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22 raadsleden aanwezig Oosterzele, 10 april 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 maandag 23 april om 20.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Oos-
terzele met volgende dagorde : 
 
A. OPENBARE ZITTING. 
 
1. Goedkeuring verrekening 1 inzake het plaatsen van verwarmingsinstallatie pastorij-

zaaltje Moortsele. 
Naar aanleiding van de plaatsingswerken van de verwarmingsinstallatie in het pas-
toriezaaltje te Moortsele werden een aantal wijzigingen bij de uitvoering aange-
bracht voor een bedrag van 1.331,58€. 

 
2. Goedkeuring vernieuwen van straatnaamborden fase 3 te Balegem. 

Naar aanleiding van het plaatsen van de vernieuwde straatnaamborden fase 3 
wordt de eindafrekening voorgebracht met een meerprijs van 1.281,35€. 

 
3. Goedkeuring eindstaat Tramplein fase 2. 

Naar aanleiding van het uitvoeren van de vernieuwingswerken op het Tramplein te 
Moortsele fase 2 wordt de eindafrekening voorgebracht voor een bedrag van 
62.929,09€. 

 
4. Goedkeuring plannenregister gemeente Oosterzele. 

Ingevolge het decreet op de organisatie van de ruimtelijke ordening dient elke ge-
meente te beschikken over een plannenregister waarin verschillende rubrieken die-
nen opgenomen. Het ontwerp wordt nu voorgebracht. 

 
5. Goedkeuring beleidsnota 2007-2012. 

Door de meerderheidsfractie van de gemeenteraad wordt de beleidsnota 2007-
2012 voorgebracht.  Door burgemeester Johan Van Durme wordt toelichting en 
antwoord gegeven op de aanmerkingen van de SVVO-raadsleden Virginie Buyse, 
Pascal Fermon, Lieven De Corte, Filiep Michiels, Guy De Smet en raadslid Moni-
que Perreman van GROEN!.  De raad keurt dit agendapunt goed met 12 stem-
men voor en 10 stemmen tegen. 

 
6. Toelichting stappenplan personeelsbeleid. 

Door de schepen van personeel wordt toelichting gegeven omtrent het opgesteld 
stappenplan met betrekking tot het personeelsbeleid. 

 
7. Toelichting cultuurbeleidsplan. 

Door de schepen van cultuur wordt toelichting gegeven omtrent het opgesteld cul-
tuurbeleidsplan. 
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8. Goedkeuring huishoudelijk reglement gemeenteraad. 
Door het schepencollege wordt het ontwerp van huishoudelijk reglement voor de 
gemeenteraad voorgebracht.  Schepen Paul Cottenie leest de aangepaste versie 
voor en deelt mee dat de nieuwe geschreven versie zal bezorgd worden tegen 
volgende gemeenteraad.  De raad keurt dit agendapunt goed met 12 stemmen 
voor en 10 stemmen tegen (van de SVVO en GROEN! Ingevolge de opmerkingen 
van raadsleden Filiep Michiels en Monique Perreman).  (Werd bij brief d.d. 10 
augustus 2007 van de heer Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen ge-
schorst.) 

 
9. Goedkeuring aanduiding van een plaatsvervanger in het beheerscomité van de 

scholengemeenschap Vlaamse Ardennen. 
Ingevolge de voorgaande beslissing dient een bijkomende aanduiding te gebeuren 
als plaatsvervangend vertegenwoordiger in het beheerscomité van de scholenge-
meenschap Vlaamse Ardennen. 

 
10. Goedkeuring aanduiding vertegenwoordiger in de vzw ONOV Onthaal Nieuwko-

mers Oost-Vlaanderen). 
In de vzw ONOV dient een plaatselijk vertegenwoordiger aangeduid. 

 
11. Goedkeuring voorstel van resolutie van de kieskring Brussel – Halle - Vilvoorde. 

Door het uitvoerend comité van burgemeesters en colleges Halle Vilvoorde wordt 
een ontwerp van resolutie voor de kieskring Brussel – Halle - Vilvoorde voorgebracht; 

 
12. Goedkeuring samenstelling: 

• gemeentelijk feestcomité 
• cultuurraad 
• sportraad. 
• jeugdraad 
Door de verschillende gemeentelijke raden wordt de vernieuwde samenstelling 
voorgebracht. 

 
13. Goedkeuring retributiereglement inzake standplaats kermissen. 

Ingevolge de gewijzigde wetgeving wordt het aangepast retributiereglement inzake 
de standplaats op de kermissen voorgebracht.  Er wordt voorgesteld om voor de 
kleine deelgemeenten 5 euro per attractie en per kermis aan te rekenen.  De 
raad keurt dit agendapunt goed met 12 stemmen voor en 10 stemmen tegen. 
 

14. Goedkeuring gebruiksovereenkomst van een perceel grond : verlenging.  
De gebruikersovereenkomst voor een perceel grond n.a.v. de saneringswerken op 
de Scheurbroek dient verlengd. 

 
15. Goedkeuring nieuwe huurovereenkomst 1ste verdieping Oosterzele, Dorp, 46. 

De nieuwe huurovereenkomst voor de 1ste verdieping van het Dorp 26 wordt voor-
gebracht. 

 
16. Goedkeuring principebeslissingen houdende : 
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• aankoop van nadars  
• aankoop meubilair ten behoeve van de gemeentelijke basisschool. 
• aankoop informatica ten behoeve van de gemeentelijke basisschool. 

Door het schepencollege wordt de aankoop voorzien van verschillende materialen 
zoals hiervoor opgenoemd. 

 
17. Goedkeuring vacantverklaringen gemeentelijk onderwijs voor het schooljaar 2007-

2008 op basis van de gegevens d.d. 15 april 2007. 
In het gemeentelijk basisonderwijs dienen volgende betrekkingen vacant verklaard: 
Lager onderwijs voor 11/24 – leermeester RKG voor 22/24 – ICT voor 7/24 – islamiti-
sche godsdienst voor 4/24 en protestantse evangelische  godsdienst voor 2/24. 

 
18. Kennisname agenda algemene vergadering intercommunale Finiwo en aanduiding 

van de gemeentelijk vertegenwoordiger. 
Met brief van 23 maart 2007 van de financieringsintercommunale FINIWO wordt ons 
bestuur in kennis gesteld van de buitengewone algemene vergadering op maan-
dag 25 juni 2007 en raadslid Koen Beeckman wordt aangeduid om de gemeente te 
vertegenwoordigen. 

 
19. Goedkeuring aanduiding kandidaat lid Raad van Bestuur en vertegenwoordiger 

voor de intercommunale Lemberge. 
Voor de intercommunale Lemberge dient nog een kandidaat voor de raad van be-
stuur en een vertegenwoordiger  van de gemeente in de algemene vergadering 
aangeduid. 

 
20. Kennisname schrijven provincie inzake begroting kerkfabriek Moortsele dienstjaar 

2007. 
Met brief van 28 maart 2007 wordt ons door het provinciebestuur de staat van aan-
merkingen omtrent de begroting van de kerkfabriek van Moortsele over het dienst-
jaar 2007 voorgebracht. 

 
B. GEHEIME ZITTING. 
 
1. Goedkeuring aanstelling Rozemarijn De Schrijver als voor- en  naschoolse opvang-

dame. 
Door het schepencollege wordt Rozemarijn De Schrijver voorgesteld als voor- en na-
schoolse opvangdame van 16 april 2007 tot en met 30 juni 2007.. 

 
2. Goedkeuring aanstelling Renaud Onderdonck als hoofdmonitor speelplein tijdens 

de paasvakantie  
Door het schepencollege wordt Renaud Onderdonck voorgesteld als hoofdmonitor 
speelplein tijdens de paasvakantie. 

 
3. Goedkeuring en bekrachtiging besluit schepencollege houdende de aanstelling 

van een raadsman. 
Ingevolge een oproeping tot de terechtzitting van de correctionele rechtbank te 
Gent dient een raadsman aangesteld. 
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Op bevel, 
De Gemeentesecretaris      De Voorzitter 
 
 
 
 
Dirk Blondeel        Jean Marie De Groote 
 
 
 

♦ Conform het reglement van inwendige orde van de gemeenteraad wordt per 
e-post van 17 april 2007 namens de fractie GROEN! door raadslid Monique 
Perreman de vraag herhaald van voorgaande zitting met betrekking tot de 
streefstudie van de N42.  Door burgemeester Johan Van Durme wordt toe-
lichting gegeven. 

 
♦ Conform het reglement van inwendige orde van de gemeenteraad wordt per 

e-post van 19 april 2007 namens de SVVO-fractie door raadslid Virginie  
Buyse aan het einde van de zitting vragen gesteld met betrekking tot de 
bouwaanvraag voor een GSM-mast.  Door schepen Els De Turck wordt toe-
lichting gegeven omtrent het verloop van het dossier en de gevoerde ge-
sprekken met de NMBS. 

 
♦ Conform het reglement van inwendige orde van de gemeenteraad wordt bij 

brief van 19 april 2007 namens de SVVO-fractie door raadslid Filiep Michiels 
aan het einde van de zitting vragen gesteld met betrekking tot de opmaak 
van de gemeentelijke informatiebrochure en de rol van het redactiecomité.  
Schepen Paul Cottenie geeft de nodige toelichting. 

 
♦ Conform het reglement van inwendige orde van de gemeenteraad wordt bij 

brief van 20 april 2007 namens de fractie GROEN! door raadslid Monique Per-
reman aan het einde van de zitting een vraag gesteld met betrekking tot de 
ondervonden hinder van de parapentevliegers.  Door burgemeester Johan 
Van Durme wordt verwezen naar het ontwerp van Koninklijk Besluit met be-
trekking tot deze materie en geeft daarover enige toelichting. 

 
♦ Op de vraag van 21 maart van raadslid Monique Perreman inzake het toestu-

ren van de collegebesluiten zal volgende gemeenteraad antwoord gegeven 
worden. 

 
 
 


