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voorzitter van de gemeenteraad,

In toepassingvan artikel 22van hetgemeentedecreetvan 15 juli 2005 en artikel 3, $1 en $2
van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, stelt volgende aanvullende punten
vastvoor de gemeenteraad van20 juni 2018.
0p bevel :
De Gemeentesecretaris,

De

Borchert Beliën

Hilde De Sutter

Voorzitter,

OPENBARE ZITTING

TOEGELICHTE VOORSTETTEN VAN BESTISSING

T 1. TOEGEVOEGD VOORSTET VAN BESTISSING OP VOORSTET VAN OPEN VtD PLUS TOT
VOIIEDIGE OF GEDEELTETIIKE SAMENWERKING MET VZW DYZO
Recent (L1,/06/20L8) konden we in de pers lezen dat heel wat zelfstandigen in nood zouden
verkeren. Onze fractie stelt daarom voor om een in te gaan op de vraag van VZW Dyzo om als
gemeente en/of OCMW een samenwerkingsovereenkomst met hen af te sluiten.
VZW Dyzo is een organisatie die zelfstandigen en KMO's in financiële moeilijkheden helpt met
allerhande advies, administratie en eventuele schuldbemiddeling. Zij biedt ook opleidingen
aan Vlaamse OCMW's en gemeenten om zelfstandigen in nood kwalitatief te kunnen
begeleiden.
Vaak zijn de specifieke problemen van zelfstandigen zeer moeilijk te behelpen door algemeen
opgeleide OCMW en/of gemeentemedewerkers. De aanpak van problemen als schulden bij
RSZ, de belastingen, banken, leveranciers etc... vragen een gespecialiseerde aanpak die veelal
niet kan worden aangeboden door de lokale overheden en OCMW's. Grote steden hebben
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meer budget en meer medewerkers die ze kunnen opleiden in gespecialiseerde vakgebieden
iemand-zieh-alleen
ingsa
door dit administratief mijnenveld wil wagen,
Kleinere gemeenten en OCMW's hebben uiteraard minder budget dan grootsteden als Gent,
Antwerpen, Geraardsbergen en Ninove maar omdat het ook hun wettelijke plicht is iedereen
in nood, en dus ook zelfstandigen, te helpen kunnen zij beroep doen op deze VZW voor
opleidingen, het oplossen van specifieke cases, huisbezoeken, etc...
Deze samenwerkingsovereenkomsten zijn niet gratis maar met een gering budget kan men al
beroep doen op diverse opleidingen, advies op maaf volledige aftrandeling van meerdere
specifieke cases, etc...
Reeds L23 lokale besturen sloten al enige vorm van samenwerkingsovereenkomst af
waaronderZwalm, Merelbeke, Melle, Zottegem, Gavere, Sint-Lievens-Houtem etc...
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.

T2.

TOEGEVOEGD VOORSTEL VAN BESLISSING OP VOORSTEL VAN OPEN VLD PIUS:
PRINCIPEBESLISSING OVER DE AANTEG VAN EEN PETANQUEBAAN TE MOORTSETE
Midden februari heeft OKRA Moortsele een schrijven gericht aan het College van
Burgemeester en Schepenen met de vraag of het mogelijk is twee petanquebanen aan te
leggen in deelgemeente Moortsele, meer specifiek ter hoogte van het lokaal aan de Heemkring
in de Kloosterstraat.

Verschillende deelgemeenten hebben reeds dergelijke banen op hun grondgebied en Okra
vraagt om dit nu ook in Moortsele te willen voorzien.
Een petanquebaan houdt onze medioren en senioren (maar ook jongeren) in beweging. De
kost voor de aanleg van dergelijke banen is minimaal.
Daarom stelt onze Open Vld plus-fractie voor in te gaan op deze vraag.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.

VRAAG OM UITTEG VAN GEMEENTERAADSLEDEN
V 1. VRAAG VAN OPEN VtD PIUS OVER DE HERINRICHTING VAN DE SCHOOLOMGEVING
PELGRIM TE SCHELDEWINDEKE
De vraag in concreto als bijlage
V

2. VRAAG VAN OPEN VtD PLUS OVER HET ENERGIEVERBRUIK IN DE GEMEENTELIIKE

GEBOUWEN
De vraag in concreto als bijlage
V 3. VRAAG VAN OPEN VtD PIUS OVER UITVOEREN BETASTINGSCAN
De vraag in concreto als bijlage
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Bijkomende punten - gemeenteraad 20 juni 2018

1. Principebeslissing op voorstel van raadslid Ruben De Gusseme
(Open Vld plus) tot volledige of gedeeltelijke samenwerking met
VZW Dyzo
TOELICHTING

Recent (11/06/2018) konden we in de pers lezen dat heel wat zelfstandigen in nood zouden
verkeren. Onze fractie stelt daarom voor om een in te gaan op de vraag van VZW Dyzo om als
gemeente en/of OCMW een samenwerkingsovereenkomst met hen af te sluiten.
VZW Dyzo is een organisatie die zelfstandigen en KMO’s in financiële moeilijkheden helpt met
allerhande advies, administratie en eventuele schuldbemiddeling. Zij biedt ook opleidingen aan
Vlaamse OCMW’s en gemeenten om zelfstandigen in nood kwalitatief te kunnen begeleiden.
Vaak zijn de specifieke problemen van zelfstandigen zeer moeilijk te behelpen door algemeen
opgeleide OCMW en/of gemeentemedewerkers. De aanpak van problemen als schulden bij RSZ, de
belastingen, banken, leveranciers etc… vragen een gespecialiseerde aanpak die veelal niet kan
worden aangeboden door de lokale overheden en OCMW’s. Grote steden hebben meer budget en
meer medewerkers die ze kunnen opleiden in gespecialiseerde vakgebieden en ook daar zien we
samenwerkingsakkoorden met VZW Dyzo omdat niemand zich alleen door dit administratief
mijnenveld wil wagen.
Kleinere gemeenten en OCMW’s hebben uiteraard minder budget dan grootsteden als Gent,
Antwerpen, Geraardsbergen en Ninove maar omdat het ook hun wettelijke plicht is iedereen in
nood, en dus ook zelfstandigen, te helpen kunnen zij beroep doen op deze VZW voor opleidingen,
het oplossen van specifieke cases, huisbezoeken, etc…
Deze samenwerkingsovereenkomsten zijn niet gratis maar met een gering budget kan men al beroep
doen op diverse opleidingen, advies op maat, volledige afhandeling van meerdere specifieke cases,
etc…
Reeds 123 lokale besturen sloten al enige vorm van samenwerkingsovereenkomst af waaronder
Zwalm, Merelbeke, Melle, Zottegem, Gavere, Sint-Lievens-Houtem etc…
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Armoede onder zelfstandigen blijft een taboe en Open Vld plus wil als partij met een hart voor de
ondernemer dit thema zeker niet uit de weg gaan.
Ongetwijfeld heeft ook het OCMW van Oosterzele al vragen gehad met betrekking tot zelfstandigen
in nood.
De samenleving heeft geen baat bij faillissementen, familiedrama’s, en een sputterende economie.
Laat Oosterzele samen met VZW Dyzo een anker voor zelfstandigen in moeilijkheden zijn.
De gemeenteraad,
BESLUIT
Artikel 1. Zich principieel akkoord te verklaren om een samenwerkingsovereenkomst met de vzw
Dyzo aan te gaan.
Artikel 2. De diensten van het OCMW in kennis te stellen van deze principebeslissing
Artikel 3. I.s.m. de in te kantelen diensten van het OCMW te bekijken welke de beste
samenwerkingsvorm kan zijn om te voldoen aan de vragen in Oosterzele zodat een kwalitatieve
dienstverlening voor zelfstandigen in nood te allen tijde kan gegarandeerd worden.

2. Principebeslissing over de aanleg van een petanquebaan te
Moortsele
TOELICHTING
Midden februari heeft OKRA Moortsele een schrijven gericht aan het College van Burgemeester en
Schepenen met de vraag of het mogelijk is twee petanquebanen aan te leggen in deelgemeente
Moortsele, meer specifiek ter hoogte van het lokaal aan de Heemkring in de Kloosterstraat.
Verschillende deelgemeenten hebben reeds dergelijke banen op hun grondgebied en Okra vraagt om
dit nu ook in Moortsele te willen voorzien.
Een petanquebaan houdt onze medioren en senioren (maar ook jongeren) in beweging. De kost voor
de aanleg van dergelijke banen is minimaal.
Daarom stelt onze Open Vld plus-fractie voor in te gaan op deze vraag.
De gemeenteraad,
BESLUIT
Artikel 1. Zich principieel akkoord te verklaren om een petanquebaan aan te leggen op grondgebied
Moortsele
Artikel 2. De gemeentelijke diensten samen te laten bekijken met het bestuur van OKRA en de
Heemkring welke locatie hier best voor geschikt is.
Artikel 3. Het College van Burgemeester en Schepenen te machtigen verdere uitvoering te geven aan
deze principebeslissing.
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3. Vraag om uitleg aan het College van Burgemeester en
Schepenen of de gemeente bereid is om een belastingscan door
te voeren
Bij de aanvang van de nieuwe legislatuur binnen een aantal maanden, zullen de meeste steden en
gemeenten opnieuw hun belastingreglementen ter goedkeuring moeten voorleggen aan de
gemeenteraad. Vaak lopen deze reglementen immers af in 2019. Dit is het uitgelezen ogenblik om
deze belastingreglementen opnieuw tegen het licht te houden en bij te sturen, rekening houdend
met de meest recente wetgeving, rechtspraak en inzichten uit de sector.
Bij het screenen van belastingreglementen is het belangrijk om niet uitsluitend te kijken naar het
reglement zelf, maar ook naar het volledige proces. Het beoogde resultaat is immers pas bereikt
wanneer de beoogde fiscale ontvangsten onbetwist op de rekening van de gemeente staan.
Daarom kan het erg zinvol zijn om ook het controle-en taxatieproces te onderzoeken aan de hand
van de modeldocumenten die onze gemeente nu hanteer, waarbij ook best de behandeling van
eventuele administratieve beroepen wordt bekeken. Ook het invorderingsproces mag niet uit het
oog worden verloren. Een uitvoerbare titel is immers pas financieel nuttig wanneer die ook efficiënt
kan worden ingevorderd.
Uit een thema-audit van de gemeentelijke belastingen en retributies van Audit Vlaanderen blijkt dat
dit een belangrijk aandachtspunt is.
Vandaar volgende vragen:
1. Hoe luidt het advies van de financiële dienst over de uitvoering van dergelijke scan?
2. Wat is de visie hierop van het College van Burgemeester en Schepenen?
3. Is men bereid om dergelijke scan te laten uitvoeren, in voorbereiding van de nieuwe
reglementen die in 2019 moeten worden gestemd?

4. Vraag om uitleg aan het College van Burgemeester en
Schepenen over het energieverbruik in de gemeentelijke
gebouwen.
Onze buurgemeente Gavere is erin geslaagd om een kleine 100 ton minder CO2 uit te stoten per jaar,
En dit dankzij het energiezorgplan dat in samenwerking met Eandis tot stand kwam.
Van 2013 tot vandaag heeft de gemeente al bijna 725.000 euro in energiezorg geïnvesteerd. Het plan
van aanpak bestaat uit drie grote luiken:
•gebouwen energiezuinig maken
•minder energie verbruiken
•duurzame energie opwekken
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Voor elk gebouw werd onderzocht welke renovatiewerken het meest interessant zijn: energieefficiënte stookplaatsen en/of energiezuinige verlichtingssystemen, de regeling van de gebouwen
aanpassen, zonnepanelen plaatsen, enzovoort.
Dat zijn mooie resultaten.
Onze fractie had dan ook graag vernomen
1) of het bestuur zicht heeft op de vooruitgang die ons bestuur de voorbije jaren heeft geboekt
op vlak van energie-efficiëntie.
2) welke maatregelen werden deze legislatuur genomen binnen welke gemeentelijke diensten?
3) wat de verbruikscijfers (niet alleen in €, maar ook KWh,…) zijn van de verschillende
gemeentelijke entiteiten (incl AGB) op vlak van energie over de jaren 2014 tem 2017.

5. Vraag om uitleg aan het College van Burgemeester en
Schepenen over de herinrichting van de schoolomgeving Pelgrim
te Scheldewindeke
De voorbije maanden en jaren werden de paaltjes langs het voetpad ter hoogte van het klooster aan
de Pelgrim te Scheldewindeke met regelmaat van de klok afgereden, meestal door afdraaiende
vrachtwagens richting Balegem. De chauffeurs kunnen daar dikwijls weinig of niets aan doen. Het is
vooral door de plaatsing van de paaltjes en de inrichting van de weg.
Onze fractie kaartte het dossier intussen meermaals aan, zowel in de verkeerscommissie als op de
gemeenteraad. Eind januari gaf ik nogmaals de suggestie mee om vb de paaltjes te verplaatsen,
zonder de veiligheid van de schoolgaande kinderen in gevaar te brengen. Al tijdens de
werkzaamheden bij de heraanleg van de weg haalde ik aan dat de draaicirkel voor grote
vrachtwagens wellicht heel moeilijk zou zijn. In de praktijk blijkt dit nu ook een knelpunt te zijn.
In januari gaf bevoegd schepen Meuleman mee dat dat het schepencollege sinds 2012 de vraag heeft
gesteld aan AWV, het Vlaamse Gewest, bevoegd voor deze weg. Maar er kwam geen schot in de
zaak. AWV stelde steeds “De beugels zijn er om het voetpad te beschermen. Door de beugels
achteruit te plaatsen komt er een loopvlak vrij tussen de rijweg en de beugels. Indien kinderen zich
daar begeven, lopen ze acuut gevaar om aangereden te worden, mede door uitzwenken van
achterzijde zwaar verkeer.”
Toen midden maart de afgereden paaltjes van januari net werden hersteld, reed een vrachtwagen ze
op 14 maart opnieuw af. Wij hebben toen ook rechtstreeks contact opgenomen met Agentschap
Wegen en Verkeer om een herinrichting te bewerkstelligen. Daarop kregen we eind maart al een
eerste antwoord:
“Het Agentschap Wegen en Verkeer zal uw voorstel om de paaltjes anders te plaatsen
bekijken. Om de verkeersveiligheid te garanderen worden de paaltjes voorlopig
teruggeplaatst op de huidige locatie.”
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Deze week liet AWV ons weten dat in samenspraak met de gemeente Oosterzele is beslist om dit
kruispunt te vernieuwen. De afgereden paaltjes worden dan ook niet langer teruggeplaatst, gezien
de herinrichting.
Onze fractie is tevreden dat er eindelijk schot komt in dit dossier dat al heel lang aansleept. AWV is
bereid om aan de herinrichting te werken, en dat is goed nieuws. Graag hadden we vernomen:
1) Hoe zien de plannen voor de aanpassingen er concreet uit?
2) Kunnen deze plannen desgevallend samen nog bekeken worden? We gaan er van uit dat de
aanpassingen zeker de veiligheid voor de kinderen die naar school gaan garandeert.
3) Op welke termijn worden de aanpassingswerken voorzien?
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