
 

Dagorde gemeenteraad 

Zitting van 20 juni 2018 

 

  ons kenmerk:1807 datum 12-6-2018 

  Sec&Onthaal/  

 

De voorzitter van de gemeenteraad, 

 

In toepassing van artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;  

Gelet op de punten die door het college van burgemeester en schepenen werden meegedeeld 
ter behandeling; 

 

Besluit tot de bijeenroeping van de vergadering van de gemeenteraad op datum van 

woensdag 20 juni 2018 om 20.30 uur. 

 

De vergadering van de gemeenteraad zal plaatsvinden in de raadzaal van het gemeentehuis in 
Oosterzele, Dorp 1 waar de gemeenteraad over onderstaande punten een besluit zal nemen. 

 

Op bevel : 

De Gemeentesecretaris,       De Voorzitter, 

 
Borchert Beliën        Hilde De Sutter 

 

OPENBARE ZITTING 

1. GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 MEI 2018 

De notulen van de vergadering van de gemeenteraad worden onder de verantwoordelijkheid 
van de gemeentesecretaris opgesteld overeenkomstig artikelen 180 en 181 van het 
gemeentedecreet. Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen 
te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen 
door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er 
geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de 
notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de 
gemeenteraad en de gemeentesecretaris. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 
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2. FINANCIËN - VASTSTELLEN JAARREKENING 2017 GEMEENTE OOSTERZELE 

De gemeenteraad spreekt zich in de loop van het eerste semester van het financiële boekjaar 
dat volgt op het financiële boekjaar waarop de rekening betrekking heeft uit over de 
vaststelling van de jaarrekening (gemeentedecreet, artikel 173, § 1). 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt vast te stellen. 

3. FINANCIËN - KENNISNEMEN VERSLAG VAN DE COMMISSARIS-REVISOR AGB DE 
KLUIZE 

In toepassing van artikel 43 van de statuten van AGB De Kluize is de commissaris-revisor 
belast met het toezicht op de financiële toestand en de jaarrekening van het bedrijf. 

Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van het verslag van het college van 
commissarissen aangaande de jaarrekening 2017 van het bedrijf. 

De kennisname van dit verslag is een noodzakelijke voorwaarde voor het ontvankelijk 
verklaren van de jaarrekening van AGB De Kluize, de goedkeuring ervan en het verlenen van 
kwijting aan de bestuurders. 

4. FINANCIËN - GOEDKEUREN JAARREKENING 2017 AGB DE KLUIZE EN VERLENEN 
VAN KWIJTING AAN DE BESTUURDERS 

In toepassing van artikel 37, §2 en artikel 44 van de statuten van AGB De Kluize stelde de raad 
van bestuur in zitting van 4 juni 2018 de jaarrekening 2017 vast en wordt die ter goedkeuring 
aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de jaarrekening 2017 goed te keuren en aan de 
bestuurders kwijting te verlenen. 

5. FINANCIËN - KENNISNEMEN JAARREKENING 2017 OCMW OOSTERZELE 

De OCMW-Raad stelde in vergadering van 11 juni 2018 de jaarrekening 2017 vast. Conform 
artikel 255, zevende lid van het OCMW-decreet werd deze jaarrekening aan de gemeente 
bezorgd op 12 juni 2018. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van dit punt. 

6. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBAND - OPRICHTEN VAN EEN  
INTERLOKALE VERENIGING STEDELIJKE ACADEMIE MUZIEK WOORD EN DANS 
(SAMWD) 

De gemeenteraad van Oosterzele verleende in zitting van 26 januari 2000 zijn goedkeuring 
aan de samenwerkingsovereenkomst met de stad Zottegem voor het filiaal Oosterzele, filiaal 
van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans. In zitting van 30 april 2014 werd 
deze samenwerkingsovereenkomst geactualiseerd. Naar aanleiding van het decreet 
betreffende het deeltijds kunstonderwijs dat in maart jongstleden werd goedgekeurd moet er 
een nieuwe overeenkomst tussen de stad Zottegem en het Filiaal Oosterzele opgemaakt 
worden. Dit omhelst de oprichting van een nieuwe Interlokale Vereniging per 1 september 
2018 die de samenwerking tussen Zottegem en Oosterzele regelt voor wat betreft het 
deeltijds kunstonderwijs. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 
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7. GRONDGEBIEDSZAKEN - GOEDKEUREN VAN HET ONTWERP VOOR DE AANLEG VAN 
EEN GEDEELTE VAN FIETSSNELWEG F417 TUSSEN HOUTE EN KALLE, 
ROOSBROEKSTRAAT EN VAN THORENBURGHLAAN EN VAN THORENBURGHLAAN-
SCHELLARTWEG. 

Door het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen wordt het ontwerp voorgelegd voor de 
aanleg van drie deelfasen met betrekking tot de fietssnelweg F417. Het betreft de delen 
Houte-Kalle, Roosbroekstraat – Van Thorenburghlaan en Van Thorenburghlaan-Schellartweg. 
Aan de gemeenteraad wordt op basis van de aanvraag voor de omgevingsvergunningen voor 
de drie delen een akkoord gevraagd voor de aanleg van de weginfrastructuur. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

8. WOON- & LEEFOMGEVING - GOEDKEUREN 'BIJZONDER NOOD- EN 
INTERVENTIEPLAN' (BNIP) VOOR BRUISEND BALEGEM 

Naar jaarlijkse gewoonte gaat op 15 augustus 2018 de negende editie van ‘Bruisend Balegem’ 
door. Bruisend Balegem is een muzikaal, cultureel, kunstzinnig en toeristisch 
openluchtevenement met muzikale optredens op een 6-tal podia, een marktgebeuren en tal 
van randactiviteiten zoals straattheater, een optocht, vuurwerk,.. Het thema dit jaar gaat rond 
WO I.  

Naast de opmaak van het verplichte gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan (GANIP) 
heeft de gemeentelijke veiligheidscel beslist dat op basis van de risicoanalyse voor dit 
evenement een ‘Bijzonder Nood- en InterventiePlan’ (BNIP) dient opgemaakt te worden. Het 
Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) vult het ANIP aan met specifieke richtlijnen voor 
een welbepaald risico. Aan de gemeenteraad word gevraagd om dit plan goed te keuren.  

9. WOON- & LEEFOMGEVING - VASTSTELLEN BIJZONDERE POLITIEVERORDENING 
INZAKE HET GEBRUIK VAN GLAZEN RECIPIËNTEN GEDURENDE BRUISEND 
BALEGEM, EDITIE 2018 

Naar jaarlijkse gewoonte gaat op 15 augustus 2018 de negende editie van ‘Bruisend Balegem’ 
door. Bruisend Balegem is een muzikaal, cultureel, kunstzinnig en toeristisch 
openluchtevenement met muzikale optredens op een 6-tal podia, een marktgebeuren en tal 
van randactiviteiten zoals straattheater, een optocht, vuurwerk,.. In het kader van de 
openbare veiligheid is het aan te raden om gedurende het evenement het gebruik van glazen 
recipiënten buiten de gebouwen van de eet- en drinkgelegenheden te verbieden. Daarom 
wordt gevraagd aan de gemeenteraad om deze verordening vast te stellen..  

10. BURGERZAKEN - VASTSTELLEN REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE 
BEGRAAFPLAATSEN IN OOSTERZELE 

De gevraagde aanpassing beoogt het invoeren van de mogelijkheid om naast grafkelders voor 
het begraven van kisten ook grafkelders te voorzien waarin enkel asurnen begraven worden, 
dit om in de toekomst het plaatsgebrek op sommige begraafplaatsen te kunnen opvangen en 
personen die dit wensen samen te kunnen begraven in de zgn. urnengrafkelder. Per laag 
kunnen 21 asurnen geplaatst worden. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd vast te stellen. 
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11. FISCALITEIT - VASTSTELLEN RETRIBUTIEREGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE 
BEGRAAFPLAATSEN 

Eerder in zitting van 20 juni 2018 werd een nieuw reglement op de gemeentelijke 
begraafplaatsen in Oosterzele goedgekeurd. Voortaan bestaat de mogelijkheid om in een 
urnengrafkelder per laag tot 21 asurnen te plaatsen. Derhalve is het billijk om de bestaande 
retributie aan te passen.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt vast te stellen. 

12. SOCIALE ZAKEN - TOETREDEN TOT HET SAMENWERKINGSVERBAND HUIS VAN 
HET KIND ZOTTEGEM 

Het decreet inzake de organisatie van preventieve gezinsondersteuning regelt de oprichting 
van Huizen van het Kind. Een Huis van het Kind is een lokaal samenwerkingsverband tussen 
actoren op het vlak van preventieve gezinsondersteuning met het oog op de realisatie van 
doelstellingen inzake preventieve gezinsondersteuning. Een Huis van het Kind huisvest 
minimaal de consulten van Kind en Gezin, ondersteunt verder gezinnen op vlak van 
gezondheidszorg en opvoeding en biedt activiteiten aan die ontmoeting en sociale cohesie 
bevorderen. 

Elk Huis van het Kind heeft een uniek werkingsgebied, dat intragemeentelijk, gemeentelijk of 
intergemeentelijk kan zijn. Met deze beslissing bepaalt de raad principieel dat gemeente 
Oosterzele zal aansluiten bij Huis van het Kind Zottegem. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

13. GOEDKEUREN VAN BIBLIOTHEEKCHARTER 'EEN BIBLIOTHEEK VOOR IEDEREEN' 

In 2016 is de verantwoordelijkheid voor het inrichten van bibliotheken overgegaan van 
Vlaamse overheid naar Lokaal Bestuur. Het bestaande decreet van 1978 vervalt, waardoor de 
verplichting om een bibliotheek in te richten vanuit de overheid ook vervalt. 

De openbare bibliotheek is nog steeds de meest verspreide, meest gebruikte en meest 
toegankelijke openbare instelling in Vlaanderen. Het is een laagdrempelige plek, waar 
iedereen toegang krijgt tot informatie en cultuur. Het is dan ook belangrijk dat deze 
bibliotheek een basisdienst blijft waar iedere burger recht op heeft.  

De VVBAD (Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw) lanceerde 
begin 2018 de campagne ‘Een bibliotheek voor iedereen’, met als doel 75 000 handtekeningen 
doorheen Vlaanderen te verzamelen voor het behoud van de bibliotheek. 

Door het tekenen van dit charter geeft de gemeente Oosterzele een sterk signaal en engageert 
de gemeenteraad zich om ook in de toekomst te blijven investeren in de bibliotheek.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

14. ONDERWIJS - GOEDKEUREN VAN HET SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 
GEMEENTELIJK ONDERWIJS OOSTERZELE 

Naar aanleiding van de recente wijzigingen in de regelgeving voor het basisonderwijs werd 
het schoolreglement aangepast voor het schooljaar 2018-2019. Wijzigingen aangebracht in 
het schoolreglement hebben slechts uitwerking op 1 september van het volgende schooljaar. 
Een inschrijving is slechts rechtsgeldig wanneer de ouders het schoolreglement ontvangen en 
ondertekenen voor akkoord. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 
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15. ONDERWIJS - GOEDKEUREN VAN ARBEIDSREGLEMENT GEMEENTELIJK ONDERWIJS 
OOSTERZELE - WIJZIGING BESLUIT VAN 25 MEI 2016 

Naar aanleiding van de recente wijzigingen in de regelgeving voor het personeel van het 
basisonderwijs werd het arbeidsreglement, goedgekeurd op 25 mei 2016, aangepast om 
duidelijke en geüpdate afspraken te hebben tussen personeel en gemeentebestuur.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

BESLOTEN ZITTING 

16. INTERNE ZAKEN - AANSTELLEN ALGEMEEN DIRECTEUR EN ADJUNCT-ALGEMEEN 
DIRECTEUR 

Overeenkomstig artikel 583 en 589 van het decreet lokaal bestuur wordt komt het aan de 
gemeenteraad toe om enerzijds de nieuwe algemeen directeur aan te stellen en anderzijds de 
overblijvende functiehouder aan te stellen in de functie van adjunct-algemeen directeur. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

 ____________________________________________________________________________________________________________  
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