
ons kenmerk: datum 21-4-2021 

2021/U1290 

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 29 april 2021 aansluitend aan de raad 
voor maatschappelijk welzijn, met onderstaande agenda. Deze vergadering zal volledig 
digitaal plaatsvinden en kan gevolgd worden via audiovisuele livestream. 

In opdracht, 

Borchert Beliën Hilde De Sutter 

Algemeen directeur Voorzitter 

AGENDA 

OPENBARE ZITTING 

1. Goedkeuren notulen van de gemeenteraadszitting van 25 maart 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 ove r de 
notulen van de vorige vergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd . 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

BESLOTEN ZITTING 

Dagorde gemeenteraad 

Zitting van 29 april 2021 
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https://youtu.be/Wu7DumBL1Ks


2. Interne zaken - Benoemen in vast verband van een financieel directeur met 
ingang van 1 mei 2021 

De proefperiode van de financieel directeur eindigt op 30 april 2021. Aangezien de 
eindbeoordeling door de leden van het evaluatiecomité gunstig is, wordt aan de 
gemeenteraad gevraagd om de heer Joeri De Maré te benoemen in vast verband in het 
ambt van financieel directeur.  

 

OPENBARE ZITTING 

3. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Kennisnemen dagorde, vaststellen 
mandaat van vertegenwoordiger en bepalen van standpunten voor de 
algemene vergadering van Westlede op 1 juni 2021 

Door de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 moet de 
gemeenteraad voor elke algemene vergadering het mandaat van zijn vertegenwoordigers 
vaststellen. Aan de raad wordt dan ook gevraagd kennis te willen nemen van de dagorde, 
een vertegenwoordiger aan te duiden en zijn standpunten voor de komende algemene 
vergadering van 1 juni 2021 te bepalen. 

 

4. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Kennisnemen dagorde, vaststellen 
mandaat van vertegenwoordiger en bepalen van standpunten voor de  
algemene vergadering van Zefier op 10 juni 2021 

Door de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 moet de 
gemeenteraad voor elke algemene vergadering het mandaat van zijn vertegenwoordigers 
vaststellen. Aan de raad wordt dan ook gevraagd kennis te willen nemen van de dagorde, 
een vertegenwoordiger aan te duiden en zijn standpunten voor de komende algemene  
vergadering van 10 juni 2021 te bepalen. 

 

5. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Kennisnemen dagorde, vaststellen 
mandaat van vertegenwoordiger en bepalen van standpunten voor de 
algemene vergadering van TMVS dv van 15 juni 2021 

Door de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 moet de 
gemeenteraad voor elke algemene vergadering het mandaat van zijn vertegenwoordigers 
vaststellen. Aan de raad wordt dan ook gevraagd kennis te willen nemen van de dagorde, 
een vertegenwoordiger aan te duiden en zijn standpunten voor de komende algemene 
vergadering van 15 juni 2021 te bepalen. 

 

6. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Kennisnemen dagorde, vaststellen 
mandaat van vertegenwoordiger en bepalen van standpunten voor de 
algemene vergadering van Imewo op 16 juni 2021 

Door de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 moet de 
gemeenteraad voor elke algemene vergadering het mandaat van zijn vertegenwoordigers 
vaststellen. Aan de raad wordt dan ook gevraagd kennis te willen nemen van de dagorde, 
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een vertegenwoordiger aan te duiden en zijn standpunten voor de komende algemene 
vergadering van 16 juni 2021 te bepalen. 

 

7. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Kennisnemen dagorde, vaststellen 
mandaat van vertegenwoordiger en bepalen van standpunten voor de 
jaarvergadering van Veneco op 17 juni 2021 

Door de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 moet de 
gemeenteraad voor elke algemene vergadering het mandaat van zijn vertegenwoordigers 
vaststellen. Aan de raad wordt dan ook gevraagd kennis te willen nemen van de dagorde, 
een vertegenwoordiger aan te duiden en zijn standpunten voor de komende algemene 
vergadering van 17 juni 2021 te bepalen. 

 

8. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Kennisnemen dagorde, vaststellen 
mandaat van vertegenwoordiger en bepalen van standpunten voor de 
algemene vergadering van ILvA op 22 juni 2021 

Door de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 moet de 
gemeenteraad voor elke algemene vergadering het mandaat van zijn vertegenwoordigers 
vaststellen. Aan de raad wordt dan ook gevraagd kennis te willen nemen van de dagorde, 
een vertegenwoordiger aan te duiden en zijn standpunten voor de komende algemene 
vergadering en buitengewone algemene vergadering van 22 juni 2021 te bepalen. 

 

9. Bekrachtigen goedkeuring van het addendum bij de 
samenwerkingsovereenkomst i.k.v. het besluit van de Vlaamse Regering van 13 
november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de 
contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te 
versterken tot verderzetting van de engagementen 

Op de gemeenteraad van 25 februari 2021 werd de goedkeuring van  de 
samenwerkingsovereenkomst i.k.v. COVID-19 bekrachtigd. De 
samenwerkingsovereenkomst eindigt op 31 maart 2021.  

Gelet op de stijging van het aantal indexpatiënten in het voorjaar 2021, de toename aan 
verscheidenheid van varianten van het COVID-19 virus en de toename van de lokale 
verantwoordelijkheid omwille van het toegenomen belang van bronopsporing, werd het 
door het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 vastgestelde 
financieringsmodel verlengd door het besluit van de Vlaamse Regering.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de beslissing van het college van burgemeester en 
schepenen van 13 april 2021 te bekrachtigen. 

 

10. Raden en commissies - Goedkeuren van het huishoudelijk reglement van het 
gemeentelijk feestcomité 

Om de goede werking van een adviesraad te verzekeren is het aan te raden dat deze 
beschikt over een huishoudelijk reglement. Binnen de schoot van het gemeentelijk 
feestcomité werd een dergelijk afsprakendocument opgesteld.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit reglement vast te stellen.  
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11. Grondgebiedszaken - Goedkeuren verplaatsen, wijzigen van voetweg nr. 10, 
Bottierslos, gelegen binnen verkaveling 2020/273 aan Bakkerstraat 19-23 

Er werd een omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een verkaveling 
voor 3 bouwkavels, gelegen Bakkerstraat 19-23, Landskouter. In de huidige 
omstandigheden dwarst buurtweg nr. 10 de percelen. De verkavelaar vraagt de 
verplaatsing van de voetweg naar de grens tussen de loten 1 en 2, aangeduid als lot 4 op 
het verkavelingsplan. Met deze verplaatsing en een verbreding naar 3 meter wenst de 
verkavelaar onder andere een goede doorgang naar de achterliggende percelen te 
verzekeren. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de verplaatsing en wijziging van het 
tracé van buurtweg nr. 10 goed te keuren.  

 

12. Grondgebiedszaken - Goedkeuren ontwerpakte tot gratis grondafstand 
Ruilverkavelingscomité Sint-Lievens-Houtem/Oosterzele, Heistraat 22 

In het kader van de ruilverkaveling Sint-Lievens-Houtem wenst het 
ruilverkavelingscomité een stuk grond gelegen aan Heistraat 22 kosteloos over te dragen 
aan de gemeente. In het verleden stond op het perceel een elektriciteitscabine die 
verplaatst werd. De oppervlakte die toegevoegd wordt aan het openbaar domein bedraagt 
9ca.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze ontwerpakte goed te keuren.  

 

13. Grondgebiedszaken - Goedkeuren princiepsbeslissing voor de verwerving van 
gronden voor bosuitbreiding gelegen aan de Berg te Balegem 

De gemeente Oosterzele wenst 4,5 ha grond aan te kopen ter realisatie van een boszone, 
ter hoogte van Berg, oude site Verlée. De grond paalt aan een bestaande boszone en is dus 
uiterst gunstig gelegen. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de princiepsbeslissing 
voor deze aankoop goed te keuren.  

 

14. Infrastructuur - Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst tussen Solva 
en de gemeente Oosterzele inzake de realisatie van een Administratief 
Centrum 

De Gemeente wenst over te gaan tot de realisatie van de bouw van een ‘Administratief 
Centrum’. Oosterzele is lid van het intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLVA dat 
tot doel heeft om duidelijke omschreven ondersteunende diensten te verlenen aan haar 
leden. In het kader van deze dienstverlening wil de Gemeente een 
samenwerkingsovereenkomst afsluiten met SOLVA voor de bouw van een nieuw 
administratief centrum en voor de technische, financiële, juridische of andere nazorg die 
eventueel nodig zou blijken na de realisatie van het bouwwerk.   

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze overeenkomst goed te keuren.  
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15. Grondgebiedszaken - Vaststellen gemeentelijk aanvullend reglement op de 
politie over het wegverkeer met betrekking tot modaliteiten voor 
Sparrenbosdreef  

Ter hoogte van het kruispunt Broek met de Sparrenbosdreef worden inklapbare paaltjes 
geplaatst. Door het invoeren van deze verkeersmaatregel wordt tussen Balegem en 
Zottegem het sluipverkeer via onder andere Broek ontmoedigd.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt vast te stellen.  

 

16. Woon- & Leefomgeving - Vaststellen 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 
akkoord te gaan met de voorgestelde versie van het klimaatactieplan en de bijhorende 
tabellen met mitigatie- en adaptatiemaatregelen.  

 

17. Onderwijs - Goedkeuren van het huishoudelijk reglement schoolraad 2021-
2025 - wijziging van de beslissing van 22 juni 2017 

Ten einde een goede werking en organisatie van de schoolraad te verzekeren werd in de 
vergadering van de schoolraad van 8 maart 2021 het huishoudelijk reglement besproken 
en waar nodig aangepast. 

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

 

18. Onderwijs -Kennisnemen van de samenstelling van de schoolraad 2021-2025 

Schoolraden werden ingevoerd op 1 april 2005 via het decreet van 2 april 2004 
betreffende participatie en de Vlaamse Onderwijsraad. De regelgever voorziet in de 
mogelijkheid van het opstarten van een ouderraad, een pedagogische raad en een 
leerlingenraad wanneer er een voldoende vraag is.  

We beschikken over deelraden. Het zijn deze deelraden die rechtstreeks hun 
vertegenwoordigers aanduiden in de schoolraad. Dit schooljaar loopt de tweede periode 
van 4 schooljaren af op 1 april 2021 en dienen er voor een volgende periode (2021-2025) 
nieuwe schoolraden te worden (her)samengesteld. 

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

 

19. Woon- en Leefomgeving - Kennisnemen stand van zaken van de communicatie 
rond het bedrag van de betalingsuitnodiging ILVA  
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Sinds 5 april zijn er heel wat veranderingen in gang gezet bij ILvA namelijk:  

• Invoeren van gewogen diftar voor GFT;  

• Invoeren van gewogen diftar voor zowel de restfractie als GFT voor een aantal 
gemeenten bijkomende gemeenten in het ILvA-gebied. 

Deze schaalvergroting hield in dat er heel wat aanpassingen zijn gebeurd aan het 
informaticasysteem, zodat burgers hun saldo kunnen checken, betalingen kunnen 
uitvoeren, een ophaling van grof vuil aanvragen, enz… In de loop van de maand maart 
hebben alle inwoners hierover een brief ontvangen. Bij het recent uitsturen van de 
betaaluitnodigingen is er heel wat fout gelopen. De burgemeester geeft ter zitting 
toelichting bij dit punt. 

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

 ______________________________________________________________________________________________________  
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