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PERSCOMMUNIQUÉ 
na de gemeenteraad van 27 augustus 2008 

 
Collegebeslissing teruggeschroefd onder druk van SVVO 
Overleg aan de basis van goeie beslissingen ?!  
De gemeenteraad keurde de huurovereenkomst goed voor het plaatsen van klascontainers 
in de afdeling Oosterzele van het gemeentelijk onderwijs. Raadslid Filip Michiels stelde 
enkele bijkomende vragen over de accommodatie voor de afdelingen in Scheldewindeke en 
Balegem. (zie ook SVVO-Persbericht 26_08_08.pdf ) 
 
Er werd tot op heden nog niet gestart met het creëren van bijkomende (klas)lokalen in 
Balegem. Ter zitting stelde de bevoegde schepen dat het in eerste instantie de bedoeling 
was om dit met gemeentelijk personeel te realiseren, maar dat dit – wegens de 
vakantieperiode – niet mogelijk was. De schepen stelde dat ze op woensdagnamiddag 27 
augustus vernomen had dat de offertes intussen binnen waren, en dat men nu zou starten 
met de aanbesteding. SVVO had graag vernomen vanaf wanneer deze offertes reeds 
werden ingediend. Hopelijk blijft het dossier niet op één of ander bureau liggen… 
 
Aansluitend werd de renovatie van de afdeling Scheldewindeke nog maar eens opnieuw 
aangekondigd. Het schepencollege hoopt de werken deze keer te kunnen gunnen in de loop 
van de maand oktober 2008. 
 
Wat de verhuis van de leerlingen naar een oud klaslokaal betreft (zie eveneens persbericht 
van 26 augustus), stelden schepen Cottenie en schepen Verdonck op de gemeenteraad dat 
dit niet alleen werd beslist voor de senioren. De klas zou ook dienst doen als computerklas 
voor de 3 afdelingen van het GILO.  
 
Schepen Cottenie stelde op de gemeenteraad dat de beslissing om deze klas in te richten in 
de afdeling Windeke (waardoor de leerlingen verhuisd werden naar een oud – af te breken – 
klaslokaal), werd genomen om “meer uitstraling te geven aan de afdeling Scheldewindeke. 
Het moet een signaal zijn dat we Windeke als afdeling van het gemeentelijk onderwijs niet uit 
het oog verliezen.” Deze beslissing werd toen genomen zonder overleg met het personeel 
vooraf. 
 
SVVO vernam ondertussen dat er – n.a.v. het communiqué van SVVO  - ook van 
verschillende ouders van leerlingen uit de gemeenteschool klachten werden overgemaakt 
aan het schepencollege. Uiteindelijk werd de beslissing om de leerlingen naar een oude klas 
te verhuizen, na een vergadering met het personeel en met de ouders teruggeschroefd 
op de vergadering van het schepencollege van 9 september jl. SVVO bekwam dus wat werd 
nagestreefd: de kinderen kunnen opnieuw les volgen in een degelijke klas. Nu volgt hopelijk 
de renovatie van de school op korte termijn. 
 
SVVO stelt een 2e keer op 2 gemeenteraden tijd vast dat een dossier wordt behandeld op de 
gemeenteraad zonder enig overleg. Eerder zorgde het dossier van het 
volwassenenonderwijs al voor de nodige commotie omdat een beslissing werd getroffen 
zonder overleg. Nu gebeurde iets gelijkaardig. Telkens vroeg SVVO om overleg te plegen. 
Hopelijk worden in de toekomst wel de nodige lessen getrokken… 
 
Een primeur: inspraak, maar dan voor heel eventjes… 
Hoewel op de agenda van de gemeenteraad een kennisname vermeld stond van een 
verzoekschrift betreffende de inschrijvingstarieven van de muziekschool en de daaraan 
gekoppelde afbouw, behandelde de meerderheid dit punt toch als een gewoon agendapunt.  
 
Na een korte toelichting door één van de indieners van het verzoekschrift (waarin werd 
gepleit om het volwassenenonderwijs muziek in Oosterzele te behouden) werd het moment 
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van inspraak al snel in de kiem gesmoord. Het schepencollege legde de gemeenteraad op 
om het verzoekschrift naar het college van burgemeester en schepenen te verwijzen. Het 
college zou het verzoekschrift zelf behandelen en hierop in de gemeenteraad van oktober 
een antwoord geven. 
 
Raadslid Filip Michiels pleitte er voor om het verzoekschrift naar een werkgroep te verwijzen, 
waarin meerderheid, oppositie, directie en een vertegenwoordiging van de leerkrachten 
samen aan een degelijke oplossing voor het ‘probleemdossier’ kunnen werken. 
 
SVVO had na de gemeenteraad van juni reeds een procedureklacht ingediend bij de 
gouverneur, om het raadsbesluit te laten schorsen of vernietigen. De toezichthoudende 
overheid heeft inmiddels reeds enige tijd het dossier opgevraagd bij de gemeente, maar 
deze laatste had tot de datum van de gemeenteraad nagelaten om het dossier over te 
maken aan de diensten van de gouverneur. Hierdoor kon de klacht nog niet ten gronde 
behandeld worden, en kan de meerderheid dus gewoon de raadsbeslissing uitvoeren, en 
m.a.w. de nieuwe leerlingen doorverwijzen naar de hoofdschool in Zottegem. De 
meerderheid weigert(?) dus waarschijnlijk voorlopig om het dossier over te maken, en zo tijd 
te winnen…. 
 
SVVO heeft intussen een aanvullende inhoudelijke klacht ingediend bij de gouverneur. De 
VVSG bevestigde aan onze fractie dat, wanneer het raadsbesluit van 16 juni (over de 
afbouw van het volwassenenonderwijs) toch vernietigd zou worden, de meerderheid alles tot 
het oorspronkelijke moet herstellen. Dit houdt in dat het inschrijvingsgeld voor een stuk 
terugbetaald zal moeten worden (de oude tarieven worden immers opnieuw van kracht), en 
dat de gemeente alsnog volwassenenonderwijs muziek zal moeten inrichten. 
 
Filip Michiels vroeg aan schepen Verdonck hoe er naar de leerlingen gecommuniceerd zal 
worden. “Jullie waren snel om een brief met jullie visie over het dossier te bezorgen aan alle 
leerlingen, maar over het feit dat het raadsbesluit onderwerp van een klacht vormt, zeggen 
jullie nog steeds niets,” aldus Michiels. “Hoe gaan jullie nieuwe leerlingen nu informeren.” 
Schepen Verdonck was kort en stelde “gewoon de beslissing uitvoeren”….en m.a.w. doen of 
de neus van de meerderheid bloedt… 
 
“Iedereen gelijk behandelen” 
In het kader van gemeentelijke afvalwatersanering, zijn heel wat gezinnen in onze gemeente 
aangewezen op individuele afvalwaterzuivering. Er dient hiervoor een IBA geplaatst. SVVO 
stelde reeds op de gemeenteraad van september 2007 voor om op vlak van 
afvalwaterzuivering alle inwoners gelijke diensten te bieden. Al onze inwoners betalen 
evenveel belastingen, en als er nu dure Aquafin werken worden uitgevoerd voor mensen die 
kunnen aansluiten op collectieve afvalwaterzuivering, dan moeten ook de inwoners die 
aangewezen zijn op een IBA om een tussenkomst van de gemeente moeten rekenen.  
 
Schepen Meuleman bevestigde toen reeds dat deze piste zou onderzocht worden. 
 
Met de raadsbeslissing werd de knoop nu doorgehakt, en kiest Oosterzele dus effectief voor 
de collectieve aanpak. De gemeente zal (via TMVW) instaan voor de plaatsing en onderhoud 
van de aan te leggen IBA’s. Per jaar zullen zo’n 50 stuks worden aangelegd. Er dient nog te 
worden uitgekeken wat de tussenkomst van de gemeente zal zijn naar inwoners die zelf 
reeds een IBA hebben geplaatst. Zo blijft in Oosterzele iedereen gelijk voor de wet (toch voor 
wat betreft de afvalwatersanering)…   
 
SVVO wacht op doordacht personeelsplan 
Op de agenda stond ook de goedkeuring van de  functiebeschrijving, examenvoorwaarden 
en –programma en samenstelling examencommissie voor de functie van deskundige 
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openbare werken en infrastructuur  voor het departement grondgebied- en omgevingszaken 
– dienst openbare werken en infrastructuur vermeld.  
 
SVVO vraagt reeds verschillende maanden naar een doordacht personeelsplan. Op de 
gemeenteraad van juni jl. werd aangekondigd dat een volgende fase van de 
personeelsformatie wordt voorzien voor het najaar van 2008. Dan zullen de beleidsnota en 
de aanbevelingen van de gevoerde SWOT-analyse de basis vormen voor de nieuwe 
invulling van de personeelsformatie. 
 
SVVO was, bij monde van fractieleider Luc Verbanck, dan ook van oordeel dat er nu nog 
geen doordachte beslissing kon genomen worden of deze functie van deskundige openbare 
werken nu al dan niet noodzakelijk is. Schepen Cottenie trachtte de oppositie alsnog te 
overtuigen door te stellen dat de meerderheid reeds inzage had gekregen in een eerste 
resultaat van de SWOT-analyse waaruit blijkt dat de functie gewenst is. Verbanck stelde 
echter dat SVVO dat graag in het dossier had zien opgenomen. SVVO tekent nog steeds 
geen blanco cheque, en onthield zich bijgevolg in deze zaak… 
 
Pastorie van Balegem opkalefateren? 
Raadslid Filip Michiels bevroeg het college over instandhoudingswerken en een mogelijke 
renovatie van de pastorie van Balegem. “De toestand van de ramen, deuren, dakgoten,… is 
zodanig verslechterd dat er op z’n minst snel werk dient gemaakt van 
instandhoudingswerken,” aldus Michiels. Schepen Meuleman beloofde de technische dienst 
hiervan in kennis te stellen met de opdracht te onderzoeken welke werken dringend dienen 
aangevast. 
 
Het SVVO-raadslid vroeg ook om een dossier voor de renovatie van de pastorie op te 
maken, zodat ten gepaste tijde beroep kan gedaan worden op subsidies van de hogere 
overheid. Schepen Paul Cottenie stelde dat de gemeente afwacht tot wanneer de pastoor 
verhuist om hier verder werk van te maken. “De gemeente is hier reeds zes jaar mee bezig 
en tot dusver heeft de pastoor al twee keer geweigerd om te verhuizen naar een woning dat 
we hem aanboden,' stelde schepen Cottenie. Hij beloofde verder aan Michiels dat als de 
pastoor de pastorie verlaat, er  de nodige initiatieven zullen genomen worden.  
 
Tweede primeur: voorstel direct goedgekeurd… 
SVVO-raadslid Filip Michiels nam het initiatief om samen met zijn SVVO-collega Lieven De 
Corte en 2 raadsleden van de meerderheid (Rita De Loore en Filip Vermeiren) een punt toe 
te voegen aan de agenda. Het betreft een principebeslissing houdende de aankoop van een 
feesttent ten behoeve van de Oosterzeelse verenigingen. De gemeenteraad keurde dit 
voorstel unaniem goed. 
 
De raadsleden zullen nu, samen met de gemeentelijke diensten verder werk maken van het 
dossier, waarna de gemeente hopelijk op korte termijn kan overgaan tot de aankoop. 
Natuurlijk dient ook werk gemaakt van een degelijk gebruiksreglement. De raadsleden 
stipuleerden dit reeds in hun goedgekeurd voorstel. 
 
 
Oosterzele, 10 september 2008 


