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 Oosterzele 15 februari 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 25 februari 2008 om 20 uur in de raadzaal van het ge-
meentehuis te Oosterzele met volgende dagorde: 
 
OPENBARE ZITTING. 
 
1. Goedkeuring aanstellen studiebureau “technische stabiliteit” betreffende de 

nieuwbouw- en geschiktheidwerken aan de loods in de Lange Ambachtstraat 44. 
Voor de verbouwing van de Loods in de Lange Ambachtstraat 44 wordt een stu-
diebureau aangesteld die volgende zaken zal onderzoeken en uitwerken: 
1. De studie van de speciale technieken. 
2. De stabiliteitsstudie. 

 
2. Goedkeuring principebeslissing tot aankoop van gronden zijnde delen van de 

percelen met bunker gelegen te Oosterzele, 1ste afd. sie C 103 en 101a en aan-
stellen van een landmeter voor het opmeten van deze percelen. 
Om de bunkerroute een betere en rechtzekere ontsluiting te geven, heeft het 
College van Burgemeester en Schepenen voorgesteld, in samenspraak met de 
VZW Hadron en de zusters Apostolinnen van Wetteren, een deel van de eigen-
dommen aan te kopen.  Het betreft enerzijds een deel van de eigendom van de 
VZW Hadron zijnde een strook van 3 meter breedte samen met een bunker met 
een totale oppervlakte van ± 574 m².  Anderzijds wordt van de zusters Apostolin-
nen een strook grond van ± 100 m² aangekocht om de verbinding te maken tus-
sen twee voetwegen. 

 
3. Goedkeuring principebeslissing houdende gedeeltelijke herziening BPA nr 1 

“Groot Bewijk” met ministeriële machtiging tot onteigening en aanstelling ont-
werper voor het BPA nr 1 “Groot Bewijk” . 
Het BPA “Groot Bewijk” werd in herziening gesteld in functie van het MPI Sint-
Lodewijk uit Kwatrecht.  Door het afhaken van het MPI werd door het College van 
Burgemeester en Schepenen naar een oplossing gezocht om invulling te geven 
aan de voorbehouden zone binnen dit BPA.  Een partner werd gevonden in het 
“Sint-Franciscustehuis” te Brakel zijnde het overkoepelend RVT van de RVT’s “De 
Zilverlinde” en “Onze Lieve Vrouw ter Veldbloemen”.  Daar het BPA is opgesteld in 
functie van een scholencomplex is het, na bespreking met RWO, aangewezen dit 
BPA in herziening te stellen.  Aan de huidige ontwerper zal bij onderhandse on-
derhandeling opdracht gegeven worden tot hertekenen van het B.P.A. in kwes-
tie. 
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4. Goedkeuring offerte inzake uitbreiding van de O.V. te Balegem kruispunt Molen-

straat en Issegem (O.L.Vr. kapelletje). 
Door de nutsmaatschappij Imewo wordt de offerte ter goedkeuring overgemaakt 
voor de uitbreiding van de O.V. te Balegem kruispunt Molenstraat en Issegem (O. 
L. Vr. kapelletje) voor een raming van 294,13 € excl. BTW. 

 
5. Goedkeuring principebeslissing houdende opmaak intern controlesysteem. 

Volgens artikels 99 en 101 van het nieuwe Gemeentedecreet wordt de gemeen-
te verplicht een intern controlesysteem uit te bouwen.  Dit voorstel dient goedge-
keurd door de gemeenteraad; 
Er wordt voorgesteld principieel akkoord te gaan met de opmaak van een ont-
werp van intern controlesysteem. 

 
6. Goedkeuring principebeslissing voor het voeren van een interne audit (SWOT-

analyse) m.b.t. de werking van de gemeentelijke diensten. 
In voorbereiding op de uitvoering van de bepalingen van het gemeentedecreet 
m.b.t. het intern controlesysteem en ter ondersteuning van de opmaak van de 
nieuwe personeelsformatie wordt de uitvoering van een SWOT-analyse m.b.t. de 
werking van de gemeentelijke diensten voorzien.  Als resultaat wordt een synthe-
se van de voornaamste knelpunten beoogd. 

 
7. Goedkeuring samenstelling LOK en advies LOK over het Lokaal Sociaal Beleids-

plan. 
Naar aanleiding van de goedkeuring van de principebeslissing tot oprichting van 
een gemeentelijke adviesraad voor het Lokaal Overleg Kinderopvang en de bij-
gaande statuten wordt de samenstelling van het LOK voorgebracht met het ad-
vies over het Lokaal Sociaal Beleidsplan.  

 
8. Kennisname  huishoudelijk reglement van het LOK. 

Bij de oprichtring van het LOK werd ook het huishoudelijk reglement van deze ad-
viesraad goedgekeurd. 

 
9. Kennisname huishoudelijk reglement managementteam. 

Het huishoudelijk reglement regelt de interne werking van het managementteam, 
o.a. de agendabepaling, verslaggeving, wijze van feedback en de vergaderfre-
quentie. 

 
10. Kennisname van de deontologische code van het gemeentepersoneel. 

De deontologische code van het gemeentepersoneel regelt de plichten en rech-
ten van het gemeentepersoneel, conform artikels 107 t.e.m. 111 van het gemeen-
tedecreet.  Het omvat een  set van gedragsregels die een personeelslid helpt om 
zo effectief mogelijk een “goede beroepsuitoefening” te garanderen. 
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11. Toekennen van het ereburgerschap aan de Oosterzeelse kloostergemeenschap-
pen 
Diverse kloostergemeenschappen drukten tijdens de voorbije eeuw in onze ge-
meente hun stempel op de organisatie van onderwijs, zondagsscholen, kant- en 
spinscholen en ruimer op het sociale leven.  Vandaag vinden we enkel nog in 
Scheldewindeke een kloostergemeenschap. 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen wordt aan de ge-
meenteraad gevraagd om aan alle congregaties die in Oosterzele actief ge-
weest zijn het ereburgerschap toe te kennen. 

 
 
 
Op bevel: 
De Gemeentesecretaris, De Voorzitter, 
 
 
 
Dirk Blondeel Jean Marie De Groote 
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    Aan de heer Jean-Marie De Groote 
       Voorzitter van de Gemeenteraad 
       Gaversesteenweg 74 
       9860 Oosterzele 
 
      CC: Aan het College van 
       Burgemeester en Schepenen 
       Dorp 1 
       9860 Oosterzele 
 
 
 
       Oosterzele, 19 februari 2008 
 
 
Geachte heer Voorzitter, 
 
Gelieve, gelet op art. 22 van het gemeentedecreet, volgende punten te willen toevoegen aan 
de agenda van de gemeenteraad van maandag 25 februari 2008. 
 
 

A. OPENBARE ZITTING. 
 
1. Toegevoegd agendapunt van Pascal Fermon  
 
Goedkeuring principebeslissing houdende de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker financi-
eel te ondersteunen bij vrouwen tussen 15 en 25 jaar in het kader van een jaarlijks uit te 
voeren preventiecampagne. 
 
2. Toegevoegd agendapunt Filip Michiels  
 
Goedkeuring principebeslissing houdende de aankoop van aanplakborden voor de aankondi-
ging van socio-culturele activiteiten en de daaraan gekoppelde aanpassing van het gemeen-
telijk politiereglement met zonale gelding 
 
3. Vraag om uitleg conform het reglement van inwendige orde van de gemeenteraad door 
Luc Verbanck, namens de SVVO-fractie, aan het College van Burgemeester en Schepenen 
 
De bijhorende documenten kan u in bijlage terugvinden. 
 
Namens SVVO, 
 
 
 
Filip Michiels 
Raadslid 


