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 Oosterzele, 3 juni 2008 
 
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 ge-
meenteraad op maandag 16 juni 2008 om 19.00 uur in de raadzaal van het ge-
meentehuis te Oosterzele met volgende dagorde: 
 
OPENBARE ZITTING. 
 
1. Goedkeuring aanpassing beslissing van 09/04/2008 houdende de vaststelling van 

het retributiereglement op het verwijderen van afval. 
 

Bij brief van de heer Gouverneur d.d. 26.05.2008 dient het artikel 7 van de ge-
meenteraadsbeslissing van 09 april 2008 aangepast;  het nieuwe besluit komt in 
de plaats van en vervangt het besluit van 30 november 2005. 

 
2. Goedkeuring aanpassing beslissing van 09/04/2008 houdende invoering van het 

reglement voor de afgifte van het trouwboekje. 
 

Bij brief van de heer Gouverneur d.d. 26.05.2008 dient het raadbesluit aangepast. 
 
3. Goedkeuring invoering derdebetalerssysteem : overeenkomsten met De Lijn en 

NMBS. 
 

Door het schepencollege worden volgende voorstellen voorgebracht: 
overeenkomst met NMBS : 
vanaf 01/09/2008 voor de periode van 1 jaar (met stilzwijgende hernieuwing) 
overeenkomst met de NMBS en NMBS+De Lijn waarbij de gemeente Oosterzele 
de schooltreinkaarten voor reizigers tot 18 jaar voor 25% ten laste neemt; 
 
overeenkomst met De Lijn :  
vanaf 01/09/2008 voor de periode van 1 jaar (met stilzwijgende hernieuwing) 
overeenkomst met De Lijn waarbij de gemeente Oosterzele de prijs van een Buzzy 
Pazz voor reizigers tot 18 jaar voor 25% ten laste neemt. 

 
4. Goedkeuring tarieven speelplein, grabbelpas , swap en BKO. 
 

Door de jeugddienst worden volgende voorstellen van tarieven voorgebracht: 
tarieven speelplein: 
- inkom speelpleinwerking: 1,50€ 
- drankje tijdens middagpauze: 0,75€ 
- T-shirt kinderen: 3€ 
- trui animatoren: 10€ 
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tarieven grabbelpas en Swap: 
- grabbel- en swappas: 3€ 
- grabbel- en swappasactiviteiten: variabel al naargelang de kostprijs van de 
activiteit, de tarieven liggen tussen 1€ en 20€, rekening houdend met het feit dat 
de vraagprijs nooit meer is dan de reële kost per kind voor de activiteit 
tarieven BKO 
- voorbewaking, vanaf 7u: 1€ 
- voorbewaking vanaf 8u: 0,50€ 
- voormiddag: 5€ 
- namiddag: 5€ 
- namiddag en nabewaking: 5,50€ 

 
5. Goedkeuring tarieven voor de zomerkampen vanaf 1 juli 2008. 
 

Door de sportdienst worden volgende voorstellen van tarieven voorgebracht: 
Omnibalsport 20€ 
Sportreis rond de wereld 20€ 
Kleutersportkamp (bewegingsspelen) 20€ 
Clipdance 40€ 
Kleutersportkamp (kleuterdroomweek) 25€ 
Zwemmen 25€ 
Kleutersportkamp (kleuterdisco) 25€ 
Badminton – omnisport 25€ 
Sportmix 25€ 
Zelfverdediging 25€ 
Ropeskipping – omnisport 20€ 
Allroundfietsen 40€ 
Fun-sportkamp 30€ 
Kleutersportkamp (kleuterbouwkamp) 25€ 
Kleutersportkamp (kleuters op safari) 25€ 

 
6. Goedkeuring tarieven inschrijvingsgelden muziekschool vanaf het schooljaar 

2008-2009. 
 

Door het schepencollege worden de volgende tarieven voorgebracht: 
 

Oosterzelenaren 
Muziek (instrument) kinderen 1ste gezinslid € 50   
    2de gezinslid € 25   
    3de gezinslid € 12,50   
  volwassenen   € 290 50% kostendeelname 
Tekenen     € 100 17,5% kostendeelname 
Dans     € 100 17,5% kostendeelname 
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Niet-Oosterzelenaren 
Muziek (instrument) kinderen 1ste gezinslid € 75   
    2de gezinslid € 37   
    3de gezinslid € 20   
  volwassenen   € 435 75% kostendeelname 
Tekenen     € 150 25% kostendeelname 
Dans     € 150 25% kostendeelname 

minimum 10 inschrijvingen per graad 
 
7. Kennisname kwartaalrapportering 1ste kwartaal 2008 
 

Analoog met het 4de kwartaalrapport 2007 werd door de financieel beheerder 
een 1ste kwartaalrapportering 2008 opgemaakt en voorgebracht. 

 
8. Goedkeuring rekening OCMW dienstjaar 2007. 
 

Door de OCMW ontvanger wordt de rekening over het dienstjaar 2007 voorge-
bracht: 
- opbrengsten dienstjaar 2007: 1.851.675,94 
- kosten dienstjaar 2007: 2.636.814,50 
- negatief resultaat: -785.138,56 
- betaald door de gemeente: 781.597 
- deze betaalde bijdrage dient te worden verminderd met de afschrijvingen en 
de voorzieningen (niet-kaskosten), vermeerderd met de meerwaarden en de ver-
rekeningen (niet-kasopbrengsten): dit leidt tot een berekende gemeentelijke bij-
drage van 748.516,45€ 
- het verschil tussen beide, zijnde 33.080,55€ wordt in mindering gebracht van 
de gemeentelijke bijdrage op het budget van 2009. 

 
9. Goedkeuring rekeningen kerkfabrieken dienstjaar 2007. 
 

Door het Centraal Kerkbestuur worden de rekeningen van de kerkfabrieken over 
het dienstjaar 2007 voorgebracht: 
 

kerkfabriek Betaalde toe-
lage 

Batig saldo 
2007 

investe-
ring exploitatie 

Balegem – Sint – Martinus 3.929,56 € 14.104,91 € 0,00 € 14.104,91 € 
Gijzenzele – Sint-Bavo 175,00 € 16.805,67 € 0,00 € 16.805,67 € 
Landskouter – Sint-Agatha 38.707,21 € 41.483,65 € 21.923,52

€ 
19.560,13 € 

Moortsele – Sint-Amandus 6.299,17 € 6.699,47 € 0,00 € 6.699,47 € 
Oosterzele – Sint-Gangulfus 24.500,00 € 2.259,74 € 0,00 € 2.259,74 € 
Scheldewindeke – Sint-
Christoffel 

24.479,72 € 22.757,80 € 0,00 € 22.757,80 € 
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10. Goedkeuring jaarverslag 2007 van de gemeentelijke openbare bibliotheek. 
 

Door het beheersorgaan van de BIB wordt het jaarverslag over 2007 van de GOB 
voorgebracht. 

 
11. Goedkeuring huishoudelijk reglement van het gemeentelijk feestcomité. 
 

Door het gemeentelijk feestcomité wordt het huishoudelijk reglement voorge-
bracht. 

 
12. Goedkeuring aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad 

met betrekking tot de presentiegeleden van de raadsleden. 
 

Wijziging huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van Oosterzele, meer 
bepaald art.49: de vaststelling van het presentiegeld aan de raadsleden  
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen zou het presentie-
geld dat de raadsleden ontvangen voor de gemeenteraadsvergaderingen met 
ingang van 01/01/2008 worden geïndexeerd, dit overeenkomstig de bepalingen 
van het besluit van de Vlaamse Regering dd 19/01/2007 houdende het statuut 
van de lokale en provinciale mandataris. 
 

13. Vaststelling en goedkeuring salarisschaal gemeentesecretaris en financieel be-
heerder met ingang van 1 januari 2007 

 
Het besluit rechtspositieregeling d.d. 7/12/07 (art. 122-124) brengt enkele wijzigin-
gen met zich mee in de bezoldigingsregeling van de secretaris en de financieel 
beheerder (gemeente & OCMW). 
Omdat de verhoging van de salarisschalen voor de decretale graden ook zijn 
weerslag heeft op het pensioen van vroegere secretarissen (vernieuwd stelsel in-
zake perequatie van pensioenen), gebeurt de vaststelling van deze nieuwe mi-
nima en maxima bij voorkeur vóór 1/7 omdat de PDOS (pensioendienst openbare 
besturen) deze datum als deadline stelt. 
Dit voorstel werd reeds gunstig geadviseerd door het BOC in vergadering van 30 
mei laatstleden.  

 
14. Goedkeuring personeelsformatie (fase 1 – actualisatie) 
 

In deze eerste fase van de personeelsformatiewijziging worden volgende zaken 
beoogd :  
- een ‘clean desk’-operatie die een gestructureerd en waarheidsgetrouw 

beeld geeft van de huidige personeelsbezetting (situatie ‘as is’); 
- positionering van personeelsleden op de effectieve plaats van tewerkstelling, 

is een bestendiging van wijzigingen ikv. interne personeelsmobiliteit; 
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- bestendiging van personeel dat ooit voor tijdelijke toenames van werk werd 
ingezet en waar het tijdelijk karakter een blijvend karakter kreeg ingevolge 
bepaalde beleidskeuzes;  

- opname van personeel dat ikv. werkgelegenheidsmaatregelen werd ingezet; 
- bestendiging van personeel dat ikv. subsidiëring van diensten diende te wor-

den vastgesteld - deze bezetting wordt gevisualiseerd binnen het huidig or-
ganogram, dat werd vastgesteld door de gemeenteraad in haar zitting dd. 
28/03/2007. 

- een actie in voorbereiding van een SWOT-analyse van de werking van de 
gemeentelijke diensten. 

De eerste fase van deze formatievaststelling betreffen geen aanpassingen aan 
het bestaande personeelsbestand, dwz. dat de mate waarin de invulling van de-
ze formatie afwijkt van de huidige loonmassa, minimaal is.  Er wordt uitgegaan 
van de financiële middelen die voorzien werden in begroting 2008. 
Een 2de fase wordt voorzien voor het najaar van 2008. 
Dan zullen de beleidsnota en de aanbevelingen van de gevoerde SWOT-analyse 
de basis vormen voor de nieuwe invulling van de personeelsformatie. 

 
 
 
 
Op bevel: 
De Gemeentesecretaris, De Voorzitter, 
 
 
 
Dirk Blondeel Jean Marie De Groote 
 
 
Bijkomende punten gemeenteraad 16 juni 
Karin De Bosscher [karin.debosscher@oosterzele.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 
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                                                                  Oosterzele, 10 juni 2008 
 
 
Geachte heer Voorzitter, 
 
Gelieve, gelet op art. 22 van het gemeentedecreet, volgende vraag te willen toevoegen aan 
de agenda van de gemeenteraad van maandag 16 juni 2008. 
 

1. Toegevoegd agendapunt: Goedkeuring principebeslissing houdende het organiseren 
over een informatieavond betreffende veilig cybergebruik voor kinderen  

 
2. Vraag om uitleg aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende het 

creëren van mogelijkheden om kinderen te laten spelen in de gemeente  
 

 
De bijhorende documenten kan u in bijlage terugvinden. 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
  
  
Filip Michiels 

  
Gemeenteraadslid 
  
Hoeksken 4 
9860 Oosterzele - Scheldewindeke 
0498 50 01 04 
www.filipmichiels.be 
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Vraag om uitleg conform het reglement van inwendige orde van de gemeenteraad 
van Filip Michiels, namens de SVVO-fractie, aan het College van Burgemeester en 
Schepenen 
 
Op de gemeenteraad van 22 januari 2007 werd het agendapunt van SVVO over de principe-
beslissing houdende de huur van het terrein gelegen aan de hoek van de Pastoor Devos-
straat en de Pelgrim voor de tijdelijke inrichting van een speelweide, na onthouding van de 
CD&V-meerderheid goedgekeurd. 
 
Nadat bleek dat men op deze vraag niet wou of kon ingaan, stelde onze fractie op de ge-
meenteraad van 19 december 2007 voor om de gronden gelegen aan Windekekouter en de 
Sportstraat, waar de bouw van het Cultureel Centrum gepland wordt, tijdelijk in te richten 
als speelterrein, zolang de realisatie van dit CC uitblijft. Enkel de grond van gras voorzien 
samen met een tijdelijke afsluiting (evt nadars) volstaat. Dit creëert extra speelgrond voor 
Chiro Windeke en Speelpleinwerking, die in de onmiddellijke omgeving gehuisvest zijn, het is 
ook op wandelafstand van Scouts Windeke én ook de lokalen van KSA en Gidsen Oosterzele 
zijn niet zo veraf.  
 
Nu de zomerperiode aanbreekt, en dus weer heel wat kinderen buiten aan het spelen gaan 
(o.a. tijdens de speelpleinwerking die de gemeente organiseert) had onze fractie graag ver-
nomen hoever dit dossier staat. 
 
Verder stelde ik op 20/06/2007 voor om het politiereglement aan te passen, zodat het lawaai 
van spelende kinderen niet wordt aanzien als geluidsoverlast. Mijn amendement werd mee-
genomen voor verdere besprekingen.  
 

- De burgemeester heeft op de gemeenteraad van 19/12/2007 gesteld dat de politie 
een negatief advies heeft gegeven om het terrein aan de Pastoor De Vosstraat tijde-
lijk in te richten als speelterrein. Kan ons dit advies worden overgemaakt? 

 
- Plant de gemeente de eigenaar van dit terrein aan te sporen om de vuile toestand te 

onderhouden als goede huisvader? Het terrein, in het centrum van de gemeente, ligt 
er verwilderd bij. Was het niet de intentie van de meerderheid om de dorpscentra te 
herwaarderen? 

 
- Wat zijn de concrete plannen met het terrein aan Windekekouter? Kan en zal dit op 

korte termijn worden ingericht als speelterrein? 
 

- Mijn amendement op het politiereglement om het lawaai van spelende kinderen niet 
te aanzien als geluidsoverlast werd 1 jaar geleden meegenomen voor verdere be-
spreking. Inmiddels vernamen wij hierover nog geen verder nieuws. Wat is de stand 
van zaken in dit dossier?  

 
- In het verleden werden door de meerderheid ook reeds amendementen op de GAS 

goedgekeurd op de gemeenteraad, zonder dat alle andere gemeenten van de politie-
zone dit hadden gedaan. Wil de meerderheid dit amendement op het politiereglement 
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(zie bijlage) ter zitting goedkeuren, zodat klachten in de zomer kunnen worden ver-
meden?  

 
 
 
 
 
Filip Michiels 
Gemeenteraadslid 
 
Oosterzele, 10 juni 2008 
 
 
BIJLAGE 
 

Amendement 
 

bij het voorstel van ontwerp inzake het invoeren van de G.A.S. 
 
In het ontwerp van het “gemeentelijk politiereglement met zonale gelding” wordt volgende 
bepaling ingevoegd 
 
Artikel 1.1.1.2. Niet hinderlijk geluid wordt aangevuld met 
 
5) het spelen van kinderen op speelpleinen, in speelstraten, op speelplaatsen van 
scholen, in private tuinen, e.d.m.  
 
 

Toelichting 
 
N.a.v. een incident op en rond het speelplein van Lauwe (Menen) tussen de plaatselijke 
speelpleinwerking en de buurtbewoners dienden 4 buurtbewoners klacht in tegen het “helse 
lawaai” dat voortkwam van spelende kinderen. Een Kortrijkse rechter besliste in januari 2006 
in kortgeding dat de speelpleinwerking moest verdwijnen uit de woonwijk. 
 
Inmiddels schorste het Hof van Beroep op 25 mei 2007 deze uitspraak. Het Hof stelde dat er 
"geen stedenbouwkundige problematiek aan de orde is en dat er geen betwisting bestaat dat 
in de stedenbouwkundige reglementering de maximale verwevenheid tussen spelen en wo-
nen in woonzones het uitgangspunt is." Spelen en wonen gaan dus wel samen, aldus de 
rechters in beroep. 
 
Hiermee herkent het Hof het recht op spelen en alles wat daarmee verbonden is, zeker ook 
joelen en enthousiast zijn. 
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Nog vóór de uispraak van het Hof van Beroep keurde de gemeenteraad van Dendermonde 
op 15 februari 2006 (Definitief geworden op 10 april 2006) 
een nieuw stedelijk politiereglement goed, waarin ook het recht op spelen wordt ingeschre-
ven. In dit politiereglement worden in Art 1.5.2. spelende kinderen als niet hinderlijk gezien. 
 
Met dit amendement worden – met de uitspraak van het Hof van Beroep van Gent d.d. 
25/05/2007 in gedachte - ook spelende kinderen binnen onze politiezone geaccepteerd in 
navolging van het politiereglement van Dendermonde.   
 
Filip Michiels 
Gemeenteraadslid 
 
12 juni 2007  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Toegevoegd agendapunt Filip Michiels (SVVO) 
 
Goedkeuring principebeslissing houdende het organiseren over een informatieavond 
betreffende veilig cybergebruik voor kinderen 
 

TOELICHTING 
 
Het internet heeft voor kinderen en jongeren vaak geen geheimen meer. Maar ook personen 
met minder goede bedoelingen voelen zich zeer goed thuis in deze anonieme wereld. Om 
surfers hierop attent te maken, kan het gemeentebestuur van Oosterzele gebruik maken van 
de kennis en expertise van gespecialiseerde organisaties zoals Sensoa en het FCCU (Fede-
ral Computer Crime Unit) om een infosessie voor onze inwoners te organiseren. Deze orga-
nisaties zorgen voor sprekers en informatie, de gemeente moet enkel een zaal voorzien en 
de inwoners uitnodigen.  
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BESLUIT 
 
 
De gemeenteraad van Oosterzele, 
 

- Gelet op het gebruik van het internet door kinderen en jongeren  
 
- Gelet op de gevaren die soms aan dit gebruik kunnen gekoppeld worden 

 
- Gelet op het bestaan van informatiesessies door het Federal Computer Crime Unit en 

Sensoa 
 
Besluit: 
 

- Art. 1 Zich principieel akkoord te verklaren het organiseren van een informatieavond 
betreffende veilig cybergebruik voor kinderen 

 
- Art. 2 Contact op te nemen met Sensoa en het FCCU om de beschikbaarheid na te 

gaan voor het organiseren van de infoavond 
 

 
- Art. 3 In samenspraak met de jeugddienst, jeugdraad en de zorgraad of cultuurraad 

(ter vervanging van de gezins- en welzijnraad) een datum en locatie te bepalen voor 
deze infoavond en een uitnodiging te versturen naar alle betrokkenen (gezinnen met 
kinderen). 

 
 
 
 
 


