
  

    

  ons kenmerk: 2107 datum 13-11-2019 

    

 

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 21 november 2019 om 20.00 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 

1. Goedkeuren notulen van de gemeenteraadszitting van 17 oktober 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  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

 

 
 

 

Dagorde gemeenteraad 
 

Zitting van 21 november 2019 
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2. Raad en Commissies - Aanduiden van gemeentelijke vertegenwoordigers in een 
gemeentelijke adviesraad - Oosterzele Onderneemt - wijzigen besluit 28 maart 
2019  

Op 20 oktober 2019 ontving het gemeentebestuur een e-mail waarin de fractie Groen 
meedeelde dat hun politieke vertegenwoordiger niet langer de vergaderingen van 
Oosterzele Onderneemt kan opvolgen. Daarom wenst de fractie Groen een niet-
stemgerechtigde waarnemer voor te dragen in deze adviesraad. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

3. Financiën - Kennisname budgetwijziging 2019 OCMW Oosterzele 

Voor het begin van het nieuwe boekjaar stelde de OCMW-raad het budget 2019 vast. 
Ondertussen werd het budget 2019 gewijzigd. Dit gewijzigde budget 2019 heeft een 
resultaat op kasbasis van 1 382 897 euro en een autofinancieringsmarge van 4 453 euro.  

Het college van burgemeester en schepenen nam akte tijdens de vergadering van 5 
november 2019. 

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

4. Fiscaliteit - Vaststellen retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen 
op openbaar domein - 2020-2021-2022 

Sedert 2005 kan de gemeente Oosterzele een retributie aanrekenen aan de 
distributienetbeheerder voor de hinder op het gebruik van het gemeentelijk openbaar 
domein naar aanleiding van werken aan de nutsvoorzieningen elektriciteit en gas. Het 
huidig retributiereglement vervalt per 31 december 2019.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het retributiereglement vast te stellen voor de 
periode 2020-2021-2022. 

5. Fiscaliteit - vaststellen retributiereglement voor het beschikbaar stellen van 
recipiënten bestemd voor het ophalen van huisvuil, PMD, GFT en grofvuil, op 
het gebruik van het recyclagepark en op de verkoop van compostvaten/ -
bakken - wijzigen besluit van 12 september 2019 

Samen met de steden en gemeenten die zijn aangesloten bij ILvA, bouwde de 
intercommunale een netwerk uit voor een uniform afvalbeheer ten dienste van de 
inwoners. In het volledige werkingsgebied gelden dezelfde tarieven, maar ook dezelfde 
sorteer- en gedragsregels. De afdwingbaarheid van deze regels dienen juridisch 
verankerd te zijn in de gemeentelijke reglementering. De vernieuwde versie van het 
retributiereglement werd reeds goedgekeurd tijdens de zitting van de gemeenteraad van 
12 september 2019. Hierin werd de toekomstige (vanaf 1 januari 2021) gewicht 
gebonden behandeling van het GFT-afval nog niet opgenomen. Aan de gemeenteraad 
wordt gevraagd deze aangepaste versie van het reglement vast te stellen.  

6. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Kennisnemen dagorde, vaststellen 
mandaat van vertegenwoordiger en bepalen van standpunten voor de 
algemene vergadering Westlede op 3 december 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 van 3 december 2019 te bepalen. 

7. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Kennisnemen dagorde, vaststellen 
mandaat van vertegenwoordiger en bepalen van standpunten voor de 
algemene vergadering van Solva op 11 december 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 11 december 2019 te bepalen. 

8. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Kennisnemen dagorde, vaststellen 
mandaat van vertegenwoordiger en bepalen van standpunten voor de 
buitengewone algemene vergadering van Cipal op 12 december 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 buitengewone 
algemene vergadering van 12 december 2019 te bepalen. 

9. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Kennisnemen dagorde, vaststellen 
mandaat van vertegenwoordiger en bepalen van standpunten voor de 
algemene vergadering van Veneco op 12 december 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 12 december 2019 te bepalen. 

10. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Kennisnemen dagorde, vaststellen 
mandaat van vertegenwoordiger en bepalen van standpunten voor de 
buitengewone algemene vergadering van Ilva op 17 december 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 
buitengewone algemene vergadering van 17 december 2019 te bepalen. 

11. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Kennisnemen dagorde, vaststellen 
mandaat van vertegenwoordiger en bepalen van standpunten voor de 
buitengewone algemene vergadering van TMVW op 19 december 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 
buitengewone algemene vergadering van 19 december 2019 te bepalen. 
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12. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Goedkeuren 
engagementsverklaring gemeentebestuur inzake de participatie in de 
erfgoedcel en de IOED 

Op 1 april 2020 zal Erfgoed Viersprong opnieuw een aanvraag indienen voor de 
verlenging van hun werking als cultureel-erfgoedcel en IOED voor de periode 2021-2026. 
Ook in de toekomst wil Erfgoed Viersprong graag focussen op het cultureel en  onroerend 
erfgoed in onze gemeente. Daarom vragen ze de gemeente Oosterzele om officieel haar 
engagement te bevestigen als lid van Erfgoed Viersprong voor de periode 2021-2026.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om dit punt goed te keuren. 

13. Grondgebiedszaken - Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst 2020 – 2025 
tussen vzw Pro Natura en gemeentebestuur Oosterzele in het kader van de 
Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB), zijnde de organisatie van een 
(Inter)gemeentelijke Natuur- en Landschapsploeg (INL) 

De overeenkomst beschrijft en regelt de samenwerking tussen de gemeente en PRO 
NATURA rond het functioneren van de intergemeentelijke natuur & landschapsploeg 
(INL). Deze INL-ploeg zal het biodiversiteitsbeleid en het lokale natuur- en 
landschapsbeleid van de gemeente vorm geven op het terrein. Naast een concrete 
inhoudelijke en administratieve ondersteuning van de gemeentelijke diensten (via een 
natuurontwikkelaar), zal een team van arbeiders uit de kansengroepen, voorzien van de 
nodige omkadering en begeleiding en voorzien van geschikt materieel en materiaal, 
instaan voor de concrete uitvoering van het gemeentelijk natuurbeleid op het terrein. Aan 
de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met de ondertekening van deze 
overeenkomst.  

14. Grondgebiedszaken - Goedkeuren ontwerpakte betreffende de verzaking aan 
erfpacht en aanpassing voorwaarden erfpacht voor gronden 'Groot Bewijk' 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de ontwerpakte met dossiernummer 2190275 
goed te keuren. De akte heeft betrekking op gronden gelegen ‘Groot Bewijk’ en handelt 
enerzijds over het vervroegd beëindigen van een erfpacht gelegen op het goed gekend als 
Lot 2F en anderzijds het aanpassen van de voorwaarden van de erfpacht voor de loten 
2/E1, 2/E2, 2/E3, 2/E5, 2/H1, 2/H2, 2/H3, 2/G1, 2/G2 en 2/G3.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

15. Woon- & Leefomgeving - Goedkeuren van het Europese 
Burgemeestersconvenant 

Gemeenten en steden die het Europese Burgemeestersconvenant (Convenant of Mayors) 
ondertekenen, engageren zich om de CO2-uitstoot op hun grondgebied te reduceren met 
minstens 40% tegen 2030. Aansluitend werkt de Gemeente ook een adaptatiebeleid uit 
om zich te wapenen tegen de effecten van de klimaatverandering. Om bovenstaande 
doelstellingen te halen maakt de gemeente een duurzaam energie- en klimaatplan op. Dit 
plan kadert bovendien volledig in de doelstelling van de Provincie Oost-Vlaanderen om te 
streven naar klimaatneutraliteit en klimaatbestendigheid tegen 2050. Aan de 
gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met de ondertekening van dit 
convenant.  
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16. Woon- & Leefomgeving - Goedkeuren van het bomencharter voor Vlaanderen 
voor de periode 2019-2024 

Via het bomencharter engageren steden en gemeenten zich om een bepaald aantal 
bijkomende bomen te realiseren op het grondgebied van de gemeente. Het Bomencharter 
vormt het ideale instrument om meer bomen te bekomen in Vlaanderen en staat symbool 
voor de collectieve strijd die we voeren tegen de klimaatopwarming.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

17. Woon- en leefomgeving - Principieel besluit tot aankoop van herbruikbare 
bekers, het voorzien van afwasfaciliteiten en de opstart van een 
subsidiedossier 
 

Vanaf 2020 zal het op alle evenementen – van schoolfeesten tot grote festivals – verboden 
zijn om drank te serveren in wegwerpbekertjes, blikjes of petflesjes. De gemeente wil in 
dit opzicht faciliterend optreden. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

18. Interne zaken - Vaststellen van de ICT-code/E-policy voor het 
gemeentepersoneel, onderwijzend personeel en mandatarissen - wijzigen 
besluit van 25 november 2015 en 18 april 2018 

De huidige ICT-code werd tegen het licht gehouden en aangepast aan nieuwe tendensen 
en vergeleken met goede praktijken uit andere besturen alsook besproken in de 
informatieveiligheidscel en het managementteam. Deze code voor ICT biedt een algemeen 
kader met waarden en principes die de personeelsleden van de organisatie moeten 
respecteren bij het dagelijks gebruik van ICT. Hoewel de meeste mensen ICT dad elijk in 
verband brengen met technische aspecten, brengt deze code vooral de sociale en morele 
aspecten van ICT onder de aandacht. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt vast te stellen. 

19. Interne zaken - Vaststellen van de feestdagen en verplichte verlofdagen voor 
het gemeentepersoneel tijdens het dienstjaar 2020 

Ingevolge art. 177. §1 van de gemeentelijke rechtspositieregeling komt het aan de 
gemeenteraad toe om hieromtrent een besluit te treffen.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt vast te stellen. 

20. Participatie - Goedkeuren van de princiepsbeslissing tot aanleggen van een 
database van 12 tot 18-jarigen 

Het bestuur wil zijn jeugdige inwoners meer actief betrekken bij het beleid. Om dat t e 
kunnen, wil het bestuur een database aanleggen waarin alle 12-18jarigen uit Oosterzele 
met interesse om daaraan mee te werken, opgelijst worden. Om tot de database te komen, 
zal iedere jongere uit die leeftijdscategorie eenmalig een brief ontvangen om de  interesse 
te bevragen. Bij interesse kunnen zij hun contactgegevens bezorgen aan dienst 
Communicatie. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

 ______________________________________________________________________________________________________  
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