
ons kenmerk: 
2020/1262 

datum 10-6-2020 

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 18 juni 2020, aansluitend aan de vergadering van 
de raad van maatschappelijk welzijn die start om 20.00 uur  in de polyvalente zaal van 
GC De Kluize, Sportstraat 3, 9860 Oosterzele, met onderstaande agenda.  

In opdracht, 

Borchert Beliën Hilde De Sutter 

Algemeen directeur Voorzitter 

AGENDA 

OPENBARE ZITTING 

19u00: Toelichting door de actiegroep vzw Geen asbest in ons nest 

1. Goedkeuren notulen van de gemeenteraadszitting van 27 mei 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 

Dagorde gemeenteraad 

Zitting van 18 juni 2020 
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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.  

2. Financiën - Vaststellen jaarrekening 2019 gemeente Oosterzele

De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2019 van de gemeente Oosterzele vast.

3. Financiën - Kennisname jaarrekening 2019 OCMW Oosterzele

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2019 van het OCMW van Oosterzele.

4. Financiën - Advies inzake de vastgestelde jaarrekening 2019 van AGB De Kluize

In toepassing van artikel 38 §2 van de statuten van AGB De Kluize stelde de raad van 
bestuur in zitting van 4 juni 2020 de jaarrekening 2019 vast en wordt die ter goedkeuring 
aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om advies uit brengen over de vastgestelde 
jaarrekening 2019. 

5. Financiën - Goedkeuren van de intekening op de uitgifte van aandelen APT door
Imewo

Aan Oosterzele worden 2.798 aandelen Apt aangeboden aan een eenheidsprijs van 27,57 
euro per aandeel voor een totaal bedrag van 77.140,86 euro. De financiering kan 
budgetneutraal gebeuren. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

6. Financiën - Goedkeuring gewijzigde dotaties 2020 Hulpverleningszone Centrum

De hulpverleningszone heeft een begrotingswijziging doorgevoerd. Het aandeel hierin voor 
de gemeente Oosterzele dient goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

7. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Erfgoedcel Viersprong Land van
Rode - Aanduiden van een gemeentelijke vertegenwoordiger met raadgevende
stem in de Raad van Bestuur

In de gemeenteraad van 28 februari 2019 werd raadslid Ann Van Hecke aangeduid als 
afgevaardigde met raadgevende stem in de Raad van Bestuur van Erfgoedcel Viersprong. 
Raadslid Ann Van Hecke diende op 20 mei 2020 haar ontslag in als bestuurslid met 
raadgevende stem. Bijgevolg dient de gemeenteraad een nieuwe vertegenwoordiger aan te 
duiden. Deze afgevaardigden zijn steeds raadsleden in de deelnemende gemeenten, 
verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van 
burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn. 

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

8. Infrastructuur - Goedkeuren ontwerp wegenis- en rioleringsinfrastructuur voor
het verkavelen van een perceel grond voor het oprichten van 2 halfopen
woningen
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De Zesde Liniestraat werd in 2012 aangelegd. Op het einde van de straat komt een perceel 
in aanmerking om bebouwd te worden met twee woningen.  

Tussen dit perceel en de bestaande openbare weg liggen er openbare parkeerplaatsen en 
een openbare groenzone. Om dit perceel aansluiting te geven met de bestaande openbare 
weg moet de rijweg doorgetrokken worden tot aan de perceelsgrens.   

De gemeenteraad dient zich volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening uit te spreken 
over het tracé van de wegenis en de riolering om deze aansluiting te realiseren.  

Het dossier werd geadviseerd door de verschillende nutsmaatschappijen en de dienst 
infrastructuur.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit ontwerp goed te keuren.  

9. Woon- & Leefomgeving - Principieel akkoord tot uitwerking van een breed 
hemelwaterplan 

Tijdens bouwwerken wordt er vaak droogzuiging, oftewel bronbemaling toegepast. Hierbij 
wordt het grondwater opgepompt voor het tijdelijk verlagen van de grondwatertafel. Dit 
zuiver water wordt te vaak geloosd in onze gemengde riolering.  

Via dergelijkebronbemalingen komt veel water beschikbaar dat vandaag niet nuttig ingezet 
wordt. Het is noodzakelijk om meer aandacht te besteden aan de verspilling van water 
afkomstig van bronbemalingen.  

In navolging van de gemeenteraadsbeslissing van 27 mei jongstleden wordt hierbij een 
voorstel van bredere aanpak voorgelegd.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze beslissing goed te keuren.  

10. Onderwijs - Vaststellen van het schoolreglement 2020-2021 gemeentelijk 
basisonderwijs Oosterzele 

Een schoolbestuur moet voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement opstellen dat 
de betrekkingen tussen het schoolbestuur, de ouders en de leerlingen regelt. Decretaal legt 
de overheid vast welke elementen minimaal in het schoolreglement opgenomen worden.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

11. Burgerzaken - Goedkeuren van principieel besluit tot opmaak van een 
gemeentelijk reglement met betrekking tot de locatie van 
huwelijksplechtigheden 

De gemeenteraad kan andere openbare plaatsen dan het gemeentehuis aanwijzen om 
huwelijken te voltrekken.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

12. Burgerzaken - Goedkeuren van principieel besluit tot opmaak van een 
gemeentelijk reglement met betrekking tot de viering van jubilarissen en 
eeuwelingen 

Het gemeentebestuur heeft de traditie huwelijksjubilarissen en eeuwelingen in de 
bloemetjes te zetten. Het komt wenselijk voor de huidige werkwijze te moderniseren.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

13. Woon- & Leefomgeving - Kennisnemen van advies inzake de 
omgevingsvergunningsaanvraag van Balegro voor het opvullen van een 
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ontgonnen terrein als categorie 1 stortplaats voor cementgebonden asbest in 
bigbags 

Het college formuleerde in zitting van 9 juni  een advies inzake bovenvermelde aanvraag. 

Toelichting ter zitting door schepen Els De Turck 

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

14. Vrije Tijd - kennisnemen van subsidies uit het Vlaamse noodfonds 

De corona-crisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Om de lokale besturen te 
helpen om die sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse Regering om hen 87,3 miljoen euro 
ter beschikking te stellen. Het grootste deel van die middelen (83,9 miljoen euro) wordt 
verdeeld over de lokale besturen op basis van de verdeling van de sectorale middelen voor 
die drie sectoren (cultuur, jeugd en sport) bij de inkanteling ervan in het gemeentefonds in 
2018.  

Voor Oosterzele gaat het over een geraamd bedrag van 127 330,50.  

Toelichting ter zitting door schepen Marleen Verdonck. 

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

BESLOTEN ZITTING 

15. Raad en commissies – Rapport Audit Vlaanderen 

De gemeente ontving op 5 juni 2020 het rapport gemeente Oosterzele betreffende een audit 
uitgevoerd door Audit Vlaanderen.  

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

 ______________________________________________________________________________________________________  

4/4




