
ons kenmerk:U2021/1519 datum 12-5-2021 

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 20 mei 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

Tijdens de zitting van 29 april 2021 werden opmerkingen over de redactie van de notulen 
door de gemeenteraad aangenomen. De notulen werden in die zin aangepast. Aan de 
gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

2. Goedkeuren notulen van de gemeenteraadszitting van 29 april 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 
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https://www.youtube.com/watch?v=szPvHdZaKRs


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. 

3. Financiën - aktename van de budgetwijziging 2021 van de kerkfabriek
Landskouter - Sint-Agatha

Op 15 maart 2021 ontving de gemeente van het centraal kerkbestuur de budgetwijziging 
voor het jaar 2021 van de kerkfabriek van Landskouter – Sint-Agatha. Enkel na advies van 
het bisdom kan de gemeenteraad akte nemen van de budgetten indien zij passen in de 
goedgekeurde meerjarenplannen van de kerkfabrieken. 

Op 10 maart 2021 maakte het bisdom van Gent haar advies over. Het bisdom verleende 
een positief advies  

Conform artikel 48 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie 
en werking van de erkende erediensten neemt de gemeenteraad akte van het budget als 
het past binnen het goedgekeurde meerjarenplan. 

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

4. Financiën - Advies inzake de vastgestelde jaarrekening 2020 van AGB De Kluize

In toepassing van artikel 38 §2 van de statuten van AGB De Kluize stelde de raad van 
bestuur in zitting van 3 mei 2021 de jaarrekening 2020 vast en wordt die aan de 
gemeenteraad voorgelegd. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om advies uit brengen over de vastgestelde 
jaarrekening 2020. 

5. Raad en commissies - IGS - Goedkeuring om opdracht te geven aan de
vertegenwoordigers van de gemeente Oosterzele in de raden van bestuur van
de sociale huisvestingsmaatschappijen/sociale verhuurkantoren om de
mogelijkheid te onderzoeken in te tekenen op de raamovereenkomst van de
Vlaamse Regering inzake het onderzoek van sociale verhuurders naar
buitenlandse eigendommen van sociale huurders

Sociale huurwoningen moeten worden voorbehouden voor de doelgroep die er effectief 
recht op heeft. Wie een sociale woning huurt, mag niet tegelijkertijd een eigen woning 
bezitten. De Vlaamse overheid voorziet een raamovereenkomst om sociale verhuurders 
financieel te ondersteunen wanneer ze wensen onderzoek te laten doen naar buitenlands 
onroerend bezit van sociale huurders. De gemeente heeft vertegenwoordigers in de raden 
van bestuur van het SVK Zuid-Oost-Vlaanderen, Volkshaard CVBA, SHM Denderstreek en 
Habitare plus.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd opdracht te geven aan deze bestuurders het nodige 
gevolg te geven aan dit initiatief. 

6. Toekennen van de titel van ereburger van de gemeente Oosterzele aan de heer
Gerard Vekeman

De gemeenteraad kan éénmaal per jaar het ereburgerschap toekennen. Een voordracht 
van een kandidaat wordt ingediend door één of meerdere gemeenteraadsleden, een 
adviesraad, een individueel persoon, een instelling of een door één of meer door de 
gemeente erkende verenigingen bij het college van burgemeester en schepenen. Het 
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college van burgemeester en schepenen ontving een voordracht voor het toekennen van 
de titel aan de heer Gerard Vekeman. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het ereburgerschap toe te kennen aan de heer 
Gerard Vekeman. 

7. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Kennisnemen dagorde, vaststellen 
mandaat van vertegenwoordiger en bepalen van standpunten voor de 
algemene vergadering van TMVW op 18 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 gemeenteraad 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 18 juni 2021 te bepalen. 

8. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Kennisnemen dagorde, vaststellen 
mandaat van vertegenwoordiger en bepalen van standpunten voor de 
algemene vergadering van Solva op 21 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 gemeenteraad 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 22 juni 2021 te bepalen. 

9. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Kennisnemen dagorde, vaststellen 
mandaat van vertegenwoordiger en bepalen van standpunten voor de 
algemene vergadering van Cipal op 24 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 Cipal op 24 juni 2021 te bepalen. 

10. Burgerzaken - Aanduiden van het Erfgoedhuis als bijkomende locatie voor 
huwelijken 

Door de coronaperiode is de vraag toegenomen om een huwelijk op een andere locatie te 
kunnen voltrekken.  

Indien een huwelijk plaatsvindt op een buitenlocatie mogen meer mensen aanwezig zijn.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het Erfgoedhuis aan te duiden als bijkomende 
locatie. 

11. Onderwijs - Vaststellen van arbeidsreglement gemeentelijk onderwijs 
Oosterzele - wijziging besluit van 20 juni 2018 

Naar aanleiding van de recente wijzigingen in de regelgeving voor het personeel van het 
basisonderwijs werd het arbeidsreglement, goedgekeurd op 20 juni 2018, aangepast om 
duidelijke en actuele afspraken te hebben tussen personeel en gemeentebestuur.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het arbeidsreglement vast te stellen.  
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12. Grondgebiedszaken - Vaststellen van een reglement voor het toekennen van 
een premie voor groepen met meer restfractie - opheffen besluit van 18 
december 2019 

Sinds 1 januari 2018 startte Oosterzele in samenwerking met ILvA met het wegen van de 
restfractie zodat het afval per gewicht wordt gefactureerd. Voor inwoners met specifieke 
medische problemen heeft het nieuwe systeem ongewenste financiële gevolgen doordat zij 
buiten hun wil om geconfronteerd worden met meer volume aan restfractie en/of een groter 
gewicht. Gezinnen met jonge kinderen hebben eveneens - zij het tijdelijk - extra restfractie. De 
Gemeente wil beide groepen een steuntje in de rug geven via een toelage om medische 
redenen enerzijds en een babytoelage voor jonge gezinnen anderzijds. Deze toelage van 75 
euro voor medische redenen en 25 euro babytoelage wordt toegevoegd aan de afvalrekening.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om dit punt vast te stellen.  

13. Grondgebiedszaken - Vaststellen reglement voor het aanleggen van 
geveltuintjes 

Tijdens de gemeenteraadszitting van 3 september werd de principebeslissing 
aangenomen om een reglement voor de aanleg van (straat)geveltuinen in Oosterzele uit 
te werken. Geveltuintjes verfraaien het straatbeeld, zorgen voor een stukje ontharding en 
brengen verkoeling in dichter bebouwd gebied tijdens warme dagen. 

Ondertussen beschikt de gemeente over een goedgekeurd energie- en klimaatactieplan 
waarbinnen dit actiepunt is opgenomen onder het luik adaptatie omwille van 
bovenvermelde voordelen.  

Om de drempel voor de inwoners die een geveltuin wensen aan te leggen zo laag mogelijk 
te houden, werd gekozen voor een melding in plaats van een vergunningsaanvraag. 
Bijkomend zal de gemeente zelf instaan voor de voorbereidende werken.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om dit reglement vast te stellen.  

14. Grondgebiedszaken - Vaststellen van een reglement "Bebloemingswedstrijd" 

 

Om de gemeente extra op te fleuren, stelde Open Vld plus op de gemeenteraad van 29 
april 2021 voor om een bloemenwedstrijd in onze gemeente te organiseren.  

De gemeenteraad ging akkoord met dit principe en nam kennis van het eerste ontwerp 
van het wedstrijdreglement met de bedoeling dit te evalueren en aan te vullen waar nodig 
geacht.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om dit reglement vast te stellen.   

15. Grondgebiedszaken - Vaststellen bijzondere politieverordening betreffende de 
organisatie van activiteiten tijdens het EK voetbal 2021, de Olympische Spelen 
en de Ronde van Frankrijk 

 

Deze politieverordening stelt de voorwaarden vast waaraan de uitbater en/of 
aangestelde van een horecazaak of de organisator en/of aangestelde van een evenement 
dient te voldoen, ingeval zij één of meerdere wedstrijden tijdens het EK voetbal 2021, de 
Olympische Spelen en de Ronde van Frankrijk in groepsverband vertonen al dan niet 
gepaard met gerelateerde activiteiten.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om deze verordening vast te stellen.  
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16. Grondgebiedszaken - Vrijwaren van sloop van bunkers binnen het grondgebied 
van Oosterzele  

Door de gemeentelijke administratie en de Erfgoedcel Viersprong werd een inventaris 
gemaakt van alle op haar grondgebied nog aanwezige bunkers.  

Daar er meer en meer vragen komen rond de sloop van dit oorlogserfgoed, wil de 
gemeente deze relicten behouden als aandenken aan de gebeurtenissen van mei 1940.  

De gemeente kiest ervoor deze bunkers te behoeden tegen sloop en wil het militair 
erfgoed behouden.  

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

17. Toezicht - Kennisnemen van het besluit van de gouverneur inzake de klacht 
over het verloop van de gemeenteraad van 25 februari 2021 - vermeende 
schending van art. 27 DLB - geen toezichtmaatregel 

De gemeente ontving recent de conclusie van de Gouverneur inzake een klacht van Groen 
en Open VLD-plus Oosterzele aangaande het verloop gemeenteraad van 25 februari 2021 
wegens vermeende schending van art. 27 DLB (verbod op deelname aan de beraadslaging 
en stemming over aangelegenheden waarin men rechtstreeks belang heeft). De klacht 
heeft niet geleid tot een toezichtmaatregel. 

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

 ______________________________________________________________________________________________________  
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