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Gemeente OOSTERZELE 
 
Provincie  OOST-VLAANDEREN           Arrondissement  GENT 
_____________________________________________ 
 
 
 

 
23 raadsleden aanwezig 
 Oosterzele, 20 maart 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 28 maart 2007 om 19 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te 
Oosterzele met volgende dagorde: 
 
A. Openbare zitting. 
 
1. Goedkeuring aanpassen van het kabelnet in de Poststraat te Balegem. 

Door Telenet wordt ons de offerte overgemaakt voor de aanpassing van het kabel-
net in de Poststraat te Balegem voor een bedrag van 635,53€. 

 
2. Goedkeuring ondergronds brengen van de netten Sint-Martensdries. 

Door Imewo wordt ons de offerte overgemaakt voor het ondergronds brengen van 
het laagspannings- en openbaar verlichtingsnet in de Sint -Martensdries te Balegem 
voor een bedrag van 3.792,70€. 

 
3. Goedkeuring addendum bij de samenwerkingsovereenkomst van 21.02.2000 – pro-

ject nr. 21.237B “collector Molenbeek Oosterzele-Zuid” betreffende de uitkering van 
inkomenscompensatievergoedingen aan zelfstandigen. 
Door Aquafin wordt ons het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst van 
21.02.2000 overgemaakt met betrekking tot de uitkering van een inkomenscompen-
satievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge 
van werken op het openbaar domein. 

 
4. Goedkeuring principebeslissing en lastvoorwaarden inzake de vervanging van de 

ladders in de gemeentelijke gebouwen en van de vouwsteiger. 
Door de technische dienst wordt ons het bestek voorgebracht voor de vernieuwing 
van de ladders en een vouwsteiger in de loods ingevolge het advies van de preven-
tiedienst. 

 
5. Goedkeuring bijplaatsen lichtpunt Berg, t.h.v. huisnr. 19  

Door Imewo wordt ons de offerte overgemaakt voor het bijplaatsen van een licht-
punt op de Berg te Balegem voor een bedrag van 379,12€. 
 

6. Goedkeuring principeovereenkomst betreffende schenking Marktplein Scheldewin-
deke. 
Door de kerkfabriek van Scheldewindeke wordt ons het voorstel overgemaakt hou-
dende de overdracht van het Marktplein in volle eigendom via een schenking. 
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7. Goedkeuring gebruiksovereenkomst huur oefenterrein voor leerling autobestuur-

ders. 
Ingevolge de principebeslissing van de gemeenteraad d.d. 20 december 2006 
wordt de gebruikersovereenkomst voorgebracht voor de tijdelijke huur van een oe-
fenterrein voor leerling autobestuurders. 

 
8. Goedkeuring vaststelling geledingen in de GECORO. 

Voor de samenstelling van de GECORO en de aanduiding van de vertegenwoordi-
gers dienen vooraf de geledingen vastgelegd door de gemeenteraad. 

 
9. Goedkeuring herziening principebeslissing tot aankoop van een printer voor de 

sportdienst in vervanging van bestaande. 
Door de sport- en jeugddienst wordt ons de motivatienota overgemaakt voor de 
aankoop van een printer met een beperkt aankoopbedrag van 500€. 

 
10. Goedkeuring principebeslissing inzake vervanging datacom apparatuur in ge-

meentehuis en sporthal. 
Door de Cevi wordt ons de offerte overgemaakt voor de vernieuwing van de data-
com apparatuur in het gemeentehuis en sporthal voor een bedrag van 2.500€ voor 
de aankoop en 450€ huur apparatuur gemeentehuis en 350€ huur apparatuur 
sporthal. 

 
11. Goedkeuring aanvullend politiereglement op het wegverkeer houdende invoering 

van een snelheidsbeperking van 70 km/uur in de Kleistraat te Oosterzele. 
Op voorstel van de verkeerscommissie wordt een aanvullend politiereglement op 
het wegverkeer voorgebracht houdende de invoering van een snelheidsbeperking  
van 70km/u in de Kleistraat te Oosterzele.  De raad keurt dit agendapunt eenparig 
goed. 

 
12. Goedkeuring regularisatiebeslissing inzake heraanleg Tramplein fase 2. 

Naar aanleiding van de heraanleg van het Tramplein te Moortsele tweede fase 
dient de principebeslissing herzien en geregulariseerd met betrekking tot de aanstel-
ling van een veiligheidscoördinator. 

 
13. Goedkeuring rekeningen kerkfabrieken Balegem, Landskouter, Oosterzele en 

Scheldewindeke voor het dienstjaar 2005. 
Door de kerkfabrieken van Balegem, Landskouter, Oosterzele en Scheldewindeke 
worden de rekeningen over het jaar 2006 voorgebracht. 
 

14. Kennisname opmerking provincie over de begroting van de kerkfabrieken Balegem 
en Scheldewindeke voor het dienstjaar 2007. 
Door het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen worden ons de aanmerkingen 
overgemaakt met betrekking tot de begrotingen over het dienstjaar 2007 van de 
kerkfabrieken van Balegem en Scheldewindeke. 
 

15. Goedkeuring organogram gemeentelijke diensten. 
Ingevolge het nieuw gemeentedecreet van 15 juli 2005 wordt het ontwerp van or-
ganogram van de gemeentelijke diensten voor de gemeente Oosterzele voorge-
bracht.  De raad keurt dit agendapunt eenparig goed. 
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16. Goedkeuring aanstelling managementteam. 
Ingevolge hetzelfde decreet wordt het voorstel van managementteam voor de 
gemeente Oosterzele voorgebracht bestaande uit: 
de gemeentesecretaris – de gemeenteontvanger (financieel beheerder) en de 
diensthoofden van de drie departementen.  De raad keurt dit agendapunt eenpa-
rig goed. 

 
17. Goedkeuring oprichting bijzondere gemeenteraadscommissie voor de evaluatie 

van de personeelsleden wettelijke graden. 
Ingevolge hetzelfde decreet dient een bijzondere gemeenteraadscommissie opge-
richt voor de evaluatie van de in het decreet voorziene wettelijke graden (gemeen-
tesecretaris en financieel beheerder). De aanduiding van de raadsleden en de sa-
menstelling gebeurt volgens de verhouding 3 vertegenwoordigers voor CD&V/NV-A 
– 2 vertegenwoordigers voor SVVO en 1 vertegenwoordiger voor Groen!.  

 
B. Geheime zitting 
 
1. Goedkeuring en bekrachtiging besluit schepencollege houdende de aanstelling 

van een raadsman. 
Door het Parket van de Procureur des Konings te Gent wordt de gemeente Ooster-
zele in kennis gesteld van een terechtzitting van de correctionele rechtbank op 27 
maart 2007. Het schepencollegebesluit houdende de aanstelling van een raads-
man om de rechten van de gemeente te verdedigen dient bekrachtigd. 

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

♦ Conform het reglement van inwendige orde van de gemeenteraad worden bij 
brief van 27 maart 2007 namens de SVVO-fractie door raadslid Pascal Fer-
mon aan het einde van de zitting vragen gesteld inzake de verkeersveiligheid 
in de Reigerstraat en inzake het niet bestrijken van het volledige grondge-
bied van de gemeente door diverse GSM-netwerken.  Respectievelijk burge-
meester Johan Van Durme en Schepen Els De Turck beantwoorden deze vra-
gen.  

 
♦ Bij brief van 27 maart 2007 namens de SVVO-fractie door raadslid Filip Mi-

chiels aan het einde van de zitting vragen gesteld met betrekking tot de ge-
plande bouwwerken aan het GILO, afdeling Scheldewindeke en met betrek-
king tot de bouw van serviceflats te Scheldewindeke.  Respectievelijk sche-
pen Marleen Verdonck en burgemeester Johan Van Durme verschaffen ant-
woord. 

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

brief van 27 maart 2007 namens de SVVO-fractie door raadslid Johan Van 
Hecke aan het einde van de zitting volgende vragen gesteld met betrekking 
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tot het bezoek van Minister-president Leterme.  Schepen Els De Turck geeft 
de nodige toelichting. 

 

 


