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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 25 maart 2021 om 20.00  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. Raad en commissies - Akte nemen tijdelijke verhindering van een
gemeenteraadslid van de Open VLD Plus-fractie, installatie van een vervangend
gemeenteraadslid en beëdiging in handen van de voorzitter van de gemeenteraad

Gemeenteraadslid Kaat Pien van de Open VLD Plus-fractie vraagt de gemeenteraad akte te 
nemen van verlof gedurende minimaal twaalf weken conform de mogelijkheden voorzien in 
het decreet lokaal bestuur. Gedurende deze periode kan het raadslid niet aanwezig zijn op de 
vergaderingen van de gemeenteraad en de gemeenteraadscommissies. Deze tijdelijke 
verhindering gaat in per 26 februari 2021 en loopt tot de terugkeer van de mandataris. In 
toepassing van artikel 12 van het decreet lokaal bestuur verzoekt gemeenteraadslid Kaat Pien 
van de Open VLD Plus-fractie de gemeenteraad hiervan akte te laten nemen en in haar 
vervanging door Jan Bogaert te voorzien. 

Dagorde gemeenteraad 

Zitting van 25 maart 2021 
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https://www.youtube.com/watch?v=6yoCe3mMe3A


2. Raad en commissies - Vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden 

Op basis van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 6 §7, wordt 
onmiddellijk na de eedaflegging de rangorde van de gemeenteraadsleden vastgesteld.  

De opvolgers die na de installatievergadering als gemeenteraadslid worden geïnstalleerd, 
nemen in volgorde van hun eedaflegging een rang in. De opvolger wordt dus het 
gemeenteraadslid met de laatste rangorde, dit geldt ook bij tijdelijke vervangingen. 

Aan de raad wordt gevraagd om de rangorde van de gemeenteraadsleden vast te stellen. 

3. Goedkeuren notulen van de gemeenteraadszitting van 25 februari 2021 

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. Grondgebiedszaken - Goedkeuren van stopzetting procedure inzake het 
gedeeltelijk verplaatsen van buurtweg nr. 14, 'Boonakkerlos',  Landskouter 

Voor de realisatie van de ‘Bunkerroute’ werd in 2013 een procedure opgestart om buurtweg 
nr. 14 gedeeltelijk te verplaatsen naar een losweg. Deze trage weg bevindt zich in Landskouter 
en is gekend als Boonakkerlos. Hij zorgt voor een trage verbinding tussen Rooberg en 
Boonakker. Binnen deze procedure werd een openbaar onderzoek opgestart waarbij 
bezwaren werden ontvangen. Na aftoetsen van deze bezwaren met de Provincie werden geen 
verdere handelingen gesteld door de Gemeente, noch door de Provincie. De 
aanvraagprocedure voor de verplaatsing van de voetweg werd dus nooit afgesloten. Aan de 
gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te geven om deze procedure officieel stop te 
zetten.  

5. Grondgebiedszaken - Voorlopige vaststelling rooilijnplan voor de gedeeltelijke 
verplaatsing van buurtweg nr. 14, 'Boonakkerlos',  Landskouter 

De trage verbinding van Rooberg naar Boonakker wordt officieel mogelijk gemaakt via 
‘Chemin n° 14’, genaamd ‘Boonakkerlos’. In werkelijkheid is langs de kant van de Boonakker, 
het officiële gedeelte van de weg dat dwars door een tuinbouwplantage loopt, reeds jaren in 
onbruik geraakt. Dit deel werd vervangen door een kortere verbinding die loopt over een los 
van een achterstaande woning. Een wettelijke regeling dringt zich op. Daarom wordt 
voorgesteld om de weg gedeeltelijk te verplaatsen. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om 
principieel akkoord te gaan met deze gedeeltelijke verplaatsing, het ontwerp rooilijnplan 
voorlopig vast te stellen en het college van burgemeester en schepenen te gelasten het 
openbaar onderzoek op te starten en te doorlopen.  

6. Raad en commissies – Goedkeuren samenstelling van een 
gemeenteraadscommissie - Huisvestingscommissie - aanduiden vervangend 
vertegenwoordiger 
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Op 1 maart 2021 liet raadslid Kaat Pien weten dat zij voor minstens 12 weken tijdelijk 
verhinderd is als raadslid. Bijgevolg dient het raadslid ook vervangen te worden in de 
gemeenteraadscommissies waarin zij zetelt.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om dit punt goed te keuren. 

7. Raad en Commissies – Vaststellen van het huishoudelijk reglement  van de 
gemeenteraad van Oosterzele  - wijzigen van de beslissing van 20 juni 2019 

In toepassing van artikel 38 van het decreet lokaal bestuur dient de raad bij de aanvang van 
de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vast te stellen waarin aanvullende 
maatregelen worden opgenomen in verband met de werking van de raad. In de voorbije 
vergaderingen van de commissie Algemeen Beleid werden nog enkele aanpassingen 
uitgewerkt voor dit huishoudelijk reglement. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt vast te stellen. 

8. Raad en commissies - Aannemen van de deontologische code voor de lokale 
mandatarissen van Oosterzele - wijzigen beslissing van 15 oktober 2020 

De deontologische code geeft lokale mandatarissen een kader waarbinnen ze hun mandaat 
moeten uitoefenen. De code is  een algemene leidraad voor lokale mandatarissen om 
deontologisch zorgvuldig te kunnen handelen bij de uitoefening van het mandaat. De 
commissie Algemeen beleid werkte deze deontologische code uit op basis van het model van 
de VVSG en enkele goede praktijkvoorbeelden. In de voorbije vergaderingen van de 
commissie Algemeen Beleid werden nog enkele aanpassingen uitgewerkt voor deze 
deontologische code. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de deontologische code voor lokale mandatarissen 
aan te nemen. 

9. Raad en Commissies - Oprichten en samenstellen van een bureau voor deontologie 

De deontologische code voor de lokale mandatarissen van Oosterzele bepaalt dat een bureau 
voor deontologie waakt over de naleving van de deontologische code.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren 

10. Raad en Commissies – Vaststellen van het huishoudelijk reglement  van het Bureau 
voor deontologie 

In uitvoering van de deontologische code voor de lokale mandatarissen van Oosterzele wordt 
aan de gemeenteraad gevraagd een huishoudelijk reglement van het Bureau voor deontologie 
vast te stellen. 

11. Grondgebiedszaken - Vaststellen gemeentelijk aanvullend reglement op de politie 
over het wegverkeer met betrekking tot modaliteiten voor de Gaverse Steenweg - 
Muntestraat, Bavegemstraat - Veldstraat - Roosbloemstraat 

Er wordt voorgesteld om ter hoogte van het kruispunt Gaverse Steenweg met Muntestraat en 
het kruispunt Bavegemstraat met Roosbloemstraat, Veldstraat zebrapaden aan te brengen 
zodat voetgangers op een veilige manier de weg kunnen dwarsen. Dit zal de 
verkeersveiligheid ten goede komen.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt vast te stellen.  
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12. Grondgebiedszaken - Vaststellen gemeentelijk aanvullend reglement op de politie 
over het wegverkeer met betrekking tot modaliteiten voor Turkenhoek en 
Stationsstraat 

In Turkenhoek vanaf Lange Munte tot Groot Bewijk wordt er éénrichtingsverkeer ingevoerd.  

In de Stationsstraat wordt er aan de laatste parkeerplaats grenzend aan het kruispunt met 
Hofkouter het bord E9b geplaatst.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt vast te stellen.  

13. Grondgebiedszaken - Vaststellen gemeentelijk aanvullend reglement op de politie 
over het wegverkeer met betrekking tot modaliteiten voor Scheurbroek 

Om zwaar verkeer te vermijden in het residentiële gedeelte van Scheurbroek wordt gevraagd 
de straat af te sluiten voor doorgaand verkeer ter hoogte van huisnummer 7. Zware 
transporten voor het landbouwbedrijf hebben op deze wijze een rechtstreekse verbinding 
met de N42.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt vast te stellen.  

14. Grondgebiedszaken - Goedkeuren ontwerpakte en machtigen tot ruil van gronden 
ter hoogte van Heistraat 22 

In de Heistraat werd een verkaveling goedgekeurd van 4 loten, waar een grondruil in op 
genomen is die ten goede komt van zowel de Gemeente en als van de verkavelaar. Hiervoor 
werd een metingsplan en een ontwerpakte tot ruil opgemaakt. Gezien de gelijkwaardigheid 
van de geruilde goederen wordt deze ruiling gedaan en aanvaard zonder opleg zodat er geen 
der partijen aan de andere partij enige opleg verschuldigd is.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze akte goed te keuren.  

15. Lokale Economie - Opheffen van de adviesraad Oosterzele Onderneemt 

Met de komst van een ambtenaar Lokale Economie op 1 september 2020 is er nu ook een 
dienst Lokale Economie (LE) in de gemeente Oosterzele. Deze dienst wil op een transparante 
manier samenwerken met alle ondernemers binnen de gemeente. De ambtenaar LE staat in 
voor het afhandelen van eerstelijnsdienstverlening en zorgt voor open communicatie, 
informatie en inspraak. De ambtenaar LE is het centrale aanspreekpunt voor alle 
zelfstandigen en ondernemers in de gemeente. In 2019 werd de adviesraad Oosterzele 
Onderneemt opnieuw opgericht door de gemeenteraad. De adviesraad Oosterzele 
Onderneemt vertegenwoordigt echter niet het gehele werkveld. Daarnaast richtten de leden 
van de adviesraad in 2018 een VZW Ondernemers Oosterzele (bij het publiek bekend onder 
de naam Oosterzele Onderneemt) op met eigen statuten en organisatie. Met de uitbouw van 
een dienst Lokale Economie en een onafhankelijke VZW Ondernemers Oosterzele werkzaam 
in het veld, vervalt de rol van de adviesraad Oosterzele Onderneemt.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de adviesraad Oosterzele Onderneemt op te heffen. 

16. Onderwijs - Aansluiten bij een regionaal ondersteuningsnetwerk in het 
basisonderwijs vanaf het schooljaar 2020-2021 - wijziging 
gemeenteraadsbeslissing van 30 augustus 2017 

Het schoolbestuur van een school voor gewoon basisonderwijs moet aangesloten zijn bij een 
regionaal ondersteuningsnetwerk om de effecten van het M-decreet verder te begeleiden. Het 
schoolbestuur van de gemeente Oosterzele is als school voor gewoon basisonderwijs 
aangesloten bij het Ondersteuningsnetwerk Centrum. Door een herstructurering binnen het 
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Ondersteuningsnetwerk Centrum en het verzoek om van Ondersteuningsnetwerk Centrum 
om de samenwerking stop te zetten, wenst het GILO zich aan te sluiten bij een 
ondersteuningsnetwerk binnen een logisch regionaal gebied, SYM-ondersteuningsteam. 

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 2 maart 2021 de nieuwe 
samenwerking goed, aan de gemeenteraad wordt gevraagd om deze beslissing te 
bekrachtigen. 

17. Communicatie & ICT - Kennisnemen van het aangepaste beleid voor interne 
raadplegingen van het bevolkingsregister i.f.v. de vaccinatiecampagne 

ELZ Panacea overweegt een gerichte communicatie i.k.v. de vaccinatiecampagne uit te sturen 
naar de 65-plussers. Om die adresgegevens te verzamelen, is een interne raadpleging van het 
bevolkingsregister nodig. Via een aanpassing aan het beleid voor interne raadplegingen van 
het bevolkingsregister voor de legislatuur 2020 - 2025 kunnen de nodige gegevens 
geraadpleegd worden. 

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

18. Woon- & Leefomgeving - Kennisnemen van het klimaatactieplan en de bijhorende 
tabellen met de mitigatie- en adaptatiemaatregelen binnen het 
burgemeestersconvenant 

Op 21 november 2019 keurde de voltallige gemeenteraad de ondertekening van het 
Europsese burgemeestersconvenant goed. Het plaatsen van de handtekening houdt in dat de 
Gemeente zich zal engageren om de CO2-uitstoot op haar grondgebied te reduceren met 40% 
tegen 2030 en aansluitend ook een adaptatieplan zal uitwerken om zich te wapenen tegen de 
effecten van de klimaatverandering. Voor het halen van deze doelstelling is het opstellen van 
een duurzaam enegie- en klimaatactieplan een vereiste. Onder begeleiding van de provincie 
Oost-Vlaanderen en twee studiebureaus (ZES en Sumaqua) werd tijdens 2020 een volledig 
traject afgelegd met als resultaat een klimaatactieplan op maat van de gemeente.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van de voorgestelde versie van het 
klimaatactieplan en de bijhorende tabellen met mitigatie- en adaptatiemaatregelen.  

T 1. Toegevoegd voorstel van beslissing op voorstel van Linda De Vos van de CD&V/N-
VA-fractie om principieel akkoord te gaan tot uitbreiding van de doelgroep die in 
aanmerking komt voor een korting op de restfractie en aanpassing van het huidige 
reglement - premie voor afval incontinentiemateriaal en stomamateriaal 

Sinds 1 januari 2018 startte Oosterzele (in samenwerking met ILvA) een nieuw weegsysteem 
waarbij de restfractie per gewicht wordt gefactureerd. 

Voor bepaalde inwoners heeft het nieuwe systeem ongewenste gevolgen. Gemeente 
Oosterzele zal die inwoners met meer restafval ten gevolge van een medisch probleem, 
steunen via een financiële toelage. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om dit punt goed te keuren.  

T 2. Toegevoegd voorstel van princiepsbeslissing van Filip Vermeiren van CD&V/N-VA 
inzake de prioritaire clusters en het plan van aanpak in het kader van de 
snelheidscontroles in Oosterzele 

Overdreven en onaangepaste snelheid zorgen voor een onveiligheidsgevoel in onze gemeente. 
Onze gemeente wordt bovendien gekenmerkt door de aanwezigheid van talrijke 
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schoolomgevingen. Het gemeentebestuur en de administratieve diensten krijgen dagelijks 
meldingen van onveilige situaties door te hoge snelheden van diverse vervoersmodi.  

Met dit voorstel willen we een uniform en duidelijk plan van aanpak realiseren.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om dit punt goed te keuren. 

 ____________________________________________________________________________________________________________  
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