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 Oosterzele 20 november 2007 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Voor de aanvang van de gemeenteraad zal om 19uur door Professor Verté van de 
VUB toelichting worden gegeven over de resultaten van het Senioren Behoefteonder-
zoek. 
 
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 28 november 2007 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis 
te Oosterzele met volgende dagorde: 
 
OPENBARE ZITTING. 
 
1. Goedkeuring aanvullend politiereglement voor de Geraardsbergsesteenweg Ge-

westweg N465a en N465b (snelheidsbeperking tot 50 km/u en 70 km/u). 
Door de politiezone Regio Rhode en Schelde wordt het aanvullend politiereglement 
voorgelegd ter goedkeuring van de invoering van een snelheidsbeperking op de 
Geraardsbergsesteenweg (N465 a en b). Tussen het kruispunt Wettersesteenweg-
Geraardsbersesteenweg en de bebouwde kom van Oosterzele wordt een snel-
heidsbeperking ingevoerd van 70km/u. Vanaf bebouwde kom Oosterzele wordt op 
de Geraardsbergsesteenweg richting Zottegem ook een snelheidsbeperking van 
70km/u ingevoerd. Vanaf kruispunt “Parksken” tot kruispunt N42 “Leenstraat” wordt 
een snelheidsbeperking van 50km/u ingesteld. 

 
2. Goedkeuring milieucontract 2008 met de provincie Oost-Vlaanderen. 

Het milieucontract met de provincie Oost-Vlaanderen betekent voor de gemeente 
een ondersteuning van het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid door een provinci-
aal team van milieudeskundigen. 
De gemeente krijgt onder andere 50% korting voor opleidingen en vormingen inza-
ke milieu, natuur en duurzaamheid en labondersteuning. Het biedt een technische 
ondersteuning bij milieuhandhaving en klachtenbehandeling en geeft de gemeen-
te de mogelijkheid om tegen aantrekkelijke voorwaarden één of meerdere projec-
ten op te starten voor wat betreft water, bodem en grondwater, geluid en lucht en 
natuur- en milieueducatie. De ondertekening van het contract voor 2008 betekent 
een verlenging van het contract. 

 
3. Goedkeuring intrekking raadsbeslissing d.d. 26.09.2007 betreffende aankoop twee-

dehandsbus IZOO. 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 september 2007 houdende 
aankoop van een tweedehandsbus van IZOO; 
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Overwegende dat IZOO deze verkoop had gesloten in de veronderstelling dat de 
gemeente Oosterzele vanaf de verkoop tevens het vervoer van en naar het zwem-
bad voor de leerlingen zou verzorgen daar zij veronderstelden dat dit werd gecata-
logeerd onder het ‘sociaal voordeel’; 
Overwegende dat enkel het leerlingenvervoer thuis-school als sociaal voordeel 
geldt; 
Overwegende dat IZOO meedeelde de verkoop niet te laten doorgaan onder die 
voorwaarden; 
Voorgesteld wordt om de beslissing van de gemeenteraad van 26 september 2007 
houdende aankoop van de tweedehandsbus van de IZOO in te trekken. 

 
4. Goedkeuring budgetwijziging nr.1 OCMW Oosterzele. 

Verleent goedkeuring aan de begrotingswijziging nr. 1 van het OCMW Oosterzele 
waarbij de totale gemeentelijke bijdrage wordt gehandhaafd op 939.097€, opge-
deeld in: 
Gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen: 781.597€ 
Gemeentelijke bijdrage in de investeringen: 157.500€ 

 
5. Goedkeuring buitengewone toelage aan OCMW 2007. 

Gelet op de vraag van het OCMW Oosterzele tot het verkrijgen van een investe-
ringstoelage voor de uitbreiding van het administratief gebouw; 
Overwegende dat hiervoor krediet is voorzien in de budgetwijziging nr. 1 goedge-
keurd door de OCMW-raad in zitting van 16 oktober 2007 en de gemeenteraad van 
heden; 
Voorgesteld wordt om akkoord te gaan met de toekenning van een investe-
ringstoelage aan het OCMW Oosterzele ten bedrage van 157.500€ voor de uitbrei-
ding van het administratief gebouw. 

 
6. Goedkeuring buitengewone toelage kerkfabriek Landskouter 2007. 

Gelet op de vraag van de kerkfabriek St. Agatha Landskouter tot het verkrijgen van 
een buitengewone toelage voor het overschakelen van de CV in de pastorie naar 
aardgas en het vernieuwen van de trap; 
Overwegende dat hiervoor krediet is voorzien in het budget 2007 onder het artikel 
79004/633-51; 
Voorgesteld wordt om akkoord te gaan met de toekenning van een buitengewone 
toelage aan de kerkfabriek Sint-Agatha Landskouter voor een bedrag van 21.900€ 
voor het overschakelen van de CV in de pastorie naar aardgas en het vernieuwen 
van de trap. 

 
7. Goedkeuring van een opdracht tot screenen van de huurovereenkomsten inzake 

onroerende goederen. 
Aan de gemeenteraad van 24 oktober 2007 stelde de huisvestingscommissie voor 
de bestaande huurovereenkomsten te screenen. Beslist werd een ander spoor te 
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volgen om correcte afspraken te maken met de huurders van de woningen van de 
gemeente (en het OCMW). 
De huisvestingscommissie kwam in zijn vergadering van 12 november 2007 tot de 
bevinding dat noodwoningen beter ter beschikking kunnen gesteld worden tegen 
een verblijfsvergoeding. Daarenboven beschikt de OCMW reeds over een verblijfs-
overeenkomst die reeds uitvoerig werd uitgetest in de praktijk van zijn eigen nood-
woningen en daarom algemeen kan worden ingevoerd. 
De commissie stelt daarom voor deze overeenkomst ook toe te passen op de 
noodwoningen van de gemeente. 

 
8. Kennisname kastoestand van de gemeente over het 3de kwartaal 2007 

De kastoestand van de gemeente over het 3de kwartaal 2007 wordt voorgebracht. 
 

 
9. Kennisname wijziging in de samenstelling van - de gezins- en welzijnsraad 

Per brief van 18 oktober 2007 aan de gezins- en welzijnsraad heeft mevrouw Moni-
que Roels haar ontslag aangeboden als vertegenwoordiger van CD&V/N-VA in de-
ze raad. 
CD&V/N-VA stelt de heer Jan Martens voor als nieuwe vertegenwoordiger. 

 
10. Kennisname brief Provincie inzake goedkeuring samenstelling GECORO en goed-

keuring wijziging van de politieke vertegenwoordiging in de GECORO van de 
CD&V/NV-A en GROEN!. 
Bij brief van 12 november 2007 van het Provinciebestuur wordt ons het besluit d.d. 
08.11.2007 van de Bestendige Deputatie overgemaakt houdende de goedkeuring 
van de GECORO te Oosterzele. 
Daar de vertegenwoordigers van de politieke fracties CD&V/NV-A en GROEN! op-
genomen zijn als leden dienen zij vervangen te worden als vertegenwoordigers van 
die fracties. 

 
11. Goedkeuring statutenwijziging Toerisme Vlaamse Ardennen. 

Door de Raad van Bestuur van Toerisme Vlaamse Ardennen wordt de wijziging van 
de statuten voorgebracht. 

 
12. Goedkeuring wijziging aanduiding in de Raad van Bestuur en de algemene verga-

dering van de vzw Toerisme Vlaamse Ardennen. 
Er wordt voorgesteld om schepen Paul Cottenie aan te duiden als vertegenwoordi-
ger van de gemeente Oosterzele in de Raad van Bestuur en als effectief vertegen-
woordiger in de algemene vergadering en raadslid Filip Vermeiren aan te duiden 
als plaatsvervanger in de algemene vergadering van de vzw Toerisme Vlaamse Ar-
dennen. 

 
13. Kennisname dagorde van de buitengewone algemene vergadering van VENECO 

d.d. 17 december 2007 en aanduiding gemeentelijk vertegenwoordiger. 
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Per aangetekende brief van 18 oktober 2007 wordt ons bestuur in kennis gesteld van 
de dagorde van de buitengewone algemene vergadering op 11 december 2007 
en raadslid Rita De Loore wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordi-
gen. 

 
14. Kennisname dagorde van de buitengewone algemene vergadering van ILVA d.d. 

17 december 2007 en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger. 
Per aangetekende brief van 31 oktober 2007 wordt ons bestuur in kennis gesteld van 
de dagorde van de buitengewone algemene vergadering op 17 december 2007 
en raadslid Wilfried Verspeeten wordt aangeduid om de gemeente te vertegen-
woordigen. 

 
15. Kennisname dagorde van de buitengewone algemene vergadering van SOLVA d.d. 

17 december 2007 en aanduiding gemeentelijk vertegenwoordiger. 
Per aangetekende brief van 30 oktober 2007 wordt ons bestuur in kennis gesteld van 
de dagorde van de buitengewone algemene vergadering op 17 december 2007 
en raadslid Koen Beeckman wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoor-
digen. 

 
 
Op bevel: 
De Gemeentesecretaris, De Voorzitter, 
 
 
 
Dirk Blondeel Jean Marie De Groote 
 


