
 
 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2013. 
 

Aanwezig:         35 raadsleden 
Luc Martens: burgemeester 

Bart Wenes: voorzitter gemeenteraad 
Michèle Hostekint, Filiep Bouckenooghe, Griet Coppé, Henk Kindt, Nathalie Muylle, Kris 

Declercq, José Debels en Marc Vanwalleghem, schepenen; 
Frans Dochy, Dirk Lievens, Filip Deforche, Frederik Declercq, Peter Logghe, Geert Huyghe, Ria 

Vanzieleghem, Annelies Carron, Tania Feys, Brecht Vermeulen, Mieke Van Hootegem, Justine 
Pillaert, Siska Rommel, Daniel Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, Filiep 

Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, Francis Reynaert, Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt, Gerdi 
Casier, Frederik Nuytten, Leen Sercu, Immanuel De Reuse, Yana Debusschere en Stefaan Van 

Coillie, raadsleden. 
Geert Depondt, OCMW-voorzitter-schepen: met raadgevende stem. 

Johan Leenknecht, stadssecretaris. 
 

 
 

AGENDAPUNT nr. 14 
 

Subsidiereglement voor de renovatie van grafmonumenten. Voorlegging tot goedkeuring. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

De stad Roeselare was de voorbije 3 jaar projectpartner in het grensoverschrijdend project 
‘Sociale Innovatie- Instandhouding klein religieus erfgoed’. Hoofddoel van dit project was de 

restauratie van klein religieus erfgoed door middel van sociale tewerkstelling. Onder de noemer 
‘klein religieus erfgoed’ vallen graftekens, kruisen, kapellen, heiligenbeelden, en dergelijke, die 

van lokaal, cultureel of historisch belang zijn; 
  

De activiteiten die met dit project gepaard gingen werden in september 2013 afgerond. Met 
als resultaat dat er in Roeselare op de oude stedelijke begraafplaats (Blekerijstraat) en op de 

begraafplaats in Beveren in totaal 86 belangrijke grafmonumenten aangepakt werden; 
 

Er werd vastgesteld dat er verder behoefte is naar de renovatie van het klein religieus erfgoed. 
Dit funerair erfgoed getuigt van een rijk verleden en vormt een beeld van het leven van vroeger. 

Dankzij de vaak unieke vormgeving en ligging van de grafmonumenten gaf men uiting aan 
overtuiging, sociale status en rijkdom;  

 
Nu het SIRE project eind 2013 werd afgerond wordt voorgesteld, met het oog op het behoud 

van de graven met een bepaalde erfgoedwaarde, aan de concessiehouder of aan de persoon 
die het peterschap heeft verworven van het grafmonumenten de mogelijkheid te bieden om een 

toelage te bekomen om het graf te renoveren en in stand te houden; 
 

De subsidie kan slechts éénmaal verkregen worden om de 10 jaar en de aanvraag kan enkel 
gebeuren door de concessiehouder of diegene die het peterschap heeft verworven over het 

grafmonument. Het bedrag wordt vastgesteld op 50 % van de totale kostprijs van de 
restauratie (exclusief BTW) met een maximum van €2500;  

 
  



In de begroting wordt jaarlijks 5000 euro worden voorzien worden op begrotingsartikel 
878/331-01; 

 
Gelet op art. 42 en 43  van het gemeentedecreet; 

 
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun  verslag; 

 
Ter zitting wordt de volgende tekst  

“Het bedrag wordt vastgesteld op 50 % van de totale kostprijs van de restauratie (exclusief 
BTW) met een maximum van €2500.” 

als volgt aangepast: 
“Het bedrag wordt vastgesteld op 50 % van de totale kostprijs van de restauratie (exclusief 

BTW). Een maximum van €2500 wordt als basis voor de subsidieaanvraag gebruikt.” 
 

BESLUIT, met algemene stemmen – 3 neen (Filip Deforche, Peter Logghe en Immanuel De 

Reuse) 
 

 
Enig artikel : Het subsidiereglement voor de renovatie van grafmonumenten, waarvan één 

exemplaar met de agenda van heden werd verstuurd, wordt met ingang van 01.01.2014 als 
volgt goedgekeurd: 

 

Subsidiereglement voor de renovatie van grafmonumenten 

 
 

Artikel 1 – Doel 
 

 Het funerair erfgoed getuigt van een rijk verleden en vormt een beeld van het leven van 
vroeger. Dankzij de vaak unieke vormgeving en ligging van de grafmonumenten gaf men 

uiting aan overtuiging, sociale status en rijkdom. Deze projectsubsidie wil bijdragen om 
dit waardevolle erfgoed in haar oorspronkelijke glorie te behouden en de 

concessiehouders aanmoedigen tot renovatie. 

 
 

Artikel 2 – Definities  
 

 

 Concessie 

Een concessie is een gebruiksvergunning voor een perceel grond op de begraafplaats. 
Deze wordt door het College van Burgemeester en Schepenen toegestaan voor een 

bepaalde periode.  De verkrijger van de concessie of concessiehouder krijgt dus het 
gebruiksrecht. 

 

 Peterschap 

Peterschap over een grafmonument wordt door het College van Burgemeester en 
Schepenen voor 10 jaar aan organisaties, personen of groepen toegekend na 

verstrijken van de concessietermijn. Zij verbinden zich er toe in ruil het monument 
indien nodig te restaureren en te onderhouden. 

 

 Intergemeentelijke onroerende erfgoeddienst 

Een intergemeentelijke onroerende erfgoeddienst maakt het erfgoed uit de eigen stad 
en regio toegankelijk voor een zo breed mogelijk publiek. Zij bevorderen de 
samenwerking, bouwen netwerken uit, experimenteren en ontsluiten het lokale erfgoed 

en zetten daarbij in op de zorg voor het erfgoed. 
 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vergunning
http://www.erfgoedcellen.be/item.php?itemno=1_92&lang=NL


Artikel 3 – Voorwaarden 
 

 

 Het grafmonument dient omwille van zijn kunsthistorische, historische, volkskundige 

en/of landschappelijke waarde belangrijk te zijn voor het funeraire patrimonium.  

 
 

 De subsidie kan slechts 1 maal verkregen worden om de 10 jaar. 
 

 

 De aanvraag kan enkel gebeuren door de concessiehouder of diegene die het 

peterschap heeft  verworven over het grafmonument (natuurlijke persoon of vereniging) 
 

 
 

Artikel 4 – Bedrag subsidie 
 

 

 Het bedrag van de subsidie wordt vastgesteld op 50 % van de totale kostprijs van de 

restauratie van het grafmonument (exclusief BTW). Een maximum van €2500 wordt 
als basis voor de subsidieaanvraag gebruikt. 

 

 De subsidie wordt toegekend binnen de grenzen van het jaarlijks voorziene budget 

opgenomen in de lijst met nominatief toegekende subsidies van de beleidsnota. 

 
 

 
 

Artikel 5 – Aanvraagprocedure 
 

 

 De subsidie kan enkel aangevraagd worden door invulling van het voorziene 

aanvraagformulier en vóór de werken worden aangevat. 
Dit formulier kan verkregen worden op de dienst Burgerlijke Stand Botermarkt 2 8800 

Roeselare of online via de website van stad Roeselare. 
Na invulling en ondertekening dient het formulier samen met de nodige plannen (indien 

beschikbaar), studies, foto’s, beschrijving en raming worden bezorgd aan het College 
van Burgemeester en Schepenen, ter attentie van de dienst begraafplaatsen 

Botermarkt 2 8800 Roeselare. 
 

 De werken mogen slechts worden aangevat na principieel akkoord van de stad voor de 
toekenning van de subsidie.  Dit akkoord wordt schriftelijk meegedeeld aan de 

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

 
Indien de aanvraag gebeurt door een vereniging of rechtspersoon dient het 

aanvraagformulier ondertekend te worden door de personen die gemachtigd zijn de 
vereniging/rechtspersoon te verbinden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt uitsluitend 

bij de vereniging/rechtspersoon zelf. De Stad is niet gehouden deze machtiging te 
controleren. 

 

 Indien een subsidieaanvraag wordt ingediend waarbij het aanvraagformulier niet of niet 

volledig is ingevuld en/of waarbij de nodige stukken ontbreken, zal de aanvraag als 
onontvankelijk worden afgewezen. 

 
  



 
Artikel 5 Bis – Toekenningsprocedure 

 

 De aanvraag zal behandeld worden door een jury samengesteld uit de 

begraafplaatsbeheerder en een deskundige funerair erfgoed van de intergemeentelijke 

onroerende erfgoeddienst. De jury beslist over de toekenning van de subsidie. 
 

 De historische, artistieke, volkskundige of socioculturele waarde van het grafmonument 
of de overledenen zullen als criteria inzake beoordeling worden gebruikt. 

 

 De subsidie wordt slechts toegewezen op voorwaarde dat de aanvrager er zichzelf en 

zijn rechtsopvolger schriftelijk toe verbindt om: 
o na uitvoering van de restauratiewerken aan het grafmonument waarvoor 

subsidie wordt verleend niets te wijzigen;  
o het grafmonument  zorgvuldig te onderhouden en; 

o het stadsbestuur het recht te verlenen de nodige werken uit te voeren op 
kosten van de aanvrager en zijn rechtsopvolger, indien de hogergenoemde 

verbintenissen niet worden nageleefd. 
 

Artikel 6 – Uitbetaling 
 

 De subsidie wordt definitief vastgesteld op voorlegging van de betaalde facturen. 
 

 De subsidie, zal pas worden uitbetaald op het rekeningnummer zoals vermeld op het 

aanvraagformulier nadat  de werken goed bevonden worden volgens de regels van de 
restauratiekunst en goedgekeurd door het Stadsbestuur. 

 
 

Artikel 7 – Controle 
 

 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. 
 

 
Artikel 8- Betwistingen/beroep 

 

 Alle betwistingen over de toepassing van dit reglement worden beslecht door het 

College van Burgemeester en Schepenen.  
Betwistingen moeten, binnen één maand na kennisgeving van de beslissing over de 

toekenning van de subsidie aan de subsidieaanvrager, per aangetekende brief of afgifte 
tegen ontvangstbewijs gericht worden aan het College van Burgemeester en 

Schepenen, Botermarkt 2, 8800 Roeselare. De postdatum of datum op het 
ontvangstbewijs gelden als bewijs.  

 
  



 
Artikel 9 – Inwerkingtreding 

 

 Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2014.  

 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 16 december 2013. 

 
 

 
(get)Johan Leenknecht      (get)Bart Wenes 

Stadssecretaris       Voorzitter gemeenteraad 
 

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL 
 

 
 

Johan Leenknecht       Luc Martens 
Stadssecretaris       Burgemeester 

 


