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Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Notulen Zitting van 20 januari 2020

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Piet Delrue, Voorzitter; 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 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 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; mevrouw Lieve Lombaert; de heer Bart De 
Meulenaer; mevrouw Justine Pillaert; de heer Gerdi Casier; de heer Dieter Carron; de 
heer Bert Wouters; mevrouw Margot Wybo; de heer Geert Sintobin, Algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Caroline Martens; mevrouw Deniza Miftari

20 januari 2020 20:44 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING

1 2020_RMW_00001 Notulen en zittingsverslag van de zitting van 
de raad voor maatschappelijk welzijn van 16 
december 2019 (openbare zitting) en 17 
december 2019 - Goedkeuring

Beschrijving
Bijlagen

1. OCMW-N20191216-O
2. OCMW-N20191217

Context en argumentatie
In toepassing van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn 
worden de notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van de raad voor 
maatschappelijk welzijn van 16 december 2019 ter goedkeuring voorgelegd.

In toepassing van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn 
worden de notulen en het zittingsverslag van de zitting van de raad voor maatschappelijk 
welzijn van 17 december 2019 ter goedkeuring voorgelegd.
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Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van de raad voor 
maatschappelijk welzijn van 16 december 2019 worden goedgekeurd.

Artikel 2
De notulen en het zittingsverslag van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn 
van 17 december 2019 worden goedgekeurd.

2 2020_RMW_00004 266/006-2019 - RSL op Post - Perceel 
binnenafwerking - Lastvoorwaarden en 
gunningswijze - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 77-78 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. 20191230 ontwerpbestek
2. 20191230 Raming
3. 20191204 plan binnenafwerking_vast meubilair
4. 20191204 plan_0_grondplan
5. 20191204 plan_-1_kelder - riolering
6. 20191204 plan_1_verdieping +1
7. 20191204 plan_2_verdieping +2
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8. 20191204 plan_3_dakenplan
9. 20191204 plan_gevels
10. 20191204 plan_snedes
11. 20190724 VG-plan

Voorgeschiedenis
Het OCMW Roeselare plant een herlocalisatie, met ontwikkeling van een nieuw 
dienstverleningsconcept, van diensten van het OCMW Roeselare en stakeholders (de stad 
Roeselare, De Kringwinkel Midwest vzw en de Graancirkel vzw) naar het voormalig bpost-
gebouw. OCMW Roeselare werd in december 2016 eigenaar van het pand in de 
Brugsesteenweg 44/Hugo Verrieststraat 117. De OCMW-raad keurde het projectcharter 
'RSL Op post', goed op 14 december 2016, met volgende doelstellingen: een plek in de 
stad die bijdraagt tot: (1) verbeteren van de kwaliteit van leven bij (kwetsbare) burgers, 
(2) talentontwikkeling en (3) een socio-cultureel lab voor nieuwe initiatieven van burgers 
en organisaties.

De OCMW-raad stelde vzw Timelab aan voor inhoudelijke projectcoördinatie RSL Op Post 
op 31 mei 2017, voor de periode van juni 2017 tot 31 december 2019.

De OCMW-raad keurde op 2 mei 2018 de voorontwerpplannen voor de toekomstige 
indeling en aanpassing van het gebouw goed, met bijhorende begroting voor de nodige 
gebouw-technische investeringen en toekomstig businessmodel voor exploitatie van RSL 
Op Post.

De OCMW-raad stelde op 2 mei 2018 architect Guido Schaubroeck, Architectenbureau 
bvba, aan als externe coördinator voor de technische, logistieke en architecturale 
ondersteuning. De heer Guido Schaubroeck stelde, samen met de partners (stad en 
OCMW Roeselare, De Kringwinkel, de Graancirkel) een duurzaam (ver)bouwprogramma 
op, dat niet alleen tegemoet komt aan noden van de toekomstige partners maar ook 
ruimte biedt voor verdere co-creatie en innovatieve dienstverlening in het gebouw. Er is 
aandacht voor duurzaamheid op 

 ecologisch vlak: energie-efficiënter, vergroenen
 economisch vlak: minimale veranderingen, maximaal delen, gebouwtechnisch 

beheersbaar en verhuurbaar
 sociaal vlak: toegankelijk en open voor iedereen

Dit project en (ver)bouwprogramma werd ingediend bij en goedgekeurd door de Vlaamse 
overheid voor projectsubsidie in kader van stadsvernieuwing, oproep 2018, op 5 oktober 
2018. Er wordt een projectsubsidie van € 900.000 toegekend aan de stad voor de 
investeringen inzake duurzaamheidsaanpassingen aan het gebouw.

Context en argumentatie
In het kader van de opdracht “RSL op Post: perceel binnenafwerking” werd op 
05 december 2019 een bestek met nr. 266/006-2019 (W1903 127) opgesteld door de 
ontwerper, SCHAUBROECK Guido Architectenbureau bvba, in samenwerking met de 
dienst Aankopen.

Het ontwikkelde bouwprogramma wordt uitgevoerd, rekening houdende met de 
voorwaarden van de omgevingsvergunning zoals geformuleerd in het besluit van het 
college van burgemeester en schepenen van 08 juli 2019 tot het verlenen van een 
omgevingsvergunning.
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De voorgestelde werken zijn noodzakelijk om tegemoet te komen aan de beoogde 
dienstverlening en de vooropgestelde normen en regelgeving op vlak van duurzaamheid, 
toegankelijkheid, veiligheid, personeelscomfort, ….

Na uitvoering van deze werken biedt de locatie voldoende uitgeruste ruimte voor het 
ontwikkelde dienstverleningsconcept, met name:

1. basis-dienstverlening voor kwaliteit van leven: De Kringwinkel, Eco-Café, 
Graancirkel, Brugteam en Nachtopvang

2. socio-culturele dienstverlening: makerslab, workshop/lesruimte, 
ontmoetingsruimte, keukenruimte, …  

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 251.222,34 excl. btw of 
€ 303.979,03 incl. 21% btw medecontractant.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

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

Advies
Ondersteuning - Gebouwen/fac beheer
Gunstig advies

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Kosten ten laste van het budget van het OCMW:

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

Besluit
Fractiestemming
- 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 bestek met nr. 266/006-2019 (W1903 127) van 05 december 2019 en de raming 
voor de opdracht “RSL op Post: perceel binnenafwerking”, opgesteld door de ontwerper, 
SCHAUBROECK Guido Architectenbureau bvba, in samenwerking met de dienst 
Aankopen, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien 
in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
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overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming 
bedraagt € 251.222,34 excl. btw of € 303.979,03 incl. 21% btw medecontractant.

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.

3 2020_RMW_00003 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: 2019) een evaluatieverslag voor aan de raden 
van de deelgenoten.

Dit verslag omvat een evaluatie van de verzelfstandiging, waarover de raden van de 
deelgenoten zich binnen drie maanden dienen uit te spreken.

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
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Er zijn geen financiële gevolgen voor het OCMW.

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.

BESLOTEN ZITTING

20:47 - De voorzitter opent de besloten zitting

4 2020_RMW_00002 Notulen van de gesloten zitting van de raad 
voor maatschappelijk welzijn van 16 
december 2019 - Goedkeuring

Beschrijving
Bijlagen

1. OCMW-N20191216-G

Context en argumentatie
In toepassing van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn 
worden de notulen van de gesloten zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 
16 december 2019 ter goedkeuring voorgelegd.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De notulen van de gesloten zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 16 
december 2019 worden goedgekeurd.

20 januari 2020 20:49 - De voorzitter sluit de zitting
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Aldus gedaan in zitting van 20 januari 2020

Geert Sintobin
Algemeen directeur

Piet Delrue
Voorzitter raad voor maatschappelijk 
welzijn


