwijking daarvan, kan zij 
van rechtswege de activiteiten van de dienstverlenende vereniging verderzetten in het raam van het 
bepaalde onder de laatste twee alinea’s van onderhavig artikel.”

In het derde lid van artikel 40 worden de woorden “Zij bezitten” vervangen door de woorden “Het 
college bezit”.

Het vierde lid van artikel 40 wordt vervangen door de volgende tekst:
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“Het college wordt ontslagen van inventarisatie en mag zich beroepen op de geschriften van de 
dienstverlenende vereniging. Het college kan, onder haar verantwoordelijkheid, een door haar 
aangeduid deel van hun bevoegdheden overdragen aan één of meerdere van haar leden-
vereffenaars.”

In het vijfde lid van artikel 40 worden de woorden “De vereffenaars vormen een college dat” 
vervangen door de woorden “Het college van vereffenaars”.

In het zesde lid van artikel 40 worden de woorden “De vereffenaars hebben” vervangen door de 
woorden “Het college van vereffenaars heeft”.

In punt 3. van het zesde lid van artikel 40 wordt de verwijzing naar de artikelen 38 en 39 vervangen 
door een verwijzing naar de artikelen 37 en 38 en wordt de verwijzing naar artikel 37 vervangen door 
een verwijzing naar het artikel 425.

In punt 6. van het zesde lid van artikel 40 wordt de verwijzing naar de A-aandelen geschrapt en wordt 
het woord “volstortte” vervangen door het woord “volstorte”.

Artikel 41

In het eerste lid van artikel 41 wordt het woord “opdrachthoudende” vervangen door het woord 
“dienstverlenende”.

Hernummering

Ten slotte worden de titels en artikels hernummerd in functie van bovenstaande schrappingen.

Gelet de motivering door de raad van bestuur van TMVS dv m.b.t. deze statutenwijziging die als 
bijlage aan onderhavig besluit wordt gevoegd ;

Overwegende dat er geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde 
statutenwijzigingen te weigeren ;

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Fractiestemming
- 24 stem(men) voor: Rina Arteel; Gerdi Casier; Griet Coppé; Liselot De Decker; José Debels; Francis 
Debruyne; Veroniek Debruyne - Desender; Kris Declercq; Piet Delrue; Michèle Hostekint; Geert 
Huyghe; Henk Kindt; Caroline Martens; Deniza Miftari; Nathalie Muylle; Matthijs Samyn; Stefaan Van 
Coillie; Mieke Vanbrussel; Tom Vandenkendelaere; Marc Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; Bart 
Wenes; Bert Wouters; Margot Wybo
- 13 onthouding(en): Cyriel Ameye; Dieter Carron; Peter Claeys; Bart De Meulenaer; Immanuel De 
Reuse; Frederik Declercq; Filip Deforche; Tina Feys; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Siska Rommel; 
Jeaninne Vandenabeele; Brecht Vermeulen

Artikel 1
De voorgestelde statutenwijziging van de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, 
Dienstverlenende vereniging, in het kort TMVS dv, zoals opgenomen in het desbetreffend ontwerp, 
goed te keuren.
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Artikel 2
Opdracht te geven aan zijn vertegenwoordiger(s) deze wijzigingen op de buitengewone algemene 
vergadering die erover zal beslissen, goed te keuren.

Artikel 3
Een afschrift van dit besluit zal :

 hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,
 hetzij per elektronische post, 20191210BAVTMVS@farys.be,

gestuurd worden.

8 2019_GR_00252 TMVS dv - Buitengewone algemene vergadering op 
10 december 2019 - Agenda  - Toekenning van het 
mandaat aan de vertegenwoordiger  - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
 Artikel 432, alinea 3 van het decreet lokaal bestuur: 

de vaststelling van het mandaat dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering

 Statuten van TMVS dv

Bijlagen
1. Aangetekende oproeping van TMVS dv op de algemene vergadering op 10 

december 2019
2.  TMVS dv - Agenda
3. 2019-12-10 BAV TMVS dv - Bijlage bij punt 1 toetreding deelnemers en 

naamswijziging deelnemer
4. 2019-12-10 BAV TMVS dv - Bijlage bij punt 2 Bijlage 1 statuten
5. 2019-12-10 BAV TMVS dv - Bijlage bij punt 2 Bijlage 2 statuten
6. 2019-12-10 BAV TMVS dv - Bijlage bij punt 2 Bijlage 3 statuten
7. 2019-12-10 BAV TMVS dv - Bijlage bij punt 3 Evaluatieverslag 2019-2024
8. 2019-12-10 BAV TMVS dv - Bijlage bij punt 4 Begroting 2020
9. 2019-12-10 BAV TMVS dv - Bijlage bij punt 5 Code goed bestuur
10. 2019-12-10 BAV TMVS dv - Bijlage bij punt 6 en 7
11. 2019-12-10 BAV TMVS dv - Bijlage bij punt 8
12. 2019-12-10 BAV TMVS dv - Aantal afgevaardigden

Voorgeschiedenis
In de gemeenteraadszitting van 20 november 2017 werd beslist om toe te treden tot TMVS dv.

Context en argumentatie

mailto:20191210BAVTMVS@farys.be
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Met het schrijven d.d. 23 oktober 2019 worden de aandeelhouders uitgenodigd op de buitengewone 
algemene vergadering van TMVS dv die gehouden zal worden op 10 december 2019 met volgende 
agenda:

1. Toetreding van deelnemers en naamswijziging van een deelnemer.
2. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 3 aan de statuten ingevolge toetredingen en naamswijziging 

deelnemer.
3. Evaluatieverslag m.b.t. de werking van de dienstverlenende vereniging en het 

ondernemingsplan 2019-2024 (cf. art. 459 en 432 DLB).
4. Begroting 2020 (cf. art. 432 DLB).
5. Vaststelling van code van goed bestuur (cf. art. 434 DLB).
6. Kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de raad van bestuur om de statuten te 

wijzigen.
7. Goedkeuring van alle voorstellen tot wijziging van de statuten.
8. Volmacht.
9. Varia

Met de gemeenteraadsbeslissing d.d. 25 februari 2019 werd dhr. Henk Kindt aangeduid als effectief 
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van TMVS dv. Dhr. Geert Huyghe werd 
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger bij gemeenteraadsbesluit van 21 oktober 2019.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Fractiestemming
- 24 stem(men) voor: Rina Arteel; Gerdi Casier; Griet Coppé; Liselot De Decker; José Debels; Francis 
Debruyne; Veroniek Debruyne - Desender; Kris Declercq; Piet Delrue; Michèle Hostekint; Geert 
Huyghe; Henk Kindt; Caroline Martens; Deniza Miftari; Nathalie Muylle; Matthijs Samyn; Stefaan Van 
Coillie; Mieke Vanbrussel; Tom Vandenkendelaere; Marc Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; Bart 
Wenes; Bert Wouters; Margot Wybo
- 13 onthouding(en): Cyriel Ameye; Dieter Carron; Peter Claeys; Bart De Meulenaer; Immanuel De 
Reuse; Frederik Declercq; Filip Deforche; Tina Feys; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Siska Rommel; 
Jeaninne Vandenabeele; Brecht Vermeulen

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 
TMVS dv op 10 december 2019:

1. Toetreding van deelnemers en naamswijziging van een deelnemer.
2. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 3 aan de statuten ingevolge toetredingen en naamswijziging 

deelnemer.
3. Evaluatieverslag m.b.t. de werking van de dienstverlenende vereniging en het 

ondernemingsplan 2019-2024 (cf. art. 459 en 432 DLB).
4. Begroting 2020 (cf. art. 432 DLB).
5. Vaststelling van code van goed bestuur (cf. art. 434 DLB).
6. Kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de raad van bestuur om de statuten te 

wijzigen.
7. Goedkeuring van alle voorstellen tot wijziging van de statuten.
8. Volmacht.
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9. Varia

Artikel 2
Aan de vertegenwoordiger wordt opdracht gegeven om zijn stemgedrag af te stemmen op de 
beslissingen genomen op de gemeenteraad van heden en zo aan deze beslissingen uitvoering te 
geven.

Artikel 3
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 TMVS, Stropstraat 1, 9000 Gent.

9 2019_GR_00248 Cipal dv - Algemene vergadering op 12 december 
2019 - Agenda en toekenning van het mandaat aan 
de vertegenwoordiger  - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
 Artikel 432, alinea 3 van het decreet lokaal bestuur:

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor 
elke algemene vergadering.

 Statuten van Cipal dv, goedgekeurd bij besluit van 7 februari 2018 van de Vlaamse Minister 
van Binnenlands Bestuur

Bijlagen
1. Oproepingsbrief van Cipal dv op de algemene vergadering 12 december 2019
2. Toelichtende nota
3. Begrotingsdocument-2020
4. Code-goed-bestuur-Cipal-dv

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

Context en argumentatie
Met het e-mailbericht d.d. 25 oktober 2019 van Cipal dv wordt de vertegenwoordiger namens de Stad 
uitgenodigd tot de algemene vergadering op 12 december 2019 met volgende agenda:

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers.
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2020 met inbegrip van de te 

ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie.
3. Vaststelling van de code van goed bestuur van Cipal dv.
4. Rondvraag.
5. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
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In de gemeenteraadszitting van 25 februari 2019 werd dhr. Geert Huyghe aangeduid als effectief 
vertegenwoordiger en  mevr. Liselot De Decker als plaatsvervangend vertegenwoordiger.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Fractiestemming
- 24 stem(men) voor: Rina Arteel; Gerdi Casier; Griet Coppé; Liselot De Decker; José Debels; Francis 
Debruyne; Veroniek Debruyne - Desender; Kris Declercq; Piet Delrue; Michèle Hostekint; Geert 
Huyghe; Henk Kindt; Caroline Martens; Deniza Miftari; Nathalie Muylle; Matthijs Samyn; Stefaan Van 
Coillie; Mieke Vanbrussel; Tom Vandenkendelaere; Marc Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; Bart 
Wenes; Bert Wouters; Margot Wybo
- 13 onthouding(en): Cyriel Ameye; Dieter Carron; Peter Claeys; Bart De Meulenaer; Immanuel De 
Reuse; Frederik Declercq; Filip Deforche; Tina Feys; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Siska Rommel; 
Jeaninne Vandenabeele; Brecht Vermeulen

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 Cipal dv op 12 
december 2019:

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers.
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2020 met inbegrip van de te 

ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie.
3. Vaststelling van de code van goed bestuur van Cipal dv.
4. Rondvraag.
5. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.

Artikel 2
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van Cipal 
dv van 12 december 2019 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien de algemene 
vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien de algemene vergadering om welke reden 
dan ook zouden worden verdaagd, dan blijft de gemeentelijke vertegenwoordiger gemachtigd om deel 
te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het 
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal dv, Bell-Telephonelaan 2D, 2440 Geel (info@c-
smart.be). 

10 2019_GR_00258 Gaselwest ov - Buitengewone algemene 
vergadering d.d.  12 december 2019 - Agenda - 
Statutenwijziging en toekenning van het mandaat 
aan de vertegenwoordiger  - Goedkeuring

Beschrijving

mailto:infoavdv@cipal.be
mailto:infoavdv@cipal.be
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Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond
 Artikel 432, alinea 3 van het decreet lokaal bestuur: 

de vaststelling van het mandaat dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering
 Statuten van Gaselwest ov
 Artikel 427 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt:

dat uiterlijk negentig 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 respectieve vertegenwoordigers op de 
algemene vergadering en dat zij bij het verslag gevoegd worden ; dat de algemene 
vergadering waarvan sprake in deze alinea voorzien wordt op 10 december 2019.

Bijlagen
1. Oproeping gemeenten
2. Nazending gemeenten
3. Agpt 1 - Commentaarnota statutenwijzigingen
4. Agpt 1 - Inleiding statutenwijzigingen
5. Agpt 1 - Ontwerp statutenwijzigingen
6. Agpt 2 - a. Inleiding strategie
7. Agpt 2 - b. Actiepunten in beleid en strategie 2020.
8. Agpt 2 - c. Begroting 2020
9. Agpt 3 - Code goed bestuur
10. Agpt 4 - Statutaire benoemingen
11. Agpt 5 - Aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten
12. Agpt 6 - Statutaire mededelingen

Voorgeschiedenis
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 13 september 2019 opgeroepen om deel te 
nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest die op 12 december 2019 
plaatsvindt met volgende agenda:

1. Statutenwijziging.
a. Goedkeuring van de statutenwijziging.
b. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte 
te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

2. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen 
activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van de door de raad van 
bestuur opgestelde begroting 2020.

3. Code goed bestuur.
4. Statutaire benoemingen.
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
6. Statutaire mededelingen.
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De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:

 Creatie Aov-aandelen en aanverwante bepalingen
 Aanbrengen van statutaire verfijningen inzake de overname van het personeel en de daarmee 

verband houdende kosten vermits er niet alleen contractuele maar ook statutaire werknemers 
worden ingezet.

 Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling, schrapping van enkele verwijzingen naar 
de uitgetreden Waalse gemeenten.

In de gemeenteraadszitting van 25 februari 2019 werd dhr. José Debels aangeduid als effectief 
vertegenwoordiger en dhr. Gerdi Casier 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
Fractiestemming
- 24 stem(men) voor: Rina Arteel; Gerdi Casier; Griet Coppé; Liselot De Decker; José Debels; Francis 
Debruyne; Veroniek Debruyne - Desender; Kris Declercq; Piet Delrue; Michèle Hostekint; Geert 
Huyghe; Henk Kindt; Caroline Martens; Deniza Miftari; Nathalie Muylle; Matthijs Samyn; Stefaan Van 
Coillie; Mieke Vanbrussel; Tom Vandenkendelaere; Marc Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; Bart 
Wenes; Bert Wouters; Margot Wybo
- 13 onthouding(en): Cyriel Ameye; Dieter Carron; Peter Claeys; Bart De Meulenaer; Immanuel De 
Reuse; Frederik Declercq; Filip Deforche; Tina Feys; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Siska Rommel; 
Jeaninne Vandenabeele; Brecht Vermeulen

Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest ov d.d. 12 december 2019 :

1. Statutenwijziging.
a. Goedkeuring van de statutenwijziging.
b. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte 
te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

2. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen 
activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van de door de raad van 
bestuur opgestelde begroting 2020.

3. Code goed bestuur.
4. Statutaire benoemingen.
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
6. Statutaire mededelingen.

Artikel 2
Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijziging van de opdrachthoudende 
vereniging Gaselwest.

Artikel 3
De vertegenwoordiger van de Stad, die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering 
van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 12 december 2019 (of op iedere andere datum 
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waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de 
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikel 1.

Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde beslis-
singen 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 
vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

11 2019_GR_00250 Psilon ov - Buitengewone algemene vergadering op 
17 december 2019 - Agenda en toekenning van het 
mandaat aan de vertegenwoordigers  - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
 Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur: 

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.

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

 Statuten van Psilon ov.

Bijlagen
1. Oproeping Psilon op algemene vergadering
2. Beleidsplan 2019-2024
3. Werkprogramma 2020
4. Begroting 2020 - resultaten
5. Begroting 2020 - investeringen en werken
6. Beknopte toelichting : grote lijnen beleidsplan en werkprogramma/begroting

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. 22 oktober 2019 van Psilon ov worden de vertegenwoordigers namens de Stad 
uitgenodigd tot de buitengewone algemene vergadering op 17 december 2019 met volgende agenda:

1. Vaststelling beleidsplan 2019-2024.
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2. Vaststelling werkprogramma 2020.
3. Vaststelling begroting 2020.
4. Vervanging bestuurder namens deelgebied Westhoek.

In de gemeenteraadszitting van 25 februari 2019 werden mevr. Ria Vanzieleghem, dhr. Gerdi Casier 
en mevr. Liselot De Decker aangeduid als vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen voor 
de resterende duur van de legislatuur.

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
Fractiestemming
- 24 stem(men) voor: Rina Arteel; Gerdi Casier; Griet Coppé; Liselot De Decker; José Debels; Francis 
Debruyne; Veroniek Debruyne - Desender; Kris Declercq; Piet Delrue; Michèle Hostekint; Geert 
Huyghe; Henk Kindt; Caroline Martens; Deniza Miftari; Nathalie Muylle; Matthijs Samyn; Stefaan Van 
Coillie; Mieke Vanbrussel; Tom Vandenkendelaere; Marc Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; Bart 
Wenes; Bert Wouters; Margot Wybo
- 13 onthouding(en): Cyriel Ameye; Dieter Carron; Peter Claeys; Bart De Meulenaer; Immanuel De 
Reuse; Frederik Declercq; Filip Deforche; Tina Feys; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Siska Rommel; 
Jeaninne Vandenabeele; Brecht Vermeulen

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 17 december 2019:

1. Vaststelling beleidsplan 2019-2024.
2. Vaststelling werkprogramma 2020.
3. Vaststelling begroting 2020.
4. Vervanging bestuurder namens deelgebied Westhoek.

Artikel 2
Aan de aangeduide vertegenwoordigers wordt het mandaat toegekend. Zij worden opgedragen hun 
stemgedrag af te stemmen op de beslissing 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. 

12 2019_GR_00261 Midwest DVV - Algemene vergadering op 17 
december 2019 - Agenda en toekenning van het 
mandaat aan de vertegenwoordiger - Goedkeuring
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Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

 Artikel 423, alinea 3 van het decreet lokaal bestuur:
de vaststelling van het mandaat dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering.

 Statuten van Midwest dvv

Bijlagen
1. Uitnodiging van Midwest op de algemene vergadering op 17 december 2019 - 

Agenda
2. Samenvatting agenda algemene vergadering 17 december 2019
3. Verslag algemene vergadering van Midwest dvv van 25 juni 2019
4. cluster bestuur Budget 2020-2021 - detail uitgaven en ontvangsten
5. cluster bestuur financieel evenwicht 2020-2021
6. projectfiche beheersmatige samenwerking
7. projectfiche cluster cultuur
8. projectfiche cluster economie
9. projectfiche cluster facility
10. projectfiche cluster ICT GIS
11. projectfiche cluster milieu
12. projectfiche cluster RO en mob
13. projectfiche cluster vrije tijd
14. projectfiche cluster welzijn

Bijlagen (niet digitaal)
Volgens de mondelinge toelichting is de bijdrage van de gemeente aan Midwest dvv ongewijzigd en 
vastgesteld op 0,43 per inwoner.
De documenten hieromtrent worden ten laatste vrijdag a.s. toegevoegd aan het dossier.

Voorgeschiedenis
In de gemeenteraadszitting van 20 november 2017 werd de oprichting van de dienstverlenende 
vereniging (DVV) Midwest goedgekeurd. De oprichtingsakte voor de DVV Midwest werd ondertekend 
op 22 december 2017. 

Met het M.B. van 23 februari 2018 werd de oprichting van DVV Midwest goedgekeurd en de statuten 
vastgesteld.

Context en argumentatie
DVV Midwest nodigt de vertegenwoordiger namens de Stad uit op de algemene vergadering op 17 
december 2019 met volgende agenda:

1. Goedkeuring verslag algemene vergadering 25 juni 2019.
2. Vaststellen bijdrage gemeenten 2020.
3. Budget 2020.
4. Jaarplanning 2020.

In de gemeenteraadszitting van 21 januari 2019 werd dhr. Stefaan Van Coillie aangeduid als effectief 
vertegenwoordiger en mevr. Liselot De Decker als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de 
algemene vergaderingen van DVV Midwest.
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Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Fractiestemming
- 24 stem(men) voor: Rina Arteel; Gerdi Casier; Griet Coppé; Liselot De Decker; José Debels; Francis 
Debruyne; Veroniek Debruyne - Desender; Kris Declercq; Piet Delrue; Michèle Hostekint; Geert 
Huyghe; Henk Kindt; Caroline Martens; Deniza Miftari; Nathalie Muylle; Matthijs Samyn; Stefaan Van 
Coillie; Mieke Vanbrussel; Tom Vandenkendelaere; Marc Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; Bart 
Wenes; Bert Wouters; Margot Wybo
- 13 onthouding(en): Cyriel Ameye; Dieter Carron; Peter Claeys; Bart De Meulenaer; Immanuel De 
Reuse; Frederik Declercq; Filip Deforche; Tina Feys; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Siska Rommel; 
Jeaninne Vandenabeele; Brecht Vermeulen

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 
DVV Midwest op 17 december 2019:

1. Goedkeuring verslag algemene vergadering 25 juni 2019.
2. Vaststellen bijdrage gemeenten 2020.
3. Budget 2020.
4. Jaarplanning 2020.

Artikel 2
Aan de aangeduide vertegenwoordiger wordt het mandaat toegekend. Hij/zij wordt opgedragen 
zijn/haar 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 DVV Midwest, Spanjestraat 141, 8800 Roeselare 
(s.verriest@wvi.be). 

13 2019_GR_00246 WVI dv - Buitengewone algemene vergadering op 
18 december 2019 - Agenda en toekenning van het 
mandaat aan de vertegenwoordiger - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
 Artikel 432, alinea 3 van het decreet lokaal bestuur: 

de vaststelling van het mandaat dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering
 Statuten van WVI dv.

mailto:s.verriest@wvi.be
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Bijlagen
1. Oproeping van de WVI dv op de algemene vergadering op 18.12.2019
2. Verslag algemene vergadering van 27 juni 2019
3. Begroting 2020

Voorgeschiedenis
De Stad Roeselare is aangesloten bij WVI dv.

Context en argumentatie
Met het schrijven d.d. 24 oktober 2019 van WVI dv wordt de vertegenwoordiger namens de Stad 
uitgenodigd voor de buitengewone algemene vergadering op 18 december 2019 met volgende 
agenda:

1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 27 juni 2019.
2. Begroting 2020.
3. Benoeming nieuwe bestuurder aandelen A: Ann-Sophie Himpe.
4. Mededelingen.

In de gemeenteraadszitting van 25 februari 2019 werd dhr. Piet Delrue aangeduid als effectief 
vertegenwoordiger en dhr. Gerdi Casier als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene 
vergaderingen van de WVI dv voor de resterende duur van de legislatuur.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Fractiestemming
- 24 stem(men) voor: Rina Arteel; Gerdi Casier; Griet Coppé; Liselot De Decker; José Debels; Francis 
Debruyne; Veroniek Debruyne - Desender; Kris Declercq; Piet Delrue; Michèle Hostekint; Geert 
Huyghe; Henk Kindt; Caroline Martens; Deniza Miftari; Nathalie Muylle; Matthijs Samyn; Stefaan Van 
Coillie; Mieke Vanbrussel; Tom Vandenkendelaere; Marc Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; Bart 
Wenes; Bert Wouters; Margot Wybo
- 13 onthouding(en): Cyriel Ameye; Dieter Carron; Peter Claeys; Bart De Meulenaer; Immanuel De 
Reuse; Frederik Declercq; Filip Deforche; Tina Feys; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Siska Rommel; 
Jeaninne Vandenabeele; Brecht Vermeulen

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 op 18 
december 2019:

1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 27 juni 2019.
2. Begroting 2020.
3. Benoeming nieuwe bestuurder aandelen A: Ann-Sophie Himpe.
4. Mededelingen.

Artikel 2
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.
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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. 

14 2019_GR_00247 Evaluatieverslag verzelfstandigde entiteiten en 
verderzetting activiteiten in verzelfstandigde vorm  
- Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Decreet Lokaal Bestuur: art. 227

Bijlagen
1. Overeenkomst met De Spil, goedgekeurd GR 15.12.2014
2. Evaluatieverslag De Spil
3. Overeenkomst met Het Portaal, goedgekeurd GR 15.12.2014
4. Evaluatieverslag Het Portaal
5. Bijlage 1. Stad Roeselare - Vlaamse Regering - Stadscontract
6. Bijlage 2. Stad Roeselare - Vlaamse Regering - Subsidiebesluit
7. Bijlage 3. Stad Roeselare - Kadernota verzelfstandiging
8. Bijlage 4. Stad Roeselare - vzw Het Portaal - Samenwerkingsovereenkomst
9. Bijlage 5. vzw Het Portaal - Oprichtingsacte &amp; Statuten
10. Bijlage 6. vzw Het Portaal - Collectieve Arbeids Overeenkomst
11. Bijlage 7. ARhus - Beleidskader
12. Bijlage 8. ARhus - Jaarverslag 2013
13. Bijlage 9. ARhus - Jaarverslag 2014
14. Bijlage 10. ARhus - Jaarverslag 2015
15. Bijlage 11. ARhus - Jaarverslag 2016
16. Bijlage 12. ARhus - Jaarverslag 2017
17. Bijlage 13. ARhus - Jaarverslag 2018
18. Bijlage 14. ARhus - Jaarrekening 2018
19. Bijlage 15. ARhus - Actieplan &amp; Begroting 2019

Voorgeschiedenis
De samenwerkingsovereenkomst voor de legislatuur 2014-2020 met De Spil vzw en Het Portaal vzw 
werden goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december 2014.

Context en argumentatie
Het decreet lokaal bestuur en meer specifiek art. 227 ervan bepaalt:

Elk gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap legt in de loop van het eerste jaar na de volledige 
vernieuwing van de gemeenteraden een evaluatieverslag voor aan de gemeenteraad over de 
uitvoering van de beheers- of samenwerkingsovereenkomst sinds de inwerkingtreding ervan. Dat 
verslag omvat ook een evaluatie van de verzelfstandiging, waarover de gemeenteraad zich binnen drie 
maanden uitspreekt.
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De gemeenteraad of een gemeenteraadscommissie waakt over de afstemming van het beleid van de 
verzelfstandigde entiteiten van de gemeente op het gemeentelijk beleid. 

Voor Roeselare betreft dit de volgende verzelfstandigde entiteiten die aan deze bepaling moeten 
voldoen:

 Het Portaal vzw
 De Spil vzw

Om de evaluatie te realiseren werden twee initiatieven genomen:

1. De organisatie van een bezoek aan de verzelfstandigde entiteit door de gemeenteraadsleden en 
de leden van het bijzonder comité sociale dienst.

Dit werd georganiseerd op:

 De Spil: 12 oktober 2019
 Het Portaal: 5 november 2019

2. De opmaak van het decretaal voorziene evaluatieverslag. 

De evaluatieverslagen zijn opgenomen in bijlage. Dit rapport vormt telkens een overzicht waarin onder 
meer de diverse inhoudelijke en financiële resultaten en andere relevante info aan bod komt van de 
desbetreffende verzelfstandigde entiteit. 

De evaluatieverslagen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad 
evalueert de uitvoering van de beheers- en samenwerkingsovereenkomst en spreekt zich uit over de 
verzelfstandiging. 

Het evaluatieverslag van Het Portaal vzw werd goedgekeurd door de raad van bestuur op 28 oktober 
2019. De Spil vzw zal het evaluatieverslag goedkeuren in de raad van bestuur op 21 november 2019.

Nadat de gemeenteraad zich heeft uitgesproken over de verzelfstandiging zullen in overleg met de 
verzelfstandigde entiteiten nieuwe of aangepaste samenwerkingsovereenkomsten worden opgemaakt, 
die vervolgens aan de Gemeenteraad en de respectievelijke bestuursorganen voor akkoord zullen 
worden voorgelegd.

Fasering
Fase 1: evaluatie van de beheers- en samenwerkingsovereenkomst en de verzelfstandiging

Fase 2: opmaak en beslissing in gemeenteraad over samenwerkingsovereenkomst legislatuur 2020 - 
2025

Het voorliggende besluit behandelt enkel fase 1.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Geen financiële en budgettaire consequenties in fase 1. 

Besluit
Fractiestemming



38/63

- 24 stem(men) voor: Rina Arteel; Gerdi Casier; Griet Coppé; Liselot De Decker; José Debels; Francis 
Debruyne; Veroniek Debruyne - Desender; Kris Declercq; Piet Delrue; Michèle Hostekint; Geert 
Huyghe; Henk Kindt; Caroline Martens; Deniza Miftari; Nathalie Muylle; Matthijs Samyn; Stefaan Van 
Coillie; Mieke Vanbrussel; Tom Vandenkendelaere; Marc Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; Bart 
Wenes; Bert Wouters; Margot Wybo
- 13 onthouding(en): Cyriel Ameye; Dieter Carron; Peter Claeys; Bart De Meulenaer; Immanuel De 
Reuse; Frederik Declercq; Filip Deforche; Tina Feys; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Siska Rommel; 
Jeaninne Vandenabeele; Brecht Vermeulen

Artikel 1
De Gemeenteraad neemt akte van het voorgelegde evaluatieverslag van Het Portaal vzw (ARhus), 
beoordeelt de evaluatie van de verzelfstandiging en de opgeleverde resultaten als positief en bevestigt 
de verderzetting van de activiteiten in verzelfstandigde vorm.

Artikel 2
De Gemeenteraad neemt akte van het voorgelegde evaluatieverslag van De Spil vzw, beoordeelt de 
evaluatie van de verzelfstandiging en de opgeleverde resultaten als positief en bevestigt de 
verderzetting van de activiteiten in verzelfstandigde vorm.

2 2019_GR_00249 ERE/254-2018 - Aanstellen ontwerper voor 
renovatie sporthal Onze Kinderen - 
Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 
betreffende het bestuurlijk toezicht.

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.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 1° (het geraamde 
bedrag excl. btw bereikt de drempel van € 221.000,00 niet) en artikel 57.

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

Het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere 
wijzigingen.
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Bijlagen
1. 20191030 Ontwerpbestek
2. 20191030 Bestek - Bankverklaring
3. 20191018 Bouwprogramma
4. Luchtfoto Onze Kinderen
5. 20170410 Opmetingsplan Onze Kinderen
6. 20190609 Kadasterplan Onze Kinderen
7. Projectzone sporthal
8. 19731015 grondplan - liggingsplan
9. 19731015 grondplan sporthal
10. 19731015 doorsneden
11. 19731015 details
12. 19731015 gevels
13. 19731015 gevels 2
14. 19731015 gevels doorsnede
15. 20170404 grondplan sporthal
16. 201708 rioleringsplan totale site
17. 20150614 dakisolatie inspectie
18. 20151105 Conditiescoremeting
19. Overzicht verbruik gas en elektriciteit
20. 20031029 Electrische schema's CV-installatie
21. 20031205 BTV dichtheidsproef gas
22. 20080624 BTV elektrische keuring
23. 20101206 BTV elektrische keuring
24. 20150330 BTV elektrische laagspanningsinstallatie
25. 20150330 elektrisch schema verdeelbord 2
26. 20150330 elektrisch schema verdeelbord

Voorgeschiedenis
De Stad heeft sinds 18.08.2017 Sporthal Onze Kinderen in erfpacht van vzw Onze Kinderen, en dit 
voor een termijn van 27 jaar.

De huidige infrastructuur is op verschillende vlakken verouderd:

 De gebouwenschil van de sporthal is niet meer conform de geldende wetgevingen.
 De sporthal voldoet niet meer aan de hedendaagse noden van een moderne multifunctionele 

omni-sporthal.
 De sporthal is niet aangepast aan de gewijzigde sportieve omgeving, zijnde twee outdoor 

sportvelden rondom de sporthal.

Een totaalrenovatie dringt zich op zodat de sporthal opnieuw voldoet aan de geldende wetgeving en 
hedendaagse noden. De infrastructuur dient na de renovatie bovendien opnieuw leesbaar en 
transparant te zijn, waar gebruikers en medewerkers zich thuis voelen.

Daarnaast zijn een aantal extra functies gewenst, zoals verder beschreven in het bouwprogramma in 
bijlage.

Context en argumentatie
In het kader van de opdracht “Aanstellen ontwerper voor renovatie sporthal Onze Kinderen” werd op 
30 oktober 2019 een bestek met nr. ERE/254-2018 opgesteld door de dienst Aankopen, in 
samenwerking met de dienst Gebouwenbeheer.
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De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 150.413,22 excl. btw of € 182.000,00 incl. 21% 
btw.

De raming excl. btw bereikt de limiet van € 221.000,00 voor het gebruik van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking niet.

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

De dienst overheidsopdrachten heeft deze notule opgemaakt in samenwerking met de 
Gebouwenbeheer.

Advies
Ondersteuning - Gebouwen/fac beheer
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
Fractiestemming
- 24 stem(men) voor: Rina Arteel; Gerdi Casier; Griet Coppé; Liselot De Decker; José Debels; Francis 
Debruyne; Veroniek Debruyne - Desender; Kris Declercq; Piet Delrue; Michèle Hostekint; Geert 
Huyghe; Henk Kindt; Caroline Martens; Deniza Miftari; Nathalie Muylle; Matthijs Samyn; Stefaan Van 
Coillie; Mieke Vanbrussel; Tom Vandenkendelaere; Marc Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; Bart 
Wenes; Bert Wouters; Margot Wybo
- 13 onthouding(en): Cyriel Ameye; Dieter Carron; Peter Claeys; Bart De Meulenaer; Immanuel De 
Reuse; Frederik Declercq; Filip Deforche; Tina Feys; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Siska Rommel; 
Jeaninne Vandenabeele; Brecht Vermeulen

Artikel 1
Het bestek met nr. ERE/254-2018 van 30 oktober 2019 en de raming voor de opdracht “Aanstellen 
ontwerper voor renovatie sporthal Onze Kinderen”, opgesteld door de dienst Aankopen, in 
samenwerking met de dienst Gebouwenbeheer, 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 
€ 150.413,22 excl. btw of € 182.000,00 incl. 21% btw.

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

Artikel 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
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5 2019_GR_00251 Subsidiereglement voor terugbetaling cursus 
animator, hoofdanimator of instructeur in het 
jeugdwerk  - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. Reglement animator in het jeugdwerk (identiek GR 21.10.2019)
2. Advies d.d. 07.10.2019 van de Jeugdraad m.b.t. subsidieregeling 
3. Antwoord aan jeugdraad m.b.t. advies subsidiereglement
4. Besluit CBS d.d. 04.11.2019: voorstel van antwoord aan de jeugdraad

Context en argumentatie
Het is in Roeselare, net als in andere steden, geen evidente opdracht om voldoende 
kwaliteitsvolle vrijwilligers en jobstudenten te vinden voor de vakantiewerkingen t.g.v. de volgende 
maatschappelijke tendensen:

1. een grotere vraag naar (vakantie) opvang: in 2017 namen 2.380 unieke deelnemers deel aan 
het vakantieaanbod van RSL. Dit is een bereik van 38,8% van de volledige doelgroep 4-12 
jarigen in RSL of 1 op 4 kinderen. Dit is een stijging van 7,4% t.o.v. 2015. In 2019 tellen we 
ondertussen 2.987 deelnemers, opnieuw een stijging t.o.v. 2017.

2. de gewijzigde maatschappelijke context van jongeren die als vrijwilliger of jobstudent aan de 
slag gaan: jongeren nemen korte duurtijd engagementen op. Door de wijziging in de 
wetgeving zijn er 4,5% minder jobstudenten aan de slag in de zomer (VRT NWS, oktober 
2018). Er zijn 13% meer jobstudenten aan de slag buiten de zomer door flexibelere 
regelgeving. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om jobstudenten en vrijwilligers te vinden, 
de poule jobstudenten en monitoren is klein.

De gewijzigde tendensen zijn ook voor Roeselare sterk voelbaar. Voorlopig bereikt de Stad nog 
voldoende vrijwilligers en jobstudenten om het streefcijfer van 1 animator per 10 kinderen te halen, 
mits een sterke inzet op onderstaande 2 pijlers:

1. een aantrekkelijke wervingscampagne waarbij jongeren goesting krijgen om deel uit te maken 
van de speelpleinploeg: ze kunnen hun netwerk verruimen en nieuwe vriendschappen 
aangaan.

2. het aanbieden van een duidelijke opdracht met mogelijkheid tot korte duurtijd engagementen.

Door deze korte duurtijd engagementen, wordt het moeilijker om kwaliteitsvolle vrijwilligers en 
jobstudenten te werven. Een cursus animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk verhoogt 
de kwaliteit maar steeds minder jongeren volgen een cursus animator, hoofdanimator of instructeur in 
het jeugdwerk.

Momenteel stimuleert de Stad animatoren van de stedelijke vakantiewerking om een attest animator, 
hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk te halen met de volgende maatregelen:
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 jongeren die een attest "animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk" hebben 
behaald, ontvangen een vrijwilligersvergoeding van € 34 per dag. Jongeren zonder attest 
krijgen € 26 per dag. 

 momenteel kunnen jongeren ongeveer € 50 (=25%) van hun inschrijvingsgeld voor een 
cursus recupereren. Via het kaderreglement structurele werkingsmiddelen voor verenigingen 
brengt de OEPS werking (feitelijke vereniging in functie van de stedelijke vakantiewerking) 
het animator attest van vrijwilligers op het speelplein in.  De kostprijs van de cursus 
"animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk" bedraagt maximaal € 195 en via 
het kaderreglement wordt ongeveer € 50 aan subsidie toegekend voor het volgen van deze 
cursus. Jongeren betalen op vandaag zelf ongeveer € 150 inschrijvingsgeld.

Deze twee bovenstaande maatregelen zijn onvoldoende om jongeren te stimuleren de cursus te 
volgen omwille van een grote drempel zowel qua tijd als financieel.

 Financieel: een cursus animator in het jeugdwerk bij VDS kost € 190. Er kan ook een cursus 
bij Chiro, KSA, Kazou, Krunsj, Freetime, ... gevolgd worden. Freetime biedt de duurste cursus 
aan namelijk € 195. Jongeren, die binnen de stedelijke vakantiewerkingen de cursus 
volgen, betalen op vandaag ongeveer € 150 inschrijvingsgeld zelf. Er wordt namelijk 25% van 
het inschrijvingsgeld gerecupereerd via het kaderreglement verenigingen.

 Tijd: een cursus animator in het jeugdwerk heeft zowel een inhoudelijk als praktisch luik van 
ongeveer 50 uren vorming en 50 uren stage.

Bijkomende maatregelen om deelname aan cursussen te stimuleren zijn belangrijk om de kwaliteit van 
de animatoren te verhogen. 

Het nieuwe reglement voor terugbetaling cursus animator, hoofdanimator of instructeur in het 
jeugdwerk verhoogt het aantal kwaliteitsvolle animatoren door:

 animatoren die reeds vertrouwd zijn met de stedelijke vakantiewerking te stimuleren om zich 
in te schrijven voor een cursus animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk. Hun 
inschrijvingsgeld wordt in principe volledig terugbetaald: namelijk 50% na hun stage én 50% 
na het behalen van het attest met een bijkomend engagement op de stedelijke 
vakantiewerkingen van minimum 2 weken. OEPS brengt de vormingen niet meer in binnen 
het kaderreglement jeugdverenigingen.

 nieuwe, reeds geattesteerde, animatoren die niet vertrouwd zijn met de stedelijke 
vakantiewerking, te stimuleren om een engagement op te nemen in de stedelijke 
vakantiewerking. Zij kunnen namelijk 50% van hun inschrijvingsgeld recupereren. 
Jeugdverenigingen kunnen de vorming nog steeds inbrengen via het kaderreglement 
jeugdverenigingen om de kwaliteit van hun jeugdvereniging verder te versterken. 

Om een duurzaam engagement van kwaliteitsvolle animatoren te verhogen,

 kunnen jongeren zowel als vrijwilliger of als jobstudent de stage of het bijkomend 
engagement lopen.

 krijgen jongeren met een attest in het jeugdwerk voorrang om als jobstudent aangesteld te 
worden binnen de stedelijke vakantiewerkingen

Het subsidiereglement werd op de algemene vergadering van de jeugdraad van 22 september 2019 
toegelicht. De jeugdraad bezorgde op 14 oktober 2019 een advies aan de stad m.b.t. het 
subsidiereglement terugbetaling cursus animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk. Het 
advies van de jeugdraad was positief t.o.v. het reglement maar bevatte ook drie 
opmerkingen/aanbevelingen. De stad opteerde om deze opmerkingen/aanbevelingen grondig te 
onderzoeken en besliste om het dossier af te voeren van de agenda van de gemeenteraad van 21 
oktober 2019. Op basis van het onderzoek werd een formeel antwoord t.a.v. de jeugdraad 
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opgemaakt. Het subsidiereglement terugbetaling cursus animator, hoofdanimator of instructeur in het 
jeugdwerk wordt ongewijzigd voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring. 

Advies
Ondersteuning - P&O
Gunstig advies

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Het inschrijvingsgeld voor het behalen van een animator in het jeugdwerk of hoger, bedraagt 
maximaal € 195.
Men raamt dat er jaarlijks een 15-tal jongeren hun attest op die manier zullen behalen.

Er is € 5.000 beschikbaar voor vormingen op de budgetsleutel reguliere werkingsmiddelen 
speelpleinwerking 075015/6145000. Er wordt  € 3.000 verschoven naar de nieuwe budgetsleutel 
subsidie voor de terugbetaling van de cursus animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk.

Op advies van de juridische dienst gebeurt de terugbetaling van het inschrijvingsgeld beter via een 
subsidiereglement omdat de forfaitaire vergoeding aan vrijwilligers niet kan gecombineerd worden 
met een reële kostenvergoeding.

Beleidsinformatie
BA 91: De stad zet in op een flankerend aanbod inzake de vakantiewerking.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
Dit punt wordt verdaagd naar de volgende zitting.

6 2019_GR_00260 Politiereglement tot afbakening van de perimeter 
waarin bewakingsactiviteiten kunnen worden 
uitgeoefend en bepaling van de duur van de 
activiteiten - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 115 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid
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Bijlagen
1. politiereglement afbakening perimeter

Context en argumentatie
Op de kerstmarkt zal gebruik worden gemaakt van een private bewakingsfirma.

Deze vorm van bewakingsactiviteit valt onder het toepassingsgebied van artikel 3, 7° van de wet van 
2 oktober 2017, tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

Het betreft een vorm van evenementenbewaking waaromtrent specifieke voorschriften gelden.

Op basis van deze wet moeten bij politiereglement de nadere modaliteiten worden afgebakend 
zoals de toepasselijke perimeter.

Aan de hand van huidig reglement wordt hier de nodige concrete invulling aan gegeven.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
Het politiereglement wordt vastgesteld zoals in bijlage gevoegd.



 
 
 
 

Politiereglement tot afbakening van de perimeter waarin bewakingsactiviteiten kunnen worden 
uitgeoefend en bepaling van de duur van deze activiteiten. 

 
 
Huidig politiereglement betreft de noodzakelijke regels, onder meer tot afbakening van de 
perimeter, zoals bepaald in de wet van 2 oktober 2017, die gelden voor de activiteiten zoals 
bepaald in artikel 3, 7° ( evenementenbewaking ). 
 

� Wettelijk Kader 
 
Gelet op de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, meer 
specifiek artikel 115 en 116.  
Op basis van artikel 115,  2° kunnen bewakingsagenten ingezet worden voor 
evenementenbewaking op de openbare weg. 
Artikel 116 schrijft voor dat deze activiteiten slechts kunnen uitgeoefend worden op 
voorwaarde dat de bestuurlijke overheid niet beschikt over aanwijzingen dat de openbare orde 
zal worden verstoord.  Daarenboven dient een politiereglement de afbakening van de zone of 
perimeter waar bewakingsactiviteiten kunnen worden uitgeoefend, de duur of, in voorkomend 
geval, de periodiciteit gedurende dewelke de maatregel geldt, te bepalen. 
Gelet op het decreet lokaal bestuur, art 40 en 285-287. 
 
 

� Feitelijke omstandigheden 
 
Voor de komende kerstperiode ( van 29 november 2019 tot en met 6 januari 2020 ) wordt 
een kerstmarkt georganiseerd in het centrum van Roeselare ( Stationsplein met chalets, Grote 
Markt met ijspiste en kerstplaza, in de Ooststraat en Nonnenstraat wordt dezelfde sfeer 
gecreëerd ). De nadere organisatie wordt geregeld via een besluit van de burgemeester. 
 
Bij de organisatie zal ook private bewaking ingeschakeld worden. 
 
Deze vorm van bewakingsactiviteit valt onder het toepassingsgebied van artikel 3, 7° van de 
wet van 2 oktober 2017, namelijk evenementenbewaking: elke vorm van statische bewaking 
van de goederen, van toezicht op en controle van het publiek met het oog op het verzekeren 
van het veilig en vlot verloop van evenementen, verder genoemd “evenementenbewaking”; 
 
Na het overleg hulp-en veiligheidsdiensten van 22 oktober 2019 blijken er bij de bestuurlijke 
overheid geen indicaties te zijn dat de openbare orde zal worden verstoord. 
Om de private bewaking in goede banen te leiden dienen bij politiereglement de nadere 
modaliteiten te worden afgebakend ( perimeter, duur, frequentie ). 
 
 

� Beoordeling en reglement 
 
 
Aldus wordt volgend politiereglement aangenomen. 
 
Artikel 1: De perimeter van de eventzone wordt vastgelegd op:  

- het Stationsplein, begrensd door Ooststraat, Gasstraat, Kortparkeerzone, 
spoorwegberm, viaduct spoorweg , zijgevel stationsgebouw, gevel van huisnummer 1 
tem 10  

- de Grote Markt, van gevel tot gevel 
- de Ooststraat en de Nonnenstraat ( verbindingstraject tussen voornoemde sites ) 
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met uitzondering van de vergunde terrassen van de vergunde vaste horecazaken, dit tijdens de 
organisatie van kerstmarkt van 29 november 2019 tot en met 6 januari 2020. 
 
Artikel 2: Huidig reglement wordt geafficheerd op het stadhuis en op de website van de stad 
alsook overgemaakt aan de politie in functie van opvolging. Het is van toepassing voor de 
duurtijd van kerstmarkt. 
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IR 14 Amendement van raadslid Cyriel Ameye: Amendement 
samenwerkingsovereenkomst stad Roeselare - Arkorum

Indiener(s):
Cyriel Ameye,                      Vlaams Belang                   

Toelichting:
Toelichting: 

Op het omgevingsplan dat deel uitmaakt van het dossier staat een erfdienstbaarheid 
getekend. Deze zou nodig zijn om toegang te geven tot de school via de 
Meensesteenweg. Volgens onze fractie is deze erfdienstbaarheid niet nodig daar er nog 
een inkom voorzien is via de Meensesteenweg.

Op een bijzondere begeleidingscommissie in 2011 ter heraanleg van de Meensesteenweg 
werd, ter beveiliging van de schoolomgeving, geopperd om de hoofdingangen van de zaal 
en de school via de parking achter de kerk naar de Kerkhofstraat te verleggen zodat er 
een veiligere toegang tot de school zou ontstaan. Het Vlaams gewest heeft tevens de 
intentie een asverschuiving van de Meensesteenweg door te voeren aan de kant va de 
school, zodat de huidige parkeerplaatsen in de Meensesteenweg voor de kerk en school 
zouden komen te vervallen.

Dit amendement dient om die erfdienstbaarheid te schrappen op de kaart en in de 
samenwerkingsovereenkomst

Amendement

De gemeenteraad van Roeselare, in zitting bijeen op 18 november 2019, schrapt uit de 
samenwerkingsoveréénkomst tussen de stad Roeselare en Arkorum  onder artikel 4 
“projectinvulling “ de volgende zin:  “In functie van de bereikbaarheid zal de stad een 
recht van toegang toestaan (aangeduid op plan).

Stemming op het initiatiefrecht
Afgekeurd door de gemeenteraad met 

- 13 stem(men) voor: Cyriel Ameye; Dieter Carron; Peter Claeys; Bart De Meulenaer; 
Immanuel De Reuse; Frederik Declercq; Filip Deforche; Tina Feys; Lieve Lombaert; 
Justine Pillaert; Siska Rommel; Jeaninne Vandenabeele; Brecht Vermeulen
- 22 stem(men) tegen:Rina Arteel; Gerdi Casier; Griet Coppé; Liselot De Decker; José 
Debels; Francis Debruyne; Veroniek Debruyne - Desender; Kris Declercq; Piet Delrue; 
Michèle Hostekint; Geert Huyghe; Henk Kindt; Caroline Martens; Nathalie Muylle; 
Matthijs Samyn; Stefaan Van Coillie; Mieke Vanbrussel; Tom Vandenkendelaere; Marc 
Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; Bart Wenes; Margot Wybo
-2 onthoudingen(en):Deniza Miftari; Bert Wouters

15 2019_GR_00257 Afsluiten samenwerkingsovereenkomst ter 
realisatie project schoolomgeving Beitem - 
Goedkeuring
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Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond
De samenwerkingsovereenkomst biedt de basis voor het realiseren van verschillende 
patrimoniale transacties.

Bijlagen
1. Ontwerp samenwerkingsovereenkomst
2. 20191031_Beitem_VO_A3 inplanting_eigendom_500 
3. Schattingsverslag 

Context en argumentatie
In Beitem wenst de VZW Scholengroep Arkorum een nieuwe basisschool te realiseren. 
Daarnaast wenst de Stad er een hedendaags gemeenschapscentrum te bouwen.

Gezien de bereidheid van de kerkfabriek om haar patrimonium te vervreemden werden 
beide plannen op elkaar afgestemd met het oog op de realisatie van een multifunctionele 
omgeving met publiek karakter.

Patrimoniaal gebeuren deze transacties:

 Een grondverwerving door de Stad vanwege de Kerkfabriek betreffende de kerk, 
de pastorie en het parochiaal centrum met de zich daarop bevindende gebouwen .

 Het navolgend afsluiten van een grondruil tussen de partijen Stad en SDR (met 
tussenkomst van de erfpachter) in functie van de optimalisatie van enerzijds het 
bouwpotentieel voor een nieuwe basisschool en anderzijds een multifunctionele 
aanwending van de te realiseren infrastructuur. (SDR is de VZW die het 
patrimonium beheert van de scholengroep Arkorum, zij treden evenwel niet op als 
bouwheer)

Concreet zal het volgende worden gerealiseerd:

 Het schoolgebouw wordt zo geconcipieerd zodat de gymzaal en de 
keuken/schoolrestaurant een polyvalent gebruik mogelijk maken, ook naschools.

 De speelplaats en de groene zone van het jeugdheem worden aaneensluitend 
uitgewerkt en beide kunnen ook naschools benut worden door de gemeenschap.

 Het schoolgebouw wordt omgeven door een vergroend voet- en fietspad zodat er 
ook een vlotte en veilige circulatie mogelijk is van de Meensesteenweg naar de 
school en de achterliggende wijken.

 De pastorie en het parochiaal centrum worden gesloopt zodat er meer open en 
groene ruimte ontstaat. De Stad neemt de financiële last van de sloop hiervan op 
zich.

 De Stad investeert in het kerkgebouw. Na realisatie van het nieuwe 
gemeenschapscentrum in de ontwijde kerk, in de lijn van andere 
gemeenschapscentra, sluit de stad een beheersovereenkomst af met een nieuw 
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op te richten vzw die de exploitatie zal waarnemen. In deze vzw zal een 
vertegenwoordiger van elke vereniging, met uitzondering van de kerkfabriek, 
opgenomen worden.

 De partijen Calasanz, Arkorum en SDR in solidum storten een financiële inbreng 
aan de vzw Jeugdwerk KSA zodat een 2de verdieping kan gerealiseerd worden op 
de bestaande infrastructuur De Ketting ten behoeve van jeugdwerkinitiatieven. 

Door het afsluiten van deze samenwerkingsovereenkomst worden de verschillende 
engagementen van de diverse partijen vastgelegd.

Advies
Kwaliteitscontrole Financiën - visum
Gunstig advies

Terug voor visum na goedkeuring budget 2020 ( MJP 2020-2025).

Kredietcontrole Financiën
Gunstig onder voorwaarden

Terug voor visum na goedkeuring budget 2020 ( MJP 2020-2025).

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Op ACT 11921 is voldoende krediet voorzien.

2020 is het boekjaar.

budgetsleutel 017-106 -22 000000

Besluit
Fractiestemming
- 31 stem(men) voor: Rina Arteel; Dieter Carron; Gerdi Casier; Griet Coppé; Liselot De 
Decker; Bart De Meulenaer; José Debels; Francis Debruyne; Veroniek Debruyne - 
Desender; Kris Declercq; Frederik Declercq; Piet Delrue; Michèle Hostekint; Geert 
Huyghe; Henk Kindt; Lieve Lombaert; Caroline Martens; Deniza Miftari; Nathalie Muylle; 
Justine Pillaert; Siska Rommel; Matthijs Samyn; Stefaan Van Coillie; Mieke Vanbrussel; 
Tom Vandenkendelaere; Marc Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; Brecht Vermeulen; Bart 
Wenes; Bert Wouters; Margot Wybo
- 6 onthouding(en): Cyriel Ameye; Peter Claeys; Immanuel De Reuse; Filip Deforche; 
Tina Feys; Jeaninne Vandenabeele

Artikel 1
De samenwerkingsovereenkomst wordt goedgekeurd zoals in bijlage gevoegd.
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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 
Schoolomgeving Beitem 

 
Tussen de ondergetekenden 
 

De STAD Roeselare, hierna genoemd Stad, Botermarkt 2, 8800 Roeselare, 
vertegenwoordigd door de heer Piet Delrue, voorzitter gemeenteraad, en de heer Geert 
Sintobin, algemeen directeur, 
 
hierna ‘de Stad’ genoemd, 
 
en enerzijds 
 
De Kerkfabriek Sint-Henricus, hierna genoemd de Kerkfabriek, Karabiniersstraat 1, 8800 
Roeselare, vertegenwoordigd door de heer Noel Keersebilck, voorzitter, wonende te 
Pastoor Slossestraat 25/205, 8800 Roeselare, de heer Peter Bleyaert, secretaris, 
wonende te Landmansstraat 51, 8800 Roeselare en de heer Dirk Cardoen, 
penningmeester, wonende te Meensesteenweg 557, 8800 Roeselare. 
 
en anderzijds 
 
VZW Schoolgebouwen Decanaat Roeselare, hierna genoemd SDR, met zetel te 8800 
Roeselare, Kattenstraat 33 en ondernemingsnummer 0479.427.646, hier 
vertegenwoordigd door mevrouw Caroline Flipts, voorzitter, wonende te 8800 
Roeselare, Molenstraat 103 en de heer Antoon Vanhuyse, bestuurder, wonende te 8800 
Roeselare, Het Seminariegoed 15. 
 
VZW Scholengroep Arkorum, hierna genoemd Arkorum, met zetel te 8800 Roeselare, 
Kattenstraat 33 en ondernemingsnummer 0410.581.895, hier vertegenwoordigd door 
de heer Kristiaan Pouseele, voorzitter, wonende te 8200 Brugge, Hovenierslanden 2 en 
mevrouw Rita Maertens, bestuurder, wonende te 8800 Roeselare, Meersbloemstraat 
20. 
 
VZW Calasanz Roeselare, hierna genoemd Calasanz, met zetel Vrouwenstraat 2, 8800 
Roeselare en ondernemingsnummer 0689.574.978, hier vertegenwoordigd door de 
heer Herman Vansteenkiste, voorzitter, wonende te Molenstraat 75, 8800 Roeselare en 
mevrouw Martine Gaeremynck, bestuurder, wonende te Onledegoedstraat 63/A, 8800 
Roeselare. 
 

 
Na volgende overwegingen: 
 
➢ Partijen wensen met onderhavige overeenkomst de samenwerkingsmodaliteiten vast te 

leggen omtrent enerzijds de realisatie van een nieuwe basisschool in Beitem en 
anderzijds de concrete invulling van een multifunctionele omgeving met publiek 
karakter, met name de ontwikkeling van een gemeenschapscentrum in de ontwijde kerk 

51/63



 

Samenwerkingsovereenkomst schoolomgeving Beitem Pagina 2 van 6 
 

en de aanleg van een groene, autovrije publieke ruimte tussen de school en het 
gemeenschapscentrum. 

➢ Deze samenwerkingsovereenkomst biedt een overzicht van de verschillende 
patrimoniale transacties, de samenwerkingsverbanden en de praktische modaliteiten 
ervan. 

 
wordt met betrekking tot de ontwikkeling van het gebied (nieuwe basisschool, omvorming 
kerk tot gemeenschapsruimte, polyvalent openbaar domein), gelegen langsheen de 
Meensesteenweg,  overeengekomen wat volgt: 
 
 
Artikel 1 - Afbakening van het gebied 
 
Het gebied, voorwerp van huidig contract, is gelegen op het grondgebied van de stad 
Roeselare, omvattende volgende kadastrale percelen: 36017 C0979A3, 36017 C0977D, 36017 
C0979V2, 36017 C0979S2, 36017 C0979B3, 36017 C0979C3 zoals aangeduid op het plan, 
opgemaakt door de stad. Het wordt gehecht als bijlage 1 bij deze overeenkomst. 
 
De gronden, (inclusief de gebouwen) zijn momenteel eigendom van volgende personen. 
 

Stad: 36017 C0977D en 36017 C0979C3 
 
Kerkfabriek: 36017 C0979V2, 36017 C0979S2, 36017 C0979B3 
 
SDR: 36017 C0979A3 (waarbij de Scholengroep Arkorum optreedt als erfpachter) 

 
De volgende patrimoniale transacties worden overeengekomen: 

• Een grondverwerving door de Stad vanwege de Kerkfabriek betreffende de kerk, de 
pastorie en het parochiaal centrum met de zich daarop bevindende gebouwen . 

• Het navolgend afsluiten van een grondruil tussen de partijen Stad en SDR (met 
tussenkomst van de erfpachter) in functie van de optimalisatie van enerzijds het 
bouwpotentieel voor een nieuwe basisschool en anderzijds een multifunctionele 
aanwending van de te realiseren infrastructuur. 

 
Het gebied, voorwerp van onderhavige overeenkomst, wordt verder benoemd als ‘het 
projectgebied’. 
 
 
Artikel 2 - Gezamenlijke visie en ontwikkeling 
 
De Stad treedt op als regisseur en coördinator van het project met uitzondering van de bouw 
van de basisschool en de infrastructuur voor jeugdwerkinitiatieven (De Ketting). 
Wat betreft de concrete invulling engageren de Stad en partijen zich om dit in gezamenlijke 
uitoefening uit te werken en de verbintenissen die hieruit voortvloeien ook contractueel vast 
te leggen. 
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Artikel 3 – Uitgangspunt : een hedendaagse, publieksgerichte invulling van het 
projectgebied mogelijk maken  
 
Alle partijen scharen zich in consensus achter het volgende uitgangspunt: door de sloop van 
de pastorie, het parochiaal centrum en het bestaande schoolgebouw kan het projectgebied 
ruimtelijk efficiënter worden ingevuld met een centralere inplanting van het nieuwe 
schoolgebouw. 
 
Concreet impliceert dit het volgende: 

• Het schoolgebouw wordt zo geconcipieerd zodat de gymzaal en de 
keuken/schoolrestaurant een polyvalent gebruik mogelijk maken, ook naschools. 

• De speelplaats en de groene zone van het jeugdheem worden aaneensluitend 
uitgewerkt en beide kunnen ook naschools benut worden door de gemeenschap. 

• Het schoolgebouw wordt omgeven door een vergroend voet- en fietspad zodat er ook 
een vlotte en veilige circulatie mogelijk is van de Meensesteenweg naar de school en de 
achterliggende wijken. 

• De pastorie en het parochiaal centrum worden gesloopt zodat er meer open en groene 
ruimte ontstaat. De Stad neemt de financiële last van de sloop hiervan op zich. 

• De Stad investeert in het kerkgebouw. Na realisatie van het nieuwe 
gemeenschapscentrum in de ontwijde kerk, in de lijn van andere gemeenschapscentra, 
sluit de stad een beheersovereenkomst af met een nieuw op te richten vzw die de 
exploitatie zal waarnemen. In deze vzw zal een vertegenwoordiger van elke vereniging, 
met uitzondering van de kerkfabriek, opgenomen worden. 

• De partijen Calasanz, Arkorum en SDR in solidum storten een financiële inbreng aan de 
vzw Jeugdwerk KSA zodat een 2de verdieping kan gerealiseerd worden op de bestaande 
infrastructuur De Ketting ten behoeve van jeugdwerkinitiatieven.   

 
 
Artikel 4 – Projectinvulling 
 
De projectinvulling dient te gebeuren op basis van volgende patrimoniale transacties. 
 
De Stad verwerft volgende percelen met de zich daarop bevindende gebouwen tegen een 
aankoopprijs van 200.000 € jegens de Kerkfabriek: 36017 C0979V2, 36017 C0979S2, 36017 
C0979B3. 
Als bijkomende tegenprestatie scheldt de Stad de openstaande schuld die de Kerkfabriek 
heeft bij de Stad kwijt. De openstaande schuld van de doorgeeflening (met nummer 2750) van 
de Kerkfabriek bij de Stad) wordt kwijtgescholden tot slot van alle rekening op het moment 
van de ondertekening van deze overeenkomst. 
 
De opdracht tot het verlijden van deze akte wordt opgedragen aan het comité van 
vastgoedtransacties, met de mogelijkheid van aanduiding van een tussenkomende notaris 
voor de kerkfabriek. 
 
Navolgend gebeurt een ruil tussen de Stad en Calasanz, handelend namens het SDR in het 
kader van haar opdracht tot scholenbouw, waarbij de Calasanz een L-vormig terrein bekomt 
met het oog op het bouwen van een nieuw schoolgebouw tegen een opleg van € 67.500. 
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Dit nieuwe terrein is deels samengesteld uit het kadastraal perceel 36017 C0977D, 36017 
C0979A3 en 36017 C0979V2. Het wordt nader gedetailleerd weergegeven op het 
opmetingsplan, zoals al opgemaakt door landmeterskantoor Sabbe&C° (dd. 14 februari 2019). 
SDR bekomt 4.706 m² in ruil voor 4.938 m². Het terrein is evenwel qua configuratie meer 
geschikt en beter ontsloten. In functie van de bereikbaarheid zal de stad een recht van toegang 
toestaan ( aangeduid op plan ). 
Daarnaast neemt Calasanz, SDR en Arkorum in solidum de taak op zich om te investeren in 
jeugdwerkinfrastructuur voor KSA Beitem waarvoor €100.000 wordt bijgedragen. 
 
Calasanz, SDR en Arkorum in solidum dragen eveneens bij tot de omgevingsaanleg van de 
groene publieke ruimte, ten bedrage van €120.000 euro. 
 
 
Artikel 5 – Timing 
 
Volgende timing wordt als indicatief tijdskader opgelegd. 

• De verwerving door de Stad dient tegen 31 december 2019 afgewerkt te zijn. 

• De ruil dient gerealiseerd te zijn zodat de realisatie van de school vanaf 1 maart 2020 
kan aangevat worden. 

 
 
Artikel 6 – Looptijd van de overeenkomst 
 
Onderhavige overeenkomst wordt afgesloten voor een duurtijd die overeenstemt met de 
duur die nodig is om de realisatie van de gehele projectsite mogelijk te maken. 
 
De overeenkomst is principieel niet eenzijdig te beëindigen en kan enkel gewijzigd worden in 
onderling akkoord dat schriftelijk dient vastgelegd te worden. 
 
De Stad behoudt evenwel het recht om de overeenkomst te wijzigen of te beëindigen indien 
noodwendigheden in de openbare dienst dit noodzakelijk maken. In voorkomend geval zal wel 
telkens voorafgaand overleg plaatsvinden tussen de partijen. 
 
 
Artikel 7 – Overige reglementering 
 
Onderhavige overeenkomst kan geen afbreuk doen aan bestaande en toekomstige wetgeving 
en reglementering die in voorkomend geval van toepassing kunnen zijn op het projectgebied. 
 
Onderhavige overeenkomst kan eveneens geen afbreuk doen aan of beperkingen opleggen 
aan de autonomie van de stad (en eventuele andere overheden) inzake het afleveren van 
vergunningen. 
 
 
Artikel 8 – Betwistingen en geschillen 
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Inzake betwistingen bij interpretatie en/of uitvoering van onderhavige overeenkomst, 
verbinden partijen zich ertoe om steeds eerst in onderling overleg te treden alvorens 
gerechtelijke stappen te ondernemen. 
 
Indien het minnelijk overleg niet tot een voor alle partijen bevredigende oplossing kan leiden, 
zullen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling 
Kortrijk, exclusief bevoegd zijn om kennis te nemen van het geschil.  
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Opgemaakt te Roeselare, xx.xx.xx 
Voor akkoord 
 
Voor de STAD Roeselare, 
 
 
 
Piet Delrue Geert Sintobin 
voorzitter gemeenteraad algemeen directeur 
 
 
Voor Kerkfabriek Sint Henricus, 
 
 
 
Noel Keersebilck Peter Bleyaert 
voorzitter secretaris 
 
 
 
Dirk Cardoen 
penningmeester 
 
 
Voor Schoolgebouwen Decanaat Roeselare 
 
 
 
Caroline Flipts Antoon Vanhuyse 
voorzitter bestuurder 
 
 
Voor Scholengroep Arkorum 
 
 
 
Kristiaan Pouseele Rita Maertens 
voorzitter bestuurder 
 
 
Voor vzw Calasanz 
 
 
 
Herman Vansteenkiste Martine Garemynck 
voorzitter bestuurder 
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16 2019_GR_00256 Opstart kwaliteitskamer  - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. mijlpalen kwaliteitskamer

Voorgeschiedenis
Bestuursakkoord 2019-2024: Vooruit met Roeselare.

355. Een adviserende multidisciplinaire kwaliteitskamer wordt ingezet om externe 
expertise in te brengen bij grotere en strategische projecten. 

Context en argumentatie
Wat en Doelstelling? 

Roeselare wil volop kiezen voor een betere ruimtelijke ordening in haar beleid en wenst 
bijgevolg op deze manier de ruimtelijke kwaliteit te verhogen. Die kwaliteit kan kansen 
krijgen door intenties van bouwheren, visies van ontwerpers, meningen van diensten en 
opinies van bestuurders samen te brengen - in een zo vroeg mogelijk stadium (voor de 
effectieve omgevingsvergunningsaanvraag) - tot bouwprojecten die een meerwaarde 
voor de stad betekenen. De kwaliteitskamer is de plek waar dit gesprek over de kwaliteit 
van de geplande beeldbepalende bouwprojecten in Roeselare plaats kan vinden. De rol 
van de kamer is om te bespreken, te bediscussiëren en bouwheer en ontwerper te 
begeleiden en te ondersteunen. Daarnaast worden ook de stedelijke diensten en het 
stadsbestuur geadviseerd op basis van dit gesprek. 

Andere steden zoals Antwerpen, Gent, Mechelen, Oostende, Ieper,... hebben op vandaag 
reeds een kwaliteitskamer die operationeel is. Op vandaag is de oprichting van een 
kwaliteitskamer evenwel niet wettelijk geregeld in Vlaanderen, in tegenstelling tot in 
Nederland. 

Waarom? 

Roeselare is één van de snelst groeiende steden in Vlaanderen. De snelle groei van de 
stad legt ook meteen onze ruimtelijke zwaktes bloot (grond wordt schaarser, de 
mobiliteit is niet aangepast aan de sterke groei van de stad, een inhaalbeweging rond 
groen is nodig, in het verleden ontbrak het vaak aan een echt beleid rond ruimtelijke 
ordening,...). Daarom is het belangrijk dat een externe kwaliteitskamer de stad, de 
aanvrager en de inwoners van de stad op het vlak van ruimtelijke kwaliteit kan bijstaan, 
inspireren, ondersteunen en adviseren. Op deze manier kan de stad domeinen die 
projectoverstijgend zijn actief sturen (mobiliteit, architectuur, aanleg publieke ruimte, 
omgaan met erfgoed, verhoogde aandacht voor groen/water, duurzaamheid,...). Het 
college van burgemeester en schepenen heeft deze actie (nr. 355) dan ook resoluut 
opgenomen in het bestuursakkoord 2019-2024. 

Toepassingsgebied
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Welke dossiers zullen nu aan de kwaliteitskamer voorgelegd worden? Vanaf de effectieve 
opstart van de kwaliteitskamer zullen volgende aanvragen voorgelegd worden. Dit zullen 
steeds dossiers zijn met een impact op de ruimtelijke kwaliteit en het stadsbeeld. Het 
beeldbepalend karakter is bijvoorbeeld al afhankelijk van de omvang van het project, de 
waarde van de ruimtelijke context en de manier waarop een project daarmee een relatie 
aangaat. Dit wordt bepaald aan de hand van de volgende criteria:  

1. schaal: De maat en de omvang van een project leiden tot een belangrijke impact op 
de beeldkwaliteit van de omgeving. Grote projecten dienen daarom steeds ter advisering 
voorgelegd te worden. Grote projecten zijn bijvoorbeeld die met een bruto-
vloeroppervlakte van minstens 2500 m², projecten met meer dan 15 woongelegenheden 
of projecten waarvan de korrelmaat enkele malen groter is dan die van zijn omgeving. 

2. context: Sommige omgevingen hebben op zich al een hoge beeldwaarde en ingrepen 
in die omgevingen dienen omzichtig te gebeuren. Projecten die zich situeren in 
omgevingen met een uitgesproken beeldkwaliteit, beschermde stads- en dorpsgezichten, 
maar ook op plekken die op een prominente zichtlocatie liggen, worden steeds ter 
advisering voorgelegd. Dit geldt ook voor projecten die in het kader van de harmonie een 
uitdrukkelijk contrast met hun omgeving beogen en daardoor sterk afwijken van het 
harmoniebeeld van die omgeving. Daarnaast geldt dit ook voor projecten die deel 
uitmaken van specifieke stadsontwikkelingsprojecten waar de stad zelf zeer actief inzet 
op ruimtelijke kwaliteit (bv ook aanvragen van de stad zelf tot (her)aanleg van het 
publieke domein). 

3. kader: Daar waar een beoordelingskader werd opgemaakt, bijvoorbeeld bij een 
ruimtelijk ontwikkelingskader, beeldkwaliteitsplan, of een BPA of RUP dat zich 
uitdrukkelijk uitspreekt over beeldkwaliteit, is een bespreking ter beoordeling van dat 
kader ook aangewezen. 

4. programma: Projecten met atypische, stedelijke of hoogdynamische functies worden 
eveneens ter bespreking voorgelegd. Dit omdat deze projecten mogelijks een bijzondere 
impact hebben op het beeld en het functioneren van de omgeving of omdat een 
atypische functie vaak ook resulteert in een zeer eigen en atypisch architecturaal beeld. 

Concrete werking kwaliteitskamer 

De nieuwe kwaliteitskamer zal 4 externe deskundigen hebben die de kwaliteitsbewaking 
opnemen als vaste opdracht. Op dit moment valt het nog moeilijk in te schatten, maar 
vermoedelijk zal de kamer op driewekelijkse basis of maandelijks samenkomen, al naar 
gelang de concrete projectvragen. Alle projecten die in aanmerking komen, worden tijdig 
besproken. Het is ook de bedoeling dat dossiers van een bepaalde grootte/schaal 
meermaals aan bod kunnen komen in de kwaliteitskamer. In principe zullen er per 
vergadering om en bij de 4 à 5 projecten besproken worden. 

De deskundigen zullen een vaste vergoeding krijgen per bijgewoonde zitting van de 
kwaliteitskamer. 

Voor de dossiers die besproken worden in de kwaliteitskamer zal steeds de bouwheer en 
zijn ontwerper uitgenodigd worden. Daarnaast zijn de 4 leden van de kwaliteitskamer 
aanwezig, net als de stadsontwikkelaar. Voor elk dossier zal ook telkens een 
gemeentelijk omgevingsambtenaar (GOA) het dossier komen inleiden en toelichten. Van 
elk dossier wordt een bondig verslag gemaakt dat binnen de week overgemaakt wordt 
aan de bouwheer/ontwerper. Daar waar nodig, kunnen ook andere diensten of 
deskundigen uitgenodigd worden. 
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in het voorjaar van 2020, nadat de leden van de kwaliteitskamer gekend zijn, zal het 
huishoudelijk reglement de concrete werking van de kamer verder verfijnen. 

Hoe is de kwaliteitskamer samengesteld?

Het is aangewezen om de inhoudelijke scope van de externe leden van 
kwaliteitskamer zo breed mogelijk te houden. Daarom zoeken we unieke profielen die de 
volgende expertisegebieden kunnen afdekken:

 stedenbouw en ruimtelijke planning
 architectuur
 erfgoed
 ontwerp publieke ruimte 

Daarnaast wordt ook de stadsontwikkelaar (nieuwe functie binnen de stad Roeselare) 
toegevoegd aan de werking van de kwaliteitskamer en leveren de gemeentelijke 
omgevingsambtenaren de inhoudelijke dossiers aan. Zij wonen ook de vergadering van 
de kwaliteitskamer bij wat hun dossiers betreft. 

Indien een lid van de kwaliteitskamer betrokken is bij een project dat voorligt op de 
kwaliteitskamer, waardoor zijn/haar onafhankelijk oordeel in het gedrang komt, neemt 
hij/zij niet deel aan de bespreking. De kwaliteitskamer werkt binnen een duidelijke 
deontologische code. 

Lancering en opstart kwaliteitskamer.

Het is de bedoeling dat de kwaliteitskamer formeel van start gaat met haar werking 
vanaf september 2020. De leden worden verkozen voor een periode van 6 jaar. Doordat 
de opstart van de kwaliteitskamer (ongeveer 2 jaar na de gemeenteraadsverkiezingen) 
tijdens de legislatuur van start gaat, is de continuïteit gegarandeerd op het ogenblik van 
de gemeenteraadsverkiezingen (en het jaar erna). 

Publicatie van de oproep tot kandidaten

In december 2019 zal een brede oproep gelanceerd worden naar leden voor de nieuwe 
kwaliteitskamer volgens de werking en samenstelling zoals hierboven beschreven. Op 
initiatief van de dienst omgevingsvergunningen zal een selectiecommissie samengesteld 
worden.  Deze selectiecommissie zal haar voorstel voor samenstelling van de 
kwaliteitskamer ter goedkeuring voorleggen aan het college van burgemeester en 
schepenen. 

Seclectiecommissie bepaling

De selectiecommissie zal bestaan uit de schepen van omgevingsvergunningen, het 
departementshoofd dienstverlening, de stadsontwikkelaar en een externe deskundige (bij 
voorkeur van een actief lid van een andere kwaliteitskamer van een andere stad).  

Benoeming leden kwaliteitskamer

De selectiecommissie zal de leden selecteren, die ingaan op de brede oproep, na een 
uitgebreid gesprek. De leden dienen hun ervaring en expertise aan te tonen aan de hand 
van een motivatiebrief, curriculum vitae en een portfolio met verduidelijking van de 
ervaring en autoriteit in hun expertisegebied. 
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Volgende stappen na de selectie van de leden van de kwaliteitskamer: 

In het voorjaar 2020 (vermoedelijk in juni) zal aan de gemeenteraad het advieskader, 
het huishoudelijk reglement en de statuten van de Kwaliteitskamer voorgelegd worden. 

Het advieskader omschrijft het ganse proces van adviseren (op het juiste moment, de 
juiste projecten,...). Het vormt de leidraad voor het selecteren van dossiers die 
voorgelegd zullen worden aan de kwaliteitskamer.  

Het huishoudelijk reglement beschrijft de expertise en taakverdeling, de praktische 
doorloop van de advisering, de rapportage over de werking en de voorziene 
vergoedingen. 

De statuten zorgen voor de juridische verankering van de kwaliteitskamer en beschrijven 
het statuut, zetel, opdracht, samenstelling, werking en deontologische regels van de 
kwaliteitskamer. 

Impact op werking dienst omgevingsvergunningen:

De werking van de kwaliteitskamer zal ook implicaties hebben op de workload voor de 
dienst omgevingsvergunningen (afstemming welke dossiers aan de kwaliteitskamer 
voorgelegd dienen te worden, voorbereiding van de dossiers, opstellen agenda, 
contacteren bouwheren/ontwerpers, opmaken en verzenden verslag, beantwoorden 
vragen over de kwaliteitskamer,...). Bijgevolg zal hiervoor de nodige 
personeelsondersteuning noodzakelijk zijn. Dit dient begin 2020 verder afgestemd te 
worden met het departement P&O. 

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
De nodige budgetten worden voorzien in de meerjarenplanning 2020-2025 tot oprichting 
van de kwaliteitskamer: 

 2020: 16.000€ op 61315000-060000
 2021: 32.000€ op 61315000-060000
 2022: 32.000€ op 61315000-060000
 2023: 32.000€ op 61315000-060000
 2024: 32.000€ op 61315000-060000
 2025: 32.000€ op 61315000-060000

Besluit
Fractiestemming
- 30 stem(men) voor: Cyriel Ameye; Rina Arteel; Gerdi Casier; Peter Claeys; Griet 
Coppé; Liselot De Decker; Immanuel De Reuse; José Debels; Francis Debruyne; Veroniek 
Debruyne - Desender; Kris Declercq; Filip Deforche; Piet Delrue; Tina Feys; Michèle 
Hostekint; Geert Huyghe; Henk Kindt; Caroline Martens; Deniza Miftari; Nathalie Muylle; 
Matthijs Samyn; Stefaan Van Coillie; Mieke Vanbrussel; Jeaninne Vandenabeele; Tom 
Vandenkendelaere; Marc Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; Bart Wenes; Bert Wouters; 
Margot Wybo
- 7 onthouding(en): Dieter Carron; Bart De Meulenaer; Frederik Declercq; Lieve 
Lombaert; Justine Pillaert; Siska Rommel; Brecht Vermeulen

Artikel 1



62/63

De gemeenteraad keurt de oprichting van de kwaliteitskamer goed volgens de 
modaliteiten die hierboven beschreven werden. 

IR 5 Voorstel tot beslissing van raadslid Brecht Vermeulen: Deelname 
aan “De Grote Grondvraag” van OVAM

Indiener(s):
Brecht Vermeulen,                      N-VA                   

Toelichting:
Op 5 november 2019 lanceerde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir samen met 
de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) ‘De Grote Grondvraag’. Via een 
handige tool op www.degrotegrondvraag.be kunnen burgers te weten komen of hun 
grond risico loopt op vervuiling en dus verder onderzocht moet worden. Ten laatste tegen 
2028 moeten alle risicogronden in Vlaanderen onderzocht zijn.

Om van deze website een succes te maken rekent OVAM op informatie van alle Vlaamse 
steden en gemeenten.

OVAM vroeg ook al eerder de medewerking van de steden en gemeenten. Deze zijn 
immers voor hen een cruciale partner om alle risicovolle activiteiten in Vlaanderen in 
kaart te brengen.

De OVAM lanceerde in 2012 een nieuw webloket voor steden en gemeenten om een 
digitale uitwisseling van gegevens mogelijk te maken. Elke gemeente beheert een 
inventaris van risicogronden die op haar grondgebied gelegen zijn, de gemeentelijke 
inventaris genoemd. Wanneer de gemeente een grond als risicogrond opneemt in of 
verwijdert uit de gemeentelijke inventaris, is het de bedoeling dat zij deze informatie via 
het webloket ook bezorgt aan de OVAM. Deze informatie wordt dan toegevoegd aan het 
grondeninformatieregister (GIR).

Dit grondeninformatieregister vormt de basis voor het afleveren van correcte 
bodemattesten.

De Vlaamse steden en gemeenten dienden tegen eind 2017 een inventaris op te maken 
van alle risicogronden. Zij hebben in totaal informatie over risico-inrichtingen op circa 
187.000 kadastrale percelen doorgegeven via het webloket. In gans Vlaanderen zou het 
over in totaal 85.000 risicogronden gaan.

Het is deze informatie die OVAM via de website wil ontsluiten aan alle burgers. 
Momenteel doen reeds 94 Vlaamse gemeenten mee. Op www.degrotegrondvraag.be kan 
men controleren welke steden en gemeenten al meedoen.

We stellen vandaag vast dat op de website www.degrotegrondvraag.be voor Roeselare 
vermeld wordt : “We voegen de gemeenten geleidelijk aan toe aan de Grote Grondvraag. 
Voorlopig zijn nog geen gegevens opgenomen van uw gemeente”.

http://www.degrotegrondvraag.be
http://www.degrotegrondvraag.be
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Onze fractie denkt dat het belangrijk is dat de informatie ontsluitbaar is voor eigenaars, 
investeerders, toekomstige eigenaars, buren, het publiek enz. Maar vooral ook dat 
samen gewerkt wordt om de bodemverontreiniging opgelost te krijgen.

De N-VA-fractie stelt daarom voor dat de stad Roeselare de nodige stappen onderneemt 
om hier aan deel te nemen.

Wij verzoeken de gemeenteraad dan ook het volgende goed te keuren :

1. De gemeenteraad beslist dat de stad Roeselare deelneemt aan ‘De Grote Grondvraag’ 
van OVAM

2. De gemeenteraad vraagt het college van burgemeester en de bevoegde diensten 
hiervoor het nodige te doen en contact op te nemen met OVAM.

Beslissing
Het toegevoegd punt wordt ingetrokken, er wordt bijgevolg geen stemming gevraagd.

18 november 2019 21:25 - De voorzitter schorst de zitting
18 november 2019 21:35 - De voorzitter opent de besloten zitting
18 november 2019 21:40 - De voorzitter sluit de zitting

Aldus gedaan in zitting van 18 november 2019


