
  

    

  ons kenmerk: 0118 datum 13-1-2021 

    

 

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 januari 2021 om 20u00  met onderstaande 
agenda. Deze vergadering zal volledig digitaal plaatsvinden en zal kunnen gevolgd worden 
via audiovisuele livestream. 

 

In opdracht, 

 

 

 

Borchert Beliën Hilde De Sutter 

Algemeen directeur Voorzitter 

 
 

 AGENDA  

 

OPENBARE ZITTING 

1. Lokale economie - Toelichting over het detailhandelsplan Oosterzele 

Toelichting ter zitting door mevrouw Kathy Gillis en de heer Pieter-Jan Fieremans, 
beleidsmedewerkers lokale en ruimtelijke economie - Dienst Economie, Europese en 
Internationale samenwerking, Provincie Oost-Vlaanderen. 

2. Raad en commissies - Akte nemen van beëindiging van periode van verhindering 
van gemeenteraadslid Evelien Roelekens 

Gemeenteraadslid Evelien Roelekens werd van 15 oktober 2020 tot 7 januari 2021 vervangen 
door de heer Kristof Van Cauwenberge. De gemeenteraad dient in toepassing van art. 14 van 
het decreet lokaal bestuur akte te nemen van de beëindiging van de periode van verhindering. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akte te nemen van dit punt. 

 

 
 

 

Dagorde gemeenteraad 
 

Zitting van 21 januari 2021 
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https://youtu.be/6FGMQAxd8LI


3. Goedkeuren notulen van de gemeenteraadszitting van 17 december 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. 

4. Vaststellen beoordelingscriteria en -procedure inzake advies lokaal bestuur bij
uitbreidingsronde kinderopvang voor baby's en peuters

Om aan de vraag naar kinderopvang te voldoen, wil de Vlaamse Regering verder in 
bijkomende opvangplaatsen investeren.  
De Vlaamse Overheid voorziet tot 2024 verschillende uitbreidingsronden voor de erkenning 
en subsidiering van kinderopvang. In 2021 zal een oproep gelanceerd worden voor de 
realisatie van nieuwe plaatsen met subsidie voor inkomenstarief in de kinderopvang.  

In onze gemeente kunnen deze legislatuur 6 bijkomende plaatsen aan inkomenstarief 
gerealiseerd worden. Het lokaal bestuur Oosterzele en het Lokaal Overleg Kinderopvang 
onderstrepen het belang van nieuwe kinderopvangplaatsen en focussen op de noden en 
prioriteiten in onze gemeente.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de beoordelingscriteria en -procedure vast te 
stellen. 

5. Raad en commissies - Goedkeuren van motie betreffende een schrijven aan de
minister van overheidsbedrijven over het beperken van de dienstverlening van
Bpost in Oosterzele

Het college van burgemeester en schepenen nam in de zitting van 29 december 2020 kennis 
van het schrijven van een inwoner betreffende de dienstverlening van Bpost in Oosterzele. 
Het college deelt de bezorgdheid van deze inwoner en wenst daarom namens de 
gemeenteraad een schrijven te richten aan de bevoegde minister van Overheidsbedrijven. Aan 
de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

6. Financiën - Aanpassen van het budget 2021 van de kerkfabriek Scheldewindeke -
Sint-Christoffel

Op 25 november ontving de gemeente van het centraal kerkbestuur het budget 2021 van de 
kerkfabriek van Scheldewindeke - Sint-Christoffel. Enkel na advies van het bisdom kan de 
gemeenteraad akte nemen van de budgetten indien zijn passen in de goedgekeurde 
meerjarenplannen van de kerkfabrieken. 

Op 21 december 2020 ontving het gemeentebestuur het advies van het bisdom Gent. Het 
bisdom verleende een positief advies onder voorbehoud van de gevraagde achterstallige 
exploitatietoelage van 6.002,00 euro. 

Conform artikel 49 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en 
werking van de erkende erediensten kan de gemeenteraad het budget aanpassen als het niet 
past binnen het goedgekeurde meerjarenplan. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om dit punt goed te keuren. 
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7. Burgerzaken - Vaststellen van reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen in 
Oosterzele - aanpassing besluit van 20 juni 2018 

In de gemeenteraadszitting van 17 december 2020 werd kennis genomen van de 
aanpassingen van het reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen in Oosterzele. Voortaan 
zijn de concessies van oud-strijders die samen begraven liggen met hun echtgenote gratis.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het vernieuwde reglement op de begraafplaatsen 
vast te stellen. 

8. Fiscaliteit - Vaststellen retributiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen - 
aanpassing besluit van 20 juni 2018 

In de gemeenteraadszitting van 17 december 2020 werd kennis genomen van de 
aanpassingen van het reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen in Oosterzele en van de 
aanpassingen van het retributiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen. Voortaan zijn 
de concessies van oud-strijders die samen begraven liggen met hun echtgenote gratis.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het vernieuwde retributiereglement vast te stellen. 

9. Cultuur – Goedkeuren van de aanpassing van de statuten van projectvereniging 
Erfgoed Viersprong  

Naar aanleiding van de verlenging van projectvereniging Erfgoed Viersprong voor de periode 
2021-2026, moeten ook de statuten aangepast worden. De data van de nieuwe beleidsperiode 
werd toegevoegd aan de statuten. Tegelijk werd ook het bedrag van de gemeentelijke bijdrage 
geactualiseerd naar de huidige situatie.  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om deze statutenwijziging goed te keuren.  

10. Lokale economie - Vaststellen van Detailhandelsplan Oosterzele 

Het gemeentebestuur van Oosterzele heeft aan de Provincie Oost-Vlaanderen opdracht 
gegeven een detailhandelsplan uit te werken. Bij de opmaak van het gemeentelijk 
detailhandelsplan zijn het huidige aanbod van winkels, diensten en horeca en de koopstromen 
beschreven. Ook is een realistische beleidsvisie en locatiebeleid uitgewerkt, steeds in overleg 
met het gemeentebestuur en de ondernemers van Oosterzele. Ten slotte zijn enkele concrete 
detailhandelsacties opgelijst, om de economische leefbaarheid van de zes deelgemeenten te 
behouden of te verhogen. Elke deelkern heeft haar eigenheid. Dit vraagt een visie en acties op 
maat. 

Het detailhandelsplan is het resultaat van een samenwerking tussen het gemeentebestuur van 
Oosterzele, de lokale ondernemers en de Provincie Oost-Vlaanderen.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het detailhandelsplan vast te stellen. 

11. Grondgebiedszaken - Gedeeltelijk opheffen van een gemeenteweg; voetweg nr. 
140, Paunettewegel, gelegen ter hoogte van Moortelbosstraat 29 - 'zaak van de 
wegen' 

Ter hoogte van Moortelbosstraat 27-29 wenst men een verkaveling te realiseren van zes loten 
voor drie halfopen, twee open bebouwingen en een lot voor een gratis grondafstand aan de 
Gemeente. In de aanvraag is ook het slopen van de bestaande gebouwen en afhangen 
opgenomen. Aangezien door de te verkavelen percelen tevens voetweg nr. 140, de 
Paunettewegel, loopt wordt een gedeeltelijke opheffing gevraagd van de voetweg. Voor 
voorgaande handelingen werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend. Bij wetgeving 
dient de gemeenteraad zich uit te spreken over de verenigbaarheid van het voorliggend 
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ontwerp-, rooilijnplan met de decretale doelstellingen en principes. Aan de gemeenteraad 
wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

12. Infrastructuur - Vaststellen gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over 
het wegverkeer met betrekking tot modaliteiten voor de kus- en rijzone ter hoogte 
van GILO Balegem 

Ter hoogte van het GILO Balegem worden aan beide zijden van de Rooigemstraat kus- en 
rijzones aangelegd. Deze worden aangegeven via de borden E1 met onderbord, infobord en 
onderpijl. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt vast te stellen. 

13. IGS - CIPAL  - kennisnemen van verslag vertegenwoordiger algemene vergadering 

Dhr. Jeroen Logghe werd door de gemeenteraad van 28 februari 2019 aangeduid als 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van CIPAL. Hij nam deel aan de algemene 
vergadering op 10 december 2020. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van dit verslag. 

14. IGS - TMVW  - kennisnemen van verslag vertegenwoordiger algemene vergadering 

Dhr. Filip Vermeiren werd door de gemeenteraad van 28 februari 2019 aangeduid als 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van CIPAL. Hij nam deel aan de algemene 
vergadering op 11 december 2020. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van dit verslag. 

15. IGS - VENECO  - kennisnemen van verslag vertegenwoordiger algemene 
vergadering 

Schepen Orville Cottenie werd door de gemeenteraad van 28 februari 2019 aangeduid als 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van VENECO. Hij nam deel aan de 
algemene vergadering op 10 december 2020. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van dit verslag. 

16. Toezicht - Kennisnemen van het besluit van de gouverneur inzake de klacht over 
het verloop van de gemeenteraad van 19 november 2020  

De gemeente ontving recent de conclusie van de Gouverneur inzake een klacht van Groen en 
Open VLD-plus Oosterzele aangaande het verloop gemeenteraad van 19 november 2020  

De Gouverneur formuleert opmerkingen, maar beslist geen toezichtmaatregel te nemen.  

Alle besluiten en opmerkingen van de toezichthoudende overheid worden in toepassing van 
artikel 332 DLB ter kennis gebracht op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad of 
van de raad voor maatschappelijk welzijn.  

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

17. Toezicht - Kennisnemen van het besluit van de gouverneur over een 
gemeenteraadsbeslissing van 15 oktober 2020  

De gemeente ontving recent de conclusie van de Gouverneur inzake een klacht van Groen en 
Open VLD-plus Oosterzele aangaande gemeenteraadsbeslissing van 15 oktober 2020. De 
Gouverneur beslist geen toezichtmaatregel te nemen.  
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Alle besluiten en opmerkingen van de toezichthoudende overheid worden in toepassing van 
artikel 332 DLB ter kennis gebracht op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad of 
van de raad voor maatschappelijk welzijn.  

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

 ____________________________________________________________________________________________________________  
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