Dagorde gemeenteraad
Zitting van 31 augustus 2011

ons kenmerk:

datum 23‐8‐2011

Sec&Onthaal/2345

De voorzitter van de gemeenteraad,
In toepassing van artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de punten die door het college van burgemeester en schepenen werden
meegedeeld ter behandeling;
Besluit tot de bijeenroeping van de vergadering van de gemeenteraad op datum van
31 augustus 2011 om 20 uur.
De vergadering van de gemeenteraad zal plaatsvinden in de raadzaal van het
gemeentehuis in Oosterzele, Dorp 1 waar het over onderstaande punten een besluit zal
nemen.

Op bevel :
De Gemeentesecretaris,

De Voorzitter,

Borchert Beliën

Jean Marie De Groote

OPENBARE ZITTING
1.
SECRETARIAAT & ONTHAAL  GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE ZITTING VAN
22 JUNI 2011
De notulen van de vergadering van de gemeenteraad worden onder de
verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris opgesteld overeenkomstig artikelen 180
en 181 van het gemeentedecreet. Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de
vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige
vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden
de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de
notulen van de vorige vergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en
worden ze ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de
gemeentesecretaris. In het geval de gemeenteraad bij spoedeisendheid werd
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samengeroepen, kan de gemeenteraad beslissen om opmerkingen toe te laten op de
eerstvolgende vergadering.
Telkens als de gemeenteraad het wenselijk acht, worden de notulen staande de
vergadering opgemaakt en door de meerderheid van de gemeenteraadsleden en de
gemeentesecretaris ondertekend.
Aan de raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.
2.
SECRETARIAAT & ONTHAAL  BEPALEN VOORWAARDEN VOOR DE
TERBESCHIKKINGSTELLING VAN PROVISIES VOOR GERINGE EXPLOITATIE
UITGAVEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR
Het gemeentedecreet voorziet dat de gemeentesecretaris kan beslissen om een provisie
ter beschikking te stellen aan bepaalde budgethouders en personeelsleden. Dit om de
betaling mogelijk te maken van geringe exploitatie‐uitgaven van het dagelijks bestuur, die
zonder uitstel moeten gebeuren of die onmiddellijk moeten worden gedaan voor de goede
werking van de verschillende departementen en diensten. In toepassing van artikel 162,
§4 wordt aan de gemeenteraad gevraagd om de voorwaarden voor de
terbeschikkingstelling van provisies te bepalen.
3.
INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND  PROVINCIALE MEDISCH
SOCIALE INTERCOMMUNALE VERENIGING LEMBERGE– KENNISNEMEN VAN DE
DAGORDE, AANDUIDEN VAN VERTEGENWOORDIGER EN BEPALEN VAN
STANDPUNTEN VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 23 JUNI 2011
Door de inwerkingtreding van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moet de gemeenteraad voor elke algemene
vergadering het mandaat van zijn vertegenwoordigers vaststellen. Aan de raad wordt dan
ook gevraagd kennis te willen nemen van de dagorde, vertegenwoordigers aan te duiden
en zijn standpunten voor de komende algemene vergadering van 23 juni 2011 te bepalen.
De gemeente ontving de uitnodiging per schrijven d.d. 24 mei 2011 (binnenkomend
poststuk 5873 op 27 mei 2011) waardoor dit punt pas op de agenda kon geplaatst
worden van de gemeenteraad van augustus. De vertegenwoordiger ontving tijdig de
uitnodiging.
Aan de raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.
4.
FINANCIËN  KENNIS NEMEN GOEDKEURING TOEZICHTHOUDENDE OVERHEID
OMTRENT DE JAARREKENINGEN VAN DE KERKFABRIEKEN DIENSTJAAR 2010
In toepassing van het decreet van 07 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en
werking van de erediensten heeft de gouverneur van de provincie Oost‐Vlaanderen op 11
augustus 2011 de jaarrekeningen 2010 van de kerkfabrieken goedgekeurd. De
gemeenteraad neemt kennis van deze besluiten.
5.
GOEDKEUREN LASTVOORWAARDEN BETREFFENDE DE AFBRAAK VAN EEN
BIJGEBOUW JEUGDHUIS PALLIETER EN SLOPEN GEBOUWEN SPIEGEL 22
Gelet op de bouwfysische toestand van het bijgebouw achter jeugdhuis Pallieter, wordt
door het college van burgemeester en schepenen voorgesteld om dit gebouw uit
veiligheidsoverwegingen te slopen. Tevens werd op 01 juli 2011 via een besluit van de
burgemeester bevel gegeven om de gebouwen gelegen te Oosterzele, 3e Afdeling
Scheldewindeke, Sectie A nr 971c (gekend als Spiegel 22) te slopen. Aangezien aan de
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betekening geen gevolg werd gegeven, worden de werken ambtshalve uitgevoerd. De
kosten zullen verhaald worden op de eigenaar. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om
de lastvoorwaarden, bestek en raming ten bedrage van 26.875,00€, excl. BTW goed te
keuren.
6.
AFSLUITEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE
OVERHEID, HET GEMEENTEBESTUUR VAN OOSTERZELE EN TMVW BETREFFENDE DE
STUDIE EN DE UITVOERING VAN DE WERKEN OP DE GEWESTWEG N42 TUSSEN HET
AFRITTENCOMPLEX TE WETTEREN EN DE AANSLUITING MET DE OUDE
WETTERSESTEENWEG (N465A) EN GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN VOOR HET
AANSTELLEN VAN EEN ONTWERPER.
Tussen de Vlaamse Overheid, het gemeentebestuur van Oosterzele en TMVW wordt een
overeenkomst afgesloten voor het gezamenlijk aanstellen van een ontwerper betreffende
de opmaak van een studie en de begeleiding bij de uitvoering van de werken langsheen de
N42, tussen het afrittencomplex van Wetteren en de aansluiting met de N465a (Oude
Wetterse Steenweg).
Het betreft het opstellen van een plan‐MER en het opmaken van een RUP ten behoeve van
de herinrichting van de N42 als 2x2, de studie en het ontwerp van de wegenis‐ en
rioleringswerken. Tevens zal in samenwerking met de rioolbeheerder TMVW de riolering
in de Schoolstraat heraangelegd worden. Het financieel aandeel van de gemeente beperkt
zich tot een gedeelte van de bovenbouw van de Schoolstraat en de bovenbouw van de
ventweg op buurtweg nr. 1 te Gijzenzele (achter de woningen op de N42) en aansluitend
op de Gijzenzelestraat‐Kwaadbeek.
Aan de raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.
7.
GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, BESTEK EN RAMING INZAKE HET
VERNIEUWEN VAN HET GEVLUCHT VOOR DE KLEPMOLEN TE BALEGEM.
Door de ontwerper, Bvba Architektenburo Ro Berteloot, wordt het ontwerp bestaande uit
bestek, raming en plannen voorgebracht voor het vernieuwen van het gevlucht van de
Klepmolen te Balegem. Het renoveren van het gevlucht werd uit het oorspronkelijk
restauratiedossier gehaald omdat na expertise blijkt dat de wieken dusdanig beschadigd
zijn, dat enkel een volledige vernieuwing aan de orde is om de molen draai‐ en
maalvaardig te maken. De raming bedraagt 47.375,00 €, excl. BTW. De overheidsopdracht
zal aanbesteed worden volgens een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit agendapunt goed te keuren.
8.
SPORT  BEKRACHTIGEN REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN DE AAN DE
BEVOLKING TER BESCHIKKING GESTELDE SKATE EN BMXTOESTELLEN
Op vraag van enkele inwoners plaatste het college van burgemeester en schepenen in de
loop van de maand augustus enkele ‘ramps’ ten behoeve van de lokale skaters en BMXers
in de deelgemeente Gijzenzele. Het is de bedoeling om dit initiatief te evalueren op het
einde van deze zomer met de plaatselijke gebruikers. Met het oog op een veilig gebruik
van de ter beschikking gestelde toestellen keurde het college van burgemeester en
schepenen een reglement op het gebruik ervan goed. Aan de raad wordt nu gevraagd om
dit reglement te willen bekrachtigen.
9.
OPERATIONELE PREZONE (OPZ) – HULPVERLENINGSZONE CENTRUM OOST
VLAANDEREN – GOEDKEUREN OVEREENKOMST 2010
3

Bij besluit van 8 oktober 2010 duidde de gemeenteraad van Oosterzele de stad Gent aan
als begunstigde gemeente voor de operationele prézone (OPZ) – Hulpverleningszone
Centrum Oost‐Vlaanderen voor het kalenderjaar 2010. Het beheerscomité van de
Hulpverleningszone Centrum vraagt nu dat de gemeenteraad zijn goedkeuring wenst te
hechten aan de definitieve versie van de OPZ‐overeenkomst van de Operationele Prezone
(OPZ) Centrum Oost‐Vlaanderen voor het kalenderjaar 2010.
Aan de raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.
10. OPERATIONELE PREZONE (OPZ) – HULPVERLENINGSZONE CENTRUM OOST
VLAANDEREN – VERLENGEN VAN HET PRINCIPIEEL AKKOORD INZAKE HET
AANDUIDEN VAN DE STAD GENT ALS BEGUNSTIGDE GEMEENTE VOOR DE OPZ EN
GOEDKEUREN OVEREENKOMST 2011
In navolging van het eerder genomen besluit wordt nu aan de gemeenteraad gevraagd
zijn goedkeuring te verlenen aan het voorstel om Gent de rol van begunstigde gemeente
voor de OPZ Hulpverleningszone Centrum Oost‐Vlaanderen verder op zich te laten nemen
voor het kalenderjaar 2011. Voorts vraagt het beheerscomité Hulpverleningszone
Centrum aan de gemeenteraad zijn goedkeuring te willen verlenen aan de definitieve
versie van de OPZ‐overeenkomst van de Operationele Prezone (OPZ) Centrum Oost‐
Vlaanderen voor het kalenderjaar 2011.
Aan de raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.
11. LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN 20082013  TUSSENTIJDSE EVALUATIE
Artikel 4 uit het decreet Lokaal Sociaal Beleid bepaalt dat elke stad en gemeente het
Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008‐2013 tussentijds moet evalueren en de tussentijdse
evaluatie moet agenderen, bespreken, desgevallend bijsturen en goedkeuren op zowel
OCMW‐ als gemeenteraad. Het Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008‐2013 van Oosterzele is
opgebouwd rond 5 thema’s: thuis‐ en ouderenzorg, kinderopvang, huisvesting,
tewerkstelling en samenwerking tussen gemeente en OCMW om een effectief en efficiënt
Lokaal Sociaal Beleid uit te werken voor alle burgers. Voor elk van die thema’s werden
strategische en operationele doelstellingen en acties vooropgesteld. Als we de acties per
thema overlopen, dan kunnen we concluderen dat het Lokaal Sociaal Beleidsplan in
Oosterzele geen dode letter is gebleven.
Aan de raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.
12. FINANCIËN  GOEDKEUREN RETRIBUTIEREGLEMENT OP DE DEELNAME AAN
SPORTKAMPEN ZOMER EN HERFSTVAKANTIE 2011
De jaarlijks terugkerende sportkampen waarbij de organisatie volledig in handen ligt van
de sportdienst hebben steeds de prijs van 25 euro.
Sportkampen waarbij samengewerkt wordt met clubs of andere organisaties worden de
prijzen bepaald op basis van de kosten die de gemeente maakt bij de organisatie van het
sportkamp.
Voor de paardensportkampen werd een tarief van 75 euro inschrijvingsgeld per
deelnemer per week vastgelegd. Hierdoor is de organisatie van paardenkampen een nul
operatie. De lesgevers worden vergoed door de maneges zelf.
Voor de organisatie van de tenniskampen wordt samengewerkt met tennisschool
Fundamentels die sinds dit jaar in samenwerking met de tennisclub tennislessen aanbiedt
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tijdens het zomerseizoen. De lesgevers zijn allen professionelen en kosten 25 euro per
uur. Op basis van dit bedrag is een tarief van 50 euro inschrijvingsgeld per deelnemer
bepaald die bij volledige bezetting van het sportkamp voor een nuloperatie zorgt.
Aan de raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.
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