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Aan de Voorzitter van de Gemeenteraad en de
Gemeentesecretaris,
Gemeente Oosterzele,
!

Dorp 1
9860 Oosterzele

Oosterzele, 19 januari 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 januari 2018.
OPENBARE ZITTING
Statiegeldalliantie
Oosterzele kampt reeds geruime tijd met zwerfvuil, in het bijzonder blikjes die achteloos
worden weggeworpen in weiden of akkers en zo een gevaar vormen voor landbouwdieren.
Daarnaast oogt het zwerfvuil niet echt proper. Bovendien misloopt de industrie heel wat
grondstoffen (blikjes, maar ook plastic flesjes) die kunnen herbruikt worden. Om de
inzameling van hiervan te stimuleren wordt al langer gewag gemaakt van het invoeren van
statiegeld. Onlangs sloot TestAankoop zich bij de Statiegeld-alliantie aan, een NederlandsVlaamse samenwerking die overheden wil aanzetten om het probleem structureel op te
lossen. Uiteindelijk kan alleen zo de vervuiling van straten, bermen en zeeën aangepakt.
Tenslotte kunnen de kosten van zwerfafval beter bij het verpakkende bedrijfsleven gelegd
worden, dan bij burgers en lokale overheden. Grondstoffen zijn sowieso schaars en de
toekomst die duurzaam is, is op basis van een circulaire economie: hergebruik in plaats
van wegwerp.
Is het bestuur bereid om deze Alliantie te onderschrijven en zo de druk te verhogen om
met uitbreiding van statiegeld het zwerfafvalprobleem aan te pakken?

Voor Groen Oosterzele
Barbara Redant & Roswitha Gerbosch
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Bijkomende vragen Open Vld plus
Gemeenteraad 25 januari 2018

Vraag 1
Het nieuw systeem inzake ophaling van afval heeft de voorbije maanden al voor heel wat
vraagstelling gezorgd.
a) Onze fractie heeft er zowel op de vorige gemeenteraden als op de vergaderingen
van de Raad van Bestuur van Ilva voor gepleit om het restafval van kmo's ook
nog steeds toe te laten in het nieuwe ophaalsysteem in Oosterzele.
Wij er nog steeds van overtuigd dat het duidelijk is dat dit zou moeten kunnen.
Het Vlaams Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval zegt
daarover letterlijk het volgende:
3.5.2.1 Vergelijkbare bedrijfsafvalstromen waarvoor een bestaande
inzamellogistiek gebruikt kan worden (bijvoorbeeld huis aan huis of
brengmethode op korte afstand)
Voor kmo's met beperkte hoeveelheden bedrijfsafval kan het efficiënter zijn als ze
een beroep kunnen doen op bestaande gemeentelijke inzamelsystemen. Voor
beperkte hoeveelheden selectief ingezamelde afvalfracties kan de tussenkomst
van een privépartner een hoge kost betekenen. Het uitvoeringsplan stimuleert alle
lokale besturen om bedrijven die dat wensen toe te laten tot hun inzamelkanalen
(huis aan huis of brengmethode op korte afstand), maar beperkt tot het afval dat
qua aard, samenstelling en hoeveelheid te vergelijken is met huishoudelijk afval.
Op die manier streeft de Vlaamse overheid ook bij bedrijven naar meer selectieve
inzameling.
Bedrijven hebben steeds de keuze om een beroep te doen op de gemeentelijk
georganiseerde ophaling of in zee te gaan met een zelfgekozen inzamelaar.
Op de gemeenteraad van december heeft de meerderheid aangegeven dit te
willen onderzoeken. Toch werd in de jongste editie van de gemeentelijke
informatiebrochure nog héél expliciet gesteld dat deze groep gebruikers niet
toegelaten wordt.
b) Bij het vastleggen van de tarieven hebben we aangegeven dat de proefperiode te
kort was om een correct beeld te krijgen op het aantal kg afval dat normaal in de
verschillende types containers zit. Uitgangsprincipe was immers dat er gemiddeld
geen meerkost mocht zijn voor de Oosterzelenaar. De proefperiode liep normaal
tot eind november 2017.
We vragen reeds geruime tijd aan Ilva bijkomend cijfermatereriaal over de
gewichten van de containers. We hebben dit nog niet ontvangen. Op 5 december
liet de directeur van Ilva weten “De cijfers over de inzamelingen momenteel
verwerkt door ons datacentrum.”
c) Bij de inwerkingtreding van het nieuwe systeem zijn hier en daar toch wel wat
problemen opgedoken.
Vandaar volgende vragen.
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1. Wat is de stand van zaken over het deeldossier ophaling van restafval voor de
vergelijkbare restafvalstromen? Er is intussen ook bijeenkomst geweest van
het directiecomité. De decreetgever is duidelijk. Wanneer mag een oplossing
verwacht worden?
2. Graag ontvingen we (schriftelijk/digitaal) een overzicht van de cijfers
(gewicht) van alle ophalingen van restafval sinds begin van de registratie tot
31 december 2017. Graag met opsplitsing per type container + mogelijkheid
om na te kijken welke container hoeveel maar werd opgehaald
(geanonimiseerd).
3. Welke problemen zijn allemaal opgedoken bij de opstart van het systeem op 2
september. Graag ook een overzicht van het aantal containers dat nog niet (of
foutief) gechipt was.

Vraag 2
Op de gemeenteraad van 25 januari wordt een nieuwe financiële beheerder aangesteld. De
procedure daartoe heeft heel wat voeten in de aarde gehad.
Binnenkort moet er ook gekozen worden voor 1 secretaris/algemeen directeur. De gezamenlijke
ambtelijke aansturing voor gemeente en OCMW is namelijk één van de pijlers waarop het Decreet
Lokaal Bestuur gebaseerd is. Volgens de overgangsbepalingen van het decreet lokaal bestuur moet
de gemeente uiterlijk tegen 1 augustus 2018 een algemeen directeur, respectievelijk financieel
directeur aanstellen. De financieel directeur wordt nu aangesteld. Op de procedure voor de
algemeen directeur heeft de gemeenteraad momenteel nog geen zicht.
Is er tegen 1 augustus 2018 geen algemeen directeur, dan wordt de beslissing over de
gemeenteraadsverkiezingen getild en komt het aan de nieuw verkozen gemeenteraad toe om de
algemeen directeur te kiezen. Intussen wordt de secretaris met de meeste anciënniteit in de functie
van secretaris, van rechtswege aangesteld als waarnemend algemeen directeur.
Graag had onze fractie vernomen wat de stand van zaken is in dit dossier en welke intenties het
College van Burgemeester en Schepenen heeft.

Vraag 3
Op de gemeenteraad van 27 september 2017 heeft onze fractie volgende vraag gesteld over
burgerparticipatie bij jongeren:
Voor onze fractie is en blijft inspraak van de burger een belangrijk item. Vorige legislatuur
dienden we vb. een voorstel in om vooraf aan de gemeenteraad burgers vragen te kunnen
laten stellen. Dit is een mogelijkheid die het gemeentedecreet toeschrijft.
Daarnaast bekijken we ook steevast of over beslissingen desgevallend een advies werd
gevraagd aan de adviesraden.
We pleiten ervoor om het beleid van onderuit mee vorm te geven, via burgerparticpatie. Met
inspraak van de burger, ook van de allerjongsten.
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Recent hebben minister van jeugd Sven Gatz en minister van binnenlands bestuur Liesbeth
Homans hiervoor een gratis tool ter beschikking gesteld: de jeugdmonitor.
Lokale besturen kunnen deze monitor gebruiken om te peilen naar wat kinderen en jongeren
wensen, welke problemen ze ondervinden, wat ze leuk of vervelend vinden in de buurt: is er
genoeg plaats om te spelen? Kan je op een veilige manier naar school? Wat kan je er doen in
je vrije tijd?
De resultaten van de anonieme bevragingen geven lokale besturen zicht op wat er reilt en
zeilt in de leefwereld van jongeren en maakt het mogelijk om het beleid meer kindvriendelijk
te maken: meer speelruimte, veiliger en makkelijker onderweg, een propere en aangename
woonomgeving.
Vandaar volgende vragen:
1. Is de meerderheid bereid om via de tool kinderen en jongeren de komende 6 maand te
bevragen in onze gemeente en de resultaten hiervan voor te leggen aan de gemeenteraad?
Dit kan belangrijk zijn voor het uittekenen van toekomstig beleid.
a. Zo ja, wil het schepencollege advies vragen aan de jeugddienst en de jeugdraad over
welke mogelijke manieren om de jongeren te bevragen het meest opportuun zijn; in de
scholen; op het speelplein, in jeugdbewegingen, de bib, muziek- en balletscholen,… of een
combinatie?
b. Zo neen, waarom niet?
De schepen van jeugd heeft toen geantwoord dit punt uit te stellen naar de volgende gemeenteraad,
zodat de jeugddienst de nodige tijd wordt gegeven om te onderzoeken wie als
projectcoördinator kan worden aangesteld. Op de volgende gemeenteraad zou dan een definitieve
goedkeuring worden geagendeerd.
We zijn intussen 4 maand verder. Voor onze fractie is inspraak geen loze belofte. Graag vernamen we
de stand van zaken en het standpunt van het schepencollege over onze eerdere vraag.

Namens Open Vld plus
Filip Michiels
Fractieleider
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