
 

 

Gemeente OOSTERZELE 
 
Provincie  OOST-VLAANDEREN           Arrondissement  GENT 
_____________________________________________ 
 
 
 

 
         Oosterzele, 20 februari 2007 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Ingevolge toepassing van artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 
wordt u hierbij opgeroepen tot het bijwonen van de vergadering van de 
gemeenteraad op woensdag 28 februari 2007 om 21 uur in de raadzaal van het 
gemeentehuis te Oosterzele met volgende dagorde: 
 
A. OPENBARE ZITTING. 
 
1. Goedkeuring samenstelling van de gemeentelijke a)commissies , b)adviesraden, 

comités en raden van beheer  
a) commissies: 

 
b) adviesraden, comités en raden van beheer: 

 
2. Goedkeuring aanduiding gemeentelijk vertegenwoordigers in de 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 
 
3. Goedkeuring overeenkomst tussen de VVM De Lijn en de gemeente inzake de 

aankoop gesubsidieerde halte-accommodaties voor de halten Pelgrim in 
Scheldewindeke en Centrum de Beweging in Gijzenzele. 

 
4. Goedkeuring uitbreiding openbare verlichting in de Kouterweg en Dreef. 
 
5. Goedkeuring bijplaatsen lichtpunten Broek , Aalmoezenijestraat en 

Roosbroekstraat. 
 
6. Goedkeuring ondergronds brengen van de ICS netten in Pastoor de Vosstraat en 

Vrijhem. 
 
7. Goedkeuring aanpassing procedure tot verwerving om reden van openbaar nut 

van de eigendom, gelegen te Oosterzele, Groenweg nr. 2. 
 
8. Goedkeuring meerwerken deels ten laste van de gemeente Oosterzele voor de 

aanleg van een extra RWA-leiding bij het Aquafinproject “Aansluiting Oosterzele”. 
 
9. Goedkeuring principebeslissing voor het vervangen van de ramen aan 

schoolgebouw Kloosterstraat 13 en goedkeuring lastvoorwaarden.  
 
10. Goedkeuring meerprijs heraanleg parking gemeentehuis. 
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11. Goedkeuring voorstel onderhoud openbare verlichting – vraag om een beperkt 
mandaat. 

 
12. Goedkeuring omgevingsanalyse Lokaal Sociaal Beleid. 
 
13. Goedkeuring aanpassing huishoudelijk reglement BKO 2007. 
 
14. Bekrachtiging raadsbeslissingen d.d. 29 januari 2003 mbt de intentieverklaring van 

het bestuur om een cultuurbeleidsplan op te maken. 
 
15. Goedkeuring voorstel van samenwerkingsovereenkomst tot omschakeling naar het 

Provinciaal Bibliotheeksysteem. 
 
16. Goedkeuring principebeslissing tot aankoop van: 

a) een printer voor de sportdienst in vervanging van bestaande.
b) een schoolbus ten behoeve van het leerlingenvervoer. 

 
17. Goedkeuring bijsturing besluit gemeenteraad d.d. 20.12.2006 betreffende de 

toekenning van een afscheidspremie bij oppensioenstelling. 
 
18. Goedkeuring aanpassing woonstvergoeding pastoor Moortsele. 
 
19. Goedkeuring verlenging huurovereenkomst Dorp 46 te Oosterzele. 
 
20. Goedkeuring vaststelling werkingstoelage aan de PZ Regio Rhode&Schelde. 
 
21. Goedkeuring gemeentelijke belastingen :  

a) opcentiemen onroerende voorheffing:  
b) aanvullende gemeentebelasting:  
c) opcentiemen ter bestrijding van leegstand/verkrotting van 

gebouwen en/of woningen:  
d) retributie op het vrijwillig gebruik van bijkomende containers 
e) algemene gemeentebelasting:. 
f) belasting op tweede verblijven:  
g) belasting op caravans:  
h) belasting op zand- en steengroeven:  

 
22. Goedkeuring begroting kerkfabriek St. Bavo. 
 
23. Goedkeuring vrijgave borgstelling ontvanger. 
 
24. Kennisname kasverslag 3de en 4de kwartaal 2006. 
 
25. Kennisname goedkeuring vaststelling jaarrekening OCMW dienstjaar 2005. 
 
26. Kennisname beslissing installatievergadering OCMW d.d. 5 januari 2007. 
 
27. Kennisname memorandum culturele raad. 
 
28. Kennisname agenda bijzondere algemene vergadering Intercommunale Westlede 

en aanduiding van de gemeentelijk vertegenwoordiger. 
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29. Kennisname agenda bijzondere algemene vergadering Dienstverlenende 
vereniging VENECO en aanduiding van de gemeentelijk vertegenwoordiger. 

 
De Voorzitter van de gemeenteraad verzoekt de gemeenteraad ingevolge toepassing 
van artikel 22 eerste lid van het gemeentedecreet en artikel 3 van het huidig reglement 
van inwendige orde van de gemeenteraad een agendapunt toe te voegen op vraag 
van raadsleden Filip Michiels, Virginie Buyse en Carine Schamp met als ontwerp: 
 
“Voorstel van resolutie betreffende het promoten van rationeel energiegebruik en 
hernieuwbare energie in het kader van het gemeentelijk klimaatbeleid. 
 
Vraagstelling 
 

1. Conform het reglement van inwendige orde van de gemeenteraad wordt bij 
brief van 27-02-2007 door Luc Verbanck namens de SVVO-fractie aan het einde 
van de openbare zitting een vraag gesteld met betrekking tot werken 
uitgevoerd door gemeentepersoneel op vrijdag 19-01-2007. 
Op vrijdag 19 januari 2007 werd door zes gemeentepersoneelsleden meubilair 
vervoerd van Evere naar Grotenberge.  Hiervoor werden drie vrachtwagens van 
de gemeente gebruikt.  Wie gaf hiervoor de toelating?  Waarom werd er tot 
heden geen factuur opgemaakt?  Kan iedereen beroep doen op dergelijke 
service? 
 

2. Conform het reglement van inwendige orde van de gemeenteraad wordt bij 
brief van 27-02-2007 door Filip Michiels, namens de SVVO-fractie aan het einde 
van de openbare zitting een vraag gesteld aan schepen Marleen Verdonk, 
bevoegd voor de jeugd met betrekking tot: 
In het kader van de jeugdparagraaf , die erop wijst dat de jeugdraad voor elke 
(belangrijke) beslissing met repercussies voor de jeugd advies gevraagd wordt 
ben ik zo vrij u het volgende te vragen: 
Bij raadszitting van 21 december 2005 werd de principebeslissing genomen om 
de loods in de Lange Ambachtstraat 42 aan te kopen voor de inrichting van een 
fuifzaal. 
Hierover gaf de jeugdraad in december 2005 reeds haar advies.  In dat advies 
werd o.a. geformuleerd om een werkgroep op te richten die geraadpleegd 
wordt bij het nemen van beslissingen op vlak van de inrichting van de fuifzaal. 
Bij raadszitting van 20 december 2006 werden de lastvoorwaarden inzake 
aanstelling ontwerper voor uitvoeren functiewijzigingen aan de loods 
goedgekeurd. 
Ik vernam dat de openbare uitbesteding inmiddels werd uitgeschreven, en dat 
alle intekenaars reeds hun bestek hebben ingediend voor 1 februari 2007. 
Over de inrichting van deze loods werd tot op heden niet samengezeten met 
“experts” en mensen uit de jeugdraad, hoewel dit zo geadviseerd werd. 
Het lijkt mij een rare werkwijze, om een aanbesteding uit te schrijven, zonder de 
noden te kennen van de jeugd.  Wanneer een architect nu zijn eerste plannen 
opmaakt tegen een bepaalde prijs, dan zullen die plannen met alle 
waarschijnlijkheid dienen aangepast nadat men een eerste maal het advies 
heeft ingewonnen van de geïnteresseerde betrokkenen. 
Mag ik u vragen wat de huidige stand van zaken is in dit dossier?  Wanneer plant 
men een eerste maal samen te zitten met de betrokken geïnteresseerden? 
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B. GEHEIME ZITTING. 
 
1. Goedkeuring aanstelling opvangdames voor buitenschoolse kinderopvang voor 

krokus- en paasvakantie 2007. 
 
 
Op bevel, 
De Gemeentesecretaris      De Voorzitter 
 
 
 
Dirk Blondeel        Jean Marie De Groote 
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