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De voorzitter van de gemeenteraad,

In toepassing van artikel 22 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en artikel 3, $1 en 52
van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, stelt volgende aanvullende punten
vast voor de gemeenteraad van 24 oktober 201,8.

Op bevel :

De algemeen directeur, De Voorzitter,

Borchert Beliën Hilde De Sutter

OPENBARE ZITTING

VRAAG OM UITTEG VAN GEMEENTERAADSLEDEN

V 1. VRAAG VAN GROEN OVER OPVOLGING VRAAG ROND ZONNEDELEN
GEMEENTERADEN VAN 2B FEBRUARI EN 18 APRIL 2018

De vraag in concreto als bijlage.

V 2. VRAAG VAN GROEN OVER AANKONDIGING AANKOOP DIENSTWAGEN OP CNG

De vraag in concreto als bijlage.

V 3. VRAAG VAN GROEN OVER PTANNEN MET POLITIE, OCMW EN GEMEENTEDIENSTEN
De vraag in concreto als bijlage.

V 4. VRAAG VAN GROEN OVER PROBLEEM SPANNING TUSSEN HET PLAATSEN VAN
PRIVÉ CAMERA'S EN HET RESPECTEREN VAN DE PRIVACY

De vraag in concreto als bijlage.



V 5. VRAAG VAN GROEN OVER CAMERA'S VOOR TRAIECTCONTROTE OP N42
De vraag in concreto als bijlage.

V 6. VRAAG VAN GROEN OVER BRIEF GEMEENTE OMTRENT DE N42
De vraag in concreto als bijlage.



 

 

 

Aan de Voorzitter van de Gemeenteraad en de 

Gemeentesecretaris, 

Gemeente Oosterzele, 

Dorp 1 

9860 Oosterzele 

 

 

Oosterzele, 19 oktober 2018 

 

Gelieve, gelet op art. 3 §1 van het Huishoudelijk Reglement, volgend(e) agendapunt(en) toe 

te voegen aan de agenda van de gemeenteraadszitting van woensdag 24 oktober 2018. 

 

OPENBARE ZITTING 

 

VRAGEN OM UITLEG: 

 

Opvolging vraag rond zonnedelen gemeenteraden van 28 februari en 18 april 2018 

 

Op de GR van 28 februari en 18 april jl stelde Groen voor dat Oosterzele zich zou inschrijven 

in het principe van Zonnedelen: lokale overheden en burgers participeren samen in het 

investeren in zonnepanelen. 

De meerderheid beloofde te onderzoeken welke daken van openbare gebouwen in 

aanmerking komen voor het plaatsen van zonnepanelen. 

 

Is er ondertussen een inventaris van die daken? Wil de gemeente zich inschrijven in het 

principe van zonnedelen?  

 

Aankondiging aankoop dienstwagen op CNG. 

 

Een week voor de verkiezingen kondigt de meerderheid de aankoop van twee dienstwagens 

op CNG aan. De electorale bedoeling van dergelijke aankondiging is duidelijk.  

Blijft dit bij een eenmalige punctuele actie of is dit een stap in een ruimer plan? Wat is dit 

ruimer plan? Wat zijn de volgende stappen? 

Waar gaan die wagens tanken? 

 



 

 

Plannen met politie, OCMW en gemeentediensten 

 

In aanloop van de verkiezingen kondigde de burgemeester met veel poeha het plan aan om, 

naast de gemeentediensten, het OCMW en de politie onder te brengen in één gebouw, 

gelegen aan het huidige gemeentehuis. 

Wanneer dacht de meerderheid dit punt toe te lichten op de gemeenteraad?  Welke timing 

wordt voorzien? Hoe denkt de meerderheid dit te betalen? Wordt  door de centralisatie de 

afstand tussen de diensten en de burger niet vergroot? 

 

Probleem spanning tussen het plaatsen van privé camera’s en het respecteren van de 

privacy 

 

Een aantal jaren geleden stelde Groen de vraag naar een aanpak in verband met het gebruik 

van camera’s door privé personen die ook de privacy van andere mensen schenden. Volgens 

de meerderheid moest dit punt bekeken worden op het niveau van de politiezone. De 

burgemeester zelf ging dit punt op die raad aankaarten. Welke visie wordt binnen onze 

politiezone toegepast? 

 

Camera’s voor trajectcontrole op N42 

 

Heeft het bestuur er enig idee van wanneer deze camera’s zullen werken? 

 

Brief gemeente omtrent de N42 

 

Op woensdag 10 oktober kregen inwoners uit de wijk den Anker en Gijzenzele een brief in 

de bus aangaande de problematiek van de N42. Welke verrassende wending in het dossier 

rechtvaardigt hert verspreiden van een officiële brief? In welke mate gaat het hier om 

misbruik van gemeentelijke fondsen voor het verspreiden van een meerderheidsstandpunt 

in een dossier dat momenteel muurvast zit? Is de gemeente van plan de uitgaven voor 

dergelijke brief (kopiëerkosten en het uurlonen van het  gemeentepersoneel dat de brieven 

ronddroeg tijdens de werkuren) te verhalen op  de kas van de verkiezingsuitgaven van de 

CD&V en de NVA ? 

 

 

 

 



 

 

 

Voor Groen Oosterzele 

Barbara Redant & Roswitha Gerbosch 


