
  

    

  ons kenmerk: U0465 datum 21-3-2022 

    

 

Geachte raadsleden, 

 

Wij nodigen u voor de eerste maal uit tot het bijwonen van de vergadering van de 
gemeenteraad van dinsdag 29 maart 2022, met onderstaande agenda. Deze 
vergadering zal fysiek doorgaan, aansluitend op de raad voor maatschappelijk 
welzijn. We verwachten u in de raadzaal in het gemeentehuis. Burgers kunnen de 
vergadering volgen via audio livestream. 

 

In opdracht, 

 

 

 

Borchert Beliën Marleen Verdonck 

Algemeen directeur Voorzitter wnd. 

 
 

 AGENDA  

 

OPENBARE ZITTING 

1. Goedkeuren notulen van de gemeenteraadszitting van 22 februari 2022 

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 29 maart 2022 
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https://youtu.be/EjbUwuB-yV4


2. Raad en commissies - Principieel goedkeuren van het gebruik van diverse
soorten camera's door de politiezone Regio Rhode & Schelde

De politiezone Rhode & Schelde vraagt principieel toestemming aan de gemeenteraad 
voor het gebruik van: 

• zichtbare vaste camera’s, al dan niet intelligent (ANPR), volgens het project HAVIK

• zichtbare tijdelijke vaste camera’s volgens wettelijke bepalingen

• zichtbare mobiele camera’s en zichtbare/niet-zichtbare intelligente mobiele camera’s
(ANPR), volgens de toestemmingsaanvraag en wettelijke bepalingen

Aan de gemeenteraad wordt ook gevraagd om principieel toestemming te geven aan alle 
leden van de geïntegreerde politie om mobiele camera’s (bodycam, drone, mobiele 
zichtbare/niet-zichtbare ANPR) te gebruiken op het grondgebied van de politiezone 
Rhode & Schelde. 

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

De Gemeente wenst over te gaan tot de realisatie van de bouw van een ‘Administratief 
Centrum’.  

Daartoe nam in het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad reeds in 
2012 en 2021 een beslissing met bijhorende overeenkomsten. Intussen blijkt dat de 
eerder goedgekeurde overeenkomsten ontoereikend zijn voor de realisatie van het 
huidige bouwprogramma. Gezien de gewijzigde situatie moeten deze overeenkomsten 
vervangen worden door een overeenkomst die correct de nodige werken omschrijft.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze nieuwe overeenkomst goed te keuren. 

4. Infrastructuur - Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst tussen Solva
en de gemeente Oosterzele voor de begeleiding van de gemeentediensten bij de
aanleg van een parking en bij de realisatie van een nieuwe loods (opslagplaats)

In navolging van de eerder genomen beslissing in het kader van de realisatie van een 
‘Administratief Centrum’ is het noodzakelijk om Solva ook de opdracht te geven tot de 
realisatie van een parking en een nieuwe loods (opslagplaats). 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze nieuwe overeenkomst goed te keuren. 

5. Financiën - Vaststellen retributiereglement asbest

Op vraag van de deelnemende besturen, zal ILvA weldra de broninzameling en 
verwerking van hechtgebonden asbest mogelijk maken. Concreet betekent dit dat 
gemeenten, verenigingen en gezinnen platen- of kuubzakken zullen kunnen bestellen, en 
deze gevuld met hechtgebonden asbest aan huis aanbieden. ILvA zorgt daarna voor de 
inzameling en verwerking ervan. Het aanbieden van de genoemde recipiënten is uiteraard 
niet mogelijk zonder bijhorende retributie. Daarom is een wijziging aan het 
retributiereglement noodzakelijk. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit 
retributiereglement vast te stellen.  

6. Grondgebiedszaken - Goedkeuren akte tot verkaveling en gratis grondafstand
Voordries 16

2/3



Aan de Voordries 16 bevindt zich een woonhuis, op en met grond en aanhorigheden en 
wordt een verkaveling gerealiseerd van twee loten. De breedte van de weg bedraagt daar 
3 m met een naast gelegen private zone die deel uitmaakt van de verkaveling en op dit 
ogenblik gebruikt wordt als uitwijkstrook. De tegenovergelegen woningen gebruiken 
echter deze strook om in te draaien in hun garage. Daarom werd in de 
verkavelingsvergunning een kosteloze grondafstand opgenomen en wordt de strook 
toegevoegd aan het openbaar domein. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de 
voorliggende akte goed te keuren.  

7. Raden en commissies - kennisnemen van besluit gouverneur Oost-Vlaanderen
over kwijting jaarrekening 2020 AGB De Kluize

Het autonoom gemeentebedrijf AGB De Kluize bezorgde de gouverneur van Oost-
Vlaanderen de jaarrekening 2020, vastgesteld op 20 september 2021. Conform artikel 
235 §4, 3de lid van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur kan er pas 
kwijting verleend worden aan de bestuurders ná goedkeuring van de rekeningen door de 
gouverneur. De gouverneur meldt dat de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf 
werd goedgekeurd.  
U vindt een afschrift van het besluit als bijlage in cobra@home.  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van dit besluit. 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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