Goedgekeurde notulen van de gemeenteraad d.d. 16 juni 2008

Overzichtslijst gemeenteraad 16 juni 2008.
•

•

de dagorden met bijlagen werden per e-mail en per post ten huize besteld
aan de raadsleden en bekend gemaakt door aanplakking ten gemeentehuize
op vrijdag 6 juni 2008;
de zitting van de gemeenteraad ging door op maandag 16 juni om 19 uur in
de raadzaal van het gemeentehuis.

Aanwezig : Jean Marie DE GROOTE : Voorzitter
Johan VAN DURME : Burgemeester
Christ MEULEMAN - Paul COTTENIE - Christianne IMMEGEERS-SCHREYEN – Els
DE TURCK – Marleen VERDONCK: Schepenen
Luc VERBANCK - Wilfried VERSPEETEN - Geert VAN GREMBERGEN - Guy DE
SMET - Filip VERMEIREN – Rita DE LOORE - Marc DE SMET – Carine SCHAMP –
Els DE TEMMERMAN - Pascal FERMON – Lieven DE CORTE - Filip MICHIELS Koen BEECKMAN en Barbara REDANT : Raadsleden
Dirk BLONDEEL : Gemeentesecretaris.

*Afwezig - verontschuldigd : Johan VAN HECKE
*Afwezig: - Virginie BUYSE
De zitting wordt door voorzitter Jean Marie De Groote geopend om 19.15 uur.

Na voorlezing van het beknopt verslag van voorgaande zitting d.d. 26 mei 2008 wordt dit
goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en de gemeentesecretaris nadat volgende
opmerkingen werden genoteerd:
-

raadslid Barbara Redant maakt volgende opmerking.
Monique Perreman vervangt Barbara Redant in de GECORO als plaatsvervangend
lid voor de geleding Natuurverenigingen. (punt 10 van het verslag)

-

raadslid Filip Michiels overhandigt enkele foto’s van al dan niet vergunde aanplakborden langs de weg waarbij hij zegt dat er wel nood is aan aanplakborden in de gemeente – tevens overhandigt hij een afschrift van het voorstel van decreet, ingediend
op 12 juni laatstleden houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de
Vlaamse gemeenschap en het Vlaams gewest aan lokale besturen planverplichtingen
worden opgelegd en specifieke subsidies worden toegekend.

-

Schepen Marleen Verdonck vraagt toevoeging van haar tussenkomst inzake het
agendapunt 16 met betrekking tot de goedkeuring rekening gemeente Oosterzele
over het dienstjaar 2007.
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De gemeentesecretaris zal deze opmerkingen aanvullen aan het verslag van voorgaande
zitting d.d. 26.05.2008;

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 gemeenteraadsbeslissing van 09 april 2008 aangepast; het nieuwe besluit komt in de plaats van en vervangt het besluit van 30 november 2005.

De Raad keurt dit agendapunt goed met 13 voor (CD&V/NV-A en GROEN!) en 8 onthoudingen (SVVO).

Raadslid Luc Verbanck zegt dat het stemgedrag van de SVVO identiek is als dat van de gemeenteraad van 9 april 2008.

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.

De Raad keurt dit agendapunt goed met 12 stemmen voor (CD&V/NV-A) en 9 onthoudingen
(SVVO en GROEN!).

Zelfde opmerking als hiervoor.

Bij de bespreking van volgend agendapunt vervoegt raadslid Virginie Buyse de zitting.

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 :
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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.

De Raad keurt dit agendapunt eenparig goed.

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€

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€

Deze tarieven worden verminderd indien voldaan wordt aan een aantal sociale voorwaarden.

De Raad keurt dit agendapunt eenparig goed.

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€
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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€

Zelfde opmerking als hiervoor.

De Raad keurt dit agendapunt eenparig goed.

6. Goedkeuring tarieven inschrijvingsgelden muziekschool vanaf het schooljaar 20082009.
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

Niet-Oosterzelenaren
Muziek (instrument)

kinderen

volwassenen

1ste gezinslid € 75
2de gezinslid

€ 37

3de gezinslid

€ 20
€ 435

75% kostendeelname

Tekenen

€ 150

25% kostendeelname

Dans

€ 150

25% kostendeelname

minimum 10 inschrijvingen per graad
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Door schepen Paul Cottenie en schepen Marleen Verdonck wordt toelichting gegeven bij het
amendement met betrekking tot het niet gesubsidieerd kunstonderwijs dat wordt voorgebracht door het schepencollege en waarbij gevraagd wordt deze tekst op te nemen in het
verslag:
Muziekschool Oosterzele oplossing voor problematiek inschrijvingsgelden

De voorbije dagen was er commotie rond het optrekken van de inschrijvingsbedragen voor
de volwassen cursisten in de muziekschool van Oosterzele. Het niet vertrouwd zijn met de
historiek van dit muziekonderwijsdossier zorgde voor commotie. Wat was en is er precies
gaande?

Om deze vraag te beantwoorden, vooraf een kleine terugblik in de tijd. Sinds 1977 organiseert de gemeente Oosterzele kunstonderwijs (muziek en dans). De kosten voor dit kunstonderwijs kwamen volledig ten laste van de gemeentebegroting. Wanneer jaren later de mogelijkheid wordt gecreëerd om door het ministerie van onderwijs erkend te worden als volwaardig deeltijds kunstonderwijs, neemt het gemeentebestuur het initiatief voor de opmaak
van een erkenningdossier. In die optiek wordt op 26 januari 2000 door de toenmalige gemeenteraad met eenparigheid van stemmen een aanvraag ingediend bij de Vlaamse overheid. Deze aanvraag resulteert in de verhoopte erkenning van de muziekschool waardoor die
voortaan – althans voor het onderwijs verstrekt aan kinderen en jongeren – filiaal wordt van
de hoofdschool Zottegem.

Voordeel van deze operatie:
•

•

Het Oosterzeels gemeentelijk kunstonderwijs (m.u.v. het volwassenenonderwijs, de
tekenacademie en de dansopleiding) wordt vanaf september 2000 gecatalogeerd als
deeltijds kunstonderwijs (DKO).
De loonlast van het onderwijzend personeel van het erkend DKO wordt voortaan betaald door de Vlaamse gemeenschap. Dit betekent een besparing voor de gemeente,
maar tegelijk ook een beduidend beter statuut, inclusief betere verloning, voor het betrokken personeel.

Wat de tekenacademie en het dansonderricht betreft (alleen kinderen) wordt in de marge van
de besprekingen in de gemeenteraad van januari 2000 in alle stilte afgesproken dat, zelfs al
wordt het niet gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, de gemeente daarmee doorgaat. Dit
vanuit de redenering – die trouwens nog steeds stand houdt – dat een initiatie van jongeren
in kunst en cultuur bepalend kan zijn voor hun latere creativiteit en kunstminnendheid. Een
meer dan verantwoordde investering m.a.w. in de vorming van jongeren.

Wat het muziekonderricht voor volwassenen betreft liggen in 2000 de kaarten nog anders. In
weerwil van het schrijven van de toenmalige minister van Onderwijs, Marleen Vanderpoor-
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ten, (schrijven van 12 juli 2000 waarin de aanvraag tot aansluiting van Oosterzele als filiaal
van Zottegem positief wordt beoordeeld op uitdrukkelijke voorwaarde evenwel dat de gemeente Oosterzele schriftelijk verklaart dat het bestaande initiatief voor muziekonderwijs
geleidelijk wordt afgebouwd) oordeelt de gemeenteraad in die dagen evenwel dat – zij het in
een uitdovend scenario (afbouw) – dit onderwijs voorlopig nog verder zal worden ingericht. In
functie van die afbouw (en van het schriftelijk engagement daartoe aan de Vlaamse overheid
ondertekend door de toenmalige burgemeester op 31 juli 2000) worden enerzijds de tarieven
van de inschrijvingsgelden voor volwassenen opgetrokken en wordt anderzijds de opstart
van een nieuw 1ste leerjaar systematisch (dus elk jaar opnieuw) afhankelijk gemaakt van het
inschrijven van 10 nieuwe leerlingen.

Vandaag 8 jaar later stellen we vast dat:
1.

De muziekacademie en dans (vanaf 6 jaar) voor kinderen en jongeren in Oosterzele
gradueel en tot ieders tevredenheid werd uitgebouwd als volwaardig filiaal van de
hoofdzetel in Zottegem.

2.

De tekenacademie en de kleuterdans (4 en 5-jarigen) gemeentelijk bleef en een aanhoudende aantrekkingskracht heeft op jongeren.

3.

Het muziekonderwijs voor volwassenen in weerwil van gemaakte afspraken niet werd
afgebouwd. Dit betekent dat:
a.

Het engagement t.a.v. de Vlaamse gemeenschap nog steeds niet werd geconcretiseerd;

b.

Er sprake is van een aanhoudende en aanvechtbare concurrentie met het door
de hoofdschool in Zottegem ingerichte muziekonderwijs voor volwassenen.

Om voormelde anomalie recht te trekken dacht het schepencollege in eerste instantie aan
het verhogen van de inschrijvingsgelden boven het niveau van Zottegem, derwijze dat er op
zijn minst geen sprake meer kon zijn van het beconcurreren van de hoofdschool enerzijds,
terwijl tegelijk mocht worden verwacht dat zulks de realisatie van de sinds 2000 verplichte
afbouw zou initiëren. Dit voorstel leidde zoals in aanhef gesteld tot commotie.

Na bespreking binnen de meerderheidsfractie in de gemeenteraad, na aansluitend grondig
overleg met de directeur van de academie (Philip Sioen) en last but not least met de leerkrachten van muziekschool, kwam vandaag volgend alternatief voorstel (dat voor goedkeuring aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd) tot stand:
1. De inschrijvingsgelden voor de niet-gesubsidieerde (lees niet erkende) opleidingen tekenen en kleuterdans worden voortaan gelijkgesteld aan die van de hoofdschool in Zottegem. Concreet betekent dit:
•
•
•

Kleuterdans 75 euro voor het volledige schooljaar en 50 euro voor een tweede kind.
tekenacademie vanaf 6 jaar: 55 euro en 36 euro voor 2de kind.
Muziek voor volwassenen:
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2.

§

179 euro

§

104 euro: voordeeltarief voor werklozen, genieters van een leefloon,
personen met handicap, bijzondere jeugdzorg, politiek vluchtelingen.
Dit tarief geldt ook voor studenten (18 tot 25 jaar) die nog kinderbijslag
genieten. Voor het voordeeltarief moet een attest worden voorgelegd.

Het volwassenenonderwijs wordt – ongeacht het aantal gegadigden – jaar na jaar afgebouwd te beginnen met het eerste leerjaar. Kandidaat volwassenen worden doorverwezen naar de hoofdzetel in Zottegem. Wie momenteel in Oosterzele les volgt mag zijn opleidingscyclus voleindigen.

Dit voorstel geeft op die manier uitvoering aan de in het jaar 2000 met de hogere overheid en
met Zottegem gemaakte afspraken, stelt een einde aan de bestaande concurrentie met de
hoofdschool in Zottegem en consolideert het aanreiken van kwaliteitsvol kunstonderwijs.

PS. Het personeel van de muziekschool gaat unaniem akkoord met dit voorstel en heeft derhalve de geplande actie van maandagavond afgeblazen.

Raadslis Filip Michiels repliceert, namens de SVVO fractie, op dit voorstel en merkt op dat
de schepenen dit onterecht aanhalen. Het personeel van de muziekschool ging hiermee in
eerste instantie mee akkoord, omdat hen slechts gedeeltelijke info werd overgemaakt. Nadien startten zowel personeel als leerlingen tocht protest op. Ze organiseerden een petitie
die leidde tot een verzoekschrift, en zongen een protestsong “Afbouw Neen” op de jaarlijkse
proclamatie eind juni.
Hij vraagt volgende tekst ook op te nemen in het verslag:
Tussenkomst - Muziekschool
De meerderheid gaat er prat op deze gemeente goed te besturen. Schepen Verdonck suggereerde in de laatste gemeentebrochure bovendien dat Oosterzele een modelgemeente
zou zijn op vlak van flankerend onderwijsbeleid. Wat Oosterzele niet is, is een modelgemeente op vlak van goed bestuur inzake deeltijds kustonderwijs…
De afhandeling van dit dossier is een voorbeeld hoe het niet moet. Er is vooraf géén communicatie of overleg gebeurd tussen de gemeente en het personeel en de directie van de
muziekschool.
De zonet aangekondigde verlaagde aanpassing van de tarieven voor het volwassenenonderwijs is er dan ook alleen gekomen onder druk van SVVO en van de leerlingen van het
volwassenenonderwijs zelf.

Enkele zaken op een rij
-

Het Schepencollege neemt op 3 juni een beslissing tot tariefverhoging. Ook op de
agenda van de gemeenteraad staat vermeld dat het college van burgemeester en
schepenen de tarieven van 290 en 435 euro voorstelt.
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-

Deze beslissing wordt genomen zonder overleg met directie en of leerkrachten van
de muziekschool. Ook al blijkt, uit verklaringen van de burgemeester, schepen Verdonck dit dossier reeds voor te bereiden (als we dit zo kunnen noemen) van in de
maand februari.

-

SVVO verspreidt op zondag 8 juni een communiqué om haar ongenoegen te uiten
over de té hoge tariefaanpassingen die het schepencollege voorstelt. SVVO vraagt
ook aanpassingen van de tarieven in het kader van het lokaal sociaal beleidsplan.

-

Op dinsdag 10 juni communiceert de directie en het personeel van de muziekschool
dat er een protestactie zal georganiseerd worden voor aanvang van de gemeenteraad.

-

Op vrijdag 13 juni communiceert burgemeester Van Durme in de pers dat het inschrijvingstarief 173 euro zal bedragen. Op de vraag waarom er door de muziekschool gesproken wordt over een tariefverhoging van 300% antwoordt de burgemeester: “De cijfers kwamen van onze diensten, omdat dit onderdeel ingeschreven
was in ons personeelsbehoeftenplan. Daar berekende men een stijging van 100 naar
290 euro. Die stijging voeren wij niet door, maar wij gaan ons gelijkschakelen met het
inschrijvingsgeld dat van volwassenen in Zottegem gevraagd wordt, en dat bedraagt
daar 173 euro.”, aldus de burgemeester in een lokaal weekblad.

We stellen het volgende vast:
-

Op 3 juni neemt het schepencollege een beslissing tot tariefverhoging van 100 euro
naar 290 euro voor Oosterzelenaren, en van 150 euro naar 435 euro voor nietOosterzelenaren. De burgemeester ondertekende diezelfde dag een brief aan de directie van de muziekschool – filiaal Oosterzele, waarin dit werd meegedeeld. Op vrijdag 13 juni verklaart de burgemeester dat hij de tariefverhoging niet doorvoert, dat
het om cijfers van ‘die diensten ging’.

-

Men startte maar met de echte behandeling van het dossier nadat de SVVO-fractie
en het personeel van de muziekschool protest aantekenden tegen de beslissing van
het schepencollege. Het eerste overleg met de directeur had pas vorige week plaats.
Een eerste overleg met het personeel gebeurde zaterdag. De bedoeling hiervan was
vnl. om de protestactie te vermijden…

-

Overleg binnen de meerderheidsfractie had blijkbaar evenmin plaats. Op zaterdag 7
juni verklaarde schepen Verdonck, in het bijzijn van raadsleden van de meerderheid,
dat de tariefstijging zal worden doorgevoerd. Het was een uitgemaakte zaak. De burgemeester stelde op 13 juni dat hij , na het aangekondigd protest, een oplossing had
gevonden, maar dat die nog moest besproken worden met de mensen van zijn fractie.

-

Eveneens op 7 juni verklaart burgemeester Van Durme op het bal van Open VLDburgemeester Leroy in Gavere dat het zijn bedoeling is om het volwassenenonderwijs
in Oosterzele af te schaffen…

-

In de berekeningen van de tarieven, waarbij een 50% kostendeelname werd aangekondigd, stelde men er dus dat met het geplande inschrijvingsgeld van 290 euro de
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helft van de kosten betaald zouden worden. De reële personeelskost (all in) in 2006
bedroeg echter 443 euro. De helft is dus 221,50 eur, niet 290 eur. Daarbij dient er
ook nog op gewezen dat 39% van deze personeelskost kan worden toegewezen aan
secretariaat en directiewerk. De taken die deze mensen uitoefenen zijn voor 90% toe
te wijzen aan het filiaal Zottegem, en niet aan de afdeling Oosterzele (volwassenenonderwijs)
-

Tot slot verwijt de burgemeester ook dat sommige leerkrachten het dossier niet kennen. Blijkt echter dat de burgemeester zelf niet op de hoogte is van het volledige dossier. Zo wist hij bvb niet dat de directeur van de muziekschool van Zottegem niet de
directeur van de volwassenenafdeling van Oosterzele is…

De tariefaanpassingen zijn nu blijkbaar niet het enige voer voor discussie. De meerderheid
haalt net een bijkomend punt aan dat niet op de agenda van de gemeenteraad is opgenomen. M.n. de afbouw van het volwassenenonderwijs in Oosterzele.
In het overleg met de leerkrachten op zaterdag 14 juni werd hierover zand in de ogen van de
leerkrachten en directie gestrooid. Een éénzijdige lezing van bepaalde documenten deed de
meerderheid besluiten dat het volwassenenonderwijs diende afgebouwd. Wij delen die visie
niet, en vragen hierover dan ook uitstel van behandeling. En wel hierom:
-

Luc Verbanck richtte destijds (in 2000) als burgemeester de filiaalafdeling Oosterzele
op, gekoppeld aan de afdeling Zottegem. Tot dit filiaal werden enkel jongeren toegelaten. Het dossier om erkend te worden door het Ministerie van Onderwijs als volwaardig deeltijds kunstonderwijs werd door de voltallige gemeenteraad goedgekeurd
op 26 januari 2000. Vanaf 12 juli 2000 erkende toenmalig Vlaams Minister Vanderpoorten het Oosterzeels gemeentelijk kunstonderwijs (met uitzondering van het volwassenenonderwijs, de tekenacademie en de dansopleiding). De afdeling volwassenen valt dus niet in deze filiaal-vorm (volwassenen konden niet gesubsidieerd worden). Daardoor is Mark Dick ook directeur van volwassenenonderwijs en valt de directietaak van de jongeren op de schouders van de heer Sioen.

-

Op de gemeenteraad van 26 januari 2000 werd beslissing genomen : “overwegende
dat het in de bedoeling ligt voor het eerste jaar enkel het eerste jaar van de lagere
graad jongeren te programmeren en geleidelijk de uitbouw te voorzien van de andere
leerjaren” (Het gaat hier wel degelijk enkel over de jongeren, niet over volwassenen).

-

Burgemeester Van Durme haalde op zaterdag 14 juni jl. in zijn verdediging aan het
personeel over de afschaffing van volwassenenonderwijs een brief boven van toenmalig minister Vanderpoorten. Daarin staat vermeld “Na beoordeling van al deze adviezen heb ik besloten uw aanvraag om een filiaal van de stedelijke academie van
Zottegem in de gemeente Oosterzele op te richten positief te beoordelen op voorwaarde dat de gemeente Oosterzele schrifteijk verklaart dat het bestaande initiatief
voor muziekonderwijs geleidelijk wordt afgebouwd, naarmate het filiaal wordt opgebouwd”.
Aan het personeel werd gezegd ‘dat het dus niet anders kon’ dat ook de afdeling volwassenen wordt afgebouwd…
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Ik lees in de tekst van toenmalig Minister Vanderpoorten dat de afbouw betrekking
heeft op het filiaal. De volwassenenafdeling heeft geen betrekking op het filiaal, en
dient dus niet afgebouwd.

Na zijn toelichting vraagt raadslid Filip Michiels de schorsing van de raadszitting.

Voorzitter Jean Marie De Groote stemt in met deze vraag en schorst de zitting van 20.10u tot
20.14u, waarna hij deze terug voor geopend verklaart.

De tarieven voor het gesubsidieerd muziekonderwijs blijven behouden.

De raad gaat over tot de stemming over de tarieven van het niet-gesubsidieerd kunstonderwijs:
-

voor wat het voorstel betreft wordt dit niet goedgekeurd met 22 stemmen tegen.

-

voor wat het ingediend amendement betreft van het niet gesubsidieerd kunstonderwijs wordt dit goedgekeurd met 12 stemmen voor en 10 onthoudingen.

De SVVO en GROEN! fracties verantwoorden hun stemgedrag omdat nieuwe elementen zijn
toegevoegd in het voorstel van amendement.
7. Kennisname kwartaalrapportering 1ste kwartaal 2008
Analoog met het 4de kwartaalrapport 2007 werd door de financieel beheerder een 1ste kwartaalrapportering 2008 opgemaakt en voorgebracht.

De Raad neemt kennis van dit agendapunt.

8. Goedkeuring rekening OCMW dienstjaar 2007.
Door de OCMW ontvanger wordt de rekening over het dienstjaar 2007 voorgebracht:
-

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 verrekeningen
(niet-kasopbrengsten): dit leidt tot een berekende gemeentelijke bijdrage van
748.516,45€
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-

het verschil tussen beide, zijnde 33.080,55€ wordt in mindering gebracht van de gemeentelijke bijdrage op het budget van 2009.

De raad keurt dit agendapunt eenparig goed.

9. Goedkeuring rekeningen kerkfabrieken dienstjaar 2007.
Door het Centraal Kerkbestuur worden de rekeningen van de kerkfabrieken over het dienstjaar 2007 voorgebracht:
kerkfabriek

Betaalde toelage

Batig saldo
2007

investering

exploitatie

Balegem – Sint – Martinus

3.929,56€

14.104,91€

0€

14.104,91€

Gijzenzele – Sint-Bavo

175€

16.805,67€

0€

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€

6.699,47€

Oosterzele – Sint-Gangulfus

24.500€

2.259,74€

0€

2.259,74€

Scheldewindeke – SintChristoffel

24.479,72€

22.757,80€

0€

22.757,80€

Raadslid Luc Verbanck merkt op dat in de rekening van de kerkfabriek van Gijzenzele geen
gemeentelijke toelage (175€) wordt vermeld en het bedrag 0 € moet zijn in het voorstel.

De Raad keurt dit agendapunt goed met 21 stemmen voor en 1 onthouding (GROEN!) met
de melding dat gemeentelijke toelage aan voor de kerkfabriek van Gijzenzele op 0€ wordt
gebracht.

Raadslid Barbara Redant (GROEN!) verantwoordt haar stemgedrag omdat teveel geld wordt
gespendeerd aan de kerkfabrieken.

10. Goedkeuring jaarverslag 2007 van de gemeentelijke openbare bibliotheek.
Door het beheersorgaan van de BIB wordt het jaarverslag over 2007 van de GOB voorgebracht.

De Raad keurt dit agendapunt eenparig goed.

11. Goedkeuring huishoudelijk reglement van het gemeentelijk feestcomité.
Door het gemeentelijk feestcomité wordt het huishoudelijk reglement voorgebracht.
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De Raad keurt dit agendapunt eenparig goed.

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 presentiegeld 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.

De Raad keurt dit agendapunt goed met 12 stemmen voor en 9 stemmen tegen.

De SVVO en GROEN! fractie verantwoorden hun stemgedrag omdat deze verhoging niet
geoorloofd is.

13. Vaststelling en goedkeuring salarisschaal gemeentesecretaris en financieel beheerder met ingang van 1 januari 2007
Bij toepassing van artikel 27 §1 en artikel 88 §3 van het gemeentedecreet verlaat de gemeentesecretaris de raadszaal tijdens de bespreking van dit agendapunt en het secretariaat
wordt overgenomen door het jongste raadslid Filip Michiels.
Het besluit rechtspositieregeling d.d. 7/12/07 (art. 122-124) brengt enkele wijzigingen 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 inzake perequatie van pensioenen), gebeurt de vaststelling van deze nieuwe minima 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.

De Raad keurt dit agendapunt eenparig goed.

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’);
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- positionering van personeelsleden op de effectieve plaats van tewerkstelling, is een bestendiging van wijzigingen ikv. interne personeelsmobiliteit;
- 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 worden vastgesteld
- deze bezetting wordt gevisualiseerd binnen het huidig organogram, 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 deze 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.

Schepen Paul Cottenie geeft toelichting bij dit agendapunt en schetst de verdere procedure.

Raadslid Barbara Redant vraagt of in de nieuwe personeelsformatie een voltijdse duurzaamheidsambtenaar en een deeltijdse Noord-Zuid medewerker kan worden opgenomen, zoals
afgesproken tijdens de vorige legislatuur.

Schepen Paul Cottenie antwoordt dat met dit voorstel zal rekening gehouden worden bij de
definitieve opmaak van de personeelsformatie.

De Raad keurt dit agendapunt eenparig goed.

Na de bespreking van de agendapunten van deze gemeenteraad verleent de voorzitter Jean
Marie De Groote het woord aan de betrokken raadsleden met betrekking tot de ingediende
vragen en bijkomend agendapunt.

Door raadslid Carine Schamp werd namens de SVVO fractie en bij brief van 9 juni 2008
een bijkomende vraag gesteld in het kader van het vraagrecht, art. 32 van het Gemeentedecreet.
Betreft: EROSIEBESTRIJDING DIEPESTRAAT – BALEGEM
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In aansluiting op de bijkomende vraag die de vorige gemeenteraad gesteld werd door raadslid Barbara Redant en op vraag van inwoners uit de Diepestraat te Balegem volgende vraag :
Het probleem dat zich stelt in de Diepestraat bij hevig onweer bestaat reeds zeer lang. De
Diepestraat staat immers bekend als één van de vele “knelpunten” in Oosterzele wat betreft
“sterk erosiegevoelig”.
Niettegenstaande enkele aanpassingen in deze straat, is het probleem nog steeds niet opgelost.
En toch bestaat er een oplossing voor dit probleem ! Maar het vraagt een beetje “politieke
moed”. De moed om met alle betrokken partijen (de gemeente – de land- en tuinders en de
gedupeerden) eens deftig rond de tafel te gaan zitten om samen dit probleem op te lossen.
Lukt dit niet, dan is het de taak van de gemeente om zijn verantwoordelijkheid op te nemen
en zelf maatregelen te treffen en de nodige werken uit te voeren.
De grasstrook van amper 2m breed die reeds ingezaaid werd ter hoogte van huisnummer
16 is ruim onvoldoende. Bij hevig onweer stroomt het water er over. Er is zeker nog ruimte
voor enkele meters grasinzaai met daarop een dikke struiklaag die de wegspoelende teeltlaag zou kunnen opvangen. Een mogelijke oplossing die geen duur studiebureau en geen al
te groot budget vraagt !
Wij begrijpen het standpunt van de land- en tuinders dat ze niet graag grond afstaan maar
ook zij moeten rekening houden met de overlast van anderen. Niemand ziet immers graag
een modderstroom over zijn oprit passeren bij hevig onweer. De bijgevoegde foto’s (zie bijlage) spreken voor zich.
Er is hier dus nog werk aan de winkel.
Mijn vraag is nu of de gemeente een concrete actie zal ondernemen om aan dit probleem
tegemoet te komen en wanneer. Aan het weer kan men niets veranderen maar aan de gevolgen ervan wel !

Raadslid Carine Schamp geeft nog een korte toelichting bij deze vraag.

Schepen Els De Turck geeft een overzicht van de reeds gevoerde besprekingen en uitgevoerde ingrepen op dit vlak. Ze stelt dan ook voor om verdere onderhandelingen te voeren
met alle betrokken partijen.

Door raadslid Filip Michiels werd namens de SVVO fractie bij toepassing van artikel 22
van het gemeentedecreet en bij brief van 10 juni 2008 een agendapunt toegevoegd aan
de agenda en een vraag gesteld.
1. Toegevoegd agendapunt: Goedkeuring principebeslissing houdende het organiseren over een informatieavond betreffende veilig cybergebruik voor kinderen
TOELICHTING
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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 (Federal Computer Crime Unit) om een infosessie voor onze inwoners te organiseren. Deze organisaties zorgen voor sprekers en informatie, de gemeente moet enkel een zaal voorzien en
de inwoners uitnodigen.
Door raadslid Filip Michiels wordt bijkomende toelichting gegeven omtrent dit bijkomend
agendapunt.
1. Vraag om uitleg aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende het
creëren van mogelijkheden om kinderen te laten spelen in de gemeente .
Schepen Marleen Verdonck vraagt om vooraleer een beslissing daarover te nemen het aangewezen is dit voorstel voor advies voor te leggen in het scholenoverleg en de gemeentelijke
jeugddienst. Van zodra deze adviezen kenbaar zijn zal dit punt terug geagendeerd worden.
De Raad gaat eenparig akkoord met deze werkwijze.
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 principebeslissing houdende de huur van het terrein gelegen aan de hoek van de Pastoor Devosstraat 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 gemeenteraad 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 vernomen 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 meegenomen 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 tijdelijk in te richten als speelterrein. Kan ons dit advies worden overgemaakt?
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-

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 bespreking. 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 politiezone dit hadden gedaan. Wil de meerderheid dit amendement op het politiereglement
(zie bijlage) ter zitting goedkeuren, zodat klachten in de zomer kunnen worden vermeden?

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 wonen 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.
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 ingeschreven. In dit politiereglement worden in Art 1.5.2. spelende kinderen als niet hinderlijk gezien.
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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.
Burgemeester Johan van Durme verwijst naar de ongunstige adviezen van de politie voor
het gebruik van de voorgestelde terreinen.

Met betrekking tot het amendement op het gemeentelijk politiereglement met zonale gelding
en de aanvulling op de Gemeentelijk Administratieve Sancties (GAS)meldt burgemeester
Johan Van Durme dat dit reglement in voorbereiding is en het voorstel tegen eind dit jaar ter
goedkeuring zal worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de politiezone Rhode en
Schelde. Burgemeester Johan van Durme z
al aan raadslid Filip Michiels een kopie
bezorgen van de brief van de zonechef met de stand van zaken.

Raadslid Filip Michiels stelt mondeling een bijkomende vraag nl.: Wat is de stand van
zaken in het dossier renovatie jeugdlokaal Plectrum te Gijzenzele en geeft toelichting
bij deze vraag.
Schepen Christ Meuleman bevestigt dat het dossier lopende is en dat aan de administratie
(technische dienst) zal gevraagd worden dit dossier verder op te volgen om de voorziene
werken zo vlug mogelijk uit te voeren.

Raadslid Filip Michiels merkt nog op dat volgens schepen Meuleman, noch hij, noch schepen Verdonck verder gecontacteerd werden door het bestuur van het jeugdhuis. Uit mailverkeer blijkt echter dat de 2 schepenen, net als het diensthoofd van de technische dienst, per
mail gecontacteerd werden op 30 januari jl. Daarop kwam geen antwoord aan het jeugdhuis,
stellen de bestuursleden.

Voorzitter Jean Marie De Groote deelt nog mee dat de volgende gemeenteraad wordt voorzien op woensdag 27 augustus 2008 om 20 uur.

Daarna sluit voorzitter Jean Marie De Groote de zitting om 21 uur.
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