
 

Bijkomende dagorde gemeenteraad 

Zitting van 22 februari 2017 

 

  ons kenmerk: 673 datum: 20/02/2017 
  Sec&Onthaal/  

 

De voorzitter van de gemeenteraad, 

 

In toepassing van artikel 22 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en artikel 3, §1 en §2 van 
het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, stelt volgende aanvullende punten vast voor 
de gemeenteraad van 22 februari 2017. 

 

Op bevel : 

De Gemeentesecretaris,       De Voorzitter, 

 

 
 

Borchert Beliën        Hilde De Sutter 

 

 

OPENBARE ZITTING 

 

VRAAG OM UITLEG VAN GEMEENTERAADSLEDEN 

V 1. VRAAG EN ANTWOORD COLLEGE OP VRAAG VAN RAADSLID FILIP MICHIELS AAN DE 
SCHEPEN BEVOEGD VOOR CULTUUR EN DE SCHEPEN BEVOEGD VOOR WELZIJN EN 
GELIJKE KANSEN OVER DE EVENTUELE NIEUWE ONTWIKKELINGEN INZAKE DE 
UITROL VAN EEN UITPAS IN OOSTERZELE 

Vraag en antwoord worden ter bespreking aan de gemeenteraad voorgelegd. 

V 2. VRAAG VAN GROEN OVER PLAN VOOR EEN MEER TRANSPARANTE LOKALE 
POLITIEK 

De vraag in concreto als bijlage. 

V 3. VRAAG VAN GROEN OVER PV-INSTALLATIES IN DE GEMEENTE 
De vraag in concreto als bijlage. 



 

Aan de Voorzitter van de Gemeenteraad, 

Aan de Gemeentesecretaris, 

Gemeente Oosterzele, 

Dorp 1 

9860 Oosterzele 

 

 

Oosterzele 17 februari 2017 

 

In toepassing van artikel 13 van het Huishoudelijk Reglement maak ik u volgende vragen 

over. 

 

Vraag 1: Plan voor een meer transparante lokale politiek 

Na de recente gebeurtenissen in Gent en de daaruit voortvloeiende discussies, vindt Groen dat 

er dringend nood is aan meer democratie, transparantie en beter bestuur. Het wordt tijd om 

werk te maken van positieve en strengere maatregelen rond cumulbeperkingen en zetelen in 

intercommunales of tussenstructuren. We zijn er ons van bewust dat deze discussie op een 

hoger niveau moet gevoerd worden. 

Toch zouden wij willen vragen om in Oosterzele hier al stappen in te zetten. Is er een 

mogelijkheid tot transparantie omtrent de verschillende mandaten die door ieder van ons 

gecumuleerd worden? En het daarvoor al dan niet ontvangen van vergoedingen? 

Daarnaast zouden wij als gemeenteraadslid er willen op aandringen om meer bij de werking 

van de intercommunales of andere tussenstructuren betrokken te worden. Dit kan gebeuren in 

de vorm van een weergave of een verslag over vergaderingen waarin mandatarissen voor 

gemeente Oosterzele zetelen.  Ook agendapunten die de gemeente aanbelangen kunnen vooraf 

besproken worden zodat de afgevaardigden met een gemeenschappelijk standpunt de 

gemeente Oosterzele kunnen vertegenwoordigen. 

Vraag 2: PV-installaties in de gemeente 

Naar aanleiding van onze vraag in de gemeenteraad van december 2016 ivm het aantal  PV-

installaties in de gemeente willen we deze vraag gewoon ter herinnering brengen. 

KENNISNEMEN VAN SCHRIJVEN VLAAMS MINISTER BART TOMMELEIN 

INZAKE AANTAL PV-INSTALLATIES IN UW GEMEENTE 

Het college biedt deze brief aan ter kennisname aan de gemeenteraad. Gemeenteraad 14 

december 2016 - NOTULEN - 66 

De Groen-fractie heeft volgende bijkomende vraag : Welke acties gaat de gemeente nemen 

om deze vraag bij de bevolking te stimuleren? Ik herinner me dat het ooit niet snel genoeg 

kon gaan om dit te realiseren voor de eigen gebouwen, zelfs buiten de GR om? De intenties 



waren er toen zeker, hoe staat het daar intussen mee? Overweegt het bestuur om naast PV-

installaties ook windmolens te promoten? Hoever staat de gemeente met het onderzoek naar 

de oprichting of minstens ondersteuning van een coöperatieve met deelname van de 

gemeente, zodat de bevolking zelf eigenaar wordt van zijn energie? 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Roswitha Gerbosch 

Namens Groen Oosterzele 


