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19 raadsleden aanwezig Oosterzele, 5 juni 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 20 juni 2007 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te 
Oosterzele met volgende dagorde: 
 
A. OPENBARE ZITTING. 
 
1. Goedkeuring ontwerpakte voor aankoop van het onroerend goed Groenweg 2 te 

Oosterzele en machtiging tot ondertekening van de akte. 
Ingevolge de principebeslissing van 28 februari 2007 en de gevoerde onder-
handelingen wordt de ontwerpakte voor de aankoop van de woning Groenweg 2 
te Oosterzele voorgebracht. 

 
2. Goedkeuring opzeg aansluiting bij Vlaams selectiecentrum voor het overheidsper-

soneel. 
Voorstel vanuit het college om deze aansluiting te beëindigen.  De aanwerving van 
personeel zou nog altijd gebeuren via een extern bureau die uiteraard zal worden 
aangewezen met toepassing van de wetgeving op de overheidsopdrachten. 

 
3. Goedkeuring aankoop ter vervanging van : 

- bestelwagen voor Technische Dienst tot 3,5 ton met open laadbak 
- dienstvoertuig voor Technische Dienst – lichte vracht. 
Door de technische dienst wordt een bestek en de lastvoorwaarden voorgebracht 
voor de aankoop van een lichte bestelwagen met open laadbak t.v.v. het voertuig 
“Citroen ABD 746” met een negatief keuringsbewijs. 

 
Tevens wordt door de technische dienst een bestek met lastvoorwaarden voorge-
legd voor de aankoop van een dienstvoertuig voor de groendienst  (lichte vracht) 
ter vervanging van de “Opel combo HXT 977” met een negatief keuringsbewijs. 
 

4. Goedkeuring raming en bestek voor de aankoop van een veeg-zuig-unit voor stra-
ten en pleinen. 
Volgens het decreet van 21 december 2001 houdende de vermindering van het 
gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten mochten de openbare 
besturen in principe geen pesticiden meer gebruiken vanaf 2004.  Hier konden ze 
enkel van afwijken door dit in een afbouwplan grondig te motiveren en op zoek te 
gaan naar alternatieven. 
Deze machine wordt in de eerste plaats aangekocht naar aanleiding van dit reduc-
tieplan. 
 
Deze machine is polyvalent inzetbaar. 
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Deze machine kan worden voorzien van een onkruidborstel een bermborstel en een 
mulchingmaaier. 

 
De veeg –zuig unit : kan gebruikt worden voor de vlotte reiniging van pleinen na een 
markt of kermis. Ook tijdens de herfstperiode kan deze machine worden ingezet 
voor het opkuisen van de bladeren in onze woonwijken.  
 
De onkruidborstel : is ideaal inzetbaar bij de alternatieve, pesticidenvrije onkruidbe-
strijding op wegen en pleinen, voet- en fietspaden, goten en parkings,… 
De krachtige stalen borstels vegen het onkruid los. 
 
De Mulchingmaaier : is ideaal voor het maaien en verpulveren zonder afval achter 
te laten. Het fijn gemalen gras wordt als snipper teruggeblazen naar de bodem 
waar hij snel zal composteren. Deze maaier kan ingezet worden op onze speelplei-
nen en rond de sporthal.  Dit zou ons heel veel tijd besparen. 
 
Op termijn kan de machine worden uitgebreid met nog tal van andere interessante 
zaken zoals : klepelmaaier een onkruidbrander… 

 
5. Goedkeuring naamgeving van enkele sites in de deelgemeenten. 

In het licht van een aantal geplande realisaties op korte en middellange termijn, 
dringt de naamgeving van een nieuw aantal straten, pleinen en gebouwen zich op. 
De volgende voorstellen worden – na advies van de gemeentelijke culturele raad - 
ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Het gaat hier om de volgende projecten: 
1.       Gemeenschapscentra: 

a.      gemeenschapscentrum aansluitend bij het Erfgoedhuis te Moortsele: GC 
André De Ganck, naar de laatste burgemeester van de gemeente Moortsele; 
de Raad keurt dit agendapunt goed met 18 stemmen voor en 1 onthouding 
b.      Nieuw te bouwen gemeenschapscentrum langsheen de Windekekouter: GC 
De Kluize, analogie met de site;  de Raad keurt dit agendapunt eenparig goed 
c.      Via vernieuwbouw te realiseren gemeenschapscentrum te Landskouter (ter 
hoogte van de voormalige gemeenteschool): GC Kardinaal Joos  de Raad 
keurt dit agendapunt goed met 10 stemmen voor en 1 onthouding 

2.       pleinen: 
a.      Nieuw te realiseren parking, annex evenementenplein ter hoogte van de 
RWZI te Scheldewindeke: Burgemeester De Ganckplein, naar de laatste burge-
meester van Scheldewindeke  de Raad keurt dit agendapunt goed met 10 
stemmen voor en 1 onthouding 

3.       straatnamen: 
a.      Op verzoek van de politie en om veiligheidsredenen wordt voorgesteld de 
N42 (die momenteel vanaf de gemeentegrens met Wetteren tot de afslag rich-
ting Meerstraat als Wettterse steenweg gekend is, maar die langs het verdere 
traject geen naam heeft) voor zijn volledig traject binnen onze gemeentegren-
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zen ter herdopen tot Wetterse steenweg;  de Raad keurt dit agendapunt goed 
met 10 stemmen voor en 1 onthouding 
b.      Het voorgaande impliceert dat een klein stukje Wetterse steenweg (gelegen 
vanaf huize Dokter Leus aan het kruispunt met de Meerstraat en de Geraards-
bergse steenweg tot de aansluiting op de N42) bij voorkeur een nieuwe naam 
krijgt. Als voorstel wordt Lange Hage geformuleerd naar het toponiem van de si-
te;  de Raad keurt dit agendapunt goed met 10 stemmen voor en 1 onthou-
ding 
c.      Voor de nieuw te realiseren verkaveling in de Peperstraat moet ook een 
naam worden gezocht. Hier is het voorstel Begeyneweyde, naar het toponiem 
van de site.  de Raad keurt dit agendapunt eenparig goed 
 

 
6. Goedkeuring retributiereglement voor de terugvordering van allerlei prestaties uit-

gevoerd door de gemeentelijke diensten of door derden in opdracht van de ge-
meente uitgevoerd voor derden, op openbaar of op privaat domein. 
Er wordt met ingang van 01 juni 2007 voor een termijn eindigend op 31 december 
2012 een retributie ingevoerd voor de terugvordering van allerlei prestaties uitge-
voerd door de gemeentelijke diensten of door derden in opdracht van de gemeen-
te uitgevoerd, voor derden, op openbaar of privaat domein 
Definities: 
in beperkte mate: bedoeld wordt dus kleine werken met een waarde van maximum 
€ 5.000 waarvoor omwille van de geringheid , de specificiteit van of de snelheid 
waarmee de uitvoering van het werk gepaard moet gaan, moeilijk beroep kan ge-
daan worden op een privé-aannemer (ander dan diegene die op dat ogenblik bv. 
het wegenwerk uitvoert in opdracht van het gemeentebestuur); 
 in ruimere mate: bedoeld wordt werken met een waarde van meer dan € 5.000 die 
omwille van esthetische redenen en de samenhang met de werken uitgevoerd op 
het openbaar domein eigenlijk niet scheidbaar zijn van het hoofdwerk of waarvan 
de onmiddellijke en gelijktijdige uitvoering een voordeel voor de gemeente bete-
kent (bv. realiseren toegang tot verkaveling in functie van later over te nemen we-
genis, …) 
privaat domein: domein niet behorend tot het openbar of privaat domein van de 
Staat, provincie of gemeente. 
Vallen onder toepassing van dit retributiereglement: alle werken op het openbaar 
domein en in beperkte of ruimere mate op het privaat domein, waarvan de kosten 
niet terugvorderbaar zijn via een andere belasting- of retributiereglement, uitge-
voerd door de gemeente of door derden in opdracht van de gemeente, uitsluitend 
in het belang van derden (natuurlijke of rechtspersonen). 
Door raadslid  Luc Verbanck wordt namens de SVVO-fractie gevraagd om artikel 
5 te wijzigen.  De Raad keurt dit agendapunt eenparig goed rekening houdend 
met voormelde opmerking. 

7. Advies inzake verdiscontering van de toegewezen subsidies voor de kerkfabriek 
Sint- Agatha te Landskouter. 



 

 

Gemeente OOSTERZELE 
 
Provincie  OOST-VLAANDEREN           Arrondissement  GENT 
_____________________________________________ 
 
 
 

 

Gemeenteraad Oosterzele  20 juni 2007  4 / 8 

Overheidsopdracht: restauratie orgel; Vlaams Gewest en Provincie Oost-Vlaanderen 
hebben hiervoor een vaste belofte van toelage gegeven aan de kerkfabriek Sint-
Agatha. 
 
Teneinde de regelmatige betaling te kunnen voortzetten  en de uitkering van de 
beloofde subsidies vertraging oploopt , wordt aan Dexia Bank een verdiscontering 
van deze beloofde toelagen aangevraagd: Dexia Bank zal de betreffende 
schuldeisers , mits voorlegging van de facturen, betalen. 
De gemeente dient gunstig advies te verlenen alvorens deze aanvraag door Dexia 
Bank wordt goedgekeurd 

 
8. Goedkeuring tussenkomst in de installatie van een beveiliging tegen blikseminslag 

op de kerktoren van de Sint-Kristoffelkerk te Scheldewindeke. 
De Kerkraad van Scheldewindeke heeft gunning goedgekeurd van opdracht 
‘plaatsing installatie tegen blikseminslag’ voor een bedrag van € 10.939,74 inclusief 
BTW.  Voor deze opdracht verleent de Vlaamse overheid een buitengewone toe-
lage van € 6.563,84.  Aan de gemeente wordt een aanvullende buitengewone 
toelage gevraagd ten bedrage van € 4.375,90. 

 
9. Advies inzake de begrotingswijziging nr. 1 dienstjaar 2007 van de kerkfabriek van 

Scheldewindeke. 
Er wordt een verhoging van de gemeentelijke tussenkomst ten bedrage van € 3.495 
gevraagd wegens verhoging van de hiernavermelde kredieten: 
- onderhoud orgel 
- onderhoud klokken 
- verzekering tegen brand 
- verzekering kerkpersoneel 
- auteursrechten 
- bankkosten 
- verplaatsingsvergoeding diaken 
 

10. Goedkeuring jaarrekening 2006 van het OCMW. 
Er wordt kennis genomen van de jaarrekening 2006 van het OCMW. 
De Raad verdaagt dit agendapunt naar de volgende zitting van september 
2007. 
 

11. Goedkeuring inrichting speelstraat in de Hettingen te Scheldewindeke. 
Op aanvraag van de bewoners en gunstig advies van de politie zal tijdens de va-
kantieperiode juli en augustus de Hettingen te Scheldewindeke worden ingericht 
als speelstraat. 

 
12. Goedkeuring uitgavenstaat 2006 en begroting 2007 van de Interlokale Vereniging 

ROUTE 42. 
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Ingevolge toepassing van artikel 24 en 25  van de statuten van de interlokale vere-
niging Route 42 dienen de rekening en de begroting voorgelegd aan de gemeen-
teraad van elk lid van de vereniging. 

 
13.  Goedkeuring aanvraag project “Buurtwinkel in een landelijke omgeving”; 

In dit buurtwinkelproject staat de lokale samenwerking in “netwerking” centraal ter 
versterking van de buurtwinkels.  Naast de sociale rol van de buurtwinkel en het in-
spelen op lokale producten en diensten, wordt in het project ook aandacht be-
steed aan onderzoek en opleiding.  Ook wordt lokaal overleg tussen ondernemers 
en publieke dienstverleners (vervoerdiensten, De Post, …) gestimuleerd.  Het pro-
ject past in het tewerkstellings- en KMO-beleid 2007-2012 van het gemeentebestuur 
en kan gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap, Vlaamse Land-
maatschappij. 

 
14. Kennisname agenda buitengewone algemene vergadering van de intercommunale 

Provinciaal Zorgcentrum Lemberge en aanduiding van een gemeentelijke verte-
genwoordiger. 
Per aangetekende brief van 14 mei 2007 wordt ons bestuur in kennis gesteld van de 
dagorde van de algemene vergadering op 29-06-2007 en raadslid Marc De Smet 
wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen. 

 
15. Kennisname agenda jaarvergadering en buitengewone algemene vergadering van 

de TMVW en aanduiding van de gemeentelijke vertegenwoordiger. 
Per aangetekende brief van 4 juni 2007 wordt ons bestuur in kennis gesteld van de 
dagorde van de algemene vergadering op 22 juni 2007 en raadslid-voorzitter Jean 
Marie De Groote en raadsleden Rita De Loore, Koen Beeckman en Marc De Smet 
worden aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen. 

 
16. Goedkeuring wijziging aanduiding van de gemeentelijk vertegenwoordigers in de  

vzw RATO en de vzw ONOV. 
Op vraag van raadslid Koen Beeckman wordt hij als gemeentelijk vertegenwoordi-
ger in de vzw RATO vervangen door schepen Christianne Schreyen. 
 
Op vraag van schepen Christianne Schreyen wordt zij als gemeentelijk vertegen-
woordigster in de vzw ONOV vervangen door raadslid Wilfried Verspeeten. 

 
17. Kennisname brief inzake  woonstvergoeding bedienaar eredienst. 

Bij brief van 14 mei 2007 wordt door de heer Gouverneur antwoord verstrekt met be-
trekking tot de woonstvergoeding van de bedienaars van de eredienst. 

 
18. Kennisname stand van zaken inzake samenstelling GECORO. 

Ingevolge art. 200 van het Gemeentedecreet en artikel 193 van het Provinciede-
creet moet de man-vrouw verhouding gerespecteerd worden binnen de GECORO. 
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19. Bespreking voorstel van ontwerp inzake het invoeren van de gemeentelijk admini-
stratieve sancties. 
Door de politiezone wordt een reglement voorgebracht met betrekking tot de in-
voering van gemeentelijk administratieve sancties dat door elke gemeenteraad van 
de zone dient besproken en daarna goedgekeurd.  Bij de behandeling van dit 
agendapunt worden de voorstellen van amendementen, ingediend door raadslid 
Filip Michiels, ter bespreking toegevoegd aan het dossier.  In een latere fase zal 
een ontwerp van reglement worden voortgebracht.  De Raad neemt kennis van 
dit agendapunt. 

 
 

VRAGEN 
Bij brief van 11 juni 2007 wordt door  raadslid Lieven De Corte een vraag gesteld be-
treffende accommodatie voetbalverenigingen Oosterzele. 
Brief in bijlage.  Schepen Christ Meuleman geeft uitleg omtrent de vooropgestelde 
voorstellen en vraagt vooraf een inventarisatie van de noden van de verenigin-
gen.  Hij stelt dan ook voor om daarna overleg te plegen met de betrokken 
clubs. 
 
Bij brief van 13 juni 2007 wordt door raadslid Filip Michiels, namens de SVVO-fractie 
aan burgemeester Johan Van Durme bevoegd voor algemeen beleid een vraag 
gesteld over de uitvoering van het nieuw gemeentedecreet m.b.t. het ter beschik-
king stellen van de notulen van het schepencollege.  Raadslid Filiep Michiels stelt 
dat zijn vraag komt te vervallen gezien de raadsleden ondertussen al een be-
knopt overzicht hebben gekregen van de besluiten van het schepencollege over 
de maanden mei en april van 2007. 

 
B. GEHEIME ZITTING. 
 
1. Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege : Aanvaarden ontslag 

Bernedine van Dijk als voltijds statutair technisch beambte (schoonmaakster) met 
ingang van 26 augustus 2007 
Bij brief van 31 mei 2007 dient Bernedine Van Dijk haar vrijwillig ontslag in op basis 
van artikel 297 § 2 van het administratief statuut van het gemeentepersoneel. 

 
 
Op bevel : 
De Gemeentesecretaris,      De Voorzitter, 
 
 
 
Dirk Blondeel        Jean Marie De Groote 
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BIJLAGE 
                                                                
Vraag betreffende accomodatie voetbalverenigingen Oos-
terzele 
 
De laatste jaren is er op sportief gebied heel wat gebeurd in Ooster-
zele. Verscheidene clubs zagen hun ledenaantal spectaculair ver-
groten. Hetzelfde fenomeen heeft zich voorgedaan bij de Ooster-
zeelse voetbalverenigingen. Vandaag staan deze verenigingen in 
voor de sportieve begeleiding van ongeveer 400 Oosterzeelse jon-
geren. Dit betekent dat elke jonge voetballer gemiddeld 4 uur per 
week opvang en begeleiding krijgt. 
De clubs zijn genoodzaakt allerlei manifestaties te organiseren om 
het financiële plaatje rond te krijgen. Elke clubleiding heeft dan ook 
de verantwoordelijkheid om onze voetballende kinderen voldoende 
mogelijkheden te geven niet alleen om te sporten, maar ook om te 
voorzien in voldoende kleedruimtes, douchemogelijkheden etc… 
Alle clubs hebben de laatste jaren bewezen dat met enthousiasme 
en belangeloze inzet er heel wat kan bereikt worden. 
Met plezier stel ik vast dat het beleid in het verleden al heel wat 
heeft geïnvesteerd in de sport. Het kostenplaatje van de sporthal, 
personeels- en materiaalkosten lopen hoog op. Dit zijn belangrijke 
en bijzonder nuttige investeringen. Sport is immers niet alleen een 
gezond, het bevordert ook de sociale vaardigheden bij onze jonge-
ren. 
Vandaag stellen we vast dat er absoluut minder geïnvesteerd wordt 
in de buitensporten, vooral de voetbalverengingen. Bij alle clubs die 
met jeugdvoetbal bezig zijn is er een schrijnend tekort aan accom-
modatie , in het bijzonder kleedruimtes. Het idee dat 30 jongeren 
zich moeten omkleden en douchen tegelijkertijd in een ruimte van 
ongeveer 20 m² is niet meer van deze tijd. 
In het verleden zijn belangrijke financiële  inspanningen gedaan 
voor de jeugdverenigingen, denken we maar aan de bouw van 
lokalen etc…Zonder steun van het beleid kan een degelijke opvang 
van onze voetballende jongeren niet langer gegarandeerd worden 
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en zullen we op dit gebied onze buurgemeenten steeds verder ach-
terna hinken. 
Graag wil ik hier dan ook jullie aandacht vragen voor het acute 
probleem waar onze Oosterzeelse voetbalverenigingen nu mee ge-
confronteerd worden, vandaar mijn concrete vraag:  
Wat denkt het huidige beleid over deze situatie en ziet men moge-
lijkheden om op relatief korte termijn aan dit euvel te verhelpen ? 
 
 
De Corte Lieven 
 


