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 Oosterzele, 20 mei 2008 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Voor de aanvang van de gemeenteraad zal om 19.30 uur door de heer Hans Van-
dewalle, Directeur van Veneco, de doelstellingen en de werking van de vereniging 
toegelicht worden. 
 
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 26 mei 2008 om 20 uur in de raadzaal van het gemeen-
tehuis te Oosterzele met volgende dagorde: 
 
Voorlezing beknopt verslag voorgaande zitting. 
Goedkeuring aanvullingen aan het verslag. 
 
OPENBARE ZITTING. 
 
1. Goedkeuring zoneringsplannen. 

De Europese “Kaderrichtlijn Water” stelt tot doel om de watervoorraden, de wa-
terbeheersing en de kwaliteit van de leefomgeving tegen 2015 veilig te stellen. 
Om hier uitvoering aan te geven werden de zoneringsplannen in het leven ge-
roepen.  
De opmerkingen die, na het onderzoek, binnenkwamen werden verzameld en 
dienen besproken te worden met de WMM. Na eventuele aanpassingen zal het 
plan definitief vastgesteld worden door de Vlaamse Regering en krijgt dit een 
bindend karakter. 

 
2. Goedkeuring principebeslissing houdende verbreding Vlierstraat – verwerving 

gronden en machtiging aan het College tot het aanstellen van een landmeter. 
De Vlierstraat met een officiële breedte van 3 m is te smal om het achterliggend 
tuinbouwbedrijf te bereiken met grote vrachtwagens. Om dit probleem op te los-
sen werden afspraken gemaakt met de aanpalende eigenaars die bereid zijn elk 
0,5 m grond over een lente van ± 60 meter te verkopen. 
Hiervoor dient er een verkavelingwijziging gebeuren en een landmeter aange-
steld. 

 
3. Goedkeuring aanpassing prijsraming voor de aanstelling van een studiebureau 

“Akoestiek voor de omvorming van loods tot fuifzaal. 
De gemeenteraad van 27 februari '08 heeft de aanstelling van het studiebureau 
"Akoestiek "  goedgekeurd voor het initieel geraamde bedrag van 4.000,00€. 
Na inschrijving bleek echter dat het bedrag meer dan 10% hoger lag dan de ra-
ming. 
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Wij vragen bijgevolg goedkeuring te geven aan de nieuwe prijsraming die over-
eenstemt met de inschrijving volgens het offerteverslag als bijlage, namelijk 
12.420,00€ excl.btw. 

 
4. Goedkeuring overeenkomst met de TMVW inzake het reinigen van de rioolkol-

ken. 
Door TMVW/Aquario wordt voorgesteld om een nieuwe prijsvraag te organiseren 
inzake het ruimen van de kolken over de ganse gemeente. TMVW zal instaan 
voor de aanbesteding volgens dezelfde principes van het huidige contract. Defi-
nanciering zal gebeuren via de Aquario-enveloppe van de gemeente. 

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

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

 
6. 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. 

 
7. Goedkeuring ontwerp wegenis- en rioleringsinfrastructuur verkaveling Peper-

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

 
8. Goedkeuring principebeslissing tot aanduiding van Veneco² voor de ontwikke-

ling van de tweede ambachtelijke zone te Oosterzele. 
Het gemeentelijk beleidsplan voorziet de uitbreiding van een tweede ambachte-
lijke zone te Oosterzele. Voor de realisatie van dit project opteert het schepencol-
lege de samenwerking met de dienstverlenende vereniging voor ruimtelijke or-
dening en economische ontwikkeling Veneco² te Gent waarvan de gemeente 
Oosterzele lid is. 
De principebeslissing tot aanstelling van deze vereniging wordt ter goedkeuring 
voorgebracht. 

 
9. Goedkeuring samenstelling veiligheidscel voor de gemeente Oosterzele. 

Gelet op het koninklijk besluit van 16 februari 2006 (B.S. 15 maart 2006) 
betreffende de nood- en interventieplannen, in het bijzonder art. 29 is elke 
gemeente verplicht een gemeentelijke veiligheidscel samen te stellen. Door 
het College van Burgemeester en Schepenen wordt de samenstelling van deze 
veiligheidscel ter goedkeuring voorgelegd. 

 
10. Goedkeuring aanpassing van de samenstelling van de gemeentelijke commissie 

voor ruimtelijke ordening. 



 

 

Gemeente OOSTERZELE 
 
Provincie  OOST-VLAANDEREN           Arrondissement  GENT 
_____________________________________________ 
 
 
 

 
 

Gemeenteraad Oosterzele van woensdag  20 mei  2008 3/ 9 
 

Door het ontslag van mevr. Perreman als gemeenteraadslid werd mevrouw Slem-
brouck verkozen tot nieuw gemeenteraadslid. Mevr. Perreman neemt de plaats 
in van mevr. Slembrouck als politiek vertegenwoordiger binnen de GECORO. 

 
11. Goedkeuring nieuwe regeling inspraakbeleid in Oosterzele. 

In het zog van de goedkeuring van een significant aantal categoriale gemeen-
telijke beleidsplannen (o.a. het lokaal sociaal beleidsplan, het cultuur- en jeugd-
werkbeleidsplan, …) door de gemeente- en/of OCMW-raad en in het licht van 
de geplande opmaak van een aantal nieuwe beleidsplannen (Buitenschoolse 
Kinderopvang, sportverenigingbeleidsplan, seniorenbeleidsplan) werd in de 
schoot van het college van burgemeester en schepenen een nieuwe visie ont-
wikkeld op de organisatie van inspraak en de procedure voor het toekennen van 
subsidies. Deze blauwdruk voor een nieuw inspraakbeleid beoogt de huidige in-
spraakprocedures aan te passen aan de nieuwe ontwikkelingen en behoeften 
van onze samenleving, zoals die zich actueel manifesteren, met als doel de kwali-
teit van de adviesvorming te bevorderen en de efficiëntie en transparantie te 
verhogen. 

 
12. Goedkeuring toelage aan gemeentelijke raden vanaf 2008. 

Het college legt het voorstel van toekenning van de jaarlijkse subsidies aan de 
gemeentelijke raden vanaf 2008 ter goedkeuring voor. 

 
13. Goedkeuring eenmalige toelage aan de kermiscomités van de gemeente Oos-

terzele. 
Naar aanleiding van het 50 jarig bestaan van het gemeentelijk feestcomité Oos-
terzele wordt voorgesteld om aan het kermiscomité van elke deelgemeente een 
uitzonderlijke eenmalige toelage toe te kennen nl.: 
deelgemeente Oosterzele: 3.000€ 
deelgemeente Scheldewindeke: 3.000€ 
deelgemeente Balegem: 3.000€ 
deelgemeente Landskouter: 2.000€ 
deelgemeente Moortsele: 2.000€ 
deelgemeente Gijzenzele: 2.000€ 

 
14. Goedkeuring kapitaalsverhoging Publi-T. 

Bekrachtiging van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepe-
nen dd. 08/04/2008 houdende intekening op de kapitaalsverhoging van Publi-T 
voor 5.831 aandelen voor een totale prijs van 2.653.804,72€: deze bijkomende in-
vestering wordt gefinancierd met eigen middelen van Finiwo. 

 
15. Goedkeuring budgetwijziging nrs 1&2 dienstjaar 2008. 

Voor het dienstjaar 2008 worden de budgetwijzigingen nrs 1 en 2 ter goedkeuring 
voorgebracht. 

 
16. Goedkeuring rekening gemeente Oosterzele dienstjaar 2007. 
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Voor het dienstjaar 2007 wordt de rekening van de gemeente ter goedkeuring 
voorgebracht. 

 
17. Goedkeuring vacantverklaring lestijden voor de gemeentelijke basisschool Oos-

terzele voor schooljaar 2008-2009 op basis van de toestand 15/04/2008. 
Op basis van de personeelstoestand dd. 15/04/2008 en de leerlingentelling dd. 
01/02/2007 worden volgende lestijden open verklaard:  
22/24 onderwijzer,  
22/24 aanvullende lestijden leermeester Rooms Katholieke Godsdienst. 
4/24 aanvullende lestijden leermeester Protestants evangelische Godsdienst 
4/24 aanvullende lestijden leermeester Islamitische Godsdienst 
4/24 aanvullende lestijden leermeester Niet-confessionele Zedenleer 
7/36 Ict - coördinator 

 
18. Kennisname agenda van de algemene vergadering van de intercommunale 

vereniging voor crematoriumbeheer Westlede en aanduiding van een gemeen-
telijk vertegenwoordiger. 
Per aangetekende brief van 16 april 2008 wordt ons bestuur in kennis gesteld van 
de dagorde van de algemene vergadering op 11 juni 2008 en raadslid Koen 
Beeckman wordt voorgedragen als vertegenwoordiger. 

 
19. Kennisname agenda van de algemene vergadering van de intercommunale Fi-

niwo en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger. 
Per aangetekende brief van 31 maart 2008 wordt ons bestuur in kennis gesteld 
van de dagorde van de algemene vergadering op 23 juni 2008 en raadslid Koen 
Beeckman wordt voorgedragen als vertegenwoordiger. 

 
20. Kennisname agenda van de algemene vergadering van de intercommunale 

IMEWO en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger. 
Per aangetekende brief van 28 april 2008 wordt ons bestuur in kennis gesteld van 
de dagorde van de algemene vergadering op 23 juni 2008 en raadslid Wilfried 
Verspeeten wordt voorgedragen als vertegenwoordiger. 

 
21. Kennisname agenda van de algemene vergadering van de intercommunale 

vereniging Veneco en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger. 
Per aangetekende brief van 16 april 2008 wordt ons bestuur in kennis gesteld van 
de dagorde van de jaarvergadering op 29 mei 2008 en raadslid Rita De Loore 
wordt voorgedragen als vertegenwoordiger. 

 
22. Kennisname agenda van de algemene vergadering van het intergemeentelijk 

samenwerkingsverband voor milieu ILVA en aanduiding van een gemeentelijk 
vertegenwoordiger. 
Per aangetekende brief van 14 mei 2008 wordt ons bestuur in kennis gesteld van 
de dagorde van de jaarvergadering op 30 juni 2008 en raadslid Wilfried Ver-
speeten wordt voorgedragen als vertegenwoordiger. 
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23. Kennisname agenda van de algemene vergadering van het intergemeentelijk 

samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en socio-economische expan-
sie SOLVA en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger. 
Per aangetekende brief van 14 mei 2008 wordt ons bestuur in kennis gesteld van 
de dagorde van de jaarvergadering op 30 juni 2008 en raadslid Koen Beeckman 
wordt voorgedragen als vertegenwoordiger. 

 
24. Kennisname agenda van de algemene vergadering van de Vlaamse Vervoers-

maatschappij “De Lijn” en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger. 
Per aangetekende brief van 8 mei 2008 wordt ons bestuur in kennis gesteld van 
de dagorde van de algemene vergadering op 27 mei 2008 en raadslid Barbara 
Redant wordt voorgedragen als vertegenwoordiger. 

 
25. Kennisname kwartaalrapport 4de kwartaal 2007. 

In uitvoering van art 165 en 166 van het gemeentedecreet dient de gemeente-
ontvanger/ financieel beheerder een rapportering voor te leggen.  Het rapport 
bevat een kastoestand en daaraan gekoppeld de evolutie van de liquiditeiten, 
een liquiditeitsprognose en een standopgave van de kredieten.  
Daarna volgt, zoals voorzien in artikel 166, de rapportering over de voorafgaande 
controle van wettigheid en regelmatigheid van de verbintenissen, dit is het visum. 

 
26. Kennisname jaarverslag erfgoedhuis. 

VZW Erfgoedhuis maakt in een jaarverslag het bilan op van de werking tijdens het 
voorbije jaar. De vzw maakt dit jaarverslag ter kennisgeving over aan de ge-
meenteraad. 

 
27. Kennisname huishoudelijk reglement raad van beheer van de gemeentelijke 

openbare bibliotheek. 
Door de raad van beheer van de gemeentelijke BIB wordt het ontwerp van huis-
houdelijk reglement ter kennisgeving voorgebracht. 

 
28. 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. 

 
29. Kennisname voorstel van procedure, toewijscriteria en verblijfsovereenkomst 

voor noodwoningen. 
Door het OCMW wordt het voorstel van procedure, de toewijzingscriteria en de 
verblijfsovereenkomst voor noodwoningen ter kennisgeving voorgebracht. 

 
Mededelingen inzake de aanvullende agendapunten van vorige gemeenteraad: 
 



 

 

Gemeente OOSTERZELE 
 
Provincie  OOST-VLAANDEREN           Arrondissement  GENT 
_____________________________________________ 
 
 
 

 
 

Gemeenteraad Oosterzele van woensdag  20 mei  2008 6/ 9 
 

30. Goedkeuring principebeslissing houdende de aankoop van aanplakborden voor 
de aankondiging van socio-culturele activiteiten en de daaraan gekoppelde 
aanpassing van het gemeentelijk politiereglement met zonale gelding 

 
31. Goedkeuring principebeslissing houdende de aankoop van “soundshuttles” ten 

behoeve van slechthorende en gehoorgestoorde bezoekers van de loketten in 
openbare gebouwen van de gemeente 

 
32. Goedkeuring principebeslissing houdende de uitbouw van een digitaal portaal 

voor gemeenteraadsleden. 
 
 
 
 
Op bevel: 
De Gemeentesecretaris, De Voorzitter, 
 
 
 
Dirk Blondeel Jean Marie De Groote 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oosterzele, 19 mei 2008 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
 
De Voorzitter van de gemeenteraad verzoekt de gemeenteraad ingevolge toepas-
sing van artikel 22 eerste lid van het gemeentedecreet en artikel 3 van het huidig 
reglement van inwendige orde van de gemeenteraad volgend agendapunt toe te 
voegen namens de fractie GROEN ! ingediend door raadslid Barbara Redant. 
 
 
In bijlage vindt u de aanvullende dagorde en de bijkomende vraag. 
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Oosterzele, 19 april 2008. 

 

 

Op bevel : 

De Gemeentesecretaris,      De Voorzitter, 

 

 

Dirk Blondeel        Jean Marie De Groote 

 

 

 

 

OPENBARE ZITTING 
 

Goedkeuring principebeslissing houdende de omschakeling naar 100% groene stroom 
 

Wetenschappers blijven het herhalen: de klimaatopwarming is een feit en er moet dringend 

actie ondernomen worden. Door een kleine ingreep kan Oosterzele het voorbeeld stellen en 

omschakelen naar 100% groene stroom. 

Andere overheden gingen reeds voor. Zo schakelde het Proviniciebestuur Oost-Vlaanderen 

reeds over op 100% groene stroom, net zoals de Stad Gent, de gemeenten Merelbeke, 

Zwalm, Nazareth, De Pinte en vele anderen. 

 

Volgens voorlopige cijfers kiest van de 190 Vlaamse steden en gemeenten die via een ge-

meenschappelijke aanbesteding op zoek gaan naar een nieuwe energieleverancier, 30 pct 

voor 100 pct groene energie. Voorts kiest 22 pct voor 50 pct groene energie en 22 pct voor 

20 pct. 26 pct van de gemeenten opteert voor het minimum wettelijk opgelegde 6,25 pct 

groene energie. Kiezen voor groene stroom is dus geen luchtfietserij en bovendien is het vrij 

eenvoudig.  

 

Het kan door principieel te kiezen voor 100% groene stroom en een offerte uit te schrijven 

om op zoek te gaan naar de meest gunstige voorwaarden. 
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Bijkomend kan de gemeente extra inspanningen leveren door het plaatsen van zonnepane-

len op openbare gebouwen of via windmolens zelf energie op te wekken. 

 

BESLUIT 

 

De gemeenteraad van Oosterzele, 

 

- Gelet op eenieders verantwoordelijkheid in het streven naar duurzame ontwikkeling 

en de bestrijding van de klimaatopwarming 

 

Vraagt het College van Burgemeesters en Schepenen, 

 

- zich principieel akkoord te verklaren met de omschakeling naar 100% groene stroom 

- de mogelijkheden te onderzoeken zelf bijkomende hernieuwbare energie op te wek-

ken (via zonne- en/of windenergie) 

- hierover advies te vragen aan de betrokken raden (Milieu en Natuur, Ruimtelijke Or-

dening) 

- hiertoe bestek en raming te laten opmaken  

 

Namens Groen! 

 

Barbara Redant 

Raadslid 

 

 

Betreft: bijkomende vraag in het kader van het vraagrecht, art. 32 van het Gemeentedecreet, 

voor de zitting van maandag 26 mei 2008. 

  

Erosiebestrijding 
 

De gemeente Oosterzele krijgt van de Vlaamse overheid 120.286 euro voor erosiebestrij-

ding. Verschillende projecten werden door Vlaams minister van Milieu Hilde Crevits goedge-
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keurd. Het gaat om projecten in de Duivelskapelweg, de Kapelweg, de omgeving van de 

Windekemolen, de Diepestraat en Berg-Broek in Balegem. 

 

1. Kan de gemeente preciseren hoe de gelden zullen verdeeld worden? 

2. Kan de gemeente preciseren om welke ingrepen het gaat?  

3. Welke concrete acties zal de gemeente nemen t.a.v. de boomkwekers, tuin- en landbou-

wers die door het bewerken van hun gronden veel erosie veroorzaken?  

4. Houdt de gemeente bij de uitvoering van het erosiebestrijdingsplan rekening met de ad-

viezen die werden uitgebracht door de Milieu- en Natuurraad? 

5. Welk tijdspad stelt de gemeente voorop in de realisatie van de werken? 

 

Namens Groen!, 

 

Barbara Redant 

Raadslid 

 


