
ons kenmerk: 2020/1605 datum 26-8-2020 

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 3 september 2020 om 20.00 uur met onderstaande agenda. Deze 

vergadering zal conform het besluit van de burgemeester van 11 augustus 2020 via videoconferencing 

plaatsvinden achter gesloten deuren. 

In opdracht, 

Borchert Beliën Hilde De Sutter 

Algemeen directeur Voorzitter 

AGENDA 

OPENBARE ZITTING ACHTER GESLOTEN DEUREN OM REDENEN VAN VOLKSGEZONDHEID 

Dagorde gemeenteraad 

Zitting van 3 september 2020 
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1. Politieverordening – Coronavirus – Virtuele zitting van de gemeenteraad en Raad voor

Maatschappelijk Welzijn op 3 september 2020 (en volgende) - Bekrachtigen besluit burgemeester

van 11 augustus 2020

Ter bestrijding van de verspreiding van Covid-19 nam de burgemeester het besluit de gemeenteraad en 

raad voor maatschappelijk welzijn van 3 september 2020 (en eventueel volgende) digitaal te organiseren 

achter gesloten deuren. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit besluit te bekrachtigen. 

2. Goedkeuren notulen van de gemeenteraadszitting van 18 juni 2020

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. 

3. Politieverordening- Coronavirus - mondmaskerverplichting - passende maatregelen ter preventie

van verdere verspreiding van het virus - Kennisnemen besluit van 30 juli 2020 en bekrachtigen

besluit van 24 augustus 2020

Bij besluit burgemeester werden op 24 augustus 2020 een aantal maatregelen genomen inzake de 

verplichting tot het dragen van mondmaskers. Dit besluit werd opgesteld in alle gemeenten die deel 

uitmaken van de politiezone Rhode en Schelde. In concreto gaat het hier om een versoepeling van de 

maatregelen die eerder door de burgemeester werden genomen op datum van 30 juli 2020. Aangezien de 

maatregelen van 30 juli 2020 op het ogenblik van de raadszitting niet meer van kracht zijn, dient de 

gemeenteraad hier enkel nog kennis van te nemen. Aan de raad wordt evenwel gevraagd om in uitvoering 

van art. 134 van de Nieuwe Gemeentewet de maatregelen van de burgemeester van 24 augustus 2020 te 

bekrachtigen.  

4. Politieverordening - Coronavirus - Evenementenbeheer - passende maatregelen ter preventie van

verdere verspreiding van het virus - kennisnemen besluiten van 3 en 11 augustus 2020 en

bekrachtigen besluit van 24 augustus 2020.

Bij besluiten burgemeester van 3 en 11 augustus 2020 werden een aantal maatregelen genomen inzake het 

evenementenbeheer op het grondgebied van Oosterzele. Deze besluiten werden opgesteld in alle 

gemeenten die deel uitmaken van de politiezone Rhode en Schelde. Gelet op de gewijzigde 

epidemiologische context heeft de burgemeester op 24 augustus 2020 beslist om dit besluit op te heffen en 

met ingang van 1 september de evenementen toe te laten voor zover in overeenstemming met de 

bepalingen die zijn opgenomen in het Ministerieel Besluit van 22 augustus 2020. 

Aan de raad wordt gevraagd om kennis te nemen van de besluiten van 3 en 11 augustus en om het besluit 

van de burgemeester van 24 augustus 2020 te bekrachtigen.  

5. Financiën - goedkeuring jaarrekening 2019 OCMW Oosterzele

Tijdens de gemeenteraad van 18 juni 2020 werd de jaarrekening 2019 van het OCMW vastgesteld. Volgens 

het decreet lokaal bestuur dient de gemeenteraad de jaarrekening van het OCMW echter vast te stellen en 
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goed te keuren. Hierbij wordt dus aan de gemeenteraad gevraagd om de jaarrekening van het OCMW goed 

te keuren.  

6. Financiën - Verlenen advies jaarrekening kerkfabrieken 2019 

De gemeenteraad moet zijn advies uitbrengen over de jaarrekeningen van de kerkfabrieken. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

7. Onderwijs - Goedkeuren mandaat aan OVSG voor de ondertekening van algemene protocollen voor 

de elektronische doorgifte van persoonsgegevens tussen instanties 

Besturen zijn verplicht protocollen af te sluiten wanneer zij persoonsgegevens uitwisselen met andere 

Vlaamse instanties. Hierin worden afspraken gemaakt over o.a. de doeleinden van de gegevensverwerking, 

de wettelijke grondslag, de beveiligingsmaatregelen en de bewaartermijnen. Om de administratieve last te 

verlichten heeft de Onderwijs Vereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) een vereenvoudigde 

procedure met algemene protocollen uitgewerkt, waarbij zij de onderhandelingen voert, advies verleent en 

ondertekent in naam en voor rekening van het lokaal bestuur. Deze werkwijze werd goedgekeurd door de 

Vlaamse Toezichtcommissie en de werkgroep informatieveiligheid van de VVSG, waarvan eGov deel 

uitmaakt. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het mandaat aan OVSG, voor de ondertekening van 

algemene protocollen voor de elektronische doorgifte van persoonsgegevens tussen instanties, goed te 

keuren. 

8. Grondgebiedzaken - Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Goedkeuren van de actieve 

participatie aan de SOLVA regiowerking ter vervanging van de participatie aan het 

Samenwerkingsverband 'Streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen' 

Het samenwerkingsverband ‘Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen’ houdt op te bestaan. De overkoepelende 

(provinciale) vzw ERSV wordt in juni 2021 vereffend door de stopzetting van de Vlaamse financiering via het 

ESF project ‘Versterkt Streekbeleid’ vanaf 1 augustus 2020.  

Deze ESF oproep gaf een nieuw elan aan het streekbeleid in Vlaanderen, waarbij het 

samenwerkingsverband Streekoverleg Zuig-Oost-Vlaanderen uitvoering gaf aan de sociaaleconomische 

uitdagingen van onze regio en deze vertaalde in een gedragen en actiegericht beleid. Dit actiegericht beleid 

werd gevoerd, in samenwerking met de sociale partners en streekintercommunale SOLVA.  

De gemeente Oosterzele steunde dit samenwerkingsverband Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen met een 

bijdrage van 0,25 euro per inwoner als cofinanciering voor het ESF-project. Via dit besluit vraagt SOLVA het 

akkoord om de laatste bijdrage voor het ESF-project ‘Versterkt Streekbeleid’ voor 2020 door hen te laten 

opvragen en vanaf 2021 een bijdrage van 0,25 euro per inwoner te voorzien voor de verderzetting van de 

regiowerking.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

9. Grondgebiedszaken - Goedkeuren van de Samenwerkingsovereenkomst tussen provincie Oost-

Vlaanderen en de gemeente Oosterzele betreffende 'Subsidie onderhoud fietssnelweg F417' 

De Provincie legt in de gemeente Oosterzele fietssnelwegen aan die na oplevering worden overgedragen 

aan de Gemeente die dan als eigenaar dient in te staan voor het verdere onderhoud van de fietssnelwegen. 

Aangezien dit onderhoud extra werk en extra kosten met zich meebrengt voor de gemeente wil de 

Provincie hier ook toe bijdragen.  
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Daarom keurde de provincieraad op 19 juni 2019 het reglement met betrekking tot het toekennen van 

subsidies voor regulier onderhoud van fietssnelwegen goed. Om in aanmerking te komen voor deze 

subsidies tekende de gemeente hierop in. Thans werd hiervoor de samenwerkingsovereenkomst 

ontvangen.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

10. Grondgebiedszaken - Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst tussen Vlaams Gewest, nv 

Aquafin, stadsbestuur Zottegem, de gemeente Oosterzele en opdrachthoudende vereniging 

tussengemeentelijke maatschappij der Vlaanderen voor watervoorziening voor samengevoegde 

opdrachten van werken ter herinrichting en heraanleg N46 tussen Zottegem en Oosterzele  

Zowel het Vlaams Gewest, Aquafin, de stad Zottegem, de gemeente - Oosterzele als Farys wensen 

werken uit te voeren aan de Provinciebaan N46; grondgebied Zottegem, Oosterzele. Het gaat om 

herinrichtingswerken met aanleg van gescheiden rioleringsstelsel, fietspaden en structureel 

onderhoud.  

In het algemeen belang is het aangewezen de opdracht samen te voegen en het Vlaams Gewest aan te 

duiden om in hun gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering van de opdracht als 

aanbestedende overheid op te treden.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

11. ICT - Goedkeuren aankoop exploitatiegebonden ICT-diensten via raamcontract Vlaamse Overheid 

De Vlaamse gemeenschap treedt op als opdrachtencentrale voor afname van de raamovereenkomst 

“Exploitatie-gebonden ICT-diensten ten behoeve van de Vlaamse overheid en lokale/provinciale besturen”. 

Om van de raamovereenkomst gebruik te kunnen maken, moet het bestuur toetreden tot de 

aankoopcentrale. 

Deze raamovereenkomst kadert vooral in de ICT dienstverlening ten behoeve van de Vlaamse overheid en 

lokale/provinciale besturen en niet de aankoop van toestellen. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

12. ICT - Goedkeuren van toetreding tot ICT-opdrachtencentrale stad Brugge 

De stad Brugge treedt op als opdrachtencentrale voor de aankoop van ICT-producten en diensten en biedt 

andere overheden de mogelijkheid hierop beroep te doen. Om van de raamovereenkomst gebruik te 

kunnen maken, moet het bestuur toetreden tot de opdrachtencentrale van de stad Brugge. Door het grote 

succes hebben andere gemeenten, steden, OCMW’s, ziekenhuizen, politie- en brandweerzones, Vlaamse 

en Federale entiteiten alsook een aantal organisaties in het Brusselse en Waalse gewest de weg gevonden 

naar het raamcontract van de stad Brugge. Zo ook de gemeente Oosterzele. 

Dankzij de samenwerking met deze vele partners kunnen zeer competitieve prijzen afgedwongen worden 

bij de huidige leveranciers. Dit contract is gekend in de markt en heeft een zeer goede naam.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

13. Grondgebiedszaken - Goedkeuren van een ontwerpakte voor een kostenloze grondafstand ter 

hoogte van Balegemstraat 11 
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Na het slopen van de bestaande bebouwing en na de realisatie van een meergezinswoning met 

assistentieflats gelegen Balegemstraat 11 dient een gratis grondafstand te gebeuren van de grond gelegen 

voor de rooilijn. Deze afstand gebeurt vanwege de bouwheer aan de gemeente Oosterzele zonder beding 

van prijs. Door notaris Schaubroeck uit Oosterzele wordt de ontwerpakte voorgelegd voor deze gratis 

grondafstand.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze akte goed te keuren.  

14. Grondgebiedszaken - Goedkeuren ontwerpakte openbare toewijs Pastorie Landskouter zonder 

hoger bod 

In de gemeenteraad van 12 september 2019 werd principieel akkoord gegaan met de openbare verkoop 

van een pastorie, met aanhorigheden op en met grond staande en gelegen Bakkerstraat 3, gekend volgens 

huidig kadaster, sectie A, deel van nummer 380DP0000, met een oppervlakte volgens nagemelde meting 

van zes are vierenzestig centiare dertien vierkante decimeter (06a 64ca 13dm²).  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de ontwerpakte openbare toewijs Pastorie Landskouter zonder 

hoger bod goed te keuren.  

15. Grondgebiedszaken - Goedkeuren van ontwerpakte betreffende de aankoop van gronden aan RWZI 

Scheldewindeke 

De gemeente wenst een stuk grond gelegen aan het station van Scheldewindeke en het achterliggende 

regenwaterzuiveringsstation aan te kopen. Het perceel is kadastraal gekend als 3e afdeling sectie A, deel 

van 296e en heeft een oppervlakte van 5340m².  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze ontwerpakte goed te keuren. 

16. Grondgebiedzaken - Kennisnemen van de 'Evaluatie selectieve inzameling en verwerking 

huishoudelijk afval - 2019' (ILvA)  

De intercommunale ILvA bedient via een beheersovereenkomst 15 steden en gemeenten voor de 

inzameling en verwerking van de huishoudelijke afvalstoffen via huis-aan-huisinzameling, alsook via het 

recyclagepark. Jaarlijks maakt Ilva een jaarverslag ‘Evaluatie selectieve inzameling en verwerking Ilva – 

2019’.  

Toelichting ter zitting door burgemeester Johan Van Durme.  

17. Woon- & Leefomgeving - Kennisnemen stand van zaken inzake de omgevingsvergunningsaanvraag 

van Balegro voor het opvullen van een ontgonnen terrein als categorie 1 stortplaats voor 

cementgebonden asbest in bigbags 

De omgevingsvergunningsaanvraag van BVBA BALEGRO voor het opvullen van een ontgonnen terrein 

als categorie 1 stortplaats voor cementgebonden asbest gelegen te Berg 24A in Oosterzele, wordt van 

rechtswege stopgezet. De deputatie moet bijgevolg geen beslissing nemen over de 

vergunningsaanvraag.  

Toelichting ter zitting door schepen Els De Turck.  

18. Raad en commissies - Kennisnemen van de brief van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de 

verwerking van persoonsgegevens 
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Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van het schrijven van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de 

verwerking van persoonsgegevens. 

V 1. Vraag van Groen om vergunning in dossier EPB 44052-G-OMV_2020029611 2020/ verleend op het 

college van 7 juli 2020 te herroepen 

De vraag in concreto als bijlage. 

 ______________________________________________________________________________________  
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