
ons kenmerk: 2021/U506 datum 22-2-2021 

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 25 februari 2021. 

Op bevel : 

De algemeen directeur, De Voorzitter, 

Borchert Beliën Hilde De Sutter 

OPENBARE ZITTING 

TOEGELICHTE VOORSTELLEN VAN BESLISSING 

T1. Toegevoegd voorstel van beslissing van Open Vld plus en Groen ter bevestiging 
van de unanieme beslissing van de commissie deontologie over de inbreuken 
tegen de deontologische code door een mandataris van het bestuur en over het 
verder behandelen van mogelijke inbreuken door andere mandatarissen n.a.v. het 
rapport van Audit Vlaanderen na een forensische audit binnen het 
gemeentebestuur 

De gemeenteraadscommissie algemeen beleid besliste op 17 november 2020 om aan de 
gemeenteraad een voorstel van beslissing ter stemming voor te leggen inzake bovenvermelde 
aangelegenheid. De gouverneur heeft de beslissing van de gemeenteraad terzake vernietigd. 
Open Vld plus en Groen werkten ter zake een voorstel uit. 
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

 

T2. Toegevoegd voorstel van principebeslissing van Open Vld Plus i.v.m. het correct 
doorlopen van de procedure tot wijziging van de gemeenteweg Leenstraat 

Sinds 15 februari werd de gemeenteweg Leenstraat (gekend als Lokale weg type 3.2: 
Landelijke weg, verkavelingswegen met als hoofdfunctie dragen van bestemmings-, 
landbouw- en recreatief verkeer) afgesloten ter hoogte van de N42/Europaweg. 

De Open Vld-fractie stelt dat het afsluiten van de Leenstraat niet correct is verlopen en werkte 
ter zake een voorstel uit. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

T3. Toegevoegd voorstel van principebeslissing van Open Vld Plus i.v.m. het correct 
doorlopen van de procedure tot wijziging van de verschillende trage wegen in de 
gemeente 

Begin dit jaar werd een eerste editie van Tragewegenkaart uitgebracht, die digitaal 
beschikbaar is, maar ook aan alle Oosterzeelse gezinnen werd bezorgd. Open Vld plus stelt dat 
op verschillende plaatsen trage wegen werden verlegd, zonder dat daarover enige beslissing 
werd genomen en werkte ter zake een voorstel uit. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

BESLOTEN ZITTING 

 

TOEGELICHTE VOORSTELLEN VAN BESLISSING 

T4. Toegevoegd voorstel van beslissing van Open Vld plus en Groen om een advocaat 
aan te stellen en zich burgerlijke partij te stellen namens de gemeente in navolging 
van het rapport van Audit Vlaanderen over een recente forensische audit 

Op de gemeenteraad van 17 oktober 2020 hebben de fracties Open Vld plus en Groen 
voorgesteld om een advocaat aan te stellen namens de gemeente in navolging van het rapport 
van Audit Vlaanderen over een recente forensische audit. Dit was in navolging van een 
principebeslissing die werd genomen in de gemeenteraad van 18 juni 2020 en die toen 
unaniem was goedgekeurd. Open Vld plus en Groen werkten ter zake een voorstel uit. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 
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