Dagorde gemeenteraad
Zitting van 30 april 2014

ons kenmerk:
Sec&Onthaal/

datum 22-4-2014

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
woensdag, 30 april 2014 om 19.00 uur.
De vergadering van de gemeenteraad zal plaatsvinden in de raadzaal van het
gemeentehuis in Oosterzele, Dorp 1 waar de gemeenteraad over onderstaande punten
een besluit zal nemen.
Op bevel :
De Gemeentesecretaris,

De Voorzitter,

Borchert Beliën

Jean Marie De Groote

OPENBARE ZITTING
1.

GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART
2014
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.
Aan de raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.

Pagina 1 van 4

2.

RADEN EN COMMISSIES - KENNISNEMEN ONTSLAG VAN EEN LID VAN DE RAAD
VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
In de zitting van de gemeenteraad van 2 januari 2013 werden de leden van de raad voor
maatschappelijk welzijn en hun opvolgers verkozen. Bij deze verkiezing werd onder
andere mevr. Gaëtane Maes aangeduid als OCMW raadslid. Mevr. Gaëtane Maes diende op
17 maart 2014 schriftelijk haar ontslag in als OCMW-raadslid bij de voorzitter van het
OCMW.
Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van dit punt.
3.

FINANCIËN - GOEDKEUREN WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN 2014-2019
VAN DE KERKFABRIEK SINT-AMANDUS MOORTSELE
De gemeente Oosterzele ontving op 3 maart 2014 een wijziging van het meerjarenplan
2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Amandus Moortsele. Deze wijziging is positief
geadviseerd door het bisdom op 14 maart 2014. De gemeenteraad beschikt over een
termijn van 100 dagen ingaand de dag na ontvangst van dit advies om deze
meerjarenplanwijziging goed te keuren.
Aan de raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.
4.

FINANCIËN - AKTE NEMEN BUDGETWIJZIGING 2014 VAN DE KERKFABRIEK
SINT-AMANDUS MOORTSELE
Op 3 maart 2014 ontving de gemeente een budgetwijziging 2014 van de kerkfabriek SintAmandus Moortsele. Op 14 maart 2014 werd deze wijziging positief geadviseerd door het
bisdom. Daar deze budgetwijziging past in de meerjarenplanwijziging dient de gemeente
hiervan binnen een termijn van vijftig dagen akte te nemen.
Aan de raad wordt gevraagd akte te nemen van dit punt.
5.

FINANCIËN - VASTSTELLEN CONTANTBELASTING 2014 OP DE AFGIFTE VAN
ADMINISTRATIEVE STUKKEN - WIJZIGING VAN DE BESLISSING VAN DE
GEMEENTERAAD VAN 18 DECEMBER 2013
Op de gemeenteraad van 18 december 2013 werd de contantbelasting 2014 op de afgifte
van administratieve stukken vastgesteld. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze
beslissing met ingang van 1 mei 2014 aan te vullen: bij de heraanvraag van een nieuwe
PIN/PUK code voor de activering van de elektronische identiteitskaart wordt een
belasting van 5 euro vastgesteld.
Aan de raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.
6.

INTERGEMEENTELIJK
SAMENWERKINGSVERBAND
GOEDKEUREN
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET DE STAD ZOTTEGEM INZAKE HET
FILIAAL OOSTERZELE, FILIAAL VAN DE STEDELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK,
WOORD EN DANS - WIJZIGEN GEMEENTERAADSBESLISSING VAN 26 JANUARI
2000
De gemeenteraad van Oosterzele verleende in zitting van 26 januari 2000 zijn
goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst met de stad Zottegem voor het filiaal
Oosterzele, filiaal van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans. Deze
samenwerkingsovereenkomst dient te worden geactualiseerd.
Aan de raad wordt gevraagd deze actuele voorliggende versie goed te keuren.
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7.

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND - KENNISNEMEN DAGORDE,
VASTSTELLEN MANDAAT VAN VERTEGENWOORDIGER EN BEPALEN VAN
STANDPUNTEN VOOR DE ALGEMENE VERGADERING WESTLEDE OP 17 JUNI
2014
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, een
vertegenwoordiger en plaatsvervanger vast te stellen en zijn standpunten voor de
komende algemene vergadering van 17 juni 2014 te bepalen.
8.

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND - KENNISNEMEN DAGORDE,
VASTSTELLEN MANDAAT VAN VERTEGENWOORDIGER EN BEPALEN VAN
STANDPUNTEN VOOR DE JAARVERGADERING 2013 VENECO² OP 18 JUNI 2014
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,
vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden en zijn standpunten voor de
komende jaarvergadering 2013 op 18 juni 2014 te bepalen.
9.

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND - KENNISNEMEN DAGORDE,
VASTSTELLEN MANDAAT VAN VERTEGENWOORDIGER EN BEPALEN VAN
STANDPUNTEN VOOR DE ALGEMENE VERGADERING FINIWO OP 23 JUNI 2014
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, een
vertegenwoordiger en plaatsvervanger vast te stellen en zijn standpunten voor de
komende algemene vergadering van 23 juni 2014 te bepalen.
10. INFRASTRUCTUUR - GOEDKEUREN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN
DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN EN HET GEMEENTEBESTUUR OOSTERZELE
VOOR DE AANLEG VAN EEN FIETSPAD OVER LANGE AFSTAND LANGS DE
SPOORLIJN L122, VAK ROOSBROEKSTRAAT - VAN THORENBURGHLAAN
Tussen het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en het gemeentebestuur Oosterzele wordt
een overeenkomst afgesloten voor de aanleg van een fietspad over lange afstand langs de
spoorlijn L122. Door het provinciebestuur wordt een fietspad aangelegd tussen de
spoorwegovergangen van de Roosbroekstraat en de Van Thorenburghlaan.
In de samenwerkingsovereenkomst worden de rechten en de plichten tussen beide
partijen vastgelegd voor de gezamenlijke realisering van dit fietspad.
Aan de raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.
11. INTERNE ZAKEN - AANVAARDEN SCHOOLSPECIFIEK PROFIEL VAN DIRECTEUR
BASISONDERWIJS
Op 1 september 2014 verlaat dhr. Berdhy Ysebaert het gemeentelijk onderwijs.
De aanwervingsprocedure voor een nieuwe schooldirecteur wordt opgestart.
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Hiervoor is het noodzakelijk dat het school specifiek profiel van directeur basisonderwijs
goedgekeurd wordt door de gemeenteraad.
Aan de raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.
12. RAAD EN COMMISSIES - KENNISNEMEN VAN HET MINISTERIEEL BESLUIT
HOUDENDE GOEDKEURING VAN DE GEMEENTERAADSBESLISSING VAN 18
DECEMBER 2013 HOUDENDE GOEDKEURING VAN DE STATUTENWIJZIGING VAN
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF DE KLUIZE
Door het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet werden een
aantal artikels aangepast in het gemeentedecreet die het AGB rechtstreeks aanbelangen
en dit met ingang van 1 januari 2014. De huidige statuten moesten in overeenstemming
gebracht worden met deze wijzigingen. In de gemeenteraadszitting van 18 december
2013 werden de wijzigingen aan de statuten goedgekeurd. Bij ministerieel besluit van
9 april 2014 werd de gemeenteraadsbeslissing goedgekeurd door de Vlaamse minister
van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand.
Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van dit punt.
13. SECRETARIAAT & ONTHAAL - AKTE NEMEN TIJDELIJKE VERHINDERING VAN DE
BURGEMEESTER
De burgemeester was tijdelijk verhinderd.
In toepassing van artikel 63 dient de gemeenteraad hiervan akte te nemen.
Aan de raad wordt gevraagd akte te nemen van dit punt.

BESLOTEN ZITTING
14. WOON- EN LEEFOMGEVING - GOEDKEUREN VAN DE VERKOOP VAN EEN
APPARTEMENT C.1.2. IN DE RESIDENTIE WENTECA DOOR DE GEMEENTE
OOSTERZELE EN SOLVA
De gemeente Oosterzele verleende aan de dienstverlenende vereniging ‘Intergemeentelijk
samenwerkingsverband voor Ruimtelijke Ordening en Socio-Economische Expansie’ een
recht van opstal voor een duur van vijftig jaar op de gronden gelegen te Oosterzele
Hoeksken en Pastoor De Vosstraat. Deze dienstverlenende vereniging bouwde op deze
gronden een gebouwencomplex genaamd ‘Residenties De Patronage en Wenteca’. Een
appartement en bijhorende berging aangeduid als C.1.2., behorende tot deze residentie
wordt op heden verkocht.
Aan de raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.
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