
  

    

  ons kenmerk: U1129 datum 13-6-2022 

    

 

Geachte raadsleden, 

 

Wij nodigen u voor de eerste maal uit tot het bijwonen van de vergadering van de 
gemeenteraad van dinsdag 21 juni 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. Het publiek kan de 
raadszitting volgen via een audiolivestream. 

 

In opdracht, 

 

 

 

Borchert Beliën Marleen Verdonck 

Algemeen directeur Voorzitter wnd. 

 
 

 AGENDA  

 

OPENBARE ZITTING 

1. Goedkeuren notulen van de gemeenteraadszitting van 31 mei 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 21 juni 2022 
 



2. Aanvraag tot de vermelding van Gijzenzele op het Vaandel van het zesde linie 
regiment 

Elk jaar opnieuw brengen we hulde aan de jonge soldaten die in Gijzenzele en Kwatrecht 
sneuvelden. Vandaag wordt het Vaandel van het zesde Linieregiment bewaard door het 
Militair commando van de provincie Antwerpen en is het in Gijzenzele 14 keer aanwezig 
geweest (sedert 2006 – begin herdenking). Gelet op de hevige strijd die in Gijzenzele 
werd geleverd is het wenselijk om aan de minister van defensie te vragen de  naam 
“Gijzenzele” bij wijze van erkenning te laten vermelden op het vaandel van het zesde 
Linieregiment. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

3. Financiën - Vaststellen van het gedeelte van de jaarrekening 2021 dat 
betrekking heeft op de gemeente Oosterzele 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om dat deel van de jaarrekening 2021 dat 
betrekking heeft op de gemeente, vast te stellen. 

4. Financiën - Goedkeuren van dat deel van de jaarrekening 2021 dat betrekking 
heeft op het OCMW 

Tijdens de OCMW-raad van 21 juni 2021 werd dat deel van de jaarrekening 2021 dat 
betrekking heeft op het OCMW vastgesteld. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

5. Financiën - Advies inzake de vastgestelde jaarrekening 2021 van AGB De Kluize 

Conform de regelgeving van het decreet lokaal bestuur en de statuten van AGB De Kluize 
moet de raad van bestuur de jaarrekening 2021 van het bedrijf vaststellen. In vergadering 
van de raad van bestuur van 23 mei 2022 werd de jaarrekening 2021 vastgesteld. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om advies uit brengen over de vastgestelde 
jaarrekening 2021. 

6. Financiën - Goedkeuren van het gewijzigd meerjarenplan 2020-2025 AGB De 
Kluize 

Door de Raad van Bestuur van AGB De Kluize werd de gewijzigde meerjarenplanning 
2020-2025 vastgesteld. Conform de statuten wordt deze wijziging ter goedkeuring 
voorgelegd aan de gemeenteraad. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om dit punt goed 
te keuren. 

7. Financiën - Goedkeuren van de meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek van 
Oosterzele 

Op 6 april 2022 ontving het gemeentebestuur een meerjarenplanwijziging van de 
kerkfabriek Oosterzele – Sint-Gangulfus. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

8. Financiën - Aktename van de budgetwijziging 2022 van de kerkfabriek van 
Oosterzele 



Op 6 april 2022 ontving de gemeente de budgetwijziging voor de kerkfabriek van 
Oosterzele. Enkel na advies van het bisdom kan de gemeenteraad akte nemen van de 
budgetten indien zijn passen in de goedgekeurde meerjarenplannen van de 
kerkfabrieken. 

Er werd een positief advies ontvangen van het bisdom op 25 april 2022.  

Conform het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van 
de erkende erediensten kan de gemeenteraad enkel akte nemen van die budgetten die 
passen binnen het goedgekeurde meerjarenplan van de kerkfabrieken.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akte te nemen van de budgetwijziging. 

9. Financiën - Goedkeuren van de meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek van 
Landskouter 

Op 21 april 2022 ontving het gemeentebestuur een meerjarenplanwijziging van de 
kerkfabriek Landskouter – Sint-Agatha. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

10. Financiën - Aktename van de budgetwijziging 2022 van de kerkfabriek van 
Landskouter 

Op 21 april 2022 ontving de gemeente de budgetwijziging voor de kerkfabriek van 
Oosterzele. Enkel na advies van het bisdom kan de gemeenteraad akte nemen van de 
budgetten indien zijn passen in de goedgekeurde meerjarenplannen van de 
kerkfabrieken. 

Er werd een positief advies ontvangen van het bisdom op 6 mei 2022.  

Conform het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van 
de erkende erediensten kan de gemeenteraad enkel akte nemen van die budgetten die 
passen binnen het goedgekeurde meerjarenplan van de kerkfabrieken.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akte te nemen van de budgetwijziging. 

11. Financiën - Aktename van de budgetwijziging 2022 van de kerkfabriek van 
Scheldewindeke 

Op 30 mei 2022 ontving de gemeente de budgetwijziging voor de kerkfabriek van 
Scheldewindeke. Enkel na advies van het bisdom kan de gemeenteraad akte nemen van 
de budgetten indien zijn passen in de goedgekeurde meerjarenplannen van de 
kerkfabrieken. 

Conform het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van 
de erkende erediensten kan de gemeenteraad enkel akte nemen van die budgetten die 
passen binnen het goedgekeurde meerjarenplan van de kerkfabrieken.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akte te nemen van de budgetwijziging. 

12. Financiën - Goedkeuring van de gewijzigde dotaties 2021 van de 
Hulpverleningszone Centrum 

De hulpverleningszone heeft een begrotingswijziging doorgevoerd. Het aandeel hierin 
voor de gemeente Oosterzele dient goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  



13. Grondgebiedszaken - Goedkeuren van het addendum aan de 
samenwerkingsovereenkomst in het kader van het project Rodeland voor de 
ontwikkeling van het landschap rond de Makkegemse bossen, het Gentbos, het 
Aelmoeseneiebos en de beekvalleien Driesbeekvallei en Molenbeekvallei 

Rodeland is een landschapsproject op het grondgebied van de gemeenten Gavere, Melle, 
Merelbeke en Oosterzele. Overheden, natuur- en landbouworganisaties en 
onderzoeksinstellingen werken er samen om het landschap rond de Makegemse bossen, het 
Gentbos, het Aelmoeseneiebos en de beekvalleien van de Gondebeek, de Driesbeek en de 
Molenbeek te versterken en verder te ontwikkelen. Op 5 juli 2019 startte het project met de 
ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door de 20 partners en wordt begeleid 
door een halftijdse projectcoördinator. Het voorliggend addendum is tweeledig, namelijk gaat 
het enerzijds om een vraag tot verhoging van de bestaande jaarlijkse basisbijdrage en 
anderzijds om een vraag tot verlenging van het project. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd 
dit addendum goed te keuren.  

14. Grondgebiedszaken - Voorlopige vaststelling rooilijnplan voor de gedeeltelijke 
verplaatsing van buurtweg nr. 32, 'Leymanswegel'; Moortsele (Tramstraat) 

Naar aanleiding van de riolerings- en wegeniswerken in de Rattepas werd het trage 
wegennetwerk in de omgeving bekeken en werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om 
buurtweg nr. 32 gedeeltelijk te verplaatsen naar de randen van de betrokken percelen 
tussen Rattepas en Kasteelstraat. Als gevolg van deze wijzigingen, is het opportuun om ook 
de verbinding met de Tramstraat te bestendigen. Buurtweg nr. 32, Leymanswegel, dwarst 
ter hoogte van de aansluiting met de Tramstraat een bebouwd perceel en een bebouwbaar 
perceel. Buurtweg nr. 32, Leymanswegel, wordt verplaatst naar de rand van deze percelen. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om principieel akkoord te gaan met deze 
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.  

15. Grondgebiedszaken - Definitieve vaststelling van het grafisch plan tot 
opheffing van de gemeentewegen die getroffen worden door de aanleg van de 
N42 

Het Agentschap Wegen en Verkeer wenst de gewestweg N42 conform het ruimtelijk 
structuurplan om te bouwen tot een primaire weg II type 3 en dit tussen de E40 in 
Wetteren, langsheen Oosterzele, tot de N46 in Zottegem. Als gevolg van deze ombouw 
worden echter een aantal buurtwegen doorgesneden. Deze zullen in het nieuwe ontwerp 
geen aansluiting meer hebben met een veilige oversteekplaats, een fietspad of een 
(nieuwe) ventweg, waardoor het bestaan van (een gedeelte van) deze buurtwegen geen 
functie meer heeft. De vorige procedure (gemeenteraad 25 januari 2022) waarbij het 
ontwerp grafisch plan voorlopig werd vastgesteld werd stopgezet (gemeenteraad 26 april 
2022). Ondertussen werden de nodige adviezen gevraagd en werd er een tweede 
openbaar onderzoek gevoerd. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het grafisch plan tot 
opheffing van de gemeentewegen die getroffen worden door de aanleg van de N42 
definitief vast te stellen.  

16. Grondgebiedszaken - Goedkeuren akte tot verkoop van een restperceel gelegen 
in de Klaproosstraat in Scheldewindeke  



Het betreft een restperceel dat door de Merelbeekse sociale woningen (nu Habitare+) 
overgedragen werd aan de Gemeente na realisatie van de verkaveling Boterbloem / 
Klaproosstraat. Aangezien het stuk grond zijn openbaar nut verloren heeft werd dit te 
koop aangeboden via Biddit met een minimum instelprijs van 54 000 euro. Er werd een 
bod ontvangen van 30 000 euro waarover de gemeenteraad zijn akkoord gaf. Aan de 
gemeenteraad wordt gevraagd om de voorliggende akte goed te keuren.  

17. Grondgebiedszaken - Principieel besluit tot verwerving van gronden om in te 
richten als speelweide, Hoeksken, Scheldewindeke 

Het bestuur werd het voorbije jaar geconfronteerd met een prangende vraag naar extra 
speelruimte voor de Oosterzeelse jeugdverenigingen. Een paar weken geleden werd het 
college van burgemeester en schepenen op de hoogte gebracht van de opportuniteit van 
een mogelijke aankoop van een perceel weide gelegen op site ‘Hemelstraat – Hoeksken – 
Oude Heirbaan’. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de princiepsbeslissing voor 
deze aankoop goed te keuren.  

18. Onderwijs - Vaststellen van het schoolreglement 2022-2023 gemeentelijk 
basisonderwijs Oosterzele 

Een schoolbestuur moet voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement opstellen dat 
de betrekkingen tussen het schoolbestuur, de ouders en de leerlingen regelt. Decretaal 
legt de overheid vast welke elementen minimaal in het schoolreglement opgenomen 
worden.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het schoolreglement van 2022-2023 vast te 
stellen. 

19. Raden en commissies - kennisnemen van het besluit van de gouverneur over 
een klacht ten aanzien van de gemeenteoverheid 

In toepassing van artikel 333 van het decreet lokaal bestuur wordt de raad in kennis  

gesteld van het besluit van de Gouverneur.  

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

20. Infrastructuur - Kennisnemen van de resultaten van de fietsenquête 

Gezien de beperkte respons op de enquête ‘Fietsgemeente’ van de Vlaamse Stichting 
Verkeerskunde (VSV) werd beslist om deze te hernemen. Om de geldigheid en de 
representativiteit van de enquête te verzekeren koos de gemeente er voor om deze extern 
te organiseren en op te zetten. Solva werd gevraagd dezelfde bevraging als de VSV te 
organiseren. De resultaten van deze bevraging zijn intussen gekend.  

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

 ______________________________________________________________________________________________________  


