
  

    

  ons kenmerk: U0147 datum 18-1-2021 

    

 

Geachte raadsleden, 

 

De voorzitter van de gemeenteraad, 

 

In toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en artikel 
3, §1 en §2 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, stelt volgende aanvullende 
punten vast voor de gemeenteraad van 21 januari 2021. 

 

Op bevel : 

De algemeen directeur,       De Voorzitter, 

 

 
 

Borchert Beliën        Hilde De Sutter 

 

 

OPENBARE ZITTING 

 

TOEGELICHTE VOORSTELLEN VAN BESLISSING 

T 1. Toegevoegd voorstel van principebeslissing van Open Vld Plus i.v.m. compensaties 
en bijsturing inzake afvalbeleid 

Het toegelichte voorstel als bijlage bij de agenda. 
 

VRAAG OM UITLEG VAN GEMEENTERAADSLEDEN 

V 1. Toegevoegd agendapunt op voorstel van CD&V/N-VA raadslid Filip Vermeiren 
m.b.t. het voorstel prioriteitenplan van aanpak snelheidscontroles in Oosterzele - 
bespreking ter zitting 

De vraag in concreto als bijlage bij de agenda. 

 

 
 

 

Bijkomende dagorde gemeenteraad 
 

Zitting van 21 januari 2021 
 



V 2. Vraag om uitleg van raadslid Linda De Vos naar de stand van zaken van de 
vaccinatiecampagne in onze zorgregio Panacea en naar de organisatie van vervoer 
voor de meest kwetsbare personen 

De vraag in concreto als bijlage bij de agenda. 

V 3. Vraag om uitleg van Groen naar duiding in verband met het weigeren/verlenen 
van een omgevingsvergunning voor het afbreken van een garage en het bouwen 
van een opslagloods 

De vraag in concreto als bijlage bij de agenda. 

V 4. Vraag om uitleg van Groen aan het college van burgemeester en schepenen m.b.t. 
de nota van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers i.v.m. 
regiovorming 

De vraag in concreto als bijlage bij de agenda. 
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Toegevoegd punt Open Vld plus – gemeenteraad 17 december 2020 

 

Principebeslissing over het voorstel van Open Vld plus over het compensaties en 

bijsturing inzake afvalbeleid  

 

TOELICHTING 

Na de aanzienlijke verhoging van de kost voor het afval (een verdubbeling van de kost voor restafval 

in 2014 en nadien nogmaals een stijging van 20% in 2017) werd op de gemeenteraad van december 

2020 het retributiereglement aangepast, waardoor de tarieven voor het gebruik van het 

containerpark met de helft zijn opgetrokken. Ook het GFT-afval wordt voortaan betalend per 

gewicht. 

Voor het containerpark worden de tarieven in het werkingsgebied als volgt verhoogd: 

• Tot 2000 kg betaalde je vroeger € 0,05/kg, voortaan € 0,075/kg 

• Bij aanbod tussen 2001-5000 kg (op jaarbasis): betaalde je vroeger € 0,10/kg, voortaan    

€ 0,15/kg 

• Vanaf 5000 kg: betaalde je vroeger € 0,2 voortaan € 0,3/kg 

Open Vld plus heeft vroeger reeds aangekaart dat de Oosterzelenaar 2x betaalt voor afval. Een eerste 

maal via het tarief per kg (DIFTAR), een correct systeem waar de verbruiker betaalt. Een tweede maal 

via de Algemene Gemeente Belasting. Indieners van dit voorstel zijn al lang vragende partij om dit 

tweede luik ernstig te verlagen omdat er minder uit de algemene middelen moet worden bijgelegd 

en de burger zelf meer betaalt. 

Na onze eerdere opmerkingen over de hoge kost, bij de invoering van het gewogen systeem , heeft 

het bestuur beslist om enkele compensaties door te voeren: 25 euro voor gezinnen met kinderen < 2 

jaar (voor pampers) en € 75 per jaar voor personen die incontinentiemateriaal aanbieden. 

Maar nu ook de tarieven voor containerpark ernstig worden opgetrokken vraagt Open Vld plus 

bijkomende maatregelen: 

1. Met dit voorstel pleiten we om flankerend beleid te voeren voor kwetsbare inwoners en hen 

korting toe te kennen op tarieven voor restafval en containerpark. Open Vld plus heeft in 

verleden ook maatregelen voorgesteld voor ondersteuning aan onthaalouders. Dit werd 

toen niet goedgekeurd.  

 

Bij de brede invoering in het werkingsgebied, zien we nu dat sommige besturen bereid zijn 

om ook compensatie te voorzien voor onthaalouders (125 euro per jaar in Zottegem) én 

voor mensen die moeten rondkomen met een leefloon of zorgbudget (15 euro voor 

containerpark en 35 euro voor rest/gft). 

 

2. Daarnaast betreuren we ten zeerste de prijsverhogingen die worden doorgevoerd op het 

containerpark. Alles wordt voor de helft duurder. Dit ondanks de verminderde 
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dienstverlening. Inwoners mogen hun asbest-afval nu niet meer aanbieden in Oosterzele 

(er moet een afspraak gemaakt worden voor afleveren van asbest in naburige gemeenten). 

Open Vld plus vraagt dat Ilva, net als bij het overgrote merendeel van andere Vlaamse 

gemeenten ook asbest-afval thuis ophaalt. 

 

Om particulieren extra te motiveren die producten uit hun woningen te verwijderen én 

vervolgens ook veilig af te voeren, zal straks in acht op de tien Vlaamse gemeenten het 

asbest aan de voordeur worden opgehaald. Niet zo in Oosterzele. Zo wordt echter 

vermeden dat mensen het afval in hun eigen auto naar het plaatselijke recyclagepark 

moeten brengen. 

 

3. Aan de gemeentelijke bestuurders binnen de afvalintercommunale vragen we om het 

principe opnieuw op tafel te leggen om opbrengstafval gratis te laten aanbieden (zoals vb. 

in buurgemeente Merelbeke). Dit kan inderdaad betekenen dat niet-opbrengstafval duurder 

wordt. Maar dit zal inwoners stimuleren bewust aankopen te doen. 

 

Tot het niet-betalend deel kan vb. volgend afval gerekend worden: 

flessenglas, papier en karton, tuinafval, snoeiresten, textiel en lederwaren, 

afgedankte elektronische apparaten (AEEA), kurkafval, harde plastics, accu’s, oude 

metalen, piepschuim/isomo, autobanden zonder velg, klein gevaarlijk afval (KGA) 

 

Tot het betalend deel behoort dan volgend afval: 

Grofvuil, boomwortels en -stronken, zuiver bouw- en sloopafval (= niet-verontreinigd 

steengruis), onbrandbaar bouwafval, vlak glas, houtafval, gipsafval, 

asbestcementafval, roofing, restglas 

 

4. We herhalen onze vraag om de Algemene Gemeentebelasting bij te stellen naar beneden en 

pleiten dat deze bijstelling wordt uitgewerkt tegen de volgende begrotingsaanpassing. 

De Gemeenteraad 

BESLUIT 

Artikel 1 – Principieel akkoord te gaan om een premiesysteem uit te werken voor kwetsbare 

doelgroepen 

Artikel 2. Principieel akkoord te gaan om een premiesysteem uit te werken voor onthaalouders 

Artikel 3. Principieel akkoord te gaan om er binnen de afvalcommunale voor te pleiten om de 

ophaling rond asbest te optimaliseren en voor te stellen om – net als  in 8 op de 10 Vlaamse 

Gemeenten – ook asbestophaling aan huis te voorzien 

Artikel 4. Principieel akkoord te gaan om er binnen de afvalcommunale voor te pleiten om 

beleidsvoorbereidend werk te doen rond het gratis maken van opbrengstafval op de 

containerparken. 

Artikel 5. Principieel akkoord te gaan om aan de administratie opdracht te geven voorbereidingen te 

treffen om de algemene gemeentebelasting te herzien bij een volgende budgetwijziging en te 

verlagen à rato van de kost die gedragen wordt voor afvalverwerking, sinds de invoering van 

DIFTAR. 
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Toegevoegd agendapunt voor de Gemeenteraad dd 21 januari 2021 door Raadslid Linda De Vos 

van de CD&V/N-VA fractie. 

Punt1 : Wat is de stand van zaken in verband met de vaccinatiecampagne in onze Zorgregio Panacea 

waartoe Oosterzele behoort. 

Organisatie- locatie- logistiek. 

Punt2: Hoe ziet men de organisatie voor de kwetsbare personen en mensen met een beperking om 

de locatie voor vaccinatie te bereiken. 

Welke lokale mobiliteitsmiddelen worden hiervoor ingezet? 

De Vlaamse regering opteert om de vrijwilligers van de Minder Mobiel centrale en de taxisector  in te 

zetten. 

De regelgevingen waarover onze lokale  Minder Mobiele Centrale beschikt dienen hiervoor 

aangepast te worden , rekening houdende met de taxisector om niet in concurrentie te treden  

Het is zeer belangrijk dat oudere en kwetsbare personen zich ook laten vaccineren omwille van de 

vele thuisverzorgers en diverse diensten waarop ze beroep doen , binnenshuis komen en het gevaar 

op besmetting te vermijden. Eveneens om lange opname perioden en bezetting van 

ziekenhuisbedden te verhinderen en groepsimmuniteit te creëren onder de  burgers 

Kan er gebruik gemaakt worden van het busje die, beschikbaar is bij het OCMW,  om mensen met 

een beperking en de kwetsbaren naar het vaccinatiecentrum te brengen. Het busje heeft een 

voordeel dat het beschikt over een laadbrug die toelaat dat rolwagengebruikers makkelijk kunnen 

vervoerd worden en geen mobiliteitsproblemen hebben om naar het vaccinatiecentrum te bereiken . 

Met de belbus kan ook , maar het is bij voorkeur aan te raden om op het vooropgestelde uur te 

komen naar het  vaccinatiecentrum om en lange wachttijden te vermijden als men afhankelijk is van 

openbaar vervoer, vooral in deze winterperiode. 
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Elke De Mulder

Van: secretariaat
Onderwerp: FW: Toevoeging agendapunt

Urgentie: Hoog

  

Van: Mia en Simon Van der Heyden <simonmia@hotmail.com>  
Verzonden: zaterdag 16 januari 2021 18:47 
Aan: Hilde De Sutter <Hilde.DeSutter@oosterzele.be>; Borchert Beliën <algemeendirecteur@oosterzele.be> 
CC: Jeroen Logghe <jeroenlogghe@hotmail.com>; Steven Verstuyft <abenduntergang@gmail.com> 
Onderwerp: Toevoeging agendapunt 
 
Aan de Voorzitter van de Gemeenteraad en de Algemeen Directeur 
Gemeente Oosterzele 
Dorp 1 
9860 Oosterzele 
 
Gelieve, gelet op art. 3§1 van het Huishoudelijk Reglement volgend agendapunt toe 
te voegen aan de agenda van de gemeenteraadszitting van 21 januari 2021. 
 

 Bespreking en vraag om duiding in verband met het weigeren/verlenen van 
een omgevingsvergunning voor het afbreken van een garage en het bouwen van 
een opslagloods. 
 
 
Voor Groen Oosterzele, 
Jeroen Logghe 
Steven Verstuyft 
Simon Van der Heyden 
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Elke De Mulder

Van: Borchert Beliën
Verzonden: maandag 18 januari 2021 10:25
Aan: secretariaat
Onderwerp: FW: Toevoeging agendapunt gemeenteraad 21 januari

 
 
 
----- 
met vriendelijke groet 
 
Borchert Beliën 
Algemeen directeur 
 

met vriendelijke groet 

Borchert Beliën 
Algemeen Directeur 

 
Gemeente Oosterzele 
Dorp 1, 9860 Oosterzele 

+32 9 363 99 13 

algemeendirecteur@oosterzele.be 
www.oosterzele.be 

 
I.k.v. de maatregelen om het Coronavirus in te perken, werken onze diensten enkel op 

afspraak. Contacteer ons via 09 362 50 09 (maandag - vrijdag van 8.45 tot 12 uur; 
woensdagmiddag van 13.30 - 16 uur en maandagavond van 18 - 20 uur) of 

info@oosterzele.be. 

 

  

Lees onze e-maildisclaimer 

  

Van: Steven Verstuyft <abenduntergang@gmail.com>  
Verzonden: zaterdag 16 januari 2021 22:55 
Aan: hilde.desutter@groenoosterzele.be; Borchert Beliën <algemeendirecteur@oosterzele.be>; Jeroen Logghe 
<jeroenlogghe@hotmail.com>; Simon Van Der Heyden <simonmia@hotmail.com> 
Onderwerp: Toevoeging agendapunt gemeenteraad 21 januari 
 
Aan de Voorzitter van de Gemeenteraad en de Algemeen Directeur 
Gemeente Oosterzele 
Dorp 1 
9860 Oosterzele 
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Gelieve, gelet op art. 3§1 van het Huishoudelijk Reglement volgend agendapunt toe 
te voegen aan de agenda van de gemeenteraadszitting van 21 januari 2021. 
 
In te dienen vraag: 

1.  Waarom heeft het CBS niet de vraag om advies te geven omtrent  nota van Vlaams minister van Binnenlands 
Bestuur Bart Somers ivm regiovorming eens voorgelegd gemeenteraad? 

Er moeten de komende jaren en decennia  belangrijke beslissingen genomen worden met betrekking tot een 
transitie  naar een duurzame samenleving op het vlak van ruimtelijke ordening, mobiliteit, wonen en een sterke 
regionale samenwerking voor zorg en cultuur. Dit vraagt om een sterk, efficiënt en democratisch gecontroleerd 
intermediair bestuur, en maakt komaf met de verrommeling qua lokale en boven-lokale samenwerkingen van 
vandaag. Groen staat erop dat de regiowerking niet enkel een zaak is van de burgemeesters. Daarom onze vraag, 
dat in een gemeente waarvan de oppositie 50% van de bevolking Oosterzele vertegenwoordigt men dit tenminste 
zou mogen voorleggen op de gemeenteraad. Een debat over zo’n belangrijke hervorming is in het belang van 
iedereen.  

Er moeten veel vragen beantwoord worden, dus waarom niet als advies bvb de tijd vragen om nog een stap verder 
te gaan en een gedegen bevraging van de inwoners en/of adviesraden te organiseren? We zijn ervan overtuigd dat 
dit de herkenbaarheid en duidelijkheid van de nieuwe structuur voor inwoners ten goede zal komen. 

Voor Groen Oosterzele, 
Jeroen Logghe 
Steven Verstuyft 
Simon Van der Heyden  
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