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21 raadsleden aanwezig 
 
         Oosterzele, 15 mei 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 gemeente-
raad op woensdag 30 mei 2007 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te 
Oosterzele met volgende dagorde: 
 
OPENBARE ZITTING 
 
1. Goedkeuring voorstel van deontologische code voor de gemeenteraadsleden. 

Door het schepencollege wordt het ontwerp van deontologische code voor de 
gemeenteraadsleden voorgebracht.  Eenparig goedgekeurd. 

 
2. Goedkeuring voorstel tot aankoop gronden t.h.v. Scheurbroek. 

In de gemeenteraad van 26/04/2006 werd de principebeslissing genomen om een 
aantal percelen, gelegen op de terreinen van O.B.B.C. aan te kopen met de be-
doeling deze te bebossen.  Het schattingsverslag is bijgevoegd. 

 
3. Goedkeuring toetreding tot de vzw Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen en statuten 

en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger in de A.V. en kandidaat 
bestuurder. 
Als gezamenlijk project van het Vlaams Gewest en het provinciebestuur, wordt de 
gemeente Oosterzele gevraagd om samen de Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen 
vzw op te richten.  De groep wil de boseigenaars ondersteunen bij een praktisch en 
duurzaam beheer van hun bossen.  

 
4. Kennisname dagorde van de algemene vergadering van FINIWO en aanduiding 

van een gemeentelijk vertegenwoordiger. 
Per aangetekende brief van 26 april 2007 wordt ons bestuur in kennis gesteld van de 
dagorde van de algemene vergadering op 25 juni 2007 en raadslid Koen Beeck-
man wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen. 

 
5. Kennisname dagorde van de algemene vergadering van TVOOST en aanduiding 

van een gemeentelijk vertegenwoordiger. 
Per aangetekende brief van 2 mei 2007 wordt ons bestuur in kennis gesteld van de 
dagorde van de algemene vergadering op 15 juni 2007 en raadslid Koen Beeck-
man wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen. 

 
6. Kennisname dagorde van de algemene vergadering van IMEWO  en aanduiding 

van een gemeentelijk vertegenwoordiger. 
Per aangetekende brief van 3 mei 2007 wordt ons bestuur in kennis gesteld van de 
dagorde van de algemene vergadering op 25 juni 2007 en raadslid Wilfried Ver-
speeten wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen. 
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7. Kennisname dagorde van de algemene vergadering van CREMATORIUM WESTLEDE 

en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger. 
Per aangetekende brief van 10 mei 2007 wordt ons bestuur in kennis gesteld van de 
dagorde van de algemene vergadering op 13 juni 2007 en raadslid Koen Beeck-
man wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen. 

 
8. Kennisname dagorde van de algemene vergadering van SOLVA  en aanduiding 

van een gemeentelijk vertegenwoordiger 
Per aangetekende brief van 9 mei 2007 wordt ons bestuur in kennis gesteld van de 
dagorde van de algemene vergadering op 25 juni 2007 en raadslid Koen Beeck-
man wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen. 

 
9. Kennisname dagorde van de algemene vergadering van ILVA  en aanduiding van 

een gemeentelijk vertegenwoordiger. 
Per aangetekende brief van 9 mei 2007 wordt ons bestuur in kennis gesteld van de 
dagorde van de algemene vergadering op 25 juni 2007 en raadslid Wilfrid Ver-
speeten wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen. 

 
10. Kennisname dagorde van de algemene vergadering van VENECO en aanduiding 

van een gemeentelijk vertegenwoordiger. 
Per aangetekende brief van 9 mei 2007 wordt ons bestuur in kennis gesteld van de 
dagorde van de algemene vergadering op 27 juni 2007 en raadslid Rita De Loore 
wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen. 

 
11. Goedkeuring voorstel van statuten van de gemeentelijke land- en tuinbouwraad en 

kennisname samenstelling van de land- en tuinbouwraad. 
Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeentelijke land- en tuinbouwraad 
worden de statuten aangepast en wordt ons de samenstelling van de raad voor-
gebracht. 

 
12. Goedkeuring voorstel van statuten en afsprakennota van de minaraad en kennis-

name samenstelling van de minaraad. 
Op het einde van de vorige bestuursperiode werd de bestaande Mina-raad ont-
bonden. Thans werd na een rondvraag bij versschillende organisaties de raad op-
nieuw samengesteld. Kleine aanpassingen van de statuten en van de afsprakenno-
ta werden doorgevoerd. 

 
13. Kennisname samenstelling van de GROS. 

Door de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking wordt ons de sa-
menstelling van de raad voorgebracht. 

 
14. Kennisname samenstelling van de gezins- en welzijnsraad 

Door de Gemeentelijke Gezins- en Welzijnsraad wordt ons de samenstelling van de 
raad voorgebracht. 
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15. Goedkeuring ontwerpbestek met lastvoorwaarden en gunningen voor de aankoop 

van een schoolbus. 
Naar aanleiding van de vernieuwing van een schoolbus wordt het bestek met de 
voorwaarden tot aankoop voorgebracht.  Er zal worden toegevoegd dat bij de cri-
teria rekening zal worden gehouden met de hoeveelheid CO2 uitstoot van het 
aangeboden voertuig. 

 
16. Goedkeuring retributies inzake milieudienst en ruimtelijke ordening : 

• belastingreglement op de afgifte van vergunningen verleend door de milieu-
dienst en de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening; 
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op: 
- vergunningen stedenbouw en ruimtelijke ordening: 3€ per ingediende aan-

vraag 
- milieuvergunningen vellen bomen: 5€ 

  - natuurvergunningen: 10e 
  - vergunning klasse 3: 20e 
  - vergunning klasse 2: 200€ 

- vergunning klasse 1: 450€ 
 

• belastingreglement op de samenstelling van een administratief stedenbouw-
kundig dossier en/of verkavelingdossier dat de organisatie van een openbaar 
onderzoek vereist; 
Er wordt een contantbelasting gevestigd op de samenstelling van een admini-
stratief stedenbouwkundig en / of verkavelingdossier dat de organisatie van een 
openbaar onderzoek vereist: het bedrag van de contantbelasting omvat de to-
taliteit van de reële kosten van het openbaar onderzoek 

 
• belastingreglement op de organisatie van een openbaar onderzoek inzake een 

milieuvergunning klasse 1; 
Er wordt een contantbelasting gevestigd op de organisatie van een openbaar 
onderzoek inzake een milieuvergunning klasse 2 en 1: het bedrag van de con-
tantbelasting omvat de totaliteit van de reële kosten van het openbaar onder-
zoek. 

 
• retributiereglement ingevolge de afschaffing van notariële inlichtingen. 

Er wordt een retributie ingevoerd op de verschaffing van notariële inlichtingen, 
meer bepaald de stedenbouwkundige en ruimtelijke inlichtingen: het bedrag 
van de retributie voor het verstrekken van stedenbouwkundige inlichtingen en 
gegevens wordt vastgesteld op 25€ per kadastraal perceel. 

 
17. Goedkeuring belasting op de afgifte van administratieve stukken.  

Er wordt met ingang van 01 januari 2007 voor een termijn eindigend op 31 decem-
ber 2012 een gemeentebelasting gevestigd op de afgifte van administratieve stuk-
ken door het gemeentebestuur. 
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt: 
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a. op de afgifte van een eerste en elke elektronische identiteitskaart: 
- gewone procedure:  

tot 12 jaar: 7€ 
vanaf 12 jaar: 10€ 
duplicaat bij verlies: 15€ 

- dringende procedure: 90€ 
- zeer dringende procedure: 140€ 

dit bedrag is eisbaar op het ogenblik van ondertekening van het basisdocu-
ment - vanaf een 2de herinnering dient te worden gestuurd, dient 2€ admini-
stratiekosten te worden betaald. 

b. op de afgifte van een identiteitsbewijs (voor buitenland) voor een kind onder 
de twaalf jaar: afgifte: 1,24€. 

c. op de afgifte van een identiteitskaart (gele en blauwe) voor vreemdelingen: 
afgifte, verlenging, vernieuwing, vervanging: 10e. 

d. op de afgifte van een BIVR (bewijs inschrijving vreemdelingenregister): afgif-
te, verlenging, vernieuwing, vervanging: 10€. 

e. op de afgifte van een reispas: 
kind onder de twaalf jaar: afgifte: gratis 
persoon 12-18 jaar: 

- gewone procedure: 10€ 
- spoedprocedure: 15€ 

persoon vanaf 18 jaar: 
- gewone procedure: 10€ 
- spoedprocedure: 15€ 

bij de afgifte van een reispas bij hoogdringendheid (op zaterdag, zon- en 
feestdagen en andere, door de gemeenteraad of College van Burgemees-
ter en Schepenen vastgelegde sluitingsdagen van de gemeentelijke dien-
sten) wordt de werkelijke aangerekende kostprijs voor de aanmaak en ver-
zending van de reispas aangerekend. 

f. op de afgifte van een immatriculatie-attest of aankomstverklaring: 
- afgifte: 1,5€ 

g. op de afgifte van een verbintenis tot ten lastenneming : 
- afgifte: 1,5€ 

h. op de afgifte van allerlei andere getuigschriften, uittreksels, afschriften, legali-
saties, vergunningen enz. die ambtshalve of op verzoek worden uitgereikt : 

- afgifte particulieren voor eigen gebruik: 0€ 
- afgifte aan derden, organisaties…: 2€ 

 
18. Goedkeuring voorstel van bestek -concessie voor de uitbating van het cafetaria in 

de gemeentelijke sporthal. 
Daar de concessie eindigt per 01/07/2007 werd een nieuw bestek opgemaakt. 
Voorwerp van goedkeuring: bestek ‘concessie cafetaria gemeentelijke sportzaal 
Oosterzele – onderhandelingsprocedure’. 
 

19. Goedkeuring uitvoering werken mits toepassing van artikel 17 § 2 – 1° c betreffende 
de wetgeving op de overheidsopdrachten voor het dossier Scheurbroek. 
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Door de gemeenteraad wordt aan het college toelating verleend om door middel 
van onderhandelingsprocedure (toepassing van artikel 17§2,1°,c,) toewijs te doen 
voor de verwijdering van de resterende grond : 
Er kan bij onderhandelingsprocedure gehandeld worden zonder naleving van be-
kendmakingregels bij de aanvang van de procedure doch, indien mogelijk na 
raadpleging van meerdere aannemers, leveranciers, dienstenverleners, wanneer: 
1° in het geval van een overheidsopdracht voor aanneming van werken , leverin-
gen en diensten: 
c) voor zover strikt noodzakelijk, het dringend karakter voortvloeiend uit niet  te voor-
ziene gebeurtenissen niet toelaat bij de andere procedures gestelde termijnen na 
te leven. 

 
20. Advies inzake de rekeningen van de kerkfabrieken van St. Antonius te Moortsele en 

St. Bavo te Gijzenzele voor het dienstjaar 2006. 
kerkfabriek Moortsele 

totaal bedrag van de uitgaven: 6.802,23€ 
totaal bedrag van de ontvangsten: 10.912,17€ 
batig saldo: 4.109,94€ 

 
kerkfabriek Gijzenzele 

totaal bedrag van de uitgaven: 7.928,19€ 
totaal bedrag van de ontvangsten: 22.587,09€ 
batig saldo: 14.658,90€ 

 
21. Goedkeuring van de rekening van de gemeente over het dienstjaar 2006. 

gewone dienst: 
- positief resultaat eigen dienstjaar: 1.176.799,48€ 
- negatief saldo vorige dienstjaren: 48.533,92€ 
- negatief resultaat van de overboekingen: 2.419.324,52e 
- negatief resultaat van het dienstjaar: -1.291.058,96€ 
- algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar: 6.151.840,80 
- algemeen begrotingsresultaat gewone dienst: 4.860.781,84€ 

 
buitengewone dienst: 
- negatief  resultaat eigen dienstjaar: -4.090.297,25€ 
- negatief saldo vorige dienstjaren: 720.077,80€ 
- positief resultaat van de overboekingen: 2.419.324,52€ 
- negatief resultaat van het dienstjaar: -2.391.049,73€ 
- algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar: 97.336,14€ 
- algemeen begrotingsresultaat gewone dienst: -2.393.713,59€ 
Goedgekeurd met 12 stemmen voor en 9 onthoudingen. 
 

22. Goedkeuring van de budgetwijzigingen van de gemeente nrs. 1 en 2 over het 
dienstjaar 2007. 
begrotingswijziging nr 1 – gewone dienst 
- ontvangsten van het eigen dienstjaar: 11.164.666,13€ 
- uitgaven van het eigen dienstjaar: 12.488.484,46€ 
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- ontvangsten vorige jaren: 175.727,80€ 
- uitgaven vorige jaren: 184.667,15€ 
- ontvangsten overboekingen: 0,00€ 
- uitgaven overboekingen: 1.219.285,34€ 
- geraamd resultaat van de begroting 2007: -2.552.043,02€ 
- algemeen resultaat begrotingsrekening 2006: 4.860.781,84€ 
- geraamd algemeen begrotingsresultaat 2007: 2.308.738,82€ 

 
begrotingswijziging nr 2 – buitengewone dienst 
- ontvangsten van het eigen dienstjaar: 8.203.828,58€ 
- uitgaven van het eigen dienstjaar: 9.117.393,36€ 
- ontvangsten vorige jaren: 0,00€ 
- uitgaven vorige jaren: 305.720,56€ 
- ontvangsten overboekingen: 1.219.285,34€ 
- uitgaven overboekingen: 0,00€ 
- geraamd resultaat van de begroting 2007: 0,00€ 
- algemeen resultaat begrotingsrekening 2006: 0,00€ 
- geraamd algemeen begrotingsresultaat 2007: 0,00€ 
Goedgekeurd met 12 stemmen voor en 9 stemmen tegen. 
 

23. Goedkeuring addendum bij de huurovereenkomst van het onroerend goed Dorp 
46. 
addendum omvat: 
1. onderhoud van gemeenschappelijke ruimten: de huurder zal de gemeen-

schappelijke ruimten, zijnde inkomhal en trap van gelijkvloers tot de bovenste 
verdieping, op geregelde tijdstippen reinigen. Daarvoor wordt een stofzuiger en 
poetsmateriaal in bruikleen gegeven door de verhuurder 

2. onderhoud van de tuin: de huurder zal de tuin onderhouden: voor elke maai-
beurt wordt een grasmaaier ter beschikking gesteld door de verhuurder 

 
24. Goedkeuring: 

• vaststellen van het begrip dagelijks bestuur in de zin van artikel 159 van het ge-
meentedecreet; 
Onder dagelijks bestuur in de zin van artikel 159 van het gemeentedecreet wordt 
met ingang van heden begrepen: 
- opdrachten waarvan de kredieten op de gewone dienst voorzien zijn  
- opdrachten waarvan de kredieten op de buitengewone dienst voorzien zijn en 
waarvan het bedrag niet hoger is dan het bedrag van de overheidsopdrachten 
waarop de algemene aannemingsvoorwaarden van toepassing zijn op basis 
van artikel 3§1 van het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van 
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de conces-
sies van openbare  werken voorzover de opdracht nominatief in het vastgestel-
de budget opgenomen is en de gemeenteraad de wijze van gunning en de 
voorwaarden niet zelf heeft vastgelegd. 

 
• vaststellen van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen 

beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur; 
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De volgende opdrachten voor werken, leveringen en diensten kunnen met in-
gang van 1 januari 2007 beschouwd worden als opdrachten van dagelijks be-
stuur: 
1. opdrachten waarvan de kredieten op de gewone dienst voorzien zijn  
2. opdrachten waarvan de kredieten op de buitengewone dienst voorzien zijn 
en waarvan het bedrag niet hoger is dan het bedrag van de overheidsopdrach-
ten waarop de algemene aannemingsvoorwaarden van toepassing zijn op basis 
van artikel 3§1 van het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van 
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de conces-
sies van openbare werken, voorzover de opdracht  nominatief in het vastgestel-
de budget opgenomen is en de gemeenteraad de wijze van gunning en de 
voorwaarden niet zelf heeft vastgelegd. 
3. aanbrengen van wijzigingen tijdens de uitvoeringsfase aan gegunde op-
drachten voor werken, leveringen en diensten die niet beschouwd worden als 
opdrachten van dagelijks bestuur , voor zover uit die wijzigingen geen bijkomen-
de uitgaven van meer dan 10 procent van het oorspronkelijk gunningbedrag 
voortvloeien 
Het college van burgemeester en schepen houdt van de opdrachten waarvan 
de kredieten op de buitengewone dienst voorzien zijn, zoals bedoeld in artikel 1 
van dit besluit, een overzichtslijst bij. Deze overzichtlijst wordt door het college 
van burgemeester en schepenen na verloop van elk dienstjaar voor kennisname 
aan de gemeenteraad voorgelegd. 

 
• vaststellen van de voorwaarden waaronder de financieel beheerder de contro-

le, bedoeld in artikel 160§2 van het gemeentedecreet, uitoefent; 
De voorwaarden waaronder de financieel beheerder de controle, bedoeld in 
artikel 160 § 2 van het gemeentedecreet, uitoefent als volgt vast te stellen: 
Verrichtingen waarvan het bedrag niet hoger is dan 2.500 euro (exclusief BTW) 
zijn uitgesloten van de voorafgaande visumverplichting. 
Om te bepalen of een verrichting uitgesloten is van voorafgaande visumver-
plichting houdt de financieel beheerder rekening met de volledige looptijd van 
de voorgenomen verbintenis. Voor verbintenissen van onbepaalde duur houdt 
de financieel beheerder rekening met een forfaitaire looptijd van 1 jaar. 

 
• ter beschikking stellen van kasprovisies; 

De voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van provisies worden als volgt 
vastgesteld: 
- de provisies kunnen enkel worden aangewend voor werkingsuitgaven 
- de provisie bedraagt maximaal 500€ per schijf 
- de provisies worden tegen ontvangstbewijs ter beschikking gesteld 
- de personeelsleden zijn persoonlijk aansprakelijk voor het beheer ervan 
- voorafgaand aan de terbeschikkingstelling van een tweede provisie dienen 

de nodige bewijsstukken van de uitgaven dan de vorige provisie te worden 
voorgelegd en worden deze in de boekhouding van de gemeente opge-
nomen 
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- uiterlijk 31 december wordt een afrekening gemaakt, worden de beschikba-
re saldi in de gemeentekas gestort en worden de titularissen van de provisie 
ontlast. 

 
 

• inning geringe dagontvangsten. 
De gemeentesecretaris kan, overeenkomstig artikel 162§2 van het gemeente-
decreet , na advies van de financieel beheerder bepaalde personeelsleden van 
de gemeente belasten met de inning van geringe dagontvangsten mits nale-
ving van het intern reglement betreffende de inning van geringe dagontvang-
sten ten behoeve van de gemeente Oosterzele zoals opgenomen in bijlage van 
dit besluit. 

 
 
 
 
Op bevel : 
De Gemeentesecretaris,      De Voorzitter, 
 
 
Dirk Blondeel        Jean Marie De Groote 
 
 

• Conform artikel 27 van het, bij raadsbesluit van 25 april 2007, goedgekeurd 
gemeentelijk huishoudelijk reglement wordt aan het eind van de raadszitting 
schriftelijke vragen gesteld door raadslid Filip Michiels betreffende de realisa-
tie van Serviceflats in Scheldewindeke door de gemeente in samenwerking 
met de intercommunale Solva.  Burgemeester Johan Van Durme, bevoegd 
voor huisvesting, antwoordt op de gestelde vragen en stelt dat alles in het 
werk wordt gesteld tot spoedige realisatie van dit project. 

 
• De volgende vraag van raadslid Filip Michiels behelst de uitvoering van reno-

vatiewerken aan jeugdhuis ’t Plectrum te Gijzenzele, schepen Marleen Ver-
donck, bevoegd voor jeugd, antwoordt op de gestelde vragen en geeft een 
overzicht van de voorziene planning van het dossier en timing van de reno-
vatiewerken. 

 
• Op de vraag van raadslid Carine Schamp met betrekking tot het onderhoud 

van het speelpleintje in de Nachtegaalstraat te Balegem wordt door schepen 
Paul Cottenie, bevoegd voor patrimonium, geantwoord op de gestelde vragen 
en een overzicht van de voorziene werkzaamheden van de groendienst ge-
schetst. 


