
ons kenmerk: datum 13-12-2021 

Geachte raadsleden, 

We hebben de eer u voor de eerste maal uit te nodigen tot het bijwonen van de 
vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 21 december 2021, aansluitend op 
de raad voor maatschappelijk welzijn, met onderstaande agenda. Deze vergadering 
zal digitaal doorgaan via Google Meet, via deze link: https://meet.google.com/jdb-
bupz-ucz.  

In opdracht, 

Borchert Beliën Pieterjan Keymeulen 

Algemeen directeur Voorzitter wnd. 

AGENDA 

OPENBARE ZITTING 

1. Goedkeuren notulen van de gemeenteraadszitting van 23 november 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.  

Dagorde gemeenteraad 

Zitting van 21 december 2021 
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2. Raad en commissies - Akte nemen van de einddatum van het mandaat van een 
schepen, van de eedaflegging van een opvolgend schepen in handen van de 
burgemeester en diens installatie per 1 januari 2022 

Schepen Marleen Verdonck engageerde zich om tot en met 31 december 2021 het 
schepenmandaat op zich te nemen. De heer Pieterjan Keymeulen werd via een 
gemeenschappelijke voordrachtakte van de kandidaat-schepenen voorgedragen als 
opvolger.  

Alvorens hij zijn mandaat kan opnemen dient hij zijn eed af te leggen in handen van de 
burgemeester tijdens de openbare vergadering van de gemeenteraad. Zijn mandaat vangt 
vervolgens aan per 1 januari 2022. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen. 

3. Raad en commissies - Akte nemen tijdelijke verhindering van een 
gemeenteraadslid van de Groen-fractie, installatie van een vervangend 
gemeenteraadslid en beëdiging 

Raadslid Jeroen Logghe 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 loopt tot de 
terugkeer van de mandataris. In toepassing van artikel 12 van het decreet lokaal bestuur 
verzoekt de heer Jeroen Logghe de gemeenteraad hiervan akte te laten nemen en in zijn 
vervanging te voorzien. 

4. Raad en Commissies - Verkiezing nieuwe leden van de Raad van bestuur van 
het autonoom gemeentebedrijf De Kluize op basis van een voordrachtakte 

Peter Willems vraagt zich te laten vervangen als lid in de raad van bestuur van het AGB 
De Kluize voor de fractie CD&V/N-VA. Tegelijkertijd dient de Groen-fractie een 
voordrachtakte in ter vervanging van mevrouw Maaike Afschrift.  

De gemeenteraad dient over te gaan tot de verkiezing van nieuwe leden van de raad van 
bestuur van het autonoom gemeentebedrijf De Kluize.  

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

5. Raad en commissies – samenstelling van een gemeenteraadscommissie - 
commissie algemeen beleid - aanduiden vervangend vertegenwoordiger 

Raadslid Pieterjan Keymeulen wenst van zijn lidmaatschap in de commissie algemeen 
beleid af te zien zodat een raadslid van de fractie CD&V/N-VA tijdelijk dit mandaat kan 
opnemen. Raadslid Linda De Vos wenst zich voor deze commissie te engageren tot de 
terugkeer van raadslid Hilde De Sutter. 

Aan de raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren 

6. Raad en commissies – samenstelling van een gemeenteraadscommissie - 
verkeerscommissie - aanduiden vervangend vertegenwoordiger 

Raadslid Steven Verstuyft wenst zich voor deze commissie te engageren tot de terugkeer 
van raadslid Jeroen Logghe. 

Aan de raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  
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7. Raad en commissies – Samenstellen van een gemeenteraadscommissie - 
Huisvestingscommissie - aanduiden nieuwe vertegenwoordiger 

De Groen-fractie draagt raadslid Simon Van Der Heyden voor ter vervanging van raadslid 
Maaike Afschrift in deze commissie. 

Aan de raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

 

8. Raad en commissies - Samenstellen van het gezamenlijk beheersorgaan voor 
de bibliotheek en de gemeenschapscentra 

De heer Peter Willems dient zijn ontslag in, in zijn hoedanigheid van afgevaardigde van de 
inrichtende overheid namens de fractie CD&V/N-VA. 

De gemeenteraad dient over te gaan tot de benoeming van een nieuw lid van de raad van 
beheer van de bibliotheek. 

Aan de raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

9. Raad en Commissies - Aanduiden van een gemeentelijke vertegenwoordiger in 
een gemeentelijke adviesraad - GRIS (Gemeentelijke Raad voor Internationale 
Samenwerking) - wijzigen besluit 28 maart 2019 

De heer Peter Willems dient zijn ontslag in als vertegenwoordiger namens de fractie 
CD&V/N-VA bij de adviesraad GRIS (Gemeentelijke Raad voor Internationale 
Samenwerking 

De gemeenteraad dient over te gaan tot de aanduiding van een vervangend 
vertegenwoordiger/waarnemer in deze adviesraad. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

10. Bekrachtigen besluit van het college van burgemeester en schepenen i.v.m. het 
goedkeuren van de selectieleidraad voor kandidatuurstelling en gunningswijze 
- Hernieuwing van de verzekeringsportefeuille van de Gemeente, OCMW en 
AGB Oosterzele  

De gemeente Oosterzele heeft de integrale verzekeringsportefeuille laten doorlichten van 
Gemeente, OCMW en AGB. Op basis van deze doorlichting is door verzekeringsmakelaar 
Marsh een dossier opgemaakt om de portefeuille opnieuw te gunnen. Het college keurde 
in de zitting van 27 juli 2021 de selectieleidraad voor kandidatuurstelling en 
gunningswijze - Hernieuwing van de verzekeringsportefeuille van de Gemeente, OCMW 
en AGB Oosterzele, goed. Door de timing van de opzegperiodes kon deze beslissing niet 
uitgesteld worden tot een eerstvolgende gemeenteraadszitting.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt te bekrachtigen.  

11. Financiën - Toekennen gemeentelijke dotatie aan de politiezone Regio Rhode 
en Schelde voor 2022 

De gemeentelijke dotatie voor 2022 aan de politiezone bedraagt 1 447 887,93 euro. Dit 
stemt overeen met het bedrag opgenomen in het meerjarenplan.  
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In toepassing van artikel 40 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 
geïntegreerde politiedienst op twee niveaus moet de gemeenteraad over de dotatie 
stemmen die aan het lokaal politiekorps moet worden toegekend en die aan de 
politiezone wordt gestort.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

12. Financiën - Vaststellen van het gewijzigd prijssubsidiereglement 2020 AGB De 
Kluize 

Autonoom Gemeentebedrijf De Kluize ontvangt vanwege de Gemeente Oosterzele 
prijssubsidies als vergoeding voor het recht van toegang tot de sportinfrastructuur en de 
eigen culturele programmatie te Oosterzele. 

In die optiek werd door het college van burgemeester en schepenen een ontwerp van 
prijssubsidiereglement uitgewerkt. Dit prijsreglement wordt periodiek geëvalueerd en 
kan door de gemeenteraad desgewenst worden aangepast. Op basis van de ramingen in 
de meerjarenplanning  2021 werd door de bevoegde diensten een voorstel van 
prijssubsidiereglement opgemaakt. 

Uit de meest recente evaluatie bleek dat – mede door de corona problematiek - een 
bijstelling noodzakelijk is i.f.v. de beoogde doelstellingen. 

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

13. Financiën - Vaststellen van prijssubsidiereglement 2022 AGB De Kluize 

Autonoom Gemeentebedrijf De Kluize ontvangt vanwege de Gemeente Oosterzele 
prijssubsidies als vergoeding voor het recht van toegang tot de sportinfrastructuur en de 
eigen culturele programmatie te Oosterzele. 

In die optiek werd door het college van burgemeester en schepenen een ontwerp van 
prijssubsidiereglement uitgewerkt. Dit prijsreglement wordt periodiek geëvalueerd en 
kan door de gemeenteraad desgewenst worden aangepast. Op basis van de ramingen in 
de meerjarenplanning 2020-2025 werd door de bevoegde diensten een voorstel van 
prijssubsidiereglement 2022 opgemaakt, inclusief een aangepaste prijssubsidiefactor.  

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

14. Personeel - Vaststellen van de gezamenlijke deontologische code voor het 
personeel van het gemeentebestuur en het onderwijzend personeel van het 
GILO 

De deontologische code van het lokaal bestuur Oosterzele is herbekeken en aangepast 
met de bedoeling het toegankelijker te maken voor al onze medewerkers. De 
deontologische code werd op 6 oktober 2021 op het BOC voorgelegd en goedgekeurd.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

15. Personeel - Vaststellen beleid rond telewerk 
 

Het lokaal bestuur wil graag inzetten op een duurzaam welzijnsbeleid en daar draagt het 
telewerken toe bij. We streven hiermee naar een betere afstemming tussen werk en privé, 
wat op zijn beurt de arbeidstevredenheid van onze medewerkers beïnvloedt. Het is 
noodzakelijk hierover de voorwaarden en afspraken vast te leggen in een reglement. 
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om dit punt goed te keuren.  

16. Raden en commissies - Kennisnemen van besluit van de gouverneur tot 
goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2020 van de 
gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van 
Oosterzele 

De gouverneur keurde de jaarrekening van het financiële boekjaar 2020 van de gemeente  

en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Oosterzele goed. 

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

17. Personeel - Kennisnemen gezamenlijk organogram van de diensten van de 
gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn  

Het ontwerp van aanpassing van het organogram werd op het hoog overlegcomité van 6 
oktober 2021 behandeld en goedgekeurd.  

De wijzigingen in het organogram werden door het college van burgemeester en 
schepenen goedgekeurd in de zitting van 30 november 2021. 

De algemeen directeur gaf tijdens de gemeenteraadscommissie algemeen beleid op datum 
van 13 december 2021 uitleg over de wijzigingen. 

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

  

18. Personeel - Kennisnemen van de vastgestelde rechtspositieregeling van het 
personeel 

Het ontwerp van aanpassing van de rechtspositieregeling werd op het 
onderhandelingscomité van 6 oktober 2021 behandeld en goedgekeurd.  

Het ontwerp van de rechtspositieregeling werd door het college van burgemeester en 
schepenen goedgekeurd in de zitting van 30 november 2021. 

De algemeen directeur gaf tijdens de gemeenteraadscommissie algemeen beleid op datum 
van 13 december 2021 uitleg over de wijzigingen. 

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

19. Personeel - Kennisnemen van de vastgestelde feestdagen en collectieve 
sluitingsdagen voor het dienstjaar 2022 

De feestdagen en de collectieve sluitingsdagen voor het gemeentepersoneel tijdens het  

dienstjaar 2022 werden door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd  

tijdens de zitting 31 augustus 2021.  

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

 

20. Personeel - Kennis nemen van het jaaractieplan 2022 - welzijn op het werk 

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 12 oktober 2021 zijn jaarlijkse  

actieplan welzijn op het werk goed. De algemeen directeur gaf tijdens de  
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gemeenteraadscommissie algemeen beleid op datum van 13 december 2021 de nodige  

toelichting.  

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

 

21. Woon- & Leefomgeving - Kennisnemen van de prioriteitenlijst van het 
klimaatactieplan 

Op 21 november 2019 keurde de voltallige gemeenteraad de ondertekening van het 
Europese burgemeestersconvenant goed. Het plaatsen van de handtekening houdt onder 
andere in dat de Gemeente zich zal engageren om de CO2-uitstoot op haar grondgebied te 
reduceren met 40% tegen 2030. Voor het halen van deze doelstelling werd in 2020 via 
een vooraf bepaald traject een klimaatactieplan op maat van de gemeente opgesteld met 
de bijhorende tabellen met mitigatie- en adaptatiemaatregelen. Uit deze tabellen werd 
een prioriteitenlijst gedistilleerd.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van deze prioriteitenlijst met 
bijhorende ramingen.  

 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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