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gemeenteraad

Notulen Zitting van 23 maart 2020

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 Dirk Lievens; 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; 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 Brecht Vermeulen; de heer 
Bart De Meulenaer; mevrouw Lieve Lombaert; mevrouw Justine Pillaert; de heer Bert 
Wouters; de heer Dieter Carron; mevrouw Margot Wybo; de heer Eddy Demeersseman; 
de heer Geert Sintobin, Algemeen directeur

23 maart 2020 19:01 -De voorzitter opent de besloten zitting 

BESLOTEN ZITTING

1 2020_GR_00039 Virtuele zitting gemeenteraad op 23 maart 
2020 - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Agentschap Binnenlands Bestuur (met akkoord Vlaamse Regering):

“Gemeenteraden kunnen door blijven gaan, maar het Agentschap Binnenlands Bestuur 
(ABB) geeft juridisch verschillende mogelijkheden:

 gemeenteraden achter gesloten deur te laten plaatsvinden;
 gemeenteraden te organiseren met beperkt publiek;
 gemeenteraden af te gelasten;
 gemeenteraden virtueel te laten plaatsvinden (in beperkte mate).”

Context en argumentatie
Op vrijdagavond 13 maart 2020 kwamen de fractieleiders in spoedoverleg bijeen 
teneinde over partijgrenzen heen afspraken te maken over de organisatie van de 
stedelijke bestuursorganen tijdens de coronacrisis. 

De fractieleiders lieten zich in hun overleg leiden door de volgende overwegingen : 
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 Veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen garanderen, zowel mandatarissen, 
ambtenaren als – in voorkomend geval – andere aanwezigen

 Continuïteit van de openbare dienst garanderen
 Kerndienstverlening in stand houden (ook na eventuele bijkomende uitval van 

medewerkers), en dus niet-essentiële opdrachten tijdelijk afbouwen
 Werken binnen een wettelijk correct kader
 Voorbeeldgedrag tonen t.a.v. burgers en medewerkers (“concentraties van 

mensen vermijden”)
 Efficiëntie nastreven

De volgende afspraak werd unaniem gemaakt, rekening houdend met de richtlijnen en 
adviezen vanuit de Vlaamse Overheid, om de gemeenteraad en raad voor 
maatschappelijk welzijn van 23 maart 2020 te beperken tot de punten die (best) niet 
kunnen uitgesteld worden (en de goedkeuring van de notulen) en de zitting digitaal 
(“virtueel”) te organiseren, dus zonder dat er fysiek wordt samen gekomen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing

Besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met algemene stemmen

Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord om de zitting van 23 maart 2020 virtueel te organiseren.

2 2020_GR_00028 Notulen en zittingsverslag van de zitting van 
de gemeenteraad van 17 februari 2020 - 
Goedkeuring

Beschrijving
Bijlagen

1. Notulen van de gemeenteraad d.d. 17.02.2020

Context en argumentatie
In toepassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad worden de notulen 
en het zittingsverslag van de zitting van de gemeenteraad van 17 februari 2020 ter 
goedkeuring voorgelegd.

Besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met algemene stemmen

Artikel 1
De notulen en het zittingsverslag van de zitting van de gemeenteraad van 17 februari 
2020 worden goedgekeurd.
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3 2020_GR_00038 WEG/407-2020 - Riolerings- en 
wegeniswerken in Ter Reigerie - De Zilten - 
Stadenstraat - 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 36.

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. 20200213 Bestek
2. 20200304 Raming
3. 20200213 plan 1-5 grondplan ontworpen toestand
4. 20200213 plan 2-5 grondplan bestaande toestand
5. 20200213 plan 3-5 modeldwarsprofielen
6. 20200213 plan 4-5 lengteprofiel
7. 20200213 plan 5-5 detail pompput
8. Planning project Ter Reigerie-DeZilten-Stadenstraat
9. CD_De Zilten-Ter Reigerie_20200311
10. PID_De Zilten-Ter Reigerie_20200311
11. VGP_De Zilten-Ter Reigerie_20200311

Voorgeschiedenis
De studieopdracht voor de opdracht “Riolerings- en wegeniswerken in Ter Reigerie - De 
Zilten - Stadenstraat” werd gegund aan Infrabureau DEMEY bv, Beversesteenweg 314, 
8800 Roeselare
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Context en argumentatie
In het kader van de opdracht “Riolerings- en wegeniswerken in Ter Reigerie - De Zilten - 
Stadenstraat” werd een bestek met nr. WEG/407-2020 (W1909 067) opgesteld door de 
ontwerper.

De uit te voeren werken en leveringen zijn aangegeven in het hierbij gevoegd bijzonder 
bestek.
Ze omvatten hoofdzakelijk:

 het uitvoeren van de nodige voorbereidende werken (uitbraak, affrezen, rooien 
bomen…)

 het uitvoeren van speciale voorbereidende werken (beschermen bestaande 
bomen, voorafgaandelijk maaien…)

 het uitvoeren van de nodige grondwerken, het drooghouden en het in stand 
houden van sleuven

 het leveren van teelaarde in de plantvakken
 het uitvoeren van de nodige grondwerken, het drooghouden van het baanbed
 het voorzien van de nodige funderingen
 het aanleggen van bitumineuze verhardingen
 het aanleggen van bestratingen in betonstraatstenen en waterpasserende 

betonstraatstenen
 het aanleggen van grasbetontegels
 het bouwen van rioolleidingen en toegangs- en verbindingsputten met toebehoren
 het bouwen van constructies in gewapend beton
 het bouwen van een pompstation
 het doorpersen van gresdoorpersbuizen
 het plaatsen van straatkolken en verwezenlijken van de aansluiting op de riolering
 het aansluiten huizen en dakpijpen op de riolering
 het aanleggen van draineringen
 het plaatsen van trottoirbanden
 het aanleggen van watergreppels en kantstroken
 het plaatsen van doorsteken voor nutsleidingen
 het aanbrengen van de voorziene markeringen
 het plaatsen van signalisatiepalen en -tekens
 het plaatsen van trottoirpaaltjes
 het onderhoud van de bovenvermelde werken gedurende de waarborgtermijn
 het uitvoeren van grondbewerkingen
 het verwerken van groencompost en meststoffen
 het aanleggen van grasmatten door bezaaiing
 het aanleggen van kruidachtige vegetaties door bezaaiing
 het aanplanten van houtachtige en kruidachtige vegetaties
 het plaatsen van bij groenaanleg behorende constructies
 het beheer van de groenaanleg gedurende de uitvoering der werken en gedurende 

de periode van voltooiing der werken tot datum van voorlopige oplevering.
 het beheer van de groenaanleg gedurende de beheerperiode van twee jaar vanaf 

de datum van de voorlopige oplevering
 het uitvoeren van alle daartoe nodige werken, leveringen en vervoer, zoals in 

detail beschreven in dit bestek.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 769.647,25 excl. btw of 
€ 831.411,66 incl. btw.
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Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

De totale uitvoeringstermijn van de onderhandelingsprocedure wordt vastgesteld op 100 
werkdagen.
De uitvoeringsvolgorde dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de aanbesteder.

De werken worden opgesplitst in 4 fasen:

 Fase 1: DEEL A - Riolerings- en wegeniswerken Stadenstraat – Ter Reigerie : 
Zone tot en met 1ste inrit Clintonpark +
DEEL B - Riolerings- en wegeniswerken Stadenstraat – Ter Reigerie : Zone 
Stadenstraat +
DEEL C - Riolerings- en wegeniswerken De Zilten : Zone Rijksweg tot en met 1ste 
ingang school.

 Fase 2: DEEL C - Riolerings- en wegeniswerken De Zilten : Zone Rijksweg vanaf 
1ste ingang tot aan ingang sporthal.

 Fase 3: DEEL A - Riolerings- en wegeniswerken Stadenstraat – Ter Reigerie : 
Zone na 1ste inrit Clintonpark tot midden kruispunt Zijstraat Ter Reigerie

 Fase 4: DEEL A - Riolerings- en wegeniswerken Stadenstraat – Ter Reigerie : 
Zone midden kruispunt Zijstraat Ter Reigerie tot en met Hoogleedsesteenweg +
DEEL B - Riolerings- en wegeniswerken Stadenstraat – Ter Reigerie : Zone 
Zijsstraat Ter Reigerie

Dit project zal gelijktijdig uitgevoerd worden met de aanleg van het warmtenet in deze 
zone. Het warmtenet wordt uitgevoerd door aannemer Verbraeken Infra nv. De firma 
Verbraeken zal instaan voor de opbraak van de helft van de rijwegbreedte (zone 
warmtenet), alsook de heraanleg van de helft van de rijweg, wel rekening houdende dat 
zij over de volledige rijwegbreedte de toplaag in asfalt uitvoeren.
De opdrachtnemer mag slechts aan de volgende fase starten als de vorige fase volledig is 
afgewerkt, met uitzondering van het aanbrengen van de bitumineuze toplaag van de 
rijweg.
Op vraag van de nutsbedrijven bestaat de mogelijkheid dat deze fasering wordt 
aangepast ten gevolge van werken aan nutsleidingen. De opdrachtnemer kan hiervoor 
geen schadevergoeding eisen.
Deze aanpassingen dienen echter steeds te gebeuren in onderling overleg met de 
leidende ambtenaar en de aanbesteder.

Voor de werken rond de schoolomgeving zal er rekening mee gehouden worden dat deze 
zoveel mogelijks tijdens de schoolvakantie worden uitgevoerd.

De dienst Aankopen heeft deze notule opgemaakt in samenwerking met het departement 
Projecten openbaar domein.

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
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Goedgekeurd door de gemeenteraad met algemene stemmen

Artikel 1
Het bestek met nr. WEG/407-2020 (W1909 067) en de raming voor de opdracht 
“Riolerings- en wegeniswerken in Ter Reigerie - De Zilten - Stadenstraat”, opgesteld door 
de ontwerper, Infrabureau DEMEY bv, Beversesteenweg 314, 8800 Roeselare worden 
goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en 
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 769.647,25 
excl. btw of € 831.411,66 incl. btw.

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

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

4 2020_GR_00036 Beleidsnota en meerjarenbegroting erfgoedcel 
TERF  2021-2026  - Goedkeuring

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

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Cultureel-erfgoeddecreet (24/2/2017)

Juridische grond
Cultureel-erfgoeddecreet (24/2/2017)

Bijlagen
1. Meerjarenbegroting TERF 2021-2026
2. Beleidsnota TERF 2021-2026

Voorgeschiedenis
BIE moet drie dossiers indienen bij de Vlaamse overheid om werkingssubsidies voor de 
komende beleidsperiodes aan te vragen. Twee dossiers zijn in 2019 ingediend 
(cultuurnota en RADAR). De beslissing omtrent de cultuurnota viel reeds in december 
2019: BIE krijgt de gevraagde Vlaamse subsidie (100.000 euro) voor de komende 6 jaar.

Het aanvraagdossier voor TERF werd op de raad van bestuur van DVV Midwest op 18 
februari 2020 goedgekeurd. De Erfgoedcel TERF maakt deel uit van de projectvereniging 
BIE en is sinds 2008 actief rond cultureel erfgoed (roerend en immaterieel) in de zeven 
gemeenten. In 2008 en 2014 sloot TERF een cultureel-erfgoedconvenant af met de 
Vlaamse overheid dat voorzag in werkingssubsidies voor de erfgoedcel. Het huidig 
cultureel-erfgoedconvenant loopt af op 31.12.2020.
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Eind 2017 werd de DVV Midwest opgericht. Vanaf 2021 wordt de werking van BIE en 
bijgevolg van erfgoedcel TERF verdergezet binnen de DVV Midwest. Het werkingsgebied 
wordt uitgebreid tot 8 gemeenten.

Context en argumentatie
Om de werking van erfgoedcel TERF vanaf 2021 te kunnen verderzetten binnen DVV 
Midwest worden de nodige documenten voorbereid waarmee bij de Vlaamse overheid een 
werkingssubsidies voor het opnemen van een dienstverlenende rol op regionaal niveau 
binnen het cultureel-erfgoeddecreet zal worden aangevraagd. Dit dient uiterlijk op 1 april 
2020 te gebeuren via KIOSK, het digitaal platform voor het aanvragen van Vlaamse 
subsidies. Kern van de aanvraag zijn de strategische en operationele doelstellingen voor 
de komende beleidsperiode en de meerjarenbegroting.

De beleidsnota en de meerjarenbegroting van TERF voor de periode 2021-2026 worden 
goedgekeurd. Stad Roeselare wenst de samenwerking met de erfgoedcel verder te zetten 
en onderschrijft de nieuwe aanvraag voor de werkingssubsidies. 

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
De beleidsnota met inhoudelijke doelstellingen en gekoppelde meerjarenbegroting heeft 
geen verdere financiële impact.

Besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met algemene stemmen

Artikel 1
De beleidsnota en de meerjarenbegroting 2021-2016 van erfgoedcel TERF, als onderdeel 
van projectvereniging BIE, worden goedgekeurd.

5 2020_GR_00024 Verlenging 2020 van het strategisch 
veiligheids- en preventieplan 2018-2019  - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
KB van 3 juli 2019 betreffende de verlenging voor 2020 van de strategische veiligheids- 
en preventieplannen 2018-2019.

Juridische grond
MB van 27 december 2017 tot bepaling van de indienings-, opvolgings- en 
evaluatievoorwaarden en tot bepaling van de toekennings-, aanwendings- en 
controlevoorwaarden van de financiële toelage van de strategische veiligheids- en 
preventieplannen.
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Bijlagen
1. MB SVPP 2020 wijzigingsformulier roeselare
2. SVPP Roeselare 2020 draft

Voorgeschiedenis
Stad Roeselare beschikt sinds 2007 over een strategisch veiligheids- en preventieplan 
(voorheen drugplan). De projectperiode van de strategische veiligheids- en 
preventieplannen 2014-2017 liep af op 31 december 2017.   Na de verlenging 2018-2019 
wordt het plan verlengd voor 2020.

Context en argumentatie
Het jaarlijks toegekende budget blijft ongewijzigd, namelijk € 40.831,43 aangevuld met 
€ 11.412,36 via het dispositief gemeenschapswachten ACTIVA 90.

In het kader van de verlenging wordt in Roeselare binnen het fenomeen sociale overlast 
een bijkomende strategische doelstelling toegevoegd. Hiermee wordt de inzet van 
de equipe gemeenschapswachten in de wijken verankerd in het strategisch veiligheids- 
en preventieplan. De gemeenschapswachten worden ingezet om sociale overlast te 
detecteren en te signaleren en door middel van preventieve aanwezigheid de impact 
ervan op het veiligheidsgevoel te beperken.

De equipe gemeenschapswachten werd medio februari uitgebreid tot 11 VTE, waarvan 2 
VTE gefinancierd in het kader van het strategisch veiligheids- en preventieplan. Deze 
ruimere equipe laat inzet toe om de inzet te verfijnen naar de diverse wijken van de stad. 
Zo wordt per wijk een gemeenschapswacht ingezet.  Deze verfijndere inzet zal het 
mogelijk maken om nog wijkgerichter te gaan werken, samen met de wijkagent en 
andere professionals in de wijk. 

De signaalfunctie van de gemeenschapswachten naar sociale overlast komt daarmee nog 
meer op de voorgrond. Dit samen met het effect op het veiligheidsgevoel door een 
verhoogde zichtbare aanwezigheid en aanspreekbaarheid.  Deze laatste worden als 
beschermende factoren voor het veiligheidsgevoel in de wijken beschouwd. 

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Het jaarlijks toegekende budget blijft ongewijzigd, nl.  € 40.831,43 aangevuld met € 
11.412,36 via het dispositief gemeenschapswachten ACTIVA 90.

 

Besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met algemene stemmen

Artikel 1
Het strategisch veiligheids- en preventieplan 2020 wordt goedgekeurd zoals in bijlage 
gevoegd.
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1 

 

Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 
 

ROESELARE : SVPP Roeselare 
 
 

periode : 01-01-2020 - 31-12-2020 
 
 
 
 

 
Tussen enerzijds : 
 
 
De Staat vertegenwoordigd door de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, gevestigd in de Wetstraat 2 

te 1000 Brussel, verder de Staat genoemd. 

 
En anderzijds : 
 
 
De Stad ROESELARE, vertegenwoordigd door de Gemeenteraad, waarvoor optreden De Heer Kris Declercq, 

Burgemeester en De Heer Geert Sintobin, algemeen directeur, en die handelen in uitvoering van de zitting van de 

Gemeenteraad van __/__/____ en die verder de Gemeente wordt genoemd. 

 
Handelend in uitvoering van de beslissing van de Ministerraad van 14 december 2017 
 
 
Wordt afgesproken wat volgt : 
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ALGEMENE BEPALINGEN 
 

1. Op basis van het strategisch veiligheids- en preventieplan en rekening houdend met de bepalingen in 

het Koninklijk Besluit en onder voorbehoud van de beschikbare kredieten, wordt een jaarlijks bedrag van 

40.831,43 EUR toegekend aan de Gemeente ROESELARE. 
 

Een jaarlijks bedrag van 11.412,36 EUR wordt toegekend via het dispositief gemeenschapswachten 

ACTIVA 90. 

 
 

 

2. Dit contract treedt in werking op 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2020. 

 

3. De lokale overheden verbinden er zich toe de subsidies van de Federale Staat zo doeltreffend en 

efficiënt mogelijk te besteden, conform de voorschriften van het besluit van 27 december 2017 en op 

verzoek alle mogelijke uitleg over de aanwending van de subsidies te verstrekken. Zij aanvaarden 

iedere controle en zullen er hun medewerking aan verlenen. 
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1. DISPOSITIEF COÖRDINATIE 

 

1.1. Algemene doelstellingen 

 

1.1.1. Aanwending van het strategisch veiligheids- en preventieplan 

 

1.1.2. Tot stand brengen, bevorderen en besturen van een lokaal geïntegreerd en integraal 

preventiebeleid 

 
1.2. Strategische Doelstellingen 

 

1.2.1. Een goede administratieve, logistieke en financiële opvolging van het plan en opvolging 

met de subsidiërende overheid verzekeren 

Operationele doelstellingen 

 

- Het noodzakelijke en bekwame personeel aanwerven 

 
Resultaten 

 
- Aanwerving van het voltallige voorziene personeel binnen de 6 maanden volgend op 

het afsluiten van het plan 

 
- Realisatie van functieprofielen 

 

- Het uitwerken van een aanwervingsprocedure 

 
Indicatoren 

 
- Aantal effectieve aanwervingen, aantal voorziene aanwervingen= 100% 

 

- Het bestaan van een functieprofiel voor de aanwerving van personeel 

 

- Het bestaan van een selectiecomité 

 

- De adequate vorming van het personeel verzekeren 

 
Resultaten 

 
- Het uitwerken van een adequaat opleidingsprogramma 

 
Indicatoren 

 
- Het bestaan van een opleidingsprogramma 

 

- Het bestaan van een procedure betreffende de keuze van de opleidingen 

 

- Aantal gevolgde opleidingen = aantal voorziene opleidingen in het 

opleidingsprogramma 

 
- De terbeschikkingstelling van lokalen verzekeren 

 
Resultaten 

 
- Ter beschikking stellen van de lokalen binnen de 6 maanden volgend op het afsluiten 

van het plan 
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Indicatoren 

 
- Het bestaan van adequate lokalen 

 

- Een klassementsysteem, eigen aan het plan, uitwerken 

 
Resultaten 

 
- Realisatie van een klassementssysteem eigen aan het plan binnen de 6 maanden 

volgend op het afsluiten van het plan 

 
Indicatoren 

 
- Het bestaan van een typisch klassementssysteem 

 

- Een boekhouding en opvolging uitwerken specifiek voor het plan 

 
Resultaten 

 
- Realisatie van een financieel opvolgingssysteem binnen de 6 maanden volgend op 

het afsluiten van het plan 

 
- Realisatie van een uitgavenstaat op korte, middellange en lange termijn binnen de 6 

maanden volgend op het afsluiten van het plan 

 
Indicatoren 

 
- Het bestaan van een financieel opvolgingssysteem 

 

- Het bestaan van een specifiek budgetartikel voor het plan 

 

- De communicatie met de subsidiërende overheid verzekeren 

 
Resultaten 

 
- Overdracht van alle informatie aangaande het plan aan de subsidiërende overheden 

 
Indicatoren 

 
- Kennis van de richtlijnen opgesteld door de subsidiërende overheid 

 

1.2.2. Een permanent evaluatieproces van het plan verzekeren 

 

Operationele doelstellingen 

 

- Begeleidings- en opvolgingsinstrumenten uitwerken 

 
Resultaten 

 
- Bijwerken van de boordtabellen die door de subsidiërende overheid ter beschikking 

werden gesteld 

 
- Uitwerken van rapporten die in overeenstemming zijn met de voorgeschreven 

richtlijnen 

 
- Opmaak van actieplannen in het kader van het lokaal integraal veiligheidsplan waarin 

de preventieve acties van de stad opgenomen zijn 
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Indicatoren 

 
- Uitwerking van tussentijdse en finale evaluatierapporten rekening houdende met de 

voorgeschreven richtlijnen (termijn, vorm, structuur, inhoud) 

 
- Uitwerking van boordtabellen rekening houdende met de voorgeschreven richtlijnen 

(termijn, vorm, structuur, inhoud) 

 
- Actieplannen in het kader van het lokaal integraal veiligheidsbeleid waarin de 

preventieve acties van de stad opgenomen zijn 

 
- Opvolging en bijwerking van de lokale veiligheidsdiagnostiek (LVD) 

 
Resultaten 

 
- Tweejaarlijkse actualisering van de lokale veiligheidsdiagnostiek 

 
Indicatoren 

 
- Tweejaarlijkse uitwerking van een stand van zaken betreffende de lokale 

veiligheidsdiagnostiek 

 
1.2.3. Verzekeren van informatie naar de bevolking 

 

Operationele doelstellingen 

 

- Specifieke communicatie-instrumenten ontwikkelen betreffende de initiatieven genomen 

op het lokale niveau op het gebied van preventie 

 
Resultaten 

 
- Rationeel gebruik van de verschillende communicatiekanalen 

 
Indicatoren 

 
- Het bestaan van brochures m.b.t. het preventieaanbod 

 

- Het bestaan van een internetpagina 

 

- Een zichtbaarheid van de preventiediensten verzekeren 

 
Resultaten 

 
- De preventiewerker situeert zich zichtbaar onder de dienst Samenleven 

 
Indicatoren 

 
- Plaats en statuur van de preventiedienst te midden van het gemeentelijk organigram, 

specifiek binnen de dienst Samenleven 

 
- Gebruik maken van de bestaande communicatiemiddelen van de stad om de initiatieven 

rond preventie kenbaar te maken 

 
Resultaten 
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- Rationeel gebruik van de verschillende communicatiekanalen 

 
Indicatoren 

 
- Minimum 2 maal publicatie m.b.t. preventie via diverse kanalen 

 

- Preventie als onderdeel op de stedelijke website 

 

1.2.4. Een samenwerkingsverband tussen de verschillende lokale preventieacties en een 

 

afstemming met de zonale politionele preventie verzekeren 

 

Operationele doelstellingen 

 

- Coördinatiestructuren eigen aan het plan uitwerken 

 
Resultaten 

 
- Ondersteunen, opvolgen, voorbereiden en uitvoeren van het lokaal drugoverleg 

Roeselare, die de partners inzake hulpverlening (welzijnsactoren), repressie 

(vertegenwoordiging politiezone RIHO) en preventie samenbrengt. 

 
- Ondersteunen, opvolgen, voorbereiden en uitvoeren van het preventieoverleg dat de 

preventiedienst van de politiezone RIHO en de gebiedsgericht werker veiligheid van de 

stad samenbrengt. 

 
- Operationeel overleg met de gemeenschapswachten 

 

- Structureel overleg tussen de gebiedsgericht werker veiligheid, de coördinator integrale 

veiligheid en het diensthoofd Samenleven. 

 
Indicatoren 

 
- Het bestaan van het preventieoverleg 

 

- Aantal verslagen van het preventieoverleg = of > 4 

 

- Het aantal vergaderingen van het preventieoverleg = of > 4 

 

- Het bestaan en het opsturen van een agenda van het preventieoverleg 

 

- Het verslag van de vergaderingen van het preventieoverleg is gerealiseerd en 

opgestuurd naar de deelnemers, de coördinator integrale veiligheid en het diensthoofd 

Samenleven 

 
- Het bestaan van een structureel overleg tussen gebiedsgericht werker veiligheid, de 

coördinator integrale veiligheid en het diensthoofd Samenleven 

 
- Aantal verslagen van een structureel overleg tussen de gebiedsgericht werker 

veiligheid, de coördinator integrale veiligheid en het diensthoofd Samenleven= of > 8 

 
- Het aantal vergaderingen van een structureel overleg tussen de gebiedsgericht werker 

veiligheid, de coördinator integrale veiligheid en het diensthoofd Samenleven = of > 8 
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- Het bestaan en het opsturen van een agenda van het structureel overleg tussen de 

gebiedsgericht werker veiligheid, de coördinator integrale veiligheid en het diensthoofd 

Samenleven 

 
- Het verslag van de vergaderingen van het structureel overleg tussen de gebiedsgericht 

werker veiligheid, de coördinator integrale veiligheid en het diensthoofd Samenleven is 

gerealiseerd en opgestuurd naar de deelnemers 

 
- Het bestaan van een operationeel overleg met de gemeenschapswachten 

 

- Het aantal vergaderingen en verslagen van het operationeel overleg met de 

gemeenschapswachten = of > 10 

 
- Het bestaan en het opsturen van de agenda van het operationeel overleg met de 

gemeenschapswachten 

 
- Het verslag van het operationeel overleg met de gemeenschapswachten is 

gerealiseerd en opgestuurd naar de deelnemers, de coördinator integrale veiligheid, 

het diensthoofd Samenleven en de preventiedienst van de politiezone RIHO. 

 
- Het bestaan van een Lokaal Drugoverleg Roeselare: stuurgroep, netwerk- en 

studiemoment en werkgroepen (op te richten volgens noodwendigheid) 

 
- Het bestaan en opsturen van een agenda van (de stuurgroep, de werkgroepen en het 

netwerk- en studiemoment van het Lokaal Drugoverleg Roeselare aan de deelnemers 

 
- Aantal verslagen (de stuurgroep, de werkgroepen en het netwerk- en studiemoment 

van het lokaal drugoverleg Roeselare = of > 4 

 
- Verslag van de vergaderingen van (de stuurgroep, de werkgroepen en het netwerk- en 

studiemoment van het Lokaal Drugoverleg Roeselare is gerealiseerd en opgestuurd 

naar de deelnemers 

 
- Minimaal 4 bijeenkomsten van de stuurgroep Lokaal Drugoverleg Roeselare 

 

- Minimaal 1 bijeenkomst van het netwerk- en studiemoment van het Lokaal 

Drugoverleg Roeselare 

 
- Deelnemen aan de bestaande overlegstructuren 

 
Resultaten 

 
- Deelname aan het Lokaal Drugoverleg Roeselare, die de partners inzake hulpverlening 

 
(welzijnsactoren), repressie (vertegenwoordiging politiezone RIHO) en preventie 

 
samenbrengt 
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- Deelname aan het preventieoverleg 

 

- Deelname aan het structureel overleg tussen de gebiedsgericht werker veiligheid, 

de coördinator integrale veiligheid en het  diensthoofd Samenleven 

 
- Deelname aan het operationeel overleg met de gemeenschapswachten 

 
Indicatoren 

 
- Deelname aan minimaal 4 bijeenkomsten van de stuurgroep Lokaal Drugoverleg 

Roeselare 

 
- Deelname aan minimaal 1 bijeenkomst van het netwerk- en studiemoment van het 

Lokaal Drugoverleg Roeselare 

 
- Deelname aan minimaal 4 vergaderingen van het preventieoverleg 

 

- Deelname aan minimaal 8 vergaderingen van het structureel overleg tussen de 

gebiedsgericht werker veiligheid, de coördinator integrale veiligheid en het diensthoofd 

Samenleven 

 
- Deelname aan minimaal 10 vergaderingen van het operationeel overleg met de 

gemeenschapswachten 

 
- Adequate en relevante partnerships tot stand brengen 

 
Resultaten 

 
- Ontwikkeling van een netwerk van partners 

 

- Ondersteunen, opvolgen, voorbereiden en uitvoeren van het Lokaal Drugoverleg 

Roeselare, die de partners inzake hulpverlening (welzijnsactoren), repressie 

 
(vertegenwoordiging politiezone RIHO) en preventie samenbrengt. 

 
Indicatoren 

 
- Het bestaan van een netwerk van partners wordt aangetoond door de uitgewerkte 

acties 
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2. INBRAAK 
 

Uit de lokale veiligheidsdiagnostiek 2016 blijkt dat Roeselare voornamelijk een registratie van 

diefstallen kent, nl. 39,63 % van alle geregistreerde criminaliteit. In 2015 werden 1805 diefstallen en 

afpersingen geregistreerd.  

Het totaal aantal diefstallen kende tot 2011 een stijgende tendens (invloed van de economische crisis?), 

sindsdien zien we terug een daling. De piek lag in 2011 met 2450 geregistreerde diefstallen. 

Ten opzichte van het totaal aantal registraties van diefstal betreft 7,92% woninginbraak (poging tot 

woninginbraak en inbraak in de woning en/of aanhorigheden). 

Dit fenomeen vertoonde de laatste jaren een sterk stijgende tendens. Ten opzichte van 2010 is er een 

quasi verdubbeling. De dalende tendens, ingezet in 2014, wordt in 2015 uitgesproken verdergezet 

(mogelijk onder invloed van de acties in het kader van het cameraschild grenscriminaliteit of de 

verscherpte grenscontroles in het najaar van 2015).  

Eén derde van de geregistreerde feiten betreffen poging tot inbraak, voornamelijk diefstal van juwelen, 

geld, multimedia met een opvallende stijging voor diefstal GSM (smartphones).  
 

2.1. Algemene doelstellingen 

2.1.1 Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van inbraak en/of de 

onveiligheidsgevoelens met betrekking tot inbraak 

 

2.2. Strategische Doelstellingen 

 

2.2.1. Verminderen van het risicogedrag 

 

Operationele doelstellingen 

 

-  Informeren en sensibiliseren van de burgers 

 
Resultaten 

 
- Jaarlijks een gepubliceerd artikel in de stadskrant of stedelijke nieuwsbrieven 

 

- Jaarlijkse update van de preventietips op de stedelijke website 

 

- Uitwerken van een jaarlijkse sensibiliseringscampagne in samenwerking met de 

 
preventiedienst van de politiezone RIHO 

 
Indicatoren 

 
- Aantal gepubliceerde artikels in de stadskrant en de stedelijke nieuwsbrieven 

 

- Aantal updates van de preventietips op de stedelijke website 

 

- Jaarlijkse sensibiliseringscampagne in samenwerking met de preventiedienst van de 

politiezone RIHO 

 
- Aanmoedigen van techno-preventieve beveiligingsmaatregelen in of aan gebouwen 

 
Resultaten 

 
- Actie “preventie in je wijk” 
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Indicatoren 
 

- Aantal acties Preventie in je wijk 
 

- Aantal verstrekte adviezen 
 

- Aantal aanvragen techno-preventief advies 
 

 

2.2.2. De sociale controle bevorderen 

 

Operationele doelstellingen 

 

- Onderzoeken van de mogelijkheden tot het starten van een project om de onderlinge 

 

sociale controle te vergroten 

 
Resultaten 

 
- Analyse naar de mogelijkheden tot het starten van een project om de onderlinge 

sociale controle te vergroten 

 
Indicatoren 

 
- Rapport waarbij de mogelijkheden en voorwaarden tot het starten van een project om 

de onderlinge sociale controle te vergroten weergegeven worden 

 
- Opstarten van een project om de onderlinge sociale controle te vergroten 

 
Resultaten 

 
- Opstart van een project om de onderlinge sociale controle te vergroten 

 
Indicatoren 

 
- Opgestart project om de onderlinge sociale controle te vergroten 
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3. DIEFSTAL VAN EN IN AUTO'S 
 

Uit de lokale veiligheidsdiagnostiek 2016 blijkt dat Roeselare voornamelijk een registratie van 

diefstallen kent, 39.63% van alle geregistreerde criminaliteit.  

Het totaal aantal diefstallen kende tot 2011 een stijgende tendens (invloed van de economische crisis?), 

sindsdien zien we terug een daling.  De piek lag in 2011 met 2450 geregistreerde diefstallen. 

We zien in 2015 een stijging van dit fenomeen (zowel in absolute cijfers als verhoudingsgewijs) van 124 in 

2014 naar 136 in 2015. 

Het aantal gestolen gps toestellen is sinds 2011 terug gestegen, de jaren ervoor was er een opvallende 

daling. Dit toont aan dat het effect van ingebouwde GPS toestellen als zijnde minder diefstalgevoelig 

verdwenen is. 

We zien hierbij vooral diefstal van portefeuille (geld, bankkaart, identiteitskaart, rijbewijs) 

De incidentie van dit feit fluctueert sterk doorheen de jaren. 
 

3.1. Algemene doelstellingen 
3.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van diefstal van en in auto's en/of 

de onveiligheidsgevoelens met betrekking tot diefstal van en in auto's 

 
3.2. Strategische Doelstellingen 

 

3.2.1. Verminderen van het risicogedrag 

 

Operationele doelstellingen 

 

- Informeren en sensibiliseren van de burgers 

 
Resultaten 

 
- Aandacht besteden aan het voorkomen van diefstal van en in auto's via minstens 1 

artikel met tips in de stadskrant of stedelijke nieuwsbrieven of stedelijke website 

 
- Controle door gemeenschapswachten van geparkeerde voertuigen 

gedurende minstens 30 uren 

 
- Controle door gemeenschapswachten van de eventueel zichtbaar aanwezige 

waardevolle voorwerpen in geparkeerde voertuigen gedurende minstens 30 uren. 

 
- Uitwerken van een gepersonaliseerde briefactie om eigenaars attent te maken op 

risicovol gedrag (in samenwerking met de politiezone RIHO) 

 
Indicatoren 

 
- Publicatie van een artikel in de stadskrant of stedelijke nieuwsbrieven of stedelijke 

website 

 
- Aantal uren inzet van gemeenschapswachten ter controle van geparkeerde 

voertuigen  

 
- Aantal uren inzet van gemeenschapswachten ter controle van geparkeerde 

voertuigen op zichtbaar aanwezige waardevolle voorwerpen 
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- Aantal verstuurde brieven naar eigenaars die een risicovol gedrag vertonen 

 

3.2.2. Potentiële daders van overtredingen ontraden 

 

Operationele doelstellingen 

 

- Inzetten van gemeenschapswachten op diefstalgevoelige locaties 

 
Resultaten 

 
- Detectie van diefstalgevoelige locaties (i.s.m politie) 

 

- Minimum 50 uren toezicht door gemeenschapswachten op diefstalgevoelige locaties 

 
Indicatoren 

 
- Bepaling van de diefstalgevoelige locaties (i.s.m politie) 

 

- Aantal uren toezicht door gemeenschapswachten op diefstalgevoelige locaties 
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4. GAUWDIEFSTAL 
 

Uit de lokale veiligheidsdiagnostiek 2016 blijkt dat Roeselare voornamelijk een registratie van 

diefstallen kent, nl 39,63% van alle geregistreerde criminaliteit. 

Het totaal aantal diefstallen kende tot 2011 een stijgende tendens (invloed van de economische crisis?), 

sindsdien zien we terug een daling.  De piek lag in 2011 met 2450 geregistreerde diefstallen. 

Ten opzichte van het totaal aantal registraties van diefstal betreft 4,43% gauwdiefstal 

 
 

4.1. Algemene doelstellingen 

 

4.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van gauwdiefstal en/of de 

onveiligheidsgevoelens met betrekking tot gauwdiefstal 

 
4.2. Strategische Doelstellingen 

 

4.2.1. Verminderen van het risicogedrag 

 

Operationele doelstellingen 

 

- Informeren en sensibiliseren van burgers 

 
Resultaten 

 
- Aandacht besteden aan het voorkomen van gauwdiefstal via minstens 1 artikel met 

 
tips in de stadskrant of stedelijke nieuwsbrieven of stedelijke website 

 
Indicatoren 

 
- Publicatie van een artikel in de stadskrant of stedelijke nieuwsbrieven of stedelijke 

website 

 
- Voeren van actie door gemeenschapswachten om gauwdiefstallen te voorkomen 

 
Resultaten 

 
- Minstens 1 keer per jaar een actie om gauwdiefstal te voorkomen 

 
Indicatoren 

 
- Aantal gevoerde acties om gauwdiefstal te voorkomen 

 

4.2.2. Potentiële daders van overtredingen ontraden 

 

Operationele doelstellingen 

 

- Inzetten van ontradende gemeenschapswachtpatrouilles tijdens grote volkstoelopen: 

 

markt, koopjesdagen, evenementen... 

 
Resultaten 

 
- Minstens 50 uur ontradende gemeenschapswachtpatrouille 

 
Indicatoren 
- Aantal uren ontradende gemeenschapswachtpatrouille 
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5. FIETSDIEFSTAL 
Uit de lokale veiligheidsdiagnostiek 2016 blijkt dat Roeselare vooral een registratie van 

diefstallen kent (39,63% van de totale geregistreerde criminaliteit).  

Uitgesplitst betreft dit in 2015 t.o.v. de totale registratie  28.31 % fietsdiefstal (grootste 

categorie diefstallen) 

o Zowel in absolute getallen als in aandeel zien we dat de dalende tendens in 

2013 gekeerd is. 

o In 2014 was er een opvallende stijging van het aantal geregistreerde 

fietsdiefstallen. Met 654 gestolen fietsen werd in 2014 het aantal geregistreerde 

fietsdiefstallen van de afgelopen jaren 2013 (439) en 2012 (466) al ruimschoots 

overschreden. Hiermee werd zelfs teruggevallen op de cijfers van de jaren 2009 

(562), 2010 (572) en  2011 (618) . 

o Fietsdiefstal kent traditioneel een hoog dark number.  

o Gezien hun hoge concentratie aan gestalde fietsen, zijn stationsomgevingen 

extra gevoelig voor fietsdiefstal.  

o Dit fenomeen werd nader geanalyseerd in het kader van het “Actieplan 

Fietsdiefstal” dat in november 2014 uitgewerkt werd.  

 
 

5.1. Algemene doelstellingen 

 

5.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van 

fietsdiefstal en/of de onveiligheidsgevoelens met betrekking tot 

fietsdiefstal 

 
5.2. Strategische Doelstellingen 

 

5.2.1. Verminderen van het risicogedrag 

 

Operationele doelstellingen 

 

- Informeren en sensibiliseren van de burgers 

 
Resultaten 

 
- Verspreiden van informatie omtrent het afsluiten van fietsen 

 

- Uitgewerkte communicatiecampagne met minstens 1 artikel met tips in 

de stadskrant of stedelijke nieuwsbrieven of stedelijke website 

 
Indicatoren 

 
- Uitgewerkte communicatiecampagne 

 

- Publicatie van een artikel in de stadskrant of stedelijke nieuwsbrieven 

of stedelijke website 

5.2.2. Potentiële daders van overtredingen ontraden 

 

Operationele doelstellingen 
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- Voeren van actie door gemeenschapswachten om fietsdiefstallen te 
voorkomen 

 
Resultaten 

 
- Jaarlijks minimaal 50 uren inzet van gemeenschapswachten in 

diefstalgevoelige omgevingen 

 
- Uitbouwen van samenwerkingsverbanden vb. met politiezone RIHO, 

fietspunt, private beheerders van fietsenstallingen 

- Minimum 250 fietsen worden gelabeld door de gemeenschapswachten 

 
Indicatoren 

 
- Aantal uur inzet van gemeenschapswachten op diefstalgevoelige locaties 

 

- Aantal gelabelde fietsen door de gemeenschapswachten 

 

- Gerealiseerde samenwerking met partners (vb. politiezone RIHO, fietspunt, private 

beheerders van fietsenstallingen) 

5.2.3. Inwerken op de criminogene omstandigheden en omgeving 

 

Operationele doelstellingen 

 

- Stimuleren van het gebruik van de voorziene fietsenstallingen 

 
Resultaten 

 
- De voorziene fietsenstallingen worden optimaal benut 

 
Indicatoren 

 
- De gemeenschapswachten hebben oog voor het toeleiden van fietsers naar de 

voorziene fietsenstallingen 

 
- Advies verlenen in verband met te plaatsen infrastructuur (fietsenstallingen) 

 
Resultaten 

 
- Bij het ontwerp van fietsenstallingen wordt het advies gevraagd van de 

 
preventiedienst 

 
Indicatoren 
- Aantal afgeleverde adviezen door de preventiedienst 
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6. WINKELDIEFSTAL 
 

Uit de lokale veiligheidsdiagnostiek 2016 blijkt dat Roeselare vooral een registratie kent van diefstallen 

(39,63% van alle geregistreerde criminaliteit).  

Uitgesplitst betreft dit in 2015 t.o.v. de totale registratie van diefstal betreft 11,97 % winkeldiefstal (Vooral 

diefstal van kleding , voeding, juwelen). 

Winkeldiefstal is in absolute getallen de laatste jaren sterk toegenomen, in vergelijking met 2000 zien we 

een uitgesproken stijging. 

 
  

6.1. Algemene doelstellingen 

 

6.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van winkeldiefstal en/of de 

onveiligheidsgevoelens met betrekking tot winkeldiefstal 

 
6.2. Strategische Doelstellingen 

 

6.2.1. Verminderen van het risicogedrag 

 

Operationele doelstellingen 

 

- Verbeteren van het veiligheidsgevoel bij stadsgebruikers door verhoogd toezicht van 

 

gemeenschapswachten in de winkelgebieden. 

 
Resultaten 

 
- Minimum 50 uur toezicht door de gemeenschapswachten in de winkelgebieden 

 
Indicatoren 

 
- Aantal uren herkenbaar toezicht door de gemeenschapswachten in de 

winkelgebieden 

 
6.2.2. Potentiële daders van overtredingen ontraden 

 

Operationele doelstellingen 

 

- Medewerking aan de preventiecampagne 'er is meer controle dan je denkt' van de 

 

politiezone RIHO 

 
Resultaten 

 
- De gemeenschapswachten werken actief mee aan de preventiecampagne 'er is meer 

controle dan je denkt' van de politiezone RIHO 

 
Indicatoren 

 
- Aantal bezoeken bij handelaars door de gemeenschapswachten in het kader van de 

preventiecampagne 'er is meer controle dan je denkt'. 

 
- Inzetten van ontradende gemeenschapswachtpatrouilles tijdens gevoelige periodes (oa 

 

woensdagnamiddag, koopjesdagen,...) 
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Resultaten 

 
- Minstens 50 uur ontradende gemeenschapswachtpatrouille tijdens gevoelige periodes 

 
Indicatoren 

 
- Aantal uren ontradende gemeenschapswachtpatrouille 
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7. GEWELD IN SCHOOLMILIEU 
 

Naar aanleiding van een ernstig pestincident in 2012 werd de ronde tafel grensoverschrijdend gedrag in 

en rond schoolomgevingen opgericht. Dit multidisciplinair overleg bestaat uit scholen, CLB, 

welzijnsactoren, politie en justitie. De thema's waarrond gewerkt wordt zijn: pesten, spijbelen, illegale 

middelen en criminele feiten. Dit overleg is uitgesplitst in verschillende werkgroepen met als doelstelling 

tot een geïntegreerde aanpak rond deze thema's te komen. 
 

7.1. Algemene doelstellingen 

 

7.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van geweld in schoolmilieu en/of 

de onveiligheidsgevoelens met betrekking tot geweld in schoolmilieu 

 
7.2. Strategische Doelstellingen 

 

7.2.1. Een geïntegreerde en integrale aanpak bevorderen 

 

Operationele doelstellingen 

 

- Creatie van overleg info uitwisseling tussen scholen, CLB, welzijnsactoren, justitiële 

 

actoren en politie in verband met grensoverschrijdend gedrag in en rond 

 

schoolomgevingen 

 
Resultaten 

 
- Bestaan van werkengroepen omtrent spijbelen, pesten, illegale middelen en crimineel 

gedrag met jaarlijks 2 overlegmomenten. 

 
- Organisatie van een jaarlijks informatief moment/ overlegmoment tussen de scholen, 

 
CLB, welzijnsactoren, justitiële actoren en politie 

 
Indicatoren 

 
- Aantal samenkomsten werkgroep 

 

- Organisatie van een jaarlijks informatief moment 
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8. DRUGGERELATEERDE MAATSCHAPPELIJKE OVERLAST 
 

Als één van de dertien centrumsteden, ondervindt ook Roeselare de laatste jaren meer 

druggerelateerde overlast. Dit wordt bewezen door enkele onderzoeken die de laatste periode werden 

gevoerd (cfr. lokale veiligheidsdiagnostiek), de opkomst van diverse initiatieven om de overlast te 

beperken en de verscheidene signalen uit diverse hoeken. 

Vanaf 2010 kunnen gebruikers van illegale drugs, die door andere voorzieningen, van welke aard ook, 

niet (meer) of onvoldoende bereikt worden en voor wie een multidisciplinaire begeleiding is 

aangewezen,  terecht in het MSOC antennepunt Roeselare. Het antennepunt richt zich op mensen met 

een polydruggebruik waarbij heroïne het hoofdproduct is en waarbij een desintegratie op verschillende 

levensdomeinen aanwezig is. Ook familieleden, partners, vrienden van deze mensen zijn bij het 

antennepunt welkom.  

 

8.1. Algemene doelstellingen 

 

8.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van druggerelateerde 

maatschappelijke overlast en/of de onveiligheidsgevoelens met betrekking tot 

druggerelateerde maatschappelijke overlast 

8.2. Strategische Doelstellingen 

 

8.2.1. De resocialisatie van druggebruikers bevorderen 

 

Operationele doelstellingen 

 

- Het beperken van de druggerelateerde maatschappelijke overlast door het verhogen van de 

levenskwaliteit van gebruikers en het terugdringen van schadelijke gevolgen van het 

druggebruik voor de gebruikers, maar ook voor de leefomgeving in de heel brede zin 

Resultaten 

 
- Ondersteuning van de cliënt bij problemen met huisvesting, tewerkstelling, zinvolle vrije 

tijdsbesteding,, gerechtelijke problemen, sociale administratie edm 

 
- Creëren van een sterk netwerk tussen partners met oog op goede doorverwijzing van de 

cliënt in functie van eigen noden en behoeften (sector arbeid, vrije tijd, wonen, enz....) 

Indicatoren 

 
- Aantal cliënten in MSOC is minimum 70 binnen de bestaande bezetting 
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9.  SOCIALE OVERLAST 
 

In 2015 is er een opvallende stijging van het aantal vaststellingen in het kader van GAS. Dit is vooral 

te wijten aan de toevloed van dossiers ‘stilstaan en parkeren’.  In Roeselare betreft dit 89% van alle 

GAS dossiers. 

 

Het aantal vastgestelde inbreuken is in 2013 sterk gedaald ten aanzien van de vorige jaren. (van 1 

317 in 2012 naar 622 in 2013) 

Dit is te wijten aan het invoeren van een  indirecte belasting voor vervoer van personen  in een 

politievoertuig (in plaats van een GAS sanctie).   Er werden hiervoor in 2012 378 GAS dossiers 

opgemaakt. Anderzijds is er, in absolute cijfers, ook een sterke terugval in het aantal vastgestelde 

inbreuken op het parkeren op parkings voorbehouden voor het stadspersoneel of op plantsoenen ( 

van 476 in 2012 naar 241 in 2013). 

 

Er worden vooral vaststellingen gedaan wat betreft  

o gebruik van het openbaar domein (inname openbaar domein, schade aan openbaar domein, 

parkeren op parking voorbehouden voor stadspersoneel of op plantsoenen,..)  

o Rein houden van de openbare wegen (wildplassen, sluikstorten, zwerfvuil,….) 

o Gemengde inbreuken (kleine criminaliteit  die mits akkoord van de procureur des Konings via 

een gemeentelijke administratieve sanctie kan gesanctioneerd worden), deze werden 

ingevoerd in 2012. 

 
  

9.1 Algemene doelstellingen 

 

 9.1.1 Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van sociale overlast en/of 

de onveiligheidsgevoelens met betrekking tot sociale overlast 

9.2 Strategische Doelstellingen 

 

9.2.1 Een geïntegreerde en integrale aanpak bevorderen 

 

Operationele doelstellingen 

 

- Creatie van overleg tussen stad en politie met betrekking tot de aanpak van sociale overlast 

 
Resultaten 

 
- Bestaan van overleg tussen stad en politie met betrekking tot de aanpak van sociale 

overlast 

 
Indicatoren 

 
- Aantal samenkomsten overlegorgaan 

 

29/35



21 

 

9.2.2 Potentiële daders van overtredingen ontraden 
 

  Operationele doelstellingen 
 

- Inzet van de equipe gemeenschapswachten in de wijken om sociale overlast te detecteren 

en signaleren en door middel van preventieve aanwezigheid de impact ervan op het 

veiligheidsgevoel te beperken. 

Resultaten 

 - Snellere doorstroom van signalen van sociale overlast met oog op structurele aanpak en 

positief effect op de veiligheidsbeleving. 

 

Indicatoren 
 

- aantal uren inzet van gemeenschapswachten in de wijken   

- aantal doorgeven meldingen van sociale overlast   
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10. ADMINISTRATIEF SANCTIONEERBARE OVERLAST 
 

In 2015 is er een opvallende stijging van het aantal vaststellingen in het kader van GAS te wijten aan 

de toevloed van dossiers ‘stilstaan en parkeren’. In Roeselare betreft dit 89% van alle GAS dossiers. 

Het aantal vastgestelde inbreuken is in 2013 sterk gedaald ten aanzien van de vorige jaren. (van 1 

317 in 2012 naar 622 in 2013) 

Dit is te wijten aan het invoeren van een  indirecte belasting voor vervoer van personen  in een 

politievoertuig (in plaats van een GAS sanctie).  Er werden hiervoor in 2012 378 GAS dossiers 

opgemaakt. Anderzijds is er, in absolute cijfers, ook een sterke terugval in het aantal vastgestelde 

inbreuken op het parkeren op parkings voorbehouden voor het stadspersoneel of op plantsoenen ( 

van 476 in 2012 naar 241 in 2013). 

Er worden vooral vaststellingen gedaan wat betreft  

o gebruik van het openbaar domein (inname openbaar domein, schade aan openbaar domein, 

parkeren op parking voorbehouden voor stadspersoneel of op plantsoenen,..)  

o Rein houden van de openbare wegen (wildplassen, sluikstorten, zwerfvuil,….) 

o Gemengde inbreuken (kleine criminaliteit  die mits akkoord van de procureur des Konings via 

een gemeentelijke administratieve sanctie kan gesanctioneerd worden), deze werden 

ingevoerd in 2012. 

 
  

10.1 Algemene doelstellingen 

10.1.1 Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van administratief 

sanctioneerbare overlast en/of de onveiligheidsgevoelens met betrekking tot 

administratief sanctioneerbare overlast 

10.2 Strategische doelstellingen 
 

 10.2.1 Potentiële daders van overtredingen ontraden 

 

Operationele doelstellingen 
 

-  Informeren en sensibiliseren van burgers 

 
Resultaten 

- Informatie omtrent administratief sanctioneerbare overlast op de stedelijke website 

- Uitwerken van een jaarlijkse sensibiliseringscampagne omtrent een specifiek aspecten van 

administratief sanctioneerbare overlast 

 
Indicatoren 

- Informatie omtrent administratief sanctioneerbare overlast op de stedelijke website 

- Jaarlijks een uitgewerkte sensibiliseringscampagne 

- Inzetten van ontradende gemeenschapswachtpatrouilles op kwetsbare locaties 

 

 
Resultaten 

- Minstens 50 uur ontradende gemeenschapswachtpatrouille 

 
Indicatoren 
 Aantal uren ontradende gemeenschapswachtpatrouille 
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11. GEWELDDADIGE RADICALISERING 
 

Vanuit het local task force radicalisering (Lokale politie, federale politie, OCAD, Staatsveiligheid en 

militaire inlichtingsdienst) wordt gemeld dat het aantal personen dat bijzondere aandacht verdient 

toeneemt. 

In de omzendbrief van 21 augustus 2015 (Binnenlandse Zaken en Justitie) betreffende de informatie 

uitwisseling rond en de opvolging van de foreign terrorist fighters (FTF) wordt het initiatief tot het 

oprichten van een LIVC (lokale integrale veiligheidscel) bij de burgemeesters gelegd. 

 
  

11.1 Algemene doelstellingen 

 

11.1.1 Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van gewelddadige 

radicalisering en/of de onveiligheidsgevoelens met betrekking tot gewelddadige 

radicalisering 

11.2 Strategische doelstellingen 
 

 11.2.1 Potentiële daders van overtredingen ontraden 
 

Operationele doelstellingen 

  
 -Onderzoeken van de mogelijkheden om weerbaarheidsversterkend te werken naar jongeren, 

intermediairs (detectie) toe 

  
Resultaten 
 
- overzicht van de mogelijkheden om weerbaarheidsversterkend te werken 
 
Indicatoren 

              - overzicht van de mogelijkheden om weerbaarheidsversterkend te werken 

 

11..2.2 Een geïntegreerde en integrale aanpak bevorderen 

 

Operationele doelstellingen 

 

- Creatie van overleg/ info uitwisseling tussen sociale, preventieve actoren, local task force en 
bestuurlijke overheid  i.v.m. gewelddadige radicalisering  

 
Resultaten 

 
- Bestaan van overleg/ info uitwisseling tussen sociale, preventieve actoren, local task force 

en bestuurlijke overheid  i.v.m. gewelddadige radicalisering   

- Organisatie van een jaarlijks infomoment naar betrokken actoren 

 
Indicatoren 

 
- Aantal samenkomsten overlegorgaan 

- Organisatie van een jaarlijks infomoment 

 

32/35



24 

 

12 CYBERCRIMINALITEIT 
 
 

We zien dat het aantal dossiers informaticacriminaliteit de afgelopen jaren een stijgende tendens kent.  Van 

11 feiten in 2010 tot 58 feiten in 2015. 

 
  

12.1Algemene doelstellingen 

 

12.1.1 Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van cybercriminaliteit 

en/of de onveiligheidsgevoelens met betrekking tot cybercriminaliteit 

12.2 Strategische doelstellingen 
 

 12.2.1 Verminderen van het risicogedrag 

 

Operationele doelstellingen 
 

-  Informeren en sensibiliseren van burgers 

 
Resultaten 

 

- Informatie omtrent cybercriminaliteit op de stedelijke website en folderaanbod 

 

 
Indicatoren 

- Informatie omtrent administratief sanctioneerbare overlast op de stedelijke website 
- folderaanbod  
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Dit strategische veiligheids- en preventieplan werd ondertekend te 

Brussel op __/__/____ 

 

 
 
 

 

Voor de Federale Staat, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De Heer Pieter De Crem   

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken 

 
 

 

Voor de Gemeente, 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Heer Kris Declercq, Burgemeester 

 

en 
 
 
 
 
 
 
 

 

De Heer Geert Sintobin, Algemeen directeur 
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23 maart 2020 19:11 - De voorzitter sluit de zitting

Aldus gedaan in zitting van 23 maart 2020

Geert Sintobin
Algemeen directeur

Piet Delrue
Voorzitter gemeenteraad


