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gemeenteraad
Notulen open zitting Zitting van 20 januari 2020

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Piet Delrue, Voorzitter gemeenteraad; de heer Kris Declercq; mevrouw Nathalie Muylle; de 
heer José Debels; de heer Marc Vanwalleghem; de heer Dirk Lievens; de heer Bart Wenes; de heer 
Tom Vandenkendelaere; mevrouw Ria Vanzieleghem; de heer Geert Huyghe; de heer Stefaan Van 
Coillie; 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; de heer Steven Dewitte; 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; mevrouw Justine Pillaert; de heer Bert Wouters; de heer 
Dieter Carron; mevrouw Margot Wybo; de heer Geert Sintobin, Algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw Griet Coppé; de heer Brecht Vermeulen

Verontschuldigd:
mevrouw Caroline Martens; mevrouw Deniza Miftari

20 januari 2020 19:07 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING
Mededeling - Ontslag van Deniza Miftari als gemeenteraadslid

Met e-mailbericht d.d. 07.01.2020 deelt mevr. Deniza Miftari mee dat zij ontslag neemt als 
gemeenteraadslid.

Vragen om uitleg

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

Indiener(s):
Filip Deforche,                      Vlaams Belang                   

Toelichting:
Ook met deze vraag om uitleg herhaal ik een pleidooi waar ik met het Vlaams Belang al lang naar 
streef: het schrappen van de terrasbelasting. Maar nu is er een pracht van een kapstok natuurlijk: 
Kortrijk is de eerste West-Vlaamse centrumstad die de terrastaks volledig afschaft. Ze vraagt en hoopt 
dat de uitbaters in ruil wel investeren in mooie en kwaliteitsvolle terrassen.

“De Kortrijkse horeca draait momenteel als nooit tevoren”, zegt de schepen van Economie. “De 
afschaffing van de terrasbelasting is voornamelijk bedoeld om onze horeca extra ademruimte te geven 
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zodat zij verder kunnen investeren in hun zaak. Op die manier krijgt onze stad wat het verdient, een 
bruisend horeca-aanbod.”

Mijn vraag: Zijn er echt fundamentele bezwaren om de terrasbelasting in navolging van Kortrijk ook in 
Roeselare af te schaffen?  En bent u geneigd om de vraag van de horecasector te volgen?

 

Antwoord
Voor antwoord zie audio-opname.

19:11 - Griet Coppé betreedt de zitting
19:12 - Brecht Vermeulen betreedt de zitting

IR 2 Mondelinge vraag van raadslid Francis Debruyne: Het afschaffen van de 
erkende landbouwramp in het rampenfonds.

Indiener(s):
Francis Debruyne,                      CD&V                   

Toelichting:
De laatste 2 jaar waren voor de land-en tuinbouwers zware en moeilijke jaren door de extreme 
weersomstandigheden. De Vlaamse overheid is dan ook tussen gekomen via het 
landbouwrampenfonds om de getroffen land-en tuinbouwers te ondersteunen.Maar als ik het goed 
begrijp blijft een natuurramp (= een ramp waarbij er niet alleen schade is aan landbouwgewassen en 
waarbij niet alleen landbouwers, maar ook andere burgers getroffen zijn) een onderdeel van het 
rampenfonds, maar zal het landbouwrampenfonds (= enkel schade aan landbouwteelten) niet meer 
opgenomen worden in het rampenfonds.Concreet: de land-of tuinbouwer met uitbereiding tot de 
boomkweker, fruitkweker of bloemen-en plantenteler zal zichzelf moeten laten verzekeren bij een 
erkende brede weersverzekering en kunnen ze van 2020 tot 2022 een subsidie ontvangen die 65% 
van de jaarlijkse verzekeringspremie ( exclusief verzekeringstaks) bedraagt.De overheid zal dus niet 
meer tussenkomen, het zullen de verzekeringsmaatschappijen zijn die de schade zullen bepalen en de 
landbouwers dienen minimum 3/4 van hun bedrijfsgronden te laten verzekeren.Er zijn door de 
Vlaamse overheid 5 erkende maatschappijen die de brede weersverzekering mogen aanbieden ( om in 
aanmerking te komen voor de subsidie) en de polisvoorwaarden ( zoals eigen risico, normen voor 
weersfenomenen, maximale uitbetaling,...) kunnen verschillen tussen de verzekeringen.

Mijn vraag is 4-delig:

 Zal de verzekering uitbetalen als er zich een natuurramp voordoet?
 Zal de schattingscommissie blijven bestaan zodat de land-en tuinbouwers kunnen blijven 

genieten van de aftrek van uitzonderlijke beroepsverliezen overeenkomstig de regels van de 
forfaitaire grondslagen van aanslag en vermindering van de onroerende voorheffing?

 Zal je je kunnen verzekeren EN beroep kunnen doen op de schattingscommissie of is het of-
of?

 Wat als de verzekeringen een ander schadepercentage toekennen dan de 
schattingscommissie?

Antwoord
Voor antwoord zie audio-opname.
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IR 3 Mondelinge vraag van raadslid Immanuel De Reuse: Opvoedende 
gemeenschapsdienst als GAS-sanctie

Indiener(s):
Immanuel De Reuse,                      Vlaams Belang                   

Toelichting:
Naar aanleiding van de komende 100-dagen viering wil de stad binnen het kader van de federale GAS-
wetgeving een nieuwe vorm van gemeenschapsdienst voorstellen aan de gesanctioneerde 
minderjarigen die voor overlast zorgen of vandalisme plegen.

Het stadsbestuur zal dit doen onder het invoeren van een vorm van “zichtbare” gemeenschapsdienst 
in onze stad. Samen met de Mooimakers vuilnis opruimen in het openbaar domein, voetpaden 
sneeuwvrij maken, enz ….
Wij zijn als Vlaams Belang tevreden met deze koerswending. We zijn nl. al lang vragende partij voor 
het invoeren van een vorm van gemeenschapsdienst.

De GAS-boetes zorgen er voor dat kleine misdrijven die vroeger onbestraft bleven nu gesanctioneerd 
worden. Maar bij minderjarigen is het natuurlijk zo dat als vader of moeder de boete gaat betalen 
voor de minderjarige zowel het “repressieve” als het “opvoedend” element totaal wegvalt voor de 
betrokkene. 
Daarvoor is – met het oog op de toekomst en recidivisme – de nieuwe aanpak voor ons een stap 
vooruit. 

De klassieke GAS-boetes voor hardleerse overtreders en onaanvaardbare overtredingen worden wel 
nog met een klassieke geldboete bestraft.

Het is natuurlijk wel jammer dat wat een feest voor de laatstejaarsstudenten moet zijn de aanleiding 
is voor deze maatregel. Hopelijk is het stadsbestuur niet blind voor het feit dat vandalisme en overlast 
niet enkel op dat moment voorkomt maar ook doorheen het jaar, zeker buiten de schooluren en in de 
vakanties.

Ik denk bijvoorbeeld aan graffiti spuiten, op de begraafplaats op graven zitten en alcohol drinken en 
het vandaliseren van speelpleintjes. Allen zaken waarover we in het verleden al zijn tussengekomen in 
deze gemeenteraad.

Toch zijn er bij deze invoering enkele vragen die voor ons nog niet beantwoord zijn.

 - Wil de stad deze vorm van gemeenschapsdienst ook in voeren bij gemengde inbreuken? Is 
hierover al overleg met de Procureur des Konings? De bestraffende GAS-ambtenaar is 
autonoom in zijn werking. In hoeverre is dit ook de lijn die deze wil volgen?

 - in onze stad kan de GAS-boete vanaf 16 jaar. Dit omdat bij invoering het argument 
ingebracht werd dat bij -16-jarigen de ouders de rekening zouden betalen. Heeft het 
stadsbestuur – n.a.v. de invoering van deze nieuwe maatregel - de intentie om deze 
leeftijdsdrempel te verlagen naar 14 jaar?

 het effect van bestraffing hangt nauw samen met tijdsspanne tussen daad en straf. Hoe kort 
wil men hier op de bal spelen. Zijn hierover afspraken met de bemiddelaar voorzien? Welke 
zijn nu de termijnen bij bemiddeling

Antwoord
Voor antwoord zie audio-opname.
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IR 4 Mondelinge vraag van raadslid Margot Wybo: Rookmelders in Roeselaarse 
woningen

Indiener(s):
Margot Wybo,                      CD&V                   

Toelichting:
Woningbranden eisen elk jaar tientallen mensenlevens. Meer nog dan het vuur, maakt de rook tal van 
slachtoffers. Die rook is verstikkend en verspreidt zich razendsnel. Vooral als er 's nachts brand 
uitbreekt, is het risico om niet tijdig wakker te worden groot. Rookmelders vormen dan ook een 
eenvoudige en doeltreffende bescherming tegen de gevaren van brand. Sinds 1 januari 2020 zijn 
rookmelders verplicht in alle woningen. Een controle in alle Roeselaarse woningen is onbegonnen 
werk. Toch ben ik bang dat niet alle Roeselarenaars het initiatief hebben genomen om rookmelders 
aan te schaffen en te plaatsen. 

 Kunnen daarom controles worden voorzien bij die huishoudens waar ondersteuning nodig zou 
kunnen zijn bij het aankopen en plaatsen van rookmelders? Maw mensen die omwille van 
financiële redenen geen rookmelders aanschaffen of niet in staat zijn om die zelfstandig te 
plaatsen of door familie/omgeving te laten plaatsen. Ik spreek hier over bijvoorbeeld oudere 
personen, zorgbehoevenden, personen in eenzaamheid… 

 Voorziet de stad nog een campagne of communicatie (bijvoorbeeld via zorg- en hulpverleners) 
om het belang van rookmelders te signaleren, te motiveren en daarna de eventuele plaatsing 
op te volgen?

Antwoord
Voor antwoord zie audio-opname.

IR 7 Mondelinge vraag van raadslid Liselot De Decker: Hacking en cybersecurity

Indiener(s):
Liselot De Decker,                      Open VLD                   

Toelichting:
Hacking, zelfs chantage bij het hacken…weefgetouwenproducent Picanol uit Ieper werd/wordt er 
momenteel zwaar mee geconfronteerd. Zogeheten ransomware houdt internationaal hun hele 
computernetwerk gegijzeld waardoor hun machines in de productiehal stilliggen. Met alle gevolgen 
vandien…

Niet alleen Picanol maar ook Perrigo, het vroegere Omega Pharma zou reeds IT-problemen hebben 
ondervonden. In Brugge was Oxfam het slachtoffer van hacking met de vraag naar bitcoins als 
losgeld. Pure chantage waarbij zelfs de grote bedrijven geen antwoord hebben of zij daar al dan niet 
voor verzekerd zijn.

In december publiceerde de standaard nog een artikel over het feit dat hackers via Clickshare, een 
populair toestel om presentaties te geven, inbreken op computers en bedrijfsnetwerken. Het 
cybersecurity bedrijf F-secure slaagde hier namelijk in.

Ook bij onze stadsdiensten wordt vaak gewerkt met Clickshare.
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Vandaar mijn volgende vragen:

1. Is er weet van deze problematiek rond Clickshare bij de stadsdiensten en hoe werd dit 
aangepakt?

2. Bestaat er een policy voor de medewerkers ivm openen van verdachte mails?
3. Bestaat er een interventieplan indien ook Stad RSL zou gehackt worden?
4. Welke maatregelen zijn op vandaag van kracht om ervoor te zorgen dat alle gegevens binnen 

de stad veilig bewaard blijven.

 

 

 

Antwoord
Voor antwoord zie audio-opname.

IR 10 Mondelinge vraag van raadslid Bert Wouters: bescherming van waardevolle 
bomen en tuinen

Indiener(s):
Bert Wouters,                      Groen                   

Toelichting:
De stad spreekt zijn ambitie uit om 100 000 nieuwe bomen te planten, daar staan we volledig achter 
zoals je weet. Daarnaast moet er ook werk worden gemaakt van de bescherming van het bestaande 
groen en waardevolle bomen en tuinen. Op de ACV-site werden uiteidelijk de bouwplannen gewijzigd 
om toch de grote bomen daar te behouden, na veel druk van burgers en omwonenden. Gelukkig. 
Maar deze bomen staan niet alleen. Meerdere bomen van waarde, door hun grootte of geschiedenis, 
of als broedplaats of ter versterking van de biodiversiteit, zijn ongetwijfeld al verdwenen, vele lopen 
op korte of lange termijn ook het gevaar om geveld te worden. Welk beleid wordt bij de dienst 
stedenbouw gevoerd op dit vlak? Welke maatregelen worden genomen om deze bomen en tuinen 
beter te beschermen?

Antwoord
Voor antwoord zie audio-opname.

IR 9 Mondelinge vraag van raadslid Gerdi Casier: kerstsfeer met een 
kerstgedachte

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

Toelichting:
Onder het motto 'nodig eens iemand uit in de chalet', zou het misschien goed zijn om deze 
kerstgedachte aan onze jaarlijkse kerstsfeer toe te voegen. Deze warme gedachte in een warme stad 
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lijkt mij een gedachte op zijn plaats. Deze gedachte - een daad van verbinding - zou in zijn 
concretisering een extra dimensie kunnen geven aan verbinding met mensen in armoede, met 
mensen in vereenzaming. Ziet de stad het mogelijk om deze 'barmhartige' aanpak te realiseren en om 
deze met voldoende sensibilisering tot bij de burger te brengen?   

Antwoord
Voor antwoord zie audio-opname.

IR 8 Mondelinge vraag van raadslid Justine Pillaert: evolutie kinderarmoede in 
Roeselare

Indiener(s):
Justine Pillaert,                      N-VA                   

Toelichting:
Vorig jaar lazen we in de kranten dat 1 op 7 kinderen in Roeselare in armoede geboren wordt. Dat is 
jammer genoeg iets meer dan het Vlaams gemiddelde. Hoe is kinderarmoede in Roeselare de laatste 
jaren geëvolueerd? Heeft het kinderarmoedebeleid van de voorbije jaren gezorgd voor minder 
kinderarmoede? Heeft de asielcrisis in het afgelopen decennium een impact gehad op de 
kinderarmoede in Roeselare?

Antwoord
Voor antwoord zie audio-opname.

1 2020_GR_00008 Notulen en zittingsverslag van de zitting van de 
gemeenteraad van 16 en 17 december 2019 - 
openbare zitting - Goedkeuring

Beschrijving
Bijlagen

1. Notulen d.d. 16 december 2019 van de gemeenteraad
2. Notulen d.d. 17 december 2019 van de gemeenteraad

Context en argumentatie
In toepassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad worden de notulen en het 
zittingsverslag van de gemeenteraad van 16 en 17 december 2019 ter goedkeuring voorgelegd.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De notulen en het zittingsverslag van de zitting van de gemeenteraad van 16 december 2019 worden 
goedgekeurd.

Artikel 2
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De notulen en het zittingsverslag van de zitting van de gemeenteraad van 17 december 2019 worden 
goedgekeurd.

2 2020_GR_00003 Ruiling van grond bij het gecontroleerd 
overstromingsgebied op de Krommebeek, Heirweg 
– Ontwerp van akte - Goedkeuring

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

Bijlagen
1. ontwerp van akte
2. meetplan landmeterskantoor Sabbe d.d. 24.06.2019

Context en argumentatie
Om bij hevige regenval voldoende water te kunnen bufferen is een uitbreiding en herinrichting van 
het gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) op de onbevaarbare waterloop van 2de categorie WL 
7.23 Krommebeek noodzakelijk. Dit is mogelijk na ruiling van grond met de eigenaars van de 
aanpalende grond.

Om deze ruiling te realiseren werd door de Afdeling Vastgoedtransacties een ontwerp van akte ruiling 
opgemaakt waarbij:

1)   De heer De Bevere Luc en zijn echtgenote mevrouw Verhelle Marie Thérèse, samen wonende te 
8800 Roeselare, Heirweg 139,

2)   Mevrouw De Bevere Nele, wonende te 8760 Meulebeke, Veldstraat 108,

3)   De heer De Bevere Pieter, wonende te 8800 Roeselare, Brabantstraat 23,

4)   Mevrouw De Bevere Sofie, wonende te 8810 Lichtervelde, Hazelstraat 130,

verklaren volgend goed, ten titel van ruiling, af te staan aan de stad Roeselare:

Stad Roeselare - 5de afdeling

Een oppervlakte van 19 a 47 ca, gelegen Cappellehoek, te nemen uit een perceel, gekadastreerd 
volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger, sectie B nummer 235/B P0000, met gereserveerd 
individueel perceelsidentificatienummer B 235 E P0000, afgebeeld als lot D.2 op het opmetingsplan 
met referentie 77373, opgemaakt op 19.06.2019 door landmeter-expert Louagie Nico van 
Landmeterskantoor Sabbe + C°,

En waarbij de Stad Roeselare verklaart volgend goed, ten titel van ruiling, af te staan aan de 
consoorten De Bevere:

Stad Roeselare - 5de afdeling
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Een oppervlakte van 9 a 71 ca 13 dm², gelegen Cappellehoek, te nemen uit een perceel, 
gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger als bouwland, sectie B nummer 235/C 
P0000, met gereserveerd individueel perceelsidentificatienummer B 235 D P0000, afgebeeld als lot 
D.1 op het voormelde opmetingsplan.

De ruil gebeurt zonder opleg.

Als bijzondere voorwaarde bij huidige ruil wordt een recht om water te trekken door de Stad voor 
eeuwigen dagen en onvergeld toegestaan aan de heer De Bevere Pieter persoonlijk en aan eender 
welke eventuele opvolgers via twee aftakpunten waar de aanzuigleiding kan in geplaatst worden.

De ruil geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder voor vergroting en 
herinrichting van het gecontroleerd overstromingsgebied.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Voor de ruiling zijn er geen financiële gevolgen aan dit besluit voor de Stad.

Besluit
Met algemene stemmen

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

Artikel 2
De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt ervan ontslagen van de 
verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van een uitgifte van de akte.

Artikel 3
De Vlaamse commissaris van de Afdeling Vastgoedtransacties kan de Stad vertegenwoordigen voor 
het ondertekenen van de akte.

3 2020_GR_00004 Aankoop van grond voor een waterspaarbekken, in 
de Gabriëlstraat, bij de Vlietbeek – 
Verkoopbeloften, ontwerpen van akte en akte 
houdende pachtbeëindiging - Goedkeuring

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

Bijlagen
1. akte pachtbeëindiging jegens Dochy Jan d.d. 05.12.2019
2. verkoopbelofte van Dochy Patrick d.d. 12.12.2019
3. ontwerp van akte aankoop van Dochy Patrick
4. verkoopbelofte van Wyffels - Van Brabant d.d. 05.12.2019
5. ontwerp van akte aankoop van Wyffels-Van Brabant
6. liggingsplan
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7. kadastrale legger 7C1210B
8. kadastrale legger 7C1211
9. kadastrale legger 7C1212
10. schattingsverslag Afdeling Vastgoedtransactie d.d 19.11.2019

Context en argumentatie
In het landinrichtingsproject Water-Land-Schap van de Vlaamse Landmaatschappij, goedgekeurd door 
de Vlaamse Regering op 05.04.2019, werden er 14 voorstellen geselecteerd. Dit project beoogt een 
klimaatrobuuste landbouw, een duurzame watervoorraad, een goede waterkwaliteit, een opvang van 
teveel aan water zowel in bebouwde omgeving als in openruimtegebieden, en mooiere landschappen.

Eén van de voorstellen is het initiatief ‘Naar een duurzaam landbouwproductielandschap’. Dit initiatief 
is geënt op een bestaande samenwerking in het kader van een gebiedsgericht 
landinrichtingsprogramma in de regio Midden-West-Vlaanderen (Moorslede, Ledegem, Roeselare). Er 
worden concrete maatregelen vooropgesteld rond de aanpak van wateroverlast (stuwen, 
gecontroleerde overstromingsgebieden, …), tekort aan water (uitgravingen, captatiepunten, 
kleinschalige spaarbekkens), water in bodem als productiefactoren (beheersovereenkomsten op maat) 
en omgevingskwaliteit (landschapsbesdrijfsplannen, functionele agrobioversiteit, …). Voor dit initiatief 
bestaat de lokale coalitie uit:

-          Stad Roeselare, gemeenten Ledegem, Moorslede

-          Inagro, CVBB

-          ABS, Boerenbond, individuele landbouwers

-          Stad-land-schap t’ West-Vlaamse hart

Om dit te realiseren wenst de Stad de aankoop van 3 percelen weiland te realiseren in de 
Gabriëlstraat bij de Vlietbeek onbevaarbare waterloop van 2de categorie WL 7.21.7.1. Het ene perceel 
behoort toe aan de heer Dochy Patrick en de twee anderen behoren toe aan de heer en mevrouw 
Wyffels Johny–Van Brabant Urbaintine.

Er werd een subsidieaanvraag door de Stad ingediend bij de Vlaamse Landmaatschappij voor de 
uitvoering van werken voor aanleg van het waterspaarbekken. Begin 2020 zal duidelijk zijn of dit 
project goedgekeurd wordt

Om de aankopen te regelen werden door tussenkomst van de Afdeling Vastgoedtransacties de 
volgende documenten opgemaakt:

 verkoopbelofte d.d. 05.12.2019, waarbij de heer Wyffels Johny en zijn echtgenote mevrouw 
Van Brabant Urbaintine, samen wonende te 8800 Roeselare, Astenstraat 7, als optiegever er 
zich toe verbinden om de volgende goederen te verkopen aan de Stad als optiehouder:
Stad Roeselare – 7de afdeling

1. Een perceel weiland, gelegen Vossemolen, gekadastreerd volgens recent uittreksel uit 
de kadastrale legger, sectie C nummer 1211 P0000 met een oppervlakte volgens 
kadaster van 6 a 30 ca.

2. Een perceel weiland, gelegen Vossemolen, gekadastreerd volgens recent uittreksel uit 
de kadastrale legger, sectie C nummer 1212 P0000 met een oppervlakte volgens 
kadaster van 53 a 70 ca.

voor en mits de prijs van 60.000,00 euro.
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 verkoopbelofte d.d. 12.12.2019, waarbij de heer Dochy Patrick, wonende te 8301 Knokke-
Heist, Elizabetlaan 206 bus 12, als optiegever er zich toe verbindt om het volgende goed te 
verkopen aan de Stad als optiehouder:
Stad Roeselare – 7de afdeling
Een perceel hooiland, gelegen Vossemolen, gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de 
kadastrale legger, sectie C nummer 1210/B P0000 met een oppervlakte volgens kadaster van 
97 a 50 ca, voor en mits de prijs van 78.000,00 euro.

 Akte houdende pachtbeëindiging d.d. 05.12.2019, waarbij de heer Dochy Jan, wonende te 
8800 Roeselare, Duizendzinnenstraat 24, en de Stad in onderlinge overeenstemming verklaren 
de pacht op het hierboven vermeld goed te beëindigen onder de opschortende voorwaarde 
van de verwerving en/of eigendomsoverdracht van het goed door de Stad binnen de 6 
maanden vanaf de aktedatum, tegen betaling van een som van 10.000,00 euro aan de heer 
Dochy Jan. 

o De ontwerpen van akte van aankoop van de heer Dochy Patrick en de heer en 
mevrouw Wyffels Johny-Van Brabant Urbaintine.

In de voormelde verkoopbeloften is bepaald dat de optiegevers er zich toe verbinden, om gedurende 
een termijn van 6 maanden, ingaand op de dag van de ondertekening van de verkoopbelofte, het 
betrokken onroerend goed enkel aan de Stad als optiehouder te verkopen. De Stad heeft hierbij het 
recht om het betrokken onroerend goed tegen de voorwaarden van de verkoopbeloften aan te 
verwerven mits hij, vóór het verstrijken van deze termijn, de hem verleende aankoopoptie licht, bij 
aangetekend schrijven of door het verlijden van de authentieke akte vaststellende de verkoop.

In de verkoopbeloften en akte houdende pachtbeëindiging is ook een toelating tot inbezitneming door 
de Stad ingeschreven op 01.11.2020.

Deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut en dit voor de aanleg van een waterspaarbekken 
bij de Vlietbeek.

Advies
Kredietcontrole Financiën
Gunstig advies

Visum 2020/218 dd. 02/01/2020

Kredietcontrole: voldoende beschikbaar op verbinteniskrediet in MJP: 785.900 euro (aankoop 
gronden)

                         : voldoende beschikbaar : 23.323,20 euro (pachtbeëindiging)

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Financiële informatie
ACT-11990 Aankoop van gronden voor bufferbekkens

aankoop budgetsleutel: 22000000/031900 beheer waterlopen aankoop gronden bufferbekkens

Pachtbeëindiging: budgetsleutel: 64410000/011992

Besluit
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Met algemene stemmen

Artikel 1
De aankoop, de verkoopbeloften, de ontwerpen van akte en de akte houdende pachtbeëindiging 
worden goedgekeurd.

Artikel 2
De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt ervan ontslagen van de 
verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de akten.

Artikel 3
De Vlaamse commissaris van de Afdeling Vastgoedtransacties kan de Stad vertegenwoordigen voor 
het ondertekenen van de akten.

4 2020_GR_00002 Aankoop van grond langs de Moorseelsesteenweg 
voor de aanleg van een fietspad. Verkoopbelofte, 
ontwerp van akte en akte houdende 
pachtbeëindiging - Goedkeuring

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

Bijlagen
1. grondverwervingsplan van Infrabureau Demey d.d. 18.06.2019
2. schattingsverslag van de Afdeling Vastgoedtransactie d.d. 30.04.2019
3. aanvullend schattingsverslag van de Afdeling Vastgoedtransacties d.d. 24.09.2019
4. verkoopbelofte van Desmet Caroline en D'Hondt Frederic d. 09.12.2019
5. ontwerp van akte aankoop van Desmet Caroline en D'Hondt Frederic
6. akte pachtbeëindiging jegens Verhulst Sonja en Soenen Raphaël d.d. 28.11.2019

Context en argumentatie
De Moorseelsesteenweg is een vrij drukke invalsweg met heel wat zwaar vrachtverkeer. Gelet op het 
relatief beperkte wegprofiel gaat de aandacht in belangrijke mate uit naar de veiligheid van de fietser. 
Om voldoende veilige fietsinfrastructuur te kunnen aanbieden werden de gracht en het fietspad onder 
meer van plaats gewisseld. Naast veiligheid wordt ook voldoende comfort nagestreefd. Het is daarom 
aangewezen om het tracé van het fietspad zo veel mogelijk op een gelijkvormige manier aan te 
leggen. In functie hiervan was het opportuun om een stuk grond van de firma Dewulf in te nemen 
teneinde dit maximaal te kunnen realiseren.

De plannen werden uitvoerig besproken in de commissie openbare werken en Mobiliteit 
voorafgaandelijk aan de gemeenteraad van 17.09.2018.

Het ontwerp, de lastvoorwaarden en gunningswijze werden vervolgens in de gemeenteraad van 
17.09.2018 goedgekeurd.

Om het fietspad verder adequaat aan te leggen, moest de grond van de talud langs de ene kant van 
de langsgracht van de aanpalende eigenaars aangekocht worden.
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Om dit te regelen werden door tussenkomst van de Afdeling Vastgoedtransacties de volgende 
eenzijdige verkoopbeloften opgemaakt en ondertekend:

 verkoopbelofte d.d. 09.12.2019, waarbij 1) mevrouw Desmet Caroline, wonende te 8800 
Roeselare, Steenovenstraat 14, eigenaar voor 3/4de volle eigendom en 2) de heer D'Hondt 
Frederic, wonende te 8800 Roeselare, Steenovenstraat 14, eigenaar voor 1/4de volle 
eigendom, als optiegever er zich toe verbinden om het volgende goed te verkopen aan de 
Stad als optiehouder:
Stad Roeselare – 8ste afdeling (Rumbeke):
73ca grond, gelegen nabij de Steenovenstraat, te nemen uit een perceel, gekadastreerd 
volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie B nummer 860/H P0000, met 
gereserveerd individueel perceelsidentificatienummer B 2219 B P0000, afgebeeld als lot 
nummer 2 op het hierna vermeld opmetingsplan, voor en mits de prijs van 822,00 euro.

 Akte houdende pachtbeëindiging d.d. 28.11.2019, waarbij 1) mevrouw Verhulst Sonja, 
wonende te 8800 Roeselare, Oude Kantinestraat 1, en 2) de heer Soenen Raphaël, wonende 
te 8800 Roeselare, Boerenkrijglaan 29, en de Stad in onderlinge overeenstemming verklaren 
de pacht op het hierboven vermeld goed te beëindigen onder de opschortende voorwaarde 
van de verwerving en/of eigendomsoverdracht van het goed door de Stad binnen de 6 
maanden vanaf de aktedatum, tegen betaling van een som van 75,00 euro.

In de verkoopbelofte is bepaald dat de optiegevers er zich toe verbinden, om gedurende een termijn 
van 6 maanden, ingaand op de dag van de ondertekening van de verkoopbelofte, het betrokken 
onroerend goed enkel aan de Stad als optiehouder te verkopen. De Stad heeft hierbij het recht om het 
betrokken onroerend goed tegen de voorwaarden van de verkoopbeloften aan te kopen mits hij, vóór 
het verstrijken van deze termijn, de hem verleende aankoopoptie licht, bij aangetekend schrijven of 
door het verlijden van de authentieke akte betreffende de verkoop. In de verkoopbelofte is ook een 
toelating tot inbezitneming door de Stad ingeschreven vanaf 01.03.2020.

De goederen zijn afgebeeld op het opmetingsplan met referentie ROE 1670G-V1-GRV.dwg, 
opgemaakt op 4 februari 2019, met laatste wijziging op 18 juni 2019, door Infrabureau Demey te 
Roeselare.

Door de Afdeling Vastgoedtransacties werd ook het ontwerp van akte van aankoop opgemaakt.

Het schattingsverslag met dossiernummer 08740-S werd door de Afdeling Vastgoedtransacties 
opgemaakt op 30.04.2019 en goedgekeurd op 02.05.2019. Wegens de wijziging van het 
grondverwervingsplan met wijzing van de oppervlakte van de verwerving jegens Definco/Dewulf en de 
bijkomende verwerving van de grond van de talud werd een aanvullend schattingsverslag opgemaakt 
door de Afdeling Vastgoedtransacties op 24.09.2019 en goedgekeurd op 26.09.2019.

Deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut en meer in het bijzonder voor wegenwerken 
‘Moorseelsesteenweg’, met aanleg van een fietspad.

Financiële en beleidsinformatie
Geen visum noodzakelijk

Motivering
geen visum noodzakelijk

Financiële informatie
Aankoop: budgetsleutel 020000/22000000 voldoende budget

Pachtbeëindiging: budgetsleutel 64410000/011992 voldoende budget
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ACT-11991 Aankoop van gronden voor aanleg wegenis

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De aankoop, de verkoopbelofte, het ontwerp van akte en de akte houdende pachtbeëindiging worden 
goedgekeurd.

Artikel 2
De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt ervan ontslagen van de 
verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van een uitgifte van de akte.

Artikel 3
De Vlaamse commissaris van de Afdeling Vastgoedtransacties kan de Stad vertegenwoordigen voor 
het ondertekenen van de akte.

5 2020_GR_00006 Erfpacht op een perceel grond, Deken De 
Saegherplein. Vroegtijdige beëindiging  - 
Goedkeuring

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

Bijlagen
1. akte van erfpacht van 19.04.1995
2. brief met vraag om vroegtijdige beëindiging van de erfpacht d.d. 24.05.2019
3. kadastraal plan
4. kadastrale legger
5. ontwerp van akte van vroegtijdige beëindiging

Context en argumentatie
Bij akte van 19.04.1995 verleende de Stad aan de vzw Parochiale Werken der Dekenij van Roeselare 
een erfpachtrecht op grond, gelegen Deken De Saegherplein, voor een periode van 27 jaar vanaf 
01.02.1995, dus tot en met 31.01.2022. De vzw verbond er zich in de akte toe om infrastructuur op te 
richten die moest dienen voor de normale werking en vergaderingen van de vzw en in het bijzonder 
voor de werking en vergaderingen van de jeugdbeweging Chiromeisjes Sint-Jozef, nu als Chiro Jochi 
gekend. In uitvoering van de erfpacht werd een gebouw opgetrokken op heden gekend als zaal Nele, 
Deken De Saegherplein 21A. Sinds 01.08.2019 wordt door de Stad echter de vroegere pastorie Sint-
Jozef, Deken De Saegherplein 20, verhuurd aan vzw De Loft, voor de huisvesting van Chiro Jochi.

Omdat de zaal Nele voor de vzw Parochiale Werken Dekenij Roeslare door de andere huisvesting van 
Chiro Jochi niet meer renderend is, vraagt de vzw om een vroegtijdige beëindiging van de erfpacht in 
zijn brief van 24.05.2019.

In overleg met de vzw werd de opdracht tot de opmaak van akte houdende beëindiging van een 
erfpacht met onderlinge toestemming aan notaris Axelle Thiery te Roeselare toevertrouwd.
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In het ontwerp van akte is onder meer het volgende bepaald:

 De erfpacht wordt vervroegd beëindigd op het moment van ondertekening van de akte, zodat 
het goed in zijn totaliteit (met inbegrip van het gebouw) toebehoort aan de Stad, die het 
gebouw overneemt.

 Naar aanleiding van de beëindiging van de erfpacht is er tussen de partijen geen enkele 
vergoeding verschuldigd.

 Alle kosten, rechten en erelonen voortvloeiende uit de akte zijn ten laste van de vzw 
Parochiale Werken Dekenij Roeselare.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Erfpachtvergoeding budgetsleutel 70300200/005000: - 95,00 euro/jaar 

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De voortijdige beëindiging van de erfpacht en het ontwerp van akte worden goedgekeurd.

6 2020_GR_00005 Welzijnsvereniging Audio - Evaluatieverslag 2013 – 
2018  - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 492 van het decreet over het lokaal bestuur:
... Elke welzijnsvereniging legt in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de 
raden voor maatschappelijk welzijn een evaluatieverslag voor aan de raad voor maatschappelijk 
welzijn. Dat verslag omvat een evaluatie van de verzelfstandiging, waarover de raad voor 
maatschappelijk welzijn zich binnen drie maanden uitspreekt.

Bijlagen
1. Evaluatieverslag Audio 2013-2018

Voorgeschiedenis
Stad en OCMW  Roeselare zijn lid (deelgenoten) van de vereniging Audio.

Audio voert audits uit en verleent adviezen aan lokale besturen en lokale entiteiten.

Context en argumentatie
Audio is een vereniging van publiek recht onderworpen aan deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, van het 
decreet over het lokaal bestuur.

Conform artikel 492 van het decreet over het lokaal bestuur legt Audio als welzijnsvereniging in de 
loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de raden voor maatschappelijk welzijn (lees: 
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2019) een evaluatieverslag voor aan de raden van de deelgenoten. Dit verslag omvat een evaluatie 
van de verzelfstandiging, waarover cf. artikel 492 de raad voor maatschappelijk welzijn zich binnen 
drie maanden uitspreekt.

Hoewel het decreet toelaat dat andere entiteiten dan OCMW’s lid worden van een welzijnsvereniging, 
is het meestal geschreven vanuit de idee dat een welzijnsvereniging enkel uit OCMW’s als deelgenoot 
bestaat.

De regel van de wet (het decreet) zegt dus dat het evaluatieverslag dient voorgelegd te worden aan 
de OCMW-raad (voor leden OCMW’s). Volgens de geest van de wet dient het evaluatieverslag tevens 
te worden voorgelegd aan de raden van de andere deelgenoten bv. de gemeenteraad voor een 
gemeente die lid is. In die geest wordt het verslag eveneens voorgelegd aan de gemeenteraad van 
Stad Roeselare.

Het evaluatieverslag werd op 9 december 2019 per e-mail bezorgd aan de Stad en het OCMW.

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

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; Steven Dewitte; Tina Feys; Michèle Hostekint; Geert Huyghe; 
Henk Kindt; Dirk Lievens; 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
Het evaluatieverslag 2013-2018 van de welzijnsvereniging Audio wordt goedgekeurd.  

7 2020_GR_00007 Wijzigingen aan kaderreglement 'Elk telt' - 
Goedkeuring

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

Juridische grond
 Het subsidiereglement 'Elk telt' voor sociale projecten die gelijke kansen bevorderen, zoals 

vastgesteld in de zitting van de gemeenteraad van 27.03.2017, en in werking vanaf 1.04.2017 
tot en met 31.12.2019.
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Bijlagen
1. Kaderreglement 'elk telt' - gemeenteraad maart 2017
2. kaderreglement Elk Telt - met aanduiding van de wijzigingen
3. ontwerp wijziging kaderreglement

Voorgeschiedenis
In 2017 werd aan de gemeenteraad voorgesteld om alle subsidiereglementen op de diverse domeinen 
(gezondheid, armoede, integratie, opvoeding, onderwijs en werk) met dezelfde doelstelling 
'bevorderen van gelijke kansen' te integreren tot 1 overkoepelend kaderreglement. Het 
kaderreglement kreeg de naam 'Elk telt'. De keuze voor één reglement verwijst naar het integrale 
beleid dat de Stad voert ten aanzien van kansarmoede waarbij de keuze gemaakt wordt om 
kwetsbare burgers meer horizontaal en integraal te benaderen in de plaats van categoriaal 
(gezondheid, armoede, integratie, opvoeding, onderwijs en werk). 

Het reglement loopt tot en met 31.12.2019. 

Het reglement beoogt ondersteuning van sociale projecten die gelijke kansen bevorderen in 
Roeselare, op vlak van integratie, armoede, opvoeding, onderwijs, tewerkstelling, ... Dit door middel 
van financiële ondersteuning en/of procesbegeleiding/coaching. De verdeling van het budget is steeds 
afhankelijk geweest van het beschikbare budget en het aantal begunstigden. Het budget wordt per 
beleidsthema begroot, zijnde welzijn, werk en onderwijs. De beoordeling en verdeling van de 
middelen gebeurt via beslissing van het college van burgemeester en schepenen na het (niet bindend) 
advies het coördinatieteam Elk telt.

In 2019 werden 19 dossiers ingediend waarvan 16 projecten goedgekeurd werden (voor de periode 
september 2019 - december 2020). Ter vergelijking: in de periode september 2018 - december 2019 
waren dat er 20 (van de 31 ingediende dossiers). In 2017 werden 21 dossiers ingediend waarvan 18 
projecten weerhouden werden. 

Context en argumentatie
Op basis van feedback verkregen van het Elk telt - coördinatieteam en gebruikers van het reglement 
wordt voorgesteld om de basis van het reglement te behouden en een aantal wijzigingen ter 
optimalisatie van het reglement aan te brengen, meer bepaald:

 In het reglement dient duidelijker gesteld te worden dat de middelen bedoeld zijn voor of een 
specifiek project of als opstart/impulssubsidie voor een nieuwe werkvorm. Er kunnen geen 
middelen aangevraagd worden ter ondersteuning van de reguliere werking. Daarnaast kan 
ook steeds ondersteuning in de vorm van procesbegeleiding gevraagd worden. Dat betekent 
dat er in het gewijzigde reglement 3 in de plaats van 2 vormen van ondersteuning mogelijk 
zijn: naast de bestaande projectmiddelen en coachingsmiddelen, wordt ook een 
impulssubsidie mogelijk. Een coachingssubsidie kan gecombineerd worden met een 
impulsubsidie. Een coachingssubsidie kan ook gecombineerd worden met een 
projectsubsidie. 

o Via de beoordelingscriteria worden de verschillen in ondersteuning ook scherper 
gesteld. Aanvragen voor een projectsubsidie moeten duidelijk beantwoorden aan de 
criteria van een project, zoals een duidelijk afgelijnd werkingsbudget, afgebakend in 
tijd, met een duidelijk eindresultaat. Aanvragen voor een impulssubsidie moeten 
onder meer beantwoorden aan het criterium duurzaamheid waarmee aangetoond 
wordt dat het project na de opstartfase ingebed kan worden binnen de reguliere 
werking. 

o Ook via de looptijd van de projecten is het verschil duidelijk: het nieuwe voorstel 
van reglement komt tegemoet aan de vraag om de duurtijd van impulsprojecten 
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langer te maken, omdat anderhalf jaar als kort ervaren wordt om een project effectief 
op te starten, zeker wanneer er personeel aan het project verbonden is. 
Impulsprojecten kunnen max. 28 maanden lopen waarmee de kans op inbedding in 
de reguliere werking vergroot wordt en de administratieve flow daalt. 

 Aanpassen van de beoordelingsflow: 
o De indiendatum wordt met een maand vervroegd (1 april in de plaats van 1 mei). Dat 

geeft het coördinatieteam meer tijd om de projecten waar nodig bij te sturen en de 
projecten grondig te beoordelen in functie van het advies t.a.v. het college van 
burgemeester en schepenen.

o In 2019 werd voor het eerst gewerkt met een extern jurylid als onafhankelijke 
beoordelaar. Dat wordt dus ook opgenomen in het reglement. 

Conclusie: er zijn 3 vormen van subsidiëring in het nieuwe reglement: 

1. Elk telt - coachingssubsidie (i.f.v. procesbegeleiding) 
o een coachingssubsidie wordt aangewend voor het inkopen van procesbegeleiding. 

Procesbegeleiding is een traject, begeleid door een of meerdere organisaties 
waarmee Stad Roeselare samenwerkt.

o Duur = afhankelijk van de behoefte.
o Soort kosten: effectieve kostprijs van de procesbegeleiding (offerte van de organisatie 

die procesbegeleiding aanbiedt)
o Criteria:

 Draagvlak: nood en bereidheid.
 Duurzaam: impact.

2. Elk telt – impulssubsidie
o een impulssubsidie wordt aangewend voor het projectmatig ontwikkelen van een 

aanpak (een dienstverlening, een programma, een methodiek,…).
o Duur = max. 2 opeenvolgende werkjaren (januari tot december) of schooljaren 

(september tot augustus), uitvoeringstermijn = maximum 28 mndn.
o Soort kosten: Personeelskosten (10% overhead), werkings- en investeringskosten
o Criteria:

 Innovatief: vernieuwend, reële nood en problematiek.
 Resultaatsgericht: meerwaarde en SMART.
 Toegankelijk: Roeselare en 7 B’s.
 Participatief: betrokkenheid doelgroep.
 Samenwerking en overdraagbaar: samenwerken en delen.
 Duurzaam en zuinig: aanvullende begroting en structureel verankeren.

3. Elk telt – projectsubsidie:
o Eenmalige toelage voor uitvoering concreet project.
o Duur = maximum 16 mndn.
o Soort kosten: Werkingsmiddelen t.w.v. max. € 4.000
o Criteria:

 Innovatief: vernieuwend, reële nood en problematiek.
 Resultaatsgericht: meerwaarde en SMART.
 Kostenbewust: evenwichtige begroting.
 Samenwerking: communicatie en uitwisseling over het project.

 
De aanvraag- en toekenningsprocedure verloopt als volgt:

 Aanvraag online tegen 1 april (in de plaats van 1 mei).
 Advies (tussen 1 april en halfweg juni):

o Via een extern expert (met de bedoeling de beoordeling naar een objectiever en 
hoger niveau te tillen)
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o Via een publiek netwerkmoment
o Via het coördinatieteam

 Beslissing door het college van burgemeester en schepenen tegen eind juni

Fasering
Na goedkeuring van het aangepaste reglement door de gemeenteraad wordt het gewijzigde 
reglement bekend gemaakt onder de partners werk, onderwijs, opvoeding, gezondheid, armoede en 
integratie, en krijgen zij de mogelijkheid om een sociaal project in te dienen. 

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Voor het kaderreglement 'Elk Telt', thema welzijn is voorzien: een jaarlijks budget van € 106.000 op 
de budgetsleutel 64931008, waarvan € 31.000 gekoppeld is aan de ACT-11629, Huis van het Kind. 

Budgetsleutel 2020 2021 2022 2023 2024 2025 20-25
64931008/090902 subsidie elk telt 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 450.000
64931008/090901 thema opvoeding 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 186.000

Voor het kaderreglement 'Elk Telt', thema onderwijs (gekoppeld aan ACT-10046) is voorzien:

Budgetsleutel 2020 2021 2022 2023 2024 2025 20-25
61319900/088901 coaching onderwijs 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 45.000
64931011/088901 projectsubsidies onderwijs 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 300.000

Voor het kaderreglement 'Elk telt', thema activering (gekoppeld aan ACT-11803) is voorzien: 

Budgetsleutel 2020 2021 2022 2023 2024 2025 20-25
64939002/055000 56.600 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 381.600

 

Beleidsinformatie
Verbindend Vooruit

Actieplan 1.9: RSL, hippe jongeren- en kinderenstad

ACT-11629: Regisseren van de partnerschappen met stakeholders om een kwaliteitsvol gezinsleven 
mogelijk te maken - Huis van het Kind

Geborgen Vooruit 

Actieplan 4.1: Elk Telt

ACT-11370: Evalueren en bijsturen van het subsidiereglement 'Elk Telt'

Ondernemend en Slim Vooruit

Actieplan 7.2: De ondernemendste regio van Vlaanderen

ACT-11803: Aanpakken van de arbeidskrapte in de streek via concrete opleidingsinitiatieven i.s.m. 
diverse actoren op regionaal niveau
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Actieplan 7.4: Slimme stad

ACT-10046: Coachen van schoolteams in het omgaan met armoede

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; Steven Dewitte; Michèle 
Hostekint; Geert Huyghe; Henk Kindt; Dirk Lievens; 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 gewijzigd kaderreglement 'Elk telt' wordt vastgesteld zoals in bijlage gevoegd. 
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Kaderreglement ‘elk telt’ 

Sociale projecten die gelijke kansen bevorderen 

 

Artikel 1 – Doel 

 

Dit reglement biedt ondersteuning aan sociale projecten die gelijke kansen bevorderen in 

Roeselare, op vlak van opvoeding, onderwijs, werken, wonen, vrije tijd en sociale relaties, 
gezondheid en inkomen. 

 

Deze sociale projecten komen tegemoet aan noden en behoeften van mensen in 

maatschappelijk kwetsbare posities in Roeselare. Het reglement stimuleert een innovatieve 

projectmatige aanpak en resultaatsgerichte samenwerking op het grondgebied van Roeselare.  
 

Dit reglement biedt ondersteuning in de vorm van  

- (1) Elk telt procesbegeleiding EN/OF  

- (2) Elk telt –subsidie, zijnde  
o Een Elk telt impulssubsidie 

o Een Elk telt projectsubsidie (max. 4.000 euro)  
 

Een coördinatieteam volgt dit kaderreglement op.  
 

Artikel 2 – Definities  

 

Sociale projecten:  
Een project is een geheel van samenhangende en opeenvolgende activiteiten in een tijdelijke 
organisatie om binnen een duidelijk afgebakende timing, met een specifiek budget, een van te 

voren gedefinieerd product op te leveren dat één of meerdere concrete resultaten tot gevolg 
heeft.  

 
Een sociaal project is een project met een maatschappelijke meerwaarde. 

 
Mensen in maatschappelijk kwetsbare posities: groep van burgers voor wie de kansen 

belemmerd worden om ten volle te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Het zijn personen 
die leven in armoede en/of fysiek en/of psychisch en/of omwille van hun situatie kwetsbaar 

zijn (bijv. omwille van een beperking, alleenstaande ouders…). 
 

Elk telt procesbegeleiding: gestructureerd en doelgericht proces dat aanzet tot een effectieve 
verandering in gedrag of actie door bewustwording, reflectie, exploreren, … Een of meerdere 

externe organisaties, die verbinding hebben met het sociale netwerk in Roeselare, bieden deze 
procesbegeleiding aan. De begeleiding is op maat en afhankelijk van de nood die de aanvrager 

formuleert. Er wordt minimaal een engagement van 6 maanden tot maximum 2 jaar 
aangegaan.  

 
Elk telt impulssubsidie: is een financiële aansporing toegekend voor het projectmatig 

ontwikkelen van een aanpak (een dienstverlening, een programma, een methodiek,…) in 
Roeselare, die inspeelt op maatschappelijk vastgestelde noden of problematieken. Een 

impulssubsidie loopt over max. 2 opeenvolgende werkjaren (januari tot december) of 
schooljaren (september tot augustus), met een uitvoeringstermijn van maximum 28 maanden.    

De subsidie heeft betrekking op alle rechtstreeks aan het project verbonden kosten, zoals 
specifieke personeelskosten, werkingskosten en/of investeringskosten, verminderd met alle 

projectgebonden inkomsten, zoals klantinkomsten, andere subsidie, fondsen en giften.  
 

Elk telt projectsubsidie: is een éénmalige toelage voor uitvoering van een concreet project (een 
event, activiteit, manifestatie, dienst of product) met een uitvoeringstermijn van maximum 16 

maanden. De subsidie ondersteunt de uitvoerder voor de specifieke kosten die voortvloeien uit 
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het project. De subsidie heeft enkel betrekking op rechtstreeks verbonden werkingskosten en 

kan maximaal 4000 euro bedragen.  
 

Coördinatieteam: is een coördinerende overlegstructuur die afstemming en samenhang 
bewaakt tussen het lokaal sociaal beleid en initiatieven / actoren in Roeselare. Het 

coördinatieteam is samengesteld uit experten op vlak van prioritaire doelgroepen (zoals 
personen in armoede, personen met een vreemde origine, jongeren) en prioritaire thema’s 

(zoals opvoeding, onderwijs, gezondheid, wonen en werk).  
 

Artikel 3 – Begunstigden en organisatievoorwaarden voor toekenning 

 

Begunstigden voor ondersteuning zijn alle organisaties, scholen, verenigingen of 

samenwerkingsverbanden die voldoen aan de volgende criteria: 
o een aanbod en een doelpubliek hebben in Roeselare EN 

o een sociaal doel nastreven EN 
o actief deelnemen aan elk telt netwerkmomenten en werkgroepen 

 

Artikel 4 – Beoordelingscriteria  

 

Beoordelingscriteria voor de aanvraag van elk telt procesbegeleiding:  
  

 Draagvlak: 

o De organisatie ervaart een nood aan procesbegeleiding binnen het team van 

medewerkers. De vaststelling van deze noodzaak kwam er na overleg met 

medewerkers, en/of door gebruik te maken van cijfergegevens, studiemateriaal 

of andere bronnen (omgevingsanalyse).  

o Er is duidelijk bereidheid bij de medewerkers (van de organisatie) om het 
procesbegeleidingstraject te volgen. Dit uit zich in de samenstelling van een 

groep medewerkers die het procesbegeleidingstraject zal volgen.  
 

 Duurzaam:  
o De organisatie engageert zich tot uitwisseling over de procesbegeleiding binnen 

het hele team, het uitwerken en het opstarten van concrete verbeteracties. 
 

Beoordelingscriteria voor de aanvraag van een elk telt impulssubsidie:  
 

 Innovatief:   
o Het project is vernieuwend: het ontwikkelt nieuwe of een verbeterde 

dienstverlening, een nieuw of verbeterd programma of methodiek binnen de 
aanvragende organisatie en test die vernieuwing uit. Het project is eveneens 

vernieuwend ten opzichte van het (reguliere) aanbod van andere actoren of 
organisaties in Roeselare.  

o Het project komt tegemoet aan een reële nood of problematiek. De aanpak 
hiertoe is vernieuwend.  

 

 Resultaatsgericht:   

o Het project omschrijft een duidelijke meerwaarde en heeft een duidelijk 

projectdoel. Het project bevordert, conform het doel van dit reglement, gelijke 

kansen voor iedereen, met specifieke aandacht voor de beoogde 

projectdoelgroep. 

o Het project omschrijft de beoogde resultaten en formuleert deze SMART: 

Specifiek, Meetbaar, Acceptabel of Aanvaardbaard, Realistisch en Tijdsbonden.  
 

 Toegankelijk:  
o De aanvrager voert het project uit in Roeselare. 
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o De (ontwikkelde) diensten, activiteiten of methodieken zijn toegankelijk voor alle 

personen uit de door het project bepaalde doelgroep (meer bepaald bruikbaar, 
betaalbaar, bereikbaar, beschikbaar, begrijpbaar, bekend en betrouwbaar)  

 

 Participatief:  

o De beoogde doelgroep of gebruikers krijgen een actieve rol bij zowel de 

projectontwikkeling als bij de projectuitvoering. De organisatie omschrijft duidelijk 
welke acties ze doen om de beoogde doelgroep te bereiken en actief te 

betrekken. Acties tav. het bereiken en het actief betrekken van de beoogde 
doelgroep tijdens de uitvoering worden duidelijk omschreven in het 

communicatieplan van het project.   
 

 Samenwerking en overdraagbaar: 
o Het projectvoorstel is gebaseerd op overleg met aanwezige actoren in de stad, 

die nauw betrokken worden in het project of waarmee wordt samengewerkt. 
Een afstemmings- of engagementsverklaring van de betrokken actoren toont die 

samenwerking aan 
o De projectorganisatie deelt tijdens de projectuitvoering de opgedane kennis met 

andere organisaties. Ze omschrijft in een communicatieplan duidelijk hoe ze dit 
wil doen. 

o Het project heeft aandacht voor brede communicatie i.v.m. het projectproces 
en de bereikte resultaten in Roeselare. Acties hiertoe worden duidelijk 

omschreven in het communicatieplan van het project.   
 

 Duurzaam en zuinig: 
o De financiering van de stad is aanvullend ten aanzien van andere subsidie- en/of 

financieringskanalen. De begunstigde doet blijvend inspanningen om andere 
financieringsbronnen aan te wenden en maakt alle subsidiekanalen en inkomsten 

van het project kenbaar.  
o Het project heeft een evenwichtige begroting. De organisatie heeft een eigen 

budgettaire verantwoordelijkheid, oog voor sociaal en maatschappelijk kapitaal, 
creatieve oplossingen en een gezond evenwicht tussen kosten en baten.  

o De organisatie geeft aan hoe ze het project structureel wil verankeren in de 
eigen organisatie of in een samenwerkingsverband. 

 
Beoordelingscriteria voor de aanvraag van een elk telt projectsubsidie  

 

 Innovatief:   

o Het project is vernieuwend ten opzichte van het eigen reguliere aanbod of ten 

opzichte van het aanbod in Roeselare. De uitvoerende organisatie ontwikkelt een 

nieuwe of verbeterde dienstverlening en/of methodiek en test die uit.  

o Het project komt tegemoet aan een reële nood of problematiek. 

 

 Resultaatsgericht:  

o Het project beoogt een concreet event, activiteit, manifestatie, dienst of product 

dat bijdraagt aan het doel van dit reglement, zijnde het bevorderen van gelijke 

kansen voor iedereen, met specifieke aandacht voor de beoogde 

projectdoelgroep. 

o Het project omschrijft welke resultaten men wil bereiken binnen de voorziene 

tijdspanne van het project (maximum 16 maanden) en formuleert deze SMART: 
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel of Aanvaardbaard, Realistisch en Tijdsbonden.  

 

 Kostenbewust: 

o Het project heeft een evenwichtige begroting, met een gezonde afweging van 

kosten en baten.  
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 Samenwerking:  

o De projectorganisatie engageert zich tot communicatie en uitwisseling van het 

projectproces en bereikte resultaten met andere actoren in de stad.   

Artikel 5 – Vorm en bedrag van ondersteuning  

 

Elk telt procesbegeleiding:  

 

De procesbegeleiding is een traject, begeleid door een of meerdere externe 

organisaties die verbinding hebben met het sociale netwerk in Roeselare. 

 

Het is mogelijk om de procesbegeleiding in verschillende modules te laten verlopen, 

afhankelijk van de behoefte.  

 

Elk telt impulssubsidie:  

 

Het subsidiebedrag per project is afhankelijk van de projectbegroting zoals opgenomen 

in de aanvraagdossiers, de beschikbare budgetten en het aantal begunstigden.  
 

De subsidie heeft betrekking op alle rechtstreeks aan het project verbonden kosten: 
specifieke personeelskosten, werkingskosten en/of investeringskosten, verminderd met 

alle projectgebonden inkomsten, zoals klantinkomsten, andere subsidie, fondsen en 
giften. Er wordt maximum 10% op de personeelskosten als overheadkost aanvaard.  

 
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt, in toepassing van dit reglement, 

het maximale subsidiebedrag per project.  

 

Het college van burgemeester en schepenen kent de subsidie toe voor een periode van 

maximum 28 maanden, binnen de perken van het daartoe voorziene budget opgenomen 

in de lijst subsidies van de beleidsnota. 

 

In geval de diensten of producten van een project als economische activiteit worden 

beschouwd, worden de subsidiebedragen toegekend in toepassing van de DAEB 

deminimis verordening1 of het DAEB-besluit2 van de Europese Commissie.  

 

Elk telt projectsubsidie 
 

Deze financiële ondersteuning bestaat uit een subsidiebedrag van maximum 4000 Euro 
per schooljaar en dient om de specifieke kosten die voortvloeien uit het project te 

helpen dragen. De subsidie heeft enkel betrekking op rechtstreeks verbonden 
werkingskosten. 

 
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt, in toepassing van dit reglement, 

het maximale subsidiebedrag per project.  

 
Het college van burgemeester en schepenen kent de subsidie jaarlijks toe, voor een 

periode van maximum 16 maanden, binnen de perken van het daartoe voorziene budget 

opgenomen in de lijst subsidies van de beleidsnota. 

                                                           
1 Verordening (EU) Nr.360/2012 van de Europese Commissie van 25 april 2012 betreffende de toepassing van 
artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun verleend aan 
diensten van algemeen economisch belang verrichtende ondernemingen.  
2 Besluit van de Europese Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van 
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op staatsteun in de vorm van compensatie voor de openbare 
dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen.  
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Het college van burgemeester en schepenen kan de verdeling van budgetten over de vorm 

(procesbegeleiding, impulssubsidie of projectsubsidie) en over de beleidsthema’s (welzijn, werk, 

onderwijs) wijzingen, op basis van aantal aanvragen, beschikbare budgetten en het aantal 

begunstigden. 

Artikel 6 – Aanvraag- en toekenningsprocedure 

 

 De ondersteuning kan men jaarlijks online aanvragen met het online aanvraagformulier, 

via de website van de stad, tegen 1 april.  

o Het aanvraagformulier moet ondertekend worden door de personen die 
gemachtigd zijn de organisatie of samenwerkingsverband te vertegenwoordigen. 

De aanvrager van de subsidie is verantwoordelijk voor de door hem/haar 
ingevulde gegevens op het aanvraagformulier. De verantwoordelijkheid hiervoor 

ligt uitsluitend bij de organisatie of het samenwerkingsverband zelf. De stad is 
niet gehouden deze machtiging te controleren. 

 

 Indien een ondersteuningsaanvraag wordt ingediend waarbij het aanvraagformulier niet 

of niet volledig is ingevuld en/of waarbij de nodige stukken ontbreken, kan de aanvraag 
als onontvankelijk worden afgewezen. Na 1 april kunnen stadsmedewerkers bijkomende 

informatie opvragen die door de aanvrager binnen de gestelde termijn aanlevert. De 
stadsmedewerkers kunnen de aanvragers vóór het publiek netwerkmoment (zie volgend 

punt) contacteren voor eventuele afstemming met andere aanvragers of voor bijsturing 
van de aanvraag.  

 

 Ingediende projecten worden publiek bekendgemaakt voor advies.  

 

o Het coördinatieteam stelt in de periode april-juni een extern expert voor elk van 

de thema’s (opvoeding, onderwijs, werken, wonen, vrije tijd en sociale relaties, 

gezondheid en inkomen) aan om de projecten onafhankelijk een beoordeling te 

geven.  

 

o Tijdens een publiek netwerkmoment ‘elk advies telt’, kunnen de deelnemers 

advies geven over het project 
 Indieners krijgen er de kans om hun project kort toe te lichten  

 Alle deelnemers aan het netwerkmoment formuleren een advies op 
basis van de afweging van de criteria zoals omschreven in dit reglement 

 

o Het coördinatieteam formuleert tegen 15 juni een niet-bindend gemotiveerd 

advies aan het college van burgemeester en schepenen op basis van alle 
ingediende voorstellen, de beoordeling van de externe jury, de adviezen uit het 

werkveld (open netwerkmoment) en binnen het budgettair kader. Als er 
belangenvermenging mogelijk is bij het adviseren van projecten wordt er een 

vervanger aangesteld binnen het coördinatieteam.  
 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing tegen eind juni. 

Goedgekeurde projecten kunnen starten vanaf september.  
o Goedgekeurde elk telt impulsprojecten hebben looptijd van maximum 28 

maanden.  
o Goedgekeurde elk telt projecten hebben een looptijd van maximum 16 maanden.  

 

 Indien er na de toekenningsprocedure middelen beschikbaar zijn binnen het voorziene 

elk telt subsidiebudget, kan het college beslissen om bijkomend thematische 
projectoproepen te lanceren, budgetten her te bestemmen of niet-bestede middelen 

over te dragen naar een volgend begrotingsjaar.  
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Artikel 7 – Uitbetaling 

 

 De Stad betaalt, na goedkeuring, de toegekende subsidie voor 100% uit op het 
rekeningnummer zoals vermeld op het aanvraagformulier.  

 

 Het coördinatieteam, samengesteld zoals omschreven in artikel 6, staat in voor 

(tussentijdse) inhoudelijke en financiële opvolging van de goedgekeurde projecten.   
 

 De bevoegde stadsdiensten vragen de nodige evaluatiedocumenten op, in functie van 

een inhoudelijke rapportage, een financiële rapportage en een monitoring. De aanvrager 
moet een duidelijke overzichtsstaat van alle projectgebonden inkomsten en uitgaven 

bezorgen. Alle kosten moeten gestaafd worden door middel van facturen of andere 
betalingswijzen die dateren van voor het afsluiten van het project. Bewijsstukken moeten 

ter inzage bij de projectorganisatie bewaard worden voor controle.  
 

 Het coördinatieteam evalueert het project op basis van het eindrapport. Indien blijkt dat 
de beoogde resultaten /effecten niet behaald werden en/of de nodige engagementen 

en bewijsstukken niet aangetoond worden, kan het college van burgemeester en 
schepenen beslissen om (een deel van) de subsidie terug te vorderen. 

 

Artikel 8 – Controle en voorwaarden na toekenning 

 

De projectorganisatie vermeldt in alle projectcommunicatie ‘met steun van de stad Roeselare’ 

en maakt het logo van de stad zichtbaar op communicatiedragers. 

 

De organisatie verbindt zich ertoe om zowel tussentijds als bij oplevering te rapporteren over 

de resultaten van het project door het voorleggen van een inhoudelijk, meetbaar en financieel 

rapport. De projectorganisatie maakt deze resultaten ruim bekend in al haar fasen en na afloop 

van het project. De organisatie neemt actief deel aan netwerkmomenten om resultaten en 

methodieken toe te lichten. Op basis van rapporten of mondelinge feedback kan het project in 

onderling overleg bijgestuurd worden.  

 

In toepassing  van de wet van 14 november 1983, betreffende de toekenning en aanwending 
van subsidies, is de begunstigde van de subsidie ertoe gehouden: 

 De stad toe te laten voor zover als nodig de echtheid van de gegevens van de 

subsidieaanvraag te controleren en hieromtrent inlichtingen in te winnen met alle 
middelen die zij hieromtrent nodig acht;  

 De subsidie uitsluitend aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend; 

 Elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het stadsbestuur toe te staan om 

eventueel ter plaatse, de aanwending van de toegekende subsidie te controleren. 

 Bij niet naleving van deze bepalingen, kan het stadsbestuur overgaan tot de gehele of 

gedeeltelijke terugvordering van de betrokken subsidie, alsook de toekenning van nieuwe 
subsidies opschorten. 

 

Artikel 9 – Betwistingen/beroep 

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van onderhavig 
reglement. Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan een 

beroep tot vernietiging bij de Raad van State worden ingesteld. Dit beroep dient bij aangetekend 
schrijven binnen een termijn van 60 dagen met ingang van de datum van ontvangst van de 

kennisgeving van deze beslissing, aan de Raad van State. 
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Artikel 10 – Inwerkingtreding 

 

Onderhavig reglement treedt in werking op 1/02/2020.  

Dit reglement heeft een bepaalde duur en neemt, behoudens vroegere vervanging, aanpassing 

of afschaffing, een einde op 31/12/2025.  

 

Aldus vastgesteld in zitting van de Gemeenteraad van 20 januari 2020. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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IR 11 Amendement van raadslid Griet Coppé: Tweerichtingsverkeer 
fietsers in éénrichtingsstraat

Indiener(s):
Griet Coppé,                      CD&V                   

Toelichting:
De tekst van het ingediende voorstel van besluit wordt als volgt vervangen :

De gemeenteraad vraagt aan het schepencollege om bij herinrichting van straten en 
pleinen te onderzoeken of er maatregelen dienen genomen te worden om de 
verkeersveiligheid in straten waar fietsers in beide richtingen mogen fietsen te 
optimaliseren, en met betrekking tot de Albrecht Rodenbachstraat de adviezen op te 
volgen van de evaluatie van de fietsstraat. 

Stemming op het initiatiefrecht
Goedgekeurd door de gemeenteraad met 

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

IR 6 Voorstel tot beslissing van raadslid Siska Rommel: 
tweerichtingsverkeer fietsers in éénrichtingsstraat

Indiener(s):
Siska Rommel,                      N-VA                   

Toelichting:
Op de gemeenteraad van oktober haalde ik reeds bovenstaande punt aan, maar vandaag 
wil ik het nog eens onder de aandacht brengen.
Naar aanleiding van mijn mondelinge vraag en een artikel in het N-VA huis-aan-huisblad 
kreeg ik meerdere reacties.
Deze reacties bevestigen dat mijn bezorgdheid omtrent de verkeersONveiligheid wordt 
gedeeld door vele Roeselarenaars.

Op maandag 13 januari was er op de hoek van de Hoogstraat en de Koestraat een 
aanrijding tussen een auto en een fietser. Deze onveilige situatie bracht ik al eerder op 
de gemeenteraad in het kader van de ligging van de lokalen van onze Rumbeekse 
jeugdverenigingen. De Koestraat is niet gemaakt om in 2 richtingen te rijden (met de 
wagen), waarbij er dan ook nog geparkeerd wordt op straat en waarbij de fietser in beide 
richtingen mag fietsen.
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Nog frapanter is de situatie van de A. Roedenbachstraat, een straat die ik in oktober ook 
vernoemde,  waarover een buschauffeur mij een bezorgde mail stuurde naar aanleiding 
van mijn artikel in het huis-aan-huisblad.

Deze buschauffeur gaf aan dat het rijden van de fietsers in beide richtingen in deze 
straat écht zeer gevaarlijk is.

Vorige week nam ik  de proef op de som en ben ik de afstanden in de A. Rodenbachstraat 
gaan meten.

Ik toon enkele foto's waarop u de afmetingen ziet.

Dit bevestigt dat het onmogelijk is om in het deel tussen de Kattenstraat en de hoek van 
de Diksmuidsesteenweg tweerichtingsverkeer voor de fietser toe te laten. Toen ik de 
metingen deed was ik getuige van 2 "bijna-accidenten" met een fietser die in 
tegenovergestelde richtting kwam aanrijden, waarbij de fietser amper plaats had om de 
auto te passeren.

Ik hoop echt dat er geen (ernstig) ongeval moet gebeuren alvorens het schepencollege 
maatregelen neemt.

Wat mijn voorbeeld betreft van de A. Rodenbachstraat zijn er meerdere opties mogelijk:

 De fietser mag niet meer tegen de richting fietsen in het stuk tussen de 
Diksmuidsesteenweg en de Kattenstraat

 De parkeerplaatsen worden aan 1 kant van de straat afgeschaft (mits andere 
parkeermogelijkheden voor de bewoners bvb. wel mogen parkeren in 
kernwinkelgebied)

Er zijn vermoedelijk nog meer opties mogelijk, dat laat ik over aan het schepencollege en 
de verkeersdeskundigen. Voor mij is het belangrijkste dat dergelijke situaties DRINGEND 
aangepakt worden voor het te laat is.

Vandaar wil ik onderstaande punt ter stemming voorleggen:

De gemeenteraad vraagt aan het Schepencollege om DRINGEND te onderzoeken en 
maatregelen te nemen  om de verkeersveiligheid in straten waar fietsers in beide 
richtingen mogen fietsen te optimaliseren.

Rekening houdend met het goedgekeurd amendement  wordt het volgende ter stemming 
voorgelegd:
"de gemeenteraad vraagt aan het schepencollege om bij de herinrichting van straten en 
pleinen te onderzoeken of er maatregelen dienen genomen te worden om de 
verkeersveiligheid in straten waar fietsers in beide richtingen mogen fietsen te 
optimaliseren, en met betrekking tot de Albrecht Rodenbachstraat de adviezen op te 
volgen van de evaluatie van de fietsstraat."

Stemming op het initiatiefrecht
Goedgekeurd door de gemeenteraad met 

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

IR 5 Voorstel tot beslissing van raadslid Steven Dewitte: een blauwe 
markt 

Indiener(s):
Steven Dewitte,                      Groen                   

Toelichting:
U zal zich de vraag van mijn collega Bert van vorige maand nog wel herinneren, die 
handelde over het autovrij maken van de Grote Markt.

Tot er een meerderheid is gevonden die de markt ook autovrij wil, zullen we deze 
democratische beslissing respecteren. Al twijfel ik er niet aan dat de vraag ook de 
komende jaren zal blijven opduiken op allerhande fora.

Maar wat ik vooral erg interessant vond waren de reacties op het nieuwsbericht van ons 
voorstel. Veel reacties kaartten een reële nood aan; de nood aan parkeerplaatsen voor 
personen met een handicap; de zogenaamde blauwe plaatsen .

Met deze bekommernissen ga ik graag aan de slag.

Daarom wil ik deze gemeenteraad vragen om de  parkeerplaatsen op de Grote Markt om 
te vormen tot parkeerplaatsen voor personen met een handicap, enkel aangevuld met 
enkele plaatsen voor ceremoniële wagens zodat deze niet langer op het voetpad hoeven 
te parkeren.

We hebben ons altijd geprofileerd als een stad die zorgzaam wil zijn . Zou het dan ook 
geen mooi en sterk gebaar zijn om de meest centrale plek in onze stad voor hen te 
reserveren?

Het schept ook meteen duidelijkheid. Je hoeft de Grote Markt niet langer op te rijden om 
rondjes te rijden op zoek naar een lege plek, als je geen blauwe kaart hebt.

Ook het blauw schilderen van het plein - misschien een droom van de voorzitter, maar 
voor velen allicht een huiveringwekkend idee - is niet nodig, want blauwe omlijning 
volstaat (witte stroken worden blauwe).

Ik ben er van overtuigd dat de grote meerderheid van de mensen die zonder handicap 
door het leven graag die extra 200 meter graag zullen stappen om plaats te maken voor 
zij die een plaats dichtbij hun geliefkoosde terrasje echt nodig hebben.

Voorstel van besluit:

De gemeenteraad verzoekt het stadsbestuur om de huidige parkeerplaatsen op de Grote 
Markt om te vormen tot parkeerplaatsen voor personen met een handicap en 
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parkeerplaatsen voorbehouden voor ceremoniewagens en strikt toe te zien op de 
naleving ervan.

Stemming op het initiatiefrecht
Afgekeurd door de gemeenteraad met 

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

20 januari 2020 20:44 - De voorzitter schorst de zitting
20 januari 2020 20:50 - De voorzitter opent de besloten zitting
20 januari 2020 21:00 - De voorzitter sluit de zitting

Aldus gedaan in zitting van 20 januari 2020


