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 Oosterzele 1 april 2008 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Voor de aanvang van de gemeenteraad zal om 20 uur door schepen Marleen Ver-
donck toelichting worden gegeven omtrent de beslissing van de Vlaamse regering 
d.d. 1 februari 2008 waarin de krijtlijnen van het lokaal pact met de gemeenten zijn 
vastgelegd. 
 
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 ge-
meenteraad op woensdag 9 april 2008 om 20.30 uur in de raadzaal van het ge-
meentehuis te Oosterzele met volgende dagorde: 
 
OPENBARE ZITTING. 
 
1. Aktename ontslag als raadslid van Monique Perreman. 

Bij brief van 10 maart 2008 brengt Monique Perreman ter kennis dat zij haar ont-
slag geeft als raadslid van de gemeente Oosterzele. 
De Raad neemt akte van dit ontslag en Mevrouw Monique Perreman neemt niet 
meer deel aan de verdere behandeling van de dagorde en verlaat de zitting. 

 
2. Aktename van afstand van mandaat van opvolgende raadsleden. 

Met brief van 08 maart 2008 doet Lut Slembrouck als eerste opvolger op de lijst 
GROEN! afstand van haar mandaat als gemeenteraadslid.  
Met brief van 27 maart 2008 doet Jan Fiers als tweede opvolger op de lijst 
GROEN! afstand van zijn mandaat als gemeenteraadslid. 
Met brieven van 27 februari 2008 doen Dirk Haenebalcke als derde opvolger, 
Frans Desloover als vierde opvolger en Luc Van De Vijver als vijfde opvolger op de 
lijst GROEN! afstand van hun mandaat als gemeenteraadslid. 

 
3. Onderzoek van de geloofsbrieven van een opvolgend gemeenteraadslid. 

Volgens artikel 85decies §2 van de gemeentekieswet doet de gemeenteraad 
onderzoek naar de geloofsbrieven van de zesde opvolger Barbara Redant en 
stelt vast dat voornoemde niet opgehouden heeft te voldoen aan de verkies-
baarheidvoorwaarden en dat zij op het ogenblik van haar aanstelling nog steeds 
voldoet om te zetelen als raadslid ter vervanging van Monique Perreman ont-
slagnemend. 

 
4. Aanstelling en eedaflegging van een gemeenteraadslid. 

De Voorzitter verzoekt mevrouw Barbara Redant om de gemeenteraad te ver-
voegen. 
In openbare zitting legt Barbara Redant de volgende eed af in handen van de 
voorzitter: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”, 
waarvan proces verbaal wordt opgemaakt. 
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5. Vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden. 

De vastgestelde rangorde van de raadsleden wordt gewijzigd met de schrapping 
van Monique Perreman als vijftiende op de ranglijst en de toevoeging onderaan 
de lijst van Barbara Redant als drieëntwintigste raadslid. 

 
6. Goedkeuring vervangingen in de gemeentelijke Minaraad en GECORO. 

Naar aanleiding van het ontslag van raadslid Monique Perreman en de aanstel-
ling van het plaatsvervangend raadslid Barbara Redant dienen de vertegen-
woordigingen in voormelde raden ook aangepast. 

 
7. Goedkeuring lastvoorwaarden en raming voor het aanstellen van een veilig-

heidscoördinator ontwerp en verwezenlijking voor verschillende projecten. 
Door de technische dienst wordt het bestek TD 2008-08 ter goedkeuring voorge-
bracht. Het betreft het aanstellen van een veiligheidscoördinator ontwerp en 
verwezenlijking voor volgende projecten :  
- aanleg parking gemeentehuis fase 2,  
- aanpassingswerken Schoolstraat 19,  
- herasfalteren Kwaadbeek en Bierman,  
- waterbeheersingwerken Bavegemstraat, 
- de aanpassingswerken aan de gemeentelijke loods in de Lange Ambachtstraat.  
De dienstverleningsopdracht wordt geraamd op 5.725,00 €, excl. BTW. 
 

8. Goedkeuring lastvoorwaarden en raming inzake de nieuwbouw van de gemeente-
lijke basisschool in Scheldewindeke, lot 1 – bouwwerken. 
Door de architect wordt het herwerkte dossier voor de bouwwerken aan het GI-
LO-Scheldewindeke ter goedkeuring voorgelegd. Het dossier bevat de plannen, 
meetstaat en het bestek. De raming bedraagt 672.320,80 €, excl. BTW. 

 
9. Goedkeuring lastvoorwaarden en raming inzake de nieuwbouw van de gemeen-

telijke basisschool in Scheldewindeke, lot 2 – elektriciteit. 
Door het studiebureau wordt het herwerkte dossier voor de elektriciteitswerken 
aan het GILO-Scheldewindeke ter goedkeuring voorgelegd. Het dossier bevat de 
plannen, meetstaat en het bestek. De raming bedraagt 78.871,00 €, excl. BTW. 

 
10. Goedkeuring lastvoorwaarden en raming inzake de nieuwbouw van de gemeente-

lijke basisschool in Scheldewindeke, lot 3 – sanitair en verwarming. 
Door het studiebureau wordt het herwerkte dossier voor de sanitaire- en verwar-
mingswerken aan het GILO-Scheldewindeke ter goedkeuring voorgelegd. Het 
dossier bevat de plannen, meetstaat en het bestek. De raming bedraagt 
165.144,42 €, excl. BTW. 

 
11. Goedkeuring verkoopovereenkomst tussen de gemeente Oosterzele en de NV 

Aquafin inzake het terrein naast het RWZI in Scheldewindeke. 
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Door de NV Aquafin wordt het definitieve verkoopplan en de bijbehorende koop-
overeenkomst voor de voorgronden aan het RWZI ter goedkeuring voorgelegd. 
Het bestuur wenst deze gronden aan te kopen ter realisatie van een zone voor 
openbaar nut met inbegrip van een parking en een opslagzone voor de interne 
dienst openbare werken. Er wordt een zone van 9.100m² aangekocht voor de 
prijs van 32.962,02 Euro. 

 
12. Goedkeuring wijziging principebeslissing houdende de aankoop van gronden ter 

realisatie van de Bunkerroute. 
Naar aanleiding van de principebeslissing van de gemeenteraad inzake de aan-
koop van gronden ter realisatie van de bunkerroute werd met de kloosterge-
meenschap Zusters Apostelinnen van Wetteren, eigenaars van de gronden van 
RVT Onze-Lieve-Vrouw ter Veldbloemen en het aanpalende bosje overleg ge-
pleegd over de aankoop van het bosje en een strook grond. Conclusie van de 
besprekingen was dat beide partijen het opportuun vonden om de aankoop te 
beperken tot een strook grond van 2 meter breed over een lengte van ca. 85 
meter. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de eerder genomen principebeslis-
sing te herzien en de aankoop te beperken tot de ca. 270 m² waarvan sprake en 
dit tegen de vigerende landbouwgrondprijzen. 

 
13. Goedkeuring verplaatsen voetweg 33 “Pierkenswegel” te Moortsele. 

Deze voetweg loopt dwars door een perceel welke in aanmerking komt voor 
verbouwing. Om deze verbouwing te realiseren is het aangewezen deze voet-
weg te verplaatsen. 

 
14. Goedkeuring stratentracé, lasten en voorwaarden verkaveling Peperstraat. 

Een binnengebied gelegen langs de Peperstraat wordt verkaveld met wegen-
aanleg. De gemeenteraad dient dit stratentracé goed te keuren evenals de las-
ten en voorwaarden. 

 
15. Goedkeuring ontwerp wegenis- en rioleringsinfrastructuur verkaveling Peper-

straat. 
In dezelfde verkaveling dient de infrastructuur van de wegenis en riolering goed-
gekeurd. 

 
16. Verwerving van gronden “O.B.B.C.”, gelegen te Oosterzele; Scheurbroek, 

kadastraal bekend; 1e Afd., Sie B, nrs. 598A, 613C. 
In de gemeenteraad d.d. 30/05/2007 werd beslist een aantal percelen aan te 
kopen voor de inplanting van een geboortebos. De gronden zijn gelegen op de 
ontgonnen terreinen van OBBC. Uit de onderhandelingen met de eventuele ver-
kopers blijkt dat het aan te raden is bijkomend twee percelen aan te kopen. 
Hiervoor werd dan ook een schattingsverslag gevraagd. Het gaat om een op-
pervlakte van ongeveer 8.500 m² voor een bedrag van € 14.943,00. De totale 
aankoop komt dan op € 110.358,00. 
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17.Goedkeuring principebeslissing verwerving van gronden BPA 1 Groot Bewijk. 

De gemeente beschikt over een ministerieel besluit tot onteigenen over de reste-
rende gronden in het BPA Groot Bewijk te Scheldewindeke. 
Deze kunnen verworven worden ofwel via het comité tot aankoop (kosteloos 
maar de procedure loopt zeer lang) ofwel via een studiebureau met machtiging 
aan het College van Burgemeester en Schepenen voor onderhandelingsproce-
dure  (niet kosteloos maar vrij snel). 

 
18. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 2008 – 2013 inzake milieubeleid. 

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten, de provincies, de 
BBL en VODO werd op 21 december 2007 door de Vlaamse Regering goedge-
keurd. Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2008 en er wordt een 
ondertekening gevraagd tegen uiterlijk 1 mei. De nieuwe samenwerkingsover-
eenkomsten wil de lokale overheden ondersteunen bij de uitbouw van hun mili-
eubeleid. 
De overeenkomst bestaat enerzijds uit een basis en een onderscheidingsniveau 
en anderzijds uit een projectmodule.  
De gemeente kan in het kader van de in deze overeenkomst vermelde thema’s 
projecten uitvoeren. Voor de verschillende niveaus worden subsidies voorzien. 
De gemeente rapporteert over de uitvoering van deze overeenkomst via het 
gemeentelijk milieujaarprogramma en rapporteert jaarlijks tegen 1 april over de 
uitvoering van deze overeenkomst in het voorgaande jaar. 

 
19. Goedkeuring toekennen van een straatnaam te Oosterzele. 

Medio 2007 nam de gemeenteraad – n.a.v. een schrijven van de lokale politie – 
de beslissing om het gedeelte van de Wetterse steenweg (traject Meerstraat – 
kruispunt N42) om veiligheidsredenen te hernoemen tot Lange Hage. Naar aan-
leiding van het ter zake gevoerde openbaar onderzoek werd door een aantal 
bewoners verzet aangetekend tegen deze naamsverandering. 
Na overleg met de betrokkenen kwam de optie ‘Oude Wettersesteenweg’ als 
een door alle partijen gedragen voorstel uit de bus. Aan de gemeenteraad wordt 
gevraagd om de principiële goedkeuring te verlenen aan dit voorstel. Na een 
akkoord van de gemeenteraad zal dit voorstel ter advies worden voorgelegd 
aan de cultuurraad en zal een nieuw openbaar onderzoek worden opgestart. 

 
20. Goedkeuring huishoudelijk reglement buitenschoolse kinderopvang vanaf 2008. 

Door het BKO (Buitenschoolse Kinderopvang Oosterzele) wordt het huishoudelijk 
reglement voorgebracht. 

 
21. Goedkeuring criteria functiebeschrijvingen, algemene strategie en afspraken van 

de scholengemeenschap gemeentelijk onderwijs Vlaamse Ardennen.  
De scholengemeenschap gemeentelijk onderwijs Vlaamse Ardennen stelde een 
gezamenlijke strategie op : 
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• voor de opmaak van functiebeschrijvingen voor personeelsleden binnen de 
scholengemeenschap Vlaamse Ardennen; 

• m.b.t. de aanduiding van de verantwoordelijken voor de opmaak van de 
functiebeschrijvingen en het houden van functionerings- en evaluatiege-
sprekken voor het onderwijzend en beleidsondersteunend personeel van het 
gemeentelijk onderwijs – scholengemeenschap Vlaamse Ardennen ; 

• inzake permanente vorming en nascholing; 
 
22. Goedkeuring intergemeentelijke samenwerking onder de vorm van een interlo-

kale vereniging : vorming scholengemeenschap basisonderwijs voor 3 opeenvol-
gende schooljaren met ingang van 01 september 2008 – toetreding Denderleeuw 
op 01 september 2008. 
De scholengemeenschap stelt volgend voorstel ter goedkeuring van : 
• de uitbreiding van de scholengemeenschap Vlaamse Ardennen met de ge-

meentelijke Basisschool van Denderleeuw vanaf het schooljaar 2008-2009 tot 
2010-2011; 

• de overeenkomst m.b.t. de intergemeentelijke samenwerking onder de vorm 
van een interlokale vereniging : vorming scholengemeenschap basisonderwijs 
voor de schooljaren 2005-2011; 

• gelijkstelling van het samenwerkingsplatform inzake ICT-coördinatie met de 
samenstelling van de scholengemeenschap ‘Vlaamse Ardennen’; 

• gelijkstelling van het samenwerkingsplatform inzake korte vervangingen voor 
tijdelijke afwezigheden met de samenstelling van de scholengemeenschap 
‘Vlaamse Ardennen’; 

• gelijkstelling van het samenwerkingsplatform inzake het aanstellen van mento-
ren voor beginnende leerkrachten en stagiairs met de samenstelling van de 
scholengemeenschap ‘Vlaamse Ardennen’; 

 
23. Goedkeuring functiebeschrijving, examenvoorwaarden en –programma en sa-

menstelling examencommissie voor de functie van technisch beambte voor de 
diensten ‘openbare werken en infrastructuur’ en ‘openbaar groen en begraaf-
plaatsen’, secties dagelijks beheer. 
In het kader van de aanwerving van contractuele personeelsleden voor de dien-
sten ‘openbare werken en infrastructuur’ en ‘openbaar groen en begraafplaat-
sen’, is een actualisatie van de functiebeschrijving, de examenvoorwaarden en –
programma en van de samenstelling van de examencommissie noodzakelijk. 

 
24. Goedkeuring bestek interne audit (swot-analyse) m.b.t. de werking van de ge-

meentelijke diensten. 
Ingevolge het principeakkoord van de gemeenteraad d.d. 25 februari 2008, ligt 
de goedkeuring voor van de raming en het bestek van de opdracht bij wijze van 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor het uitvoeren van dien-
sten, nl. het voeren van een interne audit (swot-analyse) m.b.t. de werking van de 
gemeentelijke diensten. 
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25. Goedkeuring principeakkoord tot aanstelling van een erkend selectiebureau in 
het kader van  de begeleiding van de evaluatieprocedure van de decretale gra-
den . 
In navolging van de bepalingen van het gemeentedecreet, meer bepaald arti-
kel 115, tweede lid dienen de gemeentesecretaris en de financieel beheerder 
geëvalueerd te worden door een gemeenteraadscommissie (aangesteld in ge-
meenteraad van 28 maart 2007) op basis van een voorbereidend rapport, opge-
steld door externe deskundigen in het personeelsbeleid, en op basis van een ver-
slag van het college.  Met ‘externe deskundigen in het personeelsbeleid’ worden 
HR-consultants in coaching en evaluatie bedoeld.  De modaliteiten van de eva-
luatie (periodiciteit, evaluatiecriteria, resultaatverbintenissen, gevolgen, wijze van 
opmaak van het voorbereidend rapport, regeling van de tussentijdse feedback) 
worden vastgelegd door de gemeenteraad, in overleg met de betrokken func-
tiehouders en met de externe deskundigen. 

 
26. Goedkeuring lokaal pact met de gemeenten. 

Naar aanleiding van het besluit en de omzendbrief met betrekking tot het lokaal 
pact tussen de Vlaamse regering, de Vlaamse gemeenten en de Vlaamse pro-
vincies worden voorstellen geformuleerd met : 
- engagementen van de Vlaamse regering; 
- engagementen van de gemeenten; 
- en gezamenlijk engagementen. 

 
27. Goedkeuring vorderingsstaat 1 betreffende overheidsopdracht ‘leveren en aan-

brengen van wegmarkeringen op de wegen van de gemeente Oosterzele’. 
Het collegebesluit d.d. 21/08/2007 houdende gunning van de opdracht ‘leveren 
een aanbrengen van wegmarkeringen op de wegen van de gemeente Ooster-
zele’: bedrag: 8.868,95€, excl. BTW: bestek werd opgemaakt op basis van ver-
moedelijke hoeveelheden. 
De vorderingsstaat 1 bedraagt 9.781,92€, exclusief BTW: meerprijs werd veroor-
zaakt door overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden opgenomen in 
bestek, meerprijs bedraagt meer dan 10´% en de gemeenteraad dient aldus de-
ze vorderingsstaat goed te keuren. 
 

28. Goedkeuring retributiereglement inzake de invordering van niet-fiscale ontvang-
sten. 
Er wordt voorgesteld een retributie te heven voor de innings- en aanmaningskos-
ten van openstaande niet-fiscale ontvangsten. 
De retributie wordt vastgesteld op :  
- gratis voor het opmaken en verzenden van de eerste en tweede aanmaning; 
- de kostprijs van de aangetekende zending (volgens de vigerende posttarieven) 
voor de opmaak en verzending van de aangetekende laatste aanmaning; 
Bij betaling zullen eerst de volgens onderhavig retributiereglement aangerekende 
kosten (aangetekende zendingen) aangezuiverd worden en vervolgens de 
openstaande niet-fiscale ontvangst (in hoofdsom). 

6 van  18



 

 

Gemeente OOSTERZELE 
 
Provincie  OOST-VLAANDEREN           Arrondissement  GENT 
_____________________________________________ 
 
 
 

 
 

Gemeenteraad Oosterzele van woensdag  9 april  2008 7/ 9 
 

De invordering van de retributie zal gebeuren – samen met de hoofdsom -  bij 
dwangbevel voor de niet-betwiste niet-fiscale ontvangsten en overeenkomstig 
de wetsbepalingen betreffende de burgerlijke rechtsprocedure voor betwiste 
niet-fiscale ontvangsten. 

 
29. Goedkeuring regularisatie invoeren diftarsysteem houdende retributiereglement 

op het verwijderen van afval. 
Op 14/12/2007 werd het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishou-
delijke Afvalstoffen goedgekeurd door de Vlaamse Regering. 
In dit plan wordt gesteld dat gebonden asbesthoudend afval via het container-
park op kosten van de gemeente dient ingezameld, dat de gemeente hoeveel-
heids beperkingen kan instellen voor de gratis aan te voeren vrachten en dat 
vanaf een bepaalde hoeveelheid deze inzameling tegen kostprijs van verwerking 
dient te gebeuren.  
Gelet op het schrijven van Ilva heeft het Directiecomité  beslist dat per gezin 200 
kg cementgebonden asbest gratis kan aangevoerd worden naar het container-
park op voorwaarde dat deze afvalstof niet samen met ander afval wordt aan-
geboden.  Boven de 200 kg gelden de gebruikelijke tarieven van het container-
park.  Dit vraagt een aanpassing van het retributiereglement.  

 
30. Goedkeuring vaststelling kostprijs trouwboekje. 

Overwegende dat het opportuun is een kostprijs vast te stellen voor het trouw-
boekje dat wordt afgegeven bij het voltrekken van een huwelijk. 
Vanaf 01 mei 2008 wordt de prijs van een trouwboekje vastgesteld op 20€ per 
boekje. 

 
31. Goedkeuring vaststelling vergoeding lesgevers op sportkampen georganiseerd in 

2008. 
In 2008 wordt aan de lesgevers van de sportkampen tijdens de paas- en zomer-
vakantie, georganiseerd door de gemeente Oosterzele, het statuut van vrijwilli-
gers toegekend.  Betrokkenen ontvangen hiervoor een onkostenvergoeding, 
(maximum 29,05€per dag en 1.161,82€ per jaar). 

 
32. Goedkeuring vaststelling tarieven sportkampen georganiseerd in 2008. 

Ingevolge de organisatie van de sprotkampen worden volgende tarieven voor-
gebracht: 
- 5 € per dag indien sportkamp 3 uur per dag duurt (van 9u tot 12u), dus 25€ voor 
5-dagenweek; 
Indien sportkamp meer dan 3uur per dag duurt: per bijkomend uur: + 2€ 
Sportkamp met extra’s:  principe: alle kosten dienen te worden gedekt met de in-
schrijvingsgelden:  ook de onkosten van de begeleiders. 

 
33. Goedkeuring tarieven grabbelpas en swappas tijdens de paasvakantie. 
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De tarieven van de grabbelpas activiteiten en van de swapactiviteiten georgani-
seerd tijdens de paasvakantie 2008 dienen te worden vastgesteld door de ge-
meenteraad. 
Goedkeuring wordt gevraagd voor de tarieven van de grabbelpas activiteiten 
en van de swapactiviteiten, opgesomd in bijgevoegde brochures. 

 
34. Goedkeuring aanpassing retributiereglement kermisactiviteiten op de openbare 

kermissen. 
De gemeenteraad d.d. 19 december 2007 stelde het reglement m.b.t. de retribu-
ties op kermisactiviteiten op de openbare kermissen vast. 
In artikel 1 van het betreffende besluit wordt gesteld dat het standgeld per dag 
wordt berekend en in artikel 2  wordt gesteld dat het standgeld wordt vastgesteld 
op 1,25€ per vierkante meter; 
Daar deze vaststellingen niet overeenstemmen met de reële aanrekeningen 
worden derhalve volgende aanpassingen voorgesteld: 

- In artikel 1 van het besluit van 19 december 2007 wordt de bepaling ‘per 
dag’ vervangen door de bepaling ‘per kermis’. 

- In artikel 2 van het besluit van 19 december 2007 wordt het standgeld ten 
bedrage van 1,25€ vervangen door een standgeld ten bedrage van 1€ . 

- De overige bepalingen van deze beslissing blijven behouden. 
 
35. Goedkeuring tarief voor de verhuur van de buiten tennisterreinen. 

Ingevolge het schrijven van de tennisclub De Kluize betreffende de huur van de 
buitentennisterreinen worden volgende prijzen voorgesteld:  
De huurprijs wordt bepaald afhankelijk van het aantal aangesloten leden : 
Vanaf 100 inschrijvingen : 2.250 € 
Vanaf 70 inschrijvingen : 1.500 € 
Vanaf 50 inschrijvingen : 1.250 € 

 
36. Goedkeuring buitengewone toelage voor de binnenschilderwerken van de Sint -

Martinuskerk aan de kerkfabriek van Balegem. 
Ingevolge de openbare aanbesteding d.d. 29 maart 2007 voor overheidsop-
dracht ‘binnenschilderwerken kerk Balegem’ werden deze werken toegewezen 
voor 62.637,40€, inclusief BTW: deze toewijs werd goedgekeurd door de Vlaamse 
overheid  + toekenning van een toelage ten bedrage van 30% verhoogd met 7% 
als bijdrage in de algemene kosten, zijnde 20.100€ 
Het saldo , vermeerderd met de ontwerpkosten en andere (publicatie en derge-
lijke) wordt gefinancierd door de gemeente en zal worden voorzien in de eerst-
volgende budgetwijziging buitengewone dienst’. 

 
37. Goedkeuring reglement verkoop van roerende goederen (gevonden fietsen). 

Naar aanleiding van het bergingsprobleem van de gevonden fietsen door de 
politie wordt voorgesteld deze openbaar te verkopen.  Het reglement terzake 
wordt voorgebracht. 
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38. Goedkeuring uitgavenstaat 2007 en begroting 2008 interlokale vereniging Route 
42. 
Door de interlokale vereniging Route 42 worden de rekening 2007 en de begro-
ting 2008 voorgebracht. 
 

39. Goedkeuring wijziging statuten interlokale vereniging Route 42. 
Door de interlokale vereniging Route 42 wordt het voorstel van statutenwijziging 
voorgebracht. 

 
40. Goedkeuring jaarverslag 2007, resultaten rekening en balans 2007, jaarplanning, 

begroting 2008 van de interlokale vereniging burensportdienst “Schelde Durme”. 
Door de interlokale vereniging burensportdienst “Schelde Durme” wordt het jaar-
verslag 2007 – de resultatenrekening en balans 2007 – de jaarplanning en de be-
groting 2008 voorgebracht. 

 
41. Kennisname actieplan 2008 en evaluatie van het actieplan 2007 van de gemeen-

telijke openbare bibliotheek. 
Door het College van Burgemeester en Schepenen wordt het verslag van het ac-
tieplan 2007 en het actieplan 2008 van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek 
ter kennisgeving voorgebracht. 

 
42. Kennisname startdag “met belgerinkel naar de winkel” op 26.04.2008. 

Op 26 april 2008 begint de jaarlijkse actie "Met belgerinkel naar de winkel". De or-
ganisatoren willen tot 14 juni 2008 de bevolking ervan overtuigen meer de fiets te 
nemen voor kleine verplaatsingen.  Net als vorig jaar doet Oosterzele weer mee. 
Om dit evenement goed te starten willen we de gemeenteraadsleden, OCMW-
raadsleden en de lokale pers uitnodigen om een kleine fietstocht te maken langs 
enkele deelnemers aan de "belgerinkelactie" die bij deze gelegenheid een kleine 
attentie zullen voorzien.  

 
 
 
 
Op bevel: 
De Gemeentesecretaris, De Voorzitter, 
 
 
 
Dirk Blondeel Jean Marie De Groote 
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Filip Michiels 
Hoeksken 4  09/362.54.00 
9860 Oosterzele  0498/50.01.04 
michielsfilip@gmail.com  www.filipmichiels.be 
 

     
Aan de heer Jean-Marie De Groote 
Voorzitter van de Gemeenteraad 
Marktplein 2 
9860 Oosterzele 
Voorzitter.Oosterzele@telenet.be 

 
      CC: Aan het College van 
       Burgemeester en Schepenen 
       Dorp 1 
       9860 Oosterzele 
       secretariaat@oosterzele.be 
 
 
       Oosterzele, 3 april 2008 
 
 
Geachte heer Voorzitter, 
 
Gelieve, gelet op art. 22 van het gemeentedecreet, volgende punten te willen 
toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 9 april 2008. 
 
 
OPENBARE ZITTING. 
 
1. Goedkeuring principebeslissing houdende de aankoop van “soundshuttles” ten 
behoeve van slechthorende en gehoorgestoorde bezoekers van de loketten in 
openbare gebouwen van de gemeente 
 
2. Goedkeuring principebeslissing houdende de uitbouw van een digitaal portaal voor 
gemeenteraadsleden 
 
3. Vraag om uitleg aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende de 
realisatie van fietspaden in de gemeente 
 
 
De bijhorende documenten kan u in bijlage terugvinden. 
 
Namens SVVO, 
 
 
 
Filip Michiels 
Gemeenteraadslid 
 

10 van  18



 
 

Toegevoegd agendapunt Filip Michiels (SVVO) 
 
Goedkeuring principebeslissing houdende de aankoop van “soundshuttle” ten 
behoeve van slechthorende en gehoorgestoorde bezoekers van de loketten in 
openbare gebouwen van de gemeente 
 

TOELICHTING 
 
Slechthorenden hebben vaak problemen bij gesprekken aan een balie of loket, zelfs 
met een hoorapparaat. Inmiddels bestaat hiervoor een oplossing: de 'soundshuttle'. 
Dit apparaat filtert storende omgevingsgeluiden weg zodat zonder stemverheffing 
een gesprek kan gevoerd worden.  
 
Hoorapparaten versterken niet enkel van de stem de gesprekspartner maar ook de 
omgevingsgeluiden. Dit is vaak een probleem als een gehoorzwakke een gesprek wil 
voeren aan een balie of loket. 
 
Als aan het loket een mobiel toestelletje staat opgesteld met het internationaal 
oorsymbool, weet de klant dat hij zijn hoorapparaat op stand T mag zetten. De stem 
aan de andere kant van het loket wordt dan zonder bijgeluiden door het toestel 
opgevangen en doorgestuurd naar de ontvanger in het hoorapparaat. 
 
Alle moderne hoorapparaten zijn voorzien van die faciliteit. Ze kunnen aangesloten 
worden op de soundshuttle, die met weinig kosten en zonder bijkomende installatie 
aan een loket kan geplaatst worden.  
 
Ondanks de beperkte kostprijs (ongeveer € 280 per apparaat) zorgt dit systeem niet 
enkel voor een vlottere dienstverlening naar de slechthorende en gehoorgestoorde 
gemeentebevolking, het 
kan ook leiden tot een 
betere integratie van 
gehoorzwakken. 
 
Voor slechthorenden die 
niet over het juiste 
hoorapparaat of gewoon 
over geen hoorapparaat 
beschikken, kan tevens 
een soort hoofdtelefoon 
aangeschaft worden, 
waardoor ook zij van de 
Soundshuttle gebruik 
kunnen maken.  
 
Dergelijke toestellen 
kunnen niet alleen dienstig zijn voor de dienst bevolking, maar ook voor de loketten 
van het OCMW en de balie van de openbare bibliotheek. 
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BESLUIT 
 
 
De gemeenteraad van Oosterzele, 
 

- Gelet op het communicatieprobleem dat gehoorgestoorden en personen met 
een auditieve handicap (kunnen) ondervinden aan de gemeentelijke loketten.  

 
- Gelet op het lokaal sociaal beleidsplan (2.6.2.2.7.) dat bijzondere 

inspanningen vooropstelt op het vlak van communicatie met mensen met een 
handicap 

 
vraagt het College van Burgemeester en Schepenen: 
 

 Zich principieel akkoord te verklaren met de aankoop van 
“soundshuttles” ten behoeve van de loketten van de gemeentelijke 
diensten. 

 
 Hierover advies te vragen aan de gemeentelijke gezins- en 

welzijnsraad en aan de gemeentelijke seniorenraad. (geschiktheid, 
locaties,…) 

 
 Bestek en raming te laten opmaken voor de aankoop van dit systeem.  
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Toegevoegd agendapunt Filip Michiels (SVVO) 

 
Goedkeuring principebeslissing houdende de uitbouw van een digitaal portaal 
voor gemeenteraadsleden. 

 
 

TOELICHTING 
 
Onder impuls van de grotere informatieverplichting aan de raadsleden in het 
gemeentedecreet lijkt het aangewezen een volwaardig informatiekanaal uit te 
bouwen dat de raadsleden behulpzaam moet zijn bij de uitoefening van hun 
mandaat. Een beveiligde website, of m.a.w. een digitaal portaal, speciaal ontwikkeld 
voor raadsleden kan perfect aan deze vraag beantwoorden. 
 
In het gemeentedecreet van 22/12/2006 stelt artikel 21 dat het huishoudelijk 
reglement de wijze bepaalt waarop de oproeping van de gemeenteraadsleden wordt 
verzonden en de wijze waarop het dossier dat op de agenda betrekking heeft, ter 
beschikking wordt gesteld. 
 
In het huishoudelijk reglement van de gemeente Oosterzele, definitief goedgekeurd 
op 24/10/2007 is in artikel 8 opgenomen dat vanaf de verzending van de oproeping 
de dossiers tijdens de kantooruren ter inzage van de raadsleden en burgers liggen in 
de raadszaal van het gemeentehuis. Ze bevatten het ontwerp van beslissing, 
verklarende nota’s, feitelijke gegevens en eventueel verleende adviezen.  Bovendien 
stelt datzelfde artikel dat er geen stukken mogen worden meegenomen uit het 
dossier. Desgewenst kan een afschrift worden bekomen. Artikel 9 stelt dat de 
raadsleden het recht van inzage hebben in alle dossiers, stukken en akten die het 
bestuur van de gemeente betreffen. Dit inzagerecht is persoonlijk, d.w.z. dat de 
raadsleden zich niet mogen laten vergezellen of bijstaan door derden, die geen deel 
uitmaken van de gemeenteraad, behalve wanneer het om mindervalide raadsleden 
gaat. 
 
Het gemeentedecreet stelt daarnaast in artikel 22 dat gemeenteraadsleden uiterlijk 
vijf dagen vóór de vergadering punten (en dus ook vragen) aan de agenda kunnen 
toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun voorstel van beslissing, vergezeld van een 
toelichtende nota, aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de 
voorzitter van de gemeenteraad. De gemeentesecretaris dient, volgens artikel 7 van 
het huishoudelijk reglement van de gemeente Oosterzele, de aangepaste agenda 
binnen de 24 uur nadat hij is vastgesteld bekend te maken. 
 
In de praktijk is het zo dat aanvullende agendapunten (met ontwerpbeslissingen) 
steeds worden overgemaakt. Agendapunten met vraagstelling (Art. 32 
Gemeentedecreet en Art. 27 Huishoudelijk Reglement) aan het College van 
Burgemeester en schepenen worden tot hiertoe nog niet overgemaakt aan alle 
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raadsleden. Ook het overmaken van de notulen van de vergadering van het college 
van burgemeester en schepen kan soms enige tijd op zich laten wachten. 
 
Om niet alleen de praktische werking van het gemeentesecretariaat vlotter te laten 
verlopen, maar eveneens om het inzagerecht van de gemeenteraadsleden ten volle 
te laten gelden, werken bepaalde gemeenten een digitaal portaal uit, die het aan 
raadsleden mogelijk maakt om 24u/24u inzage te hebben in de agenda, toelichtende 
nota’s en notulen van de gemeenteraad. Tevens worden op dergelijke portalen ook 
de notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen, 
beleidsplannen, agenda’s en andere relevante informatie voor de raadsleden 
opgenomen. 
 
Een dergelijk portaal faciliteert ook de werking van het gemeentesecretariaat. De 
documenten dienen enkel on-line geplaatst te worden. Artkel 9 van het huishoudelijk 
reglement van de gemeente Oosterzele indachtig (‘het inzagerecht is persoonlijk, 
d.w.z. dat de raadsleden zich niet mogen laten vergezellen of bijstaan door derden, 
die geen deel uitmaken van de gemeenteraad, behalve wanneer het om 
mindervalide raadsleden gaat’), lijkt het ook aangewezen dit digitaal portaal te 
beveiligen met een persoonlijk paswoord voor elk raadslid. 
 
Gemeenteraadsleden kunnen dankzij dergelijk portaal ook gemakkelijker informatie 
vergaderen in het kader van de uitoefening van hun mandaat. De toelichtende nota’s 
en bijhorende dossiers zijn immers 24u/24u beschikbaar. Zo kan een 
gemeenteraadslid ook buiten de openingsuren van het gemeentehuis dossiers voor 
de gemeenteraad voorbereiden. Bovendien beperkt het portkosten voor het 
verzenden van (aanvullende) agenda’s, notulen, documenten,… én beperkt dit 
tevens het gebruik van overtollig papier voor kopies e.d.m. 
 
 
Ter zitting zal een voorbeeld getoond worden van dergelijk uitgebouwd digitaal 
portaal.  
 
 
BESLUIT 
 
 
De gemeenteraad van Oosterzele, 
 

- Gelet op het gemeentedecreet d.d. 22/12/2006 inzonderheid het artikel 21, 22, 
32; en het streven naar openbaarheid van bestuur; 

 
- Gelet op de grotere informatieverplichting aan de gemeenteraadsleden; 
 
- Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeente Oostezele d.d. 

24/10/2007, inzonderheid artikel 7, 8 en 9; 
 

- Gelet op de recente aanstelling van een webbeheerder voor de gemeente 
Oosterzele; 
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- Met het oog het vergemakkelijken van het inzagerecht voor 
gemeenteraadsleden; 

 
 
vraagt het College van Burgemeester en Schepenen: 
 

 over te gaan tot het uitbouwen van een digitaal portaal voor 
gemeenteraadsleden, beveiligd met individueel paswoord voor de 
gemeenteraadsleden.  

 
 Na opstart van dit digitaal portaal minimaal volgende zaken kenbaar te 

maken aan de gemeenteraadsleden 
 

 
 Uitnodiging gemeenteraadszittingen 

 
 Toelichtende nota’s en begeleidende dossiers gemeenteraad 

 
 Notulen van de gemeenteraad 

 
 Notulen van het college van burgemeester en schepenen 

 
 Verslagen van alle gemeenteraadscommissies en gemeentelijke 

adviesraden 
 

 Relevante informatie zoals het gemeentedecreet, het statuut lokale 
mandataris,... 

 
 Documenten zoals beleidsplannen, begroting, jaarverslag, 

reglementen en de deontologische code 
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Vraag om uitleg conform het reglement van inwendige orde van de 
gemeenteraad door Filip Michiels, namens de SVVO-fractie, aan het College 
van Burgemeester en Schepenen betreffende de realisatie van fietspaden in de 
gemeente 
 
In het mobiliteitplan van onze gemeente (opgemaakt in 2001) werd opgenomen dat 
het de bedoeling is om veilige fietsverbindingen te voorzien tussen enerzijds de 
buurgemeenten, deelgemeenten en wijken en anderzijds de fietsaantrekkende 
activiteiten in de omgeving van Oosterzele. 
 
Naast het provinciaal fietsroutenetwerk was het toen de bedoeling om eveneens 
werk te maken van een verbinding tussen Balegem, Scheldewindeke, Moortsele, 
Landskouter en Gontrode langs de spoorlijn Gent - Zottegem. Het fietspad langsheen 
deze spoorlijn is een zogenaamd lange- afstandsfietspad. D.w.z. dat als de 
gemeente de grond ter beschikking stelt, de provincie bereid is om de aanleg van het 
fietspad zelf volledig te betalen.  
 
De provincie kan daarenboven 40% recupereren van het Vlaams Gewest, omdat het 
fietspad deel uitmaakt van het Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk en daardoor in 
aanmerking komt voor een toelage uit het gewestelijk Fietsfonds.  
 
Daarnaast werd er ook voor geopteerd om langs de N42 een fietsroute te 
ontwikkelen over de oude Geraardsbergsesteenweg (N465a). Wat dit fietspad 
langsheen de Oude Geraardsbergsesteenweg betreft moeten we twee trajecten 
onderscheiden.  

• van de grens van Melle tot de Korte Ambachtstraat maakt de 
Geraardsbergsesteenweg deel uit van het Bovenlokaal Functioneel 
Fietsnetwerk. D.w.z. dat  deze weg, als een gewestweg, in aanmerking 
komt voor 80% subsidie door het Vlaams Gewest in het kader van module 
13 van de Vlaamse mobiliteitsconvenant. Mocht het zelfs nog om een 
gemeenteweg gaan, dan nog komt een fietspad in aanmerking voor 40% 
subsidie door de provincie en 40% door het Gewest in het kader van het 
Fietsfonds. Het is echter de gemeente die het initiatief moet nemen voor 
het uitwerken van de plannen. Van aan de gemeentegrens met Gontrode 
werd dit initiatief wel reeds genomen door de gemeente Melle. In 
Oosterzele blijft dit initiatief voorlopig blijkbaar uit. 

 
• van de Korte Ambachtstraat tot de Keiberg maakt de 

Geraardsbergsesteenweg geen deel uit van een fietsnetwerk. Indien het 
een gemeenteweg is, kan de gemeente voor de aanleg van een fietspad 
een tussenkomst van 20% vragen aan de provincie. (Wat is hieraan 
gekoppeld de stand van zaken m.b.t. de overname door de gemeente van 
de gewestweg N465, N465a en N465b?) Ook hier geldt dat het aan de 
gemeente is om een dossier op te maken en in te dienen. 

 
In het mobliteitsplan werd indicatief weergegeven dat de fietsweg langs de spoorweg 
gerealiseerd zou worden tussen 2004 en 2006. Deze langs de 
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Geraardsbergsesteenweg na 2006. Inmiddels raadpleegde de bevolking van o.a. de 
Spiegel in Schelewindeke het gemeentebestuur over de aanleg van een fietspad 
tussen Moortsele en Scheldewindeke (Van Thorenburglaan – Spiegel). Die zou er 
normaal niet komen, met het argument dat er parallel een fietspad wordt aangelegd 
langsheen de spoorweg.   
 
Op de (voorlopig enige) vergadering van de commissie openbare werken in juni  
vorig jaar werd aangekondigd dat het fietspad langsheen de spoorweg een prioritair 
project was bij de provincie, dat normaal in 2008 zou gefinaliseerd worden. 
Bovendien werd op deze commissievergadering ook een fietspad aangekondigd op 
het einde van de Lange Munte, om zo een verbinding te voorzien met de gemeente 
Gavere. 
 
Onze fractie heeft steeds geijverd voor meer fietspaden. CD&V deed dat ook in heel 
wat verkiezingsfolders. Maar nu blijkt dat er bijna nooit voor fietspaden gekozen 
wordt. De fietspaden moeten plaats maken voor fietssuggestiestroken. De lang 
aangekondigde fietspaden (Moortelbosstraat, Kleistraat, Geraarsbergsesteenweg, 
langsheen de spoorweg,… ) blijven voorlopig dus een droom voor de vele fietsers die 
onze gemeente telt.  
  
Uit een enquête die een krant momenteel voert blijkt bovendien dat verschillende 
inwoners terecht klagen over deze beloften, maar de realisatie van deze beloften 
blijven voorlopig blijkbaar uit. 
 
 

1. De aanleg van het fietspad staat reeds lang op de agenda van de provincie en 
de gesprekken en onderzoeken zouden lopende zijn. Hoever staat het zoeken 
naar oplossingen (samen met natuurverenigingen en –beheerders) om 
bepaalde natuurgebieden die worden doorsneden te beschermen en 
eventueel te compenseren. Wanneer ziet men de onteigeningen in functie van 
dit fietspad af te ronden en te starten met de aanleg van deze fietsweg? 

 
2. Heeft de gemeente reeds initiatieven genomen voor de aanleg van een 

fietspad langsheen de Geraardsbergsesteenweg. Zo nee, waarom heeft deze 
meerderheid dit tot hiertoe nagelaten? Zo ja, wanneer plant men met deze 
aanleg te starten? In welke fase bevindt dit dossier zich? 

 
3. Wanneer plant men de aanleg van de fietspaden in de Moortelbosstraat en de 

Kleistraat? 
 

4. Is het dossier van het fietspad langs het tweede deel van de Lange Munte nog 
een dossier voor deze legislatuur? 

 
5. Wanneer plant men het fetspad te realiseren in de bedding van de vroeger 

tramlijn tussen Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem? 
 

6. Nu de meerderheid beslist heeft om fietssuggestiestroken aan te leggen in de 
Meersstraat, wordt er dan ook rekening gehouden met de suggestie van 
SVVO om deze stroken te laten doorlopen achter de wegvesmallingen, om te 
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vermijden dat de fietsers zich samen met het doorgaand verkeer tussen de 
smalle wegversmallingen moeten wurmen? 

 
7. Klopt het dat de gemeente niet opteert op een fietspad aan te leggen langs de 

Van Thorenburglaan en Spiegel? Of wordt op dit traject nog een fietspad 
gepland, wanneer de Aquafinwerken ter hoogte van de Molenbeek te 
Moortsele worden uitgevoerd? 

 
8. Wanneer er voor geopteerd wordt om ‘gemengd verkeer’ te promoten via het 

aanleggen van fitesuggestiestroken, waarom werden er bij de jongste 
gemeenteraadsverkiezingen dan tal van fietspaden aangekondigd op 
verschillende van deze locaties? 

 
 
 
 
Filip Michiels 
Gemeenteraadslid  
 
Oosterzele, 1 april 2008 
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