
  

    

  ons kenmerk: 1030 datum 15-5-2019 

    

 

Geachte raadsleden, 

 

We hebben de eer u voor de eerste maal uit te nodigen tot het bijwonen van de 
vergadering van de gemeenteraad van donderdag 23 mei 2019 om 18.00 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis van Oosterzele, Dorp 1, 9860 Oosterzele, met 
onderstaande agenda. 

 

In opdracht, 

 

 

 

Borchert Beliën Hilde De Sutter 

Algemeen directeur Voorzitter 

 
 

 AGENDA  

 

OPENBARE ZITTING 

 17.30u Site Balegro - aanvulling/uitbreiding omgevingsvergunning deponie 
Toelichting ter zitting door de heer Hendrik Vergote. 

1. Goedkeuren notulen van de gemeenteraadszitting van 25 april 2019 

De notulen van de vergadering van de gemeenteraad worden onder de 
verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig artikelen 277 
en 278 van het decreet lokaal bestuur 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 

 

 
 

 

Dagorde gemeenteraad 
 

Zitting van 23 mei 2019 
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worden ze ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen 
directeur. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

2. Raad en commissies - Samenstellen van het gezamenlijk beheersorgaan voor 
de bibliotheek en de gemeenschapscentra 

De gemeenteraad moet overgaan tot een globale hernieuwing van het gezamenlijk 
beheersorgaan voor bibliotheek en de gemeenschapscentra en dit in de loop van de zes 
eerste maanden volgend op de installatie van een nieuwe gemeenteraad.  Het organiek 
reglement voor gezamenlijk beheersorgaan voor bibliotheek en gemeenschapscentra van 
29 mei 2013 legt het aantal leden van het beheersorgaan vast op 14. Het beheersorgaan 
wordt samengesteld enerzijds uit de helft afgevaardigden van de inrichtende overheid en 
anderzijds uit de helft vertegenwoordigers van de gebruikers en van de filosofische en 
ideologische strekkingen.  

Aan de raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

3. Financiën - Goedkeuren van het reglement vermindering op de algemene 
gemeentebelasting voor gezinnen 

Tijdens de gemeenteraadszitting van 28 februari 2019 werden vragen gesteld over de 
manier waarop de gezinspremie wordt toegekend. Na overleg in de commissie algemeen 
beleid van maart en april is beslist om de gezinspremie vanaf het aanslagjaar 2019 
automatisch te verrekenen met de gezinsbelasting. Daartoe is een aanpassing 
noodzakelijk aan het reglement op de algemene gemeentebelasting voor gezinnen.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

4. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Aanduiden van de gemeentelijke 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Bosgroep Midden Oost-
Vlaanderen 

Ingevolge de nieuwe legislatuur dienen alle vertegenwoordigers en kandidaat-
bestuurders in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden opnieuw aangesteld te 
worden. Voor Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen dient de gemeenteraad een 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergadering aan te duiden. De 
gemeente mag ook een kandidaat-bestuurder voor Raad van Bestuur voordragen. Er zijn 
geen voorwaarden verbonden aan wie de gemeente afvaardigt om zich te laten 
vertegenwoordigen. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om vertegenwoordigers aan te duiden. 

5. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Aanduiden van de gemeentelijke 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van De Lijn 

Ingevolge de nieuwe legislatuur dienen alle vertegenwoordigers en kandidaat-
bestuurders in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden opnieuw aangesteld te 
worden. Voor De Lijn dient de gemeenteraad een vertegenwoordiger en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering aan te duiden.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om vertegenwoordigers aan te duiden. 
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6. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Aanduiden van de gemeentelijke 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Ethias 

Ingevolge de nieuwe legislatuur dienen alle vertegenwoordigers en kandidaat-
bestuurders in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden opnieuw aangesteld te 
worden. Voor Ethias dient de gemeenteraad een vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering aan te duiden. De vertegenwoordiger hoeft geen mandataris te zijn. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een vertegenwoordiger aan te duiden. 

7. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Aanduiden van de gemeentelijke 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van MEDOV 

Ingevolge de nieuwe legislatuur dienen alle vertegenwoordigers en kandidaat-
bestuurders in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden opnieuw aangesteld te 
worden. Voor MEDOV dient de gemeenteraad een vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering aan te duiden. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een vertegenwoordiger aan te duiden. 

8. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Aanduiden van een kandidaat lid 
van de raad van bestuur voor de Sociale Huisvestingsmaatschappij 
Denderstreek 

Reeds in zitting op datum van 25 april 2019 duidde de gemeenteraad twee mandatarissen 
aan om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van deze sociale 
huisvestingsmaatschappij. 

Op 15 mei ontving de gemeente een uitnodiging om bijkomend een kandidaat lid van de 
raad van bestuur aan te duiden. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een vertegenwoordiger aan te duiden. 

9. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Kennisnemen dagorde, vaststellen 
mandaat van vertegenwoordiger en bepalen van standpunten voor de 
algemene vergadering van De Lijn op 28 mei 2019 

Door de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 moet de 
gemeenteraad voor elke algemene vergadering het mandaat van zijn vertegenwoordigers 
vaststellen. Aan de raad wordt dan ook gevraagd kennis te willen nemen van de dagorde, 
een vertegenwoordiger aan te duiden en zijn standpunten voor de komende algemene 
vergadering van 28 mei 2019 te bepalen. 

10. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Kennisnemen dagorde, vaststellen 
mandaat van vertegenwoordiger en bepalen van standpunten voor de 
algemene vergadering Westlede op 5 juni 2019 

Door de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 moet de 
gemeenteraad voor elke algemene vergadering het mandaat van zijn vertegenwoordigers 
vaststellen. Aan de raad wordt dan ook gevraagd kennis te willen nemen van de dagorde, 
een vertegenwoordiger aan te duiden en zijn standpunten voor de komende algemene 
vergadering van 5 juni 2019 te bepalen. 

11. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Kennisnemen dagorde, vaststellen 
mandaat van vertegenwoordiger en bepalen van standpunten voor de 
algemene vergadering van de Vereniging Voor Openbaar Groen op 6 juni 2019 
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Door de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 moet de 
gemeenteraad voor elke algemene vergadering het mandaat van zijn vertegenwoordigers 
vaststellen. Aan de raad wordt dan ook gevraagd kennis te willen nemen van de dagorde, 
een vertegenwoordiger aan te duiden en zijn standpunten voor de komende algemene  
vergadering van 6 juni 2019 te bepalen. 

12. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Kennisnemen dagorde, vaststellen 
mandaat van vertegenwoordiger en bepalen van standpunten voor de 
algemene vergadering van Ethias op 13 juni 2019 

Door de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 moet de 
gemeenteraad voor elke algemene vergadering het mandaat van zijn vertegenwoordigers 
vaststellen. Aan de raad wordt dan ook gevraagd kennis te willen nemen van de dagorde, 
een vertegenwoordiger aan te duiden en zijn standpunten voor de komende algemene 
vergadering van 13 juni 2019 te bepalen. 

13. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Kennisnemen dagorde, vaststellen 
mandaat van vertegenwoordiger en bepalen van standpunten voor de  
algemene vergadering van Zefier op 13 juni 2019 

Door de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 moet de 
gemeenteraad voor elke algemene vergadering het mandaat van zijn vertegenwoordigers 
vaststellen. Aan de raad wordt dan ook gevraagd kennis te willen nemen van de dagorde, 
een vertegenwoordiger aan te duiden en zijn standpunten voor de komende algemene  
vergadering van 13 juni 2019 te bepalen. 

14. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Kennisnemen dagorde, vaststellen 
mandaat van vertegenwoordiger en bepalen van standpunten voor de 
algemene vergadering van Veneco op 20 juni 2019 

Door de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 moet de 
gemeenteraad voor elke algemene vergadering het mandaat van zijn vertegenwoordigers 
vaststellen. Aan de raad wordt dan ook gevraagd kennis te willen nemen van de dagorde, 
een vertegenwoordiger aan te duiden en zijn standpunten voor de komende algemene 
vergadering van 20 juni 2019 te bepalen. 

15. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Kennisnemen dagorde, vaststellen 
mandaat van vertegenwoordiger en bepalen van standpunten voor de 
algemene vergadering van TMVW op 21 juni 2019 

Door de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 moet de 
gemeenteraad voor elke algemene vergadering het mandaat van zijn vertegenwoordigers 
vaststellen. Aan de raad wordt dan ook gevraagd kennis te willen nemen van de dagorde, 
een vertegenwoordiger aan te duiden en zijn standpunten voor de komende algemene 
vergadering van 21 juni 2019 te bepalen. 

16. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Kennisnemen dagorde, vaststellen 
mandaat van vertegenwoordiger en bepalen van standpunten voor de 
algemene vergadering van Imewo op 24 juni 2019 

Door de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 moet de 
gemeenteraad voor elke algemene vergadering het mandaat van zijn vertegenwoordigers 
vaststellen. Aan de raad wordt dan ook gevraagd kennis te willen nemen van de dagorde, 
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een vertegenwoordiger aan te duiden en zijn standpunten voor de komende algemene 
vergadering van24 juni 2019 te bepalen. 

17. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Kennisnemen dagorde, vaststellen 
mandaat van vertegenwoordiger en bepalen van standpunten voor de 
algemene vergadering van Ilva op 25 juni 2019 

Door de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 moet de 
gemeenteraad voor elke algemene vergadering het mandaat van zijn vertegenwoordigers 
vaststellen. Aan de raad wordt dan ook gevraagd kennis te willen nemen van de dagorde, 
een vertegenwoordiger aan te duiden en zijn standpunten voor de komende algemene 
vergadering van 25 juni 2019 te bepalen. 

18. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Kennisnemen dagorde, vaststellen 
mandaat van vertegenwoordiger en bepalen van standpunten voor de 
algemene vergadering van Solva op 26 juni 2019 

Door de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 moet de 
gemeenteraad voor elke algemene vergadering het mandaat van zijn vertegenwoordigers 
vaststellen. Aan de raad wordt dan ook gevraagd kennis te willen nemen van de dagorde, 
een vertegenwoordiger aan te duiden en zijn standpunten voor de komende algemene 
vergadering van 26 juni 2019 te bepalen. 

19. Infrastructuur - Goedkeuren van principebeslissing voor het opstarten van 
onderhandelingen met NMBS-holding om het toegankelijk maken van de 
perrons voor mensen met een beperking 

Oosterzele telt 5 NMBS-stopplaatsen. In samenwerking met de NMBS-holding is de 
voorbije jaren werk gemaakt van de verfraaiing van de stationsbuurten door o.a. het 
plaatsen van fietsenstallingen. Echter zijn de perrons van alle stopplaatsen moeilijk of 
niet toegankelijk voor personen met een handicap. Om vooruitgang te boeken in dit 
dossier wordt aan de raad gevraagd dit besluit goed te keuren. 

20. Woon- & Leefomgeving - Aanpassen geledingen GECORO Oosterzele met de 
geleding jeugd 

Momenteel zijn volgende geledingen opgenomen binnen de GECORO: natuurverenigingen, 
landbouw, middenstand, werknemers, bewoners (raadsbeslissing van 22 juni 2006). De 
GECORO wordt verder aangevuld door 4 deskundigen. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor ook de geleding Jeugd toe te 
voegen. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

21. Burgerzaken - Definitief vaststellen van een straatnaam - Goudsbloemstraat 

Recent werd een aanvraag gedaan voor een nieuwe verkaveling gelegen tussen 
Korenbloemstraat en Boterbloemstraat en grenzend aan Groot Bewijk. Het voorstel is 
Goudsbloemstraat. Bijgevolg werd de procedure opgestart voor het toekennen van een 
naam aan deze nieuwe straat. Alvorens over te gaan tot het organiseren van een openb aar 
onderzoek heeft de gemeenteraad de naam “Goudsbloemstraat” voorlopig aanvaard in 
zitting van 28 maart 2019. 
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Tijdens het openbaar onderzoek van 11 april 2019 tot en met 10 mei 2019 werden geen 
nieuwe voorstellen en/of bezwaren ingediend. 

De gemeenteraad wordt nu gevraagd om de nieuwe straatnaam “Goudsbloemstraat” 
definitief te aanvaarden. 

22. Burgerzaken - Definitief vaststellen van een straatnaam - Eindeken 

Op de site Groot Bewijk moeten nog een aantal straten een naam krijgen. Voor wat betreft 
het gedeelte Turkenhoek tussen Stationsstraat en de nieuwe site wordt de nieuwe naam 
“Eindeken” voorgesteld. Bijgevolg werd de procedure opgestart voor het toekennen van 
een naam aan deze nieuwe straat. Alvorens over te gaan tot het organiseren van een 
openbaar onderzoek heeft de gemeenteraad de naam “Eindeken” voorlopig aanvaard in 
zitting van 28 maart 2019. 

Tijdens het openbaar onderzoek van 11 april 2019 tot en met 10 mei 2019 werden geen 
nieuwe voorstellen en/of bezwaren ingediend. 

De gemeenteraad wordt nu gevraagd om de nieuwe straatnaam “Eindeken” definitief te 
aanvaarden. 

23. Vrije Tijd - Goedkeuren van samenaankoop collectievorming Route 42 voor 
boeken en AVM 

Vanaf 2015 werd er binnen Route 42 overgegaan naar gezamenlijke collectievorming 
tussen de leden van het samenwerkingsverband. Vanaf 2020 is hiervoor een nieuwe 
aanbesteding nodig. Goedgekeurde wijzigingen dienen bekrachtigd te worden door de 
gemeenteraad van de leden.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

24. Raden en commissies - Aktenemen tijdelijke verhindering van de 
burgemeester 

De burgemeester was tijdelijk verhinderd.  

In toepassing van artikel 62 dient de gemeenteraad hiervan akte te nemen. 

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

 ______________________________________________________________________________________________________  
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