
 

Dagorde gemeenteraad 

Zitting van 18 april 2018 

 

  ons kenmerk: 1145 datum 10-4-2018 
  Sec&Onthaal/  

 

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 18 april 2018 om 19.30 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        Hilde De Sutter 

 

OPENBARE ZITTING 

1. GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 1 MAART 2018 
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 gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 
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2. FINANCIËN - OPNIEUW VASTSTELLEN BUDGET 2018 
Voor het begin van ieder financieel boekjaar stelt de gemeenteraad op basis van het 
meerjarenplan het budget van de gemeente vast. Het budget 2018, omvattende een beleidsnota 
en een financiële nota, en de toelichting bij het budget 2018 werden aan de gemeenteraad 
voorgelegd op 14 december 2017. 

De gouverneur nam kennis op 19 februari 2018 van het gemeenteraadsbesluit houdende de 
vaststelling van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2018 en formuleerde daarbij 
opmerkingen. De gouverneur vraagt in de eerstvolgende gemeenteraad de correcte schema’s 
opnieuw vast te stellen. 

Toelichting ter zitting door de Financieel Directeur. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt vast te stellen 

3. INFRASTRUCTUUR - GOEDKEUREN VAN HET GEACTUALISEERD GEMEENTELIJK 
MOBILITEITSPLAN, DEFINITIEVE VASTSTELLING 

Na de voorlopige goedkeuring van het geactualiseerde beleidsplan tijdens de gemeenteraad 
van 30 augustus 2017 en het voeren van een openbaar onderzoek is het plan voorgelegd aan 
de regionale mobiliteitscommissie op 19 februari 2018. Het plan is positief geadviseerd zodat 
de gemeenteraad dit definitief kan vaststellen. Na de vaststelling door de gemeenteraad wordt 
het plan gepubliceerd in het staatsblad zodat het in werking kan treden. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

4. INFRASTRUCTUUR - KENNISNEMEN VAN STARTNOTA N42 
Door studiebureau Sweco en het agentschap van Wegen en Verkeer wordt de startnota 
voorgelegd voor de omvorming van de gewestweg N42 tot primaire weg op het wegvak tussen 
de E40 en de N46. De startnota werd gunstig geadviseerd op de Regionale Mobiliteitscommissie 
(RMC) op 20 november 2017 en werd ter kennisgeving voorgelegd aan de verkeerscommissie 
op 22 januari 2018.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van dit punt.  

5. WOON- & LEEFOMGEVING - GOEDKEUREN VAN VOORLOPIGE AANVAARDING 
COMPENSATIE RUP EN RUP OPEN KOUTERS 

De gemeente heeft vanaf de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
verschillende uitvoeringsplannen goedgekeurd en zo een groot deel van de bindende 
bepalingen van het GRS gerealiseerd. 

Veel van deze plannen zijn gelegen in herbevestigd agrarisch gebied. Zowel voor de provincie 
als voor ruimte Vlaanderen moeten deze ingenomen gebieden gecompenseerd worden. In 
totaal moet 13,77 ha landbouwgrond gecompenseerd worden. 

Het GRS voorziet de omvorming van twee WUG-gebieden naar landbouwgrond. Een restgebied 
in Gijzenzele en het gebied in Balegem tussen Kattenberg / Krekelberg. 

Na overleg met Duurzame landbouwontwikkeling kunnen wij ± 6 ha compenseren. Duurzame 
Landbouwontwikkeling gaat hiermee akkoord en eist niet de compensatie van de totale 
oppervlakte. De gemeente heeft de zones grondig onderzocht en het maximaal te compenseren 
gebied aangeduid.  Deze compensatie mag gebruik worden bij de opmaak van andere 
uitvoeringsplannen zonder dat er nieuw onderzoek moet gevoerd worden. 

Aansluitend bij het WUG Gijzenzele ligt een openkoutergebied (totale oppervlakte ± 72 ha). 
Ruimte Vlaanderen vond dit een ideale aangelegenheid om dit in één RUP op te nemen en zo 
ook het openkouterlandschap te vrijwaren van bebouwing. 
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Dit uitvoeringsplan zorgt ervoor dat de landelijkheid en openheid van Oosterzele behouden en 
gevrijwaard blijft. Toekomstgericht kunnen aansluitende kouters dit beeld nog versterken. 

Dit zal deel uitmaken van een nieuw te realiseren uitvoeringsplan. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

6. WOON- & LEEFOMGEVING - GOEDKEUREN VAN PRINCIPEBESLISSING TOT HET 
GEDEELTELIJK VERPLAATSEN VAN DE VOETWEG NR 83 (SCHEERWEGEL) TE 
OOSTERZELE. 

Om uit onverdeeldheid te treden willen de eigenaars van een perceel de woning slopen en 
verkavelen. Hiervoor moet de voetweg deels worden verlegd. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

7. WOON- & LEEFOMGEVING - GOEDKEUREN VAN VOORLOPIGE AANVAARDING 
GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN AMBACHTELIJKE ZONE II 

Het College wenst een nieuwe ambachtelijke zone te realiseren. Deze ambachtelijke zone staat 
in het teken van de herlocalisatie van zonevreemde bedrijven, plaats bieden aan jonge starters 
en nieuwe bedrijven met een oppervlakte van ± 6,5 ha. Verder wordt voorzien in de aanleg van 
een nieuw containerpark (5000 m²) en een parking in functie van de schoolomgeving (ca 2500 
m²). De totale oppervlakte bedraagt ± 7,5 ha met inbegrip van de wegenis. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

8. WOON- & LEEFOMGEVING - VASTSTELLEN BIJZONDERE POLITIEVERORDENING 
BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN ACTIVITEITEN TIJDENS HET WK VOETBAL 
2018 

Van 14 juni tot en met 15 juli gaat in Rusland het WK voetbal 2018 door. Ook onze nationale 
ploeg neemt deel aan dit toernooi. Dit kan als gevolg hebben dat er nevenactiviteiten 
georganiseerd worden voor een ruimer publiek of in groepsverband waarbij een bijkomend 
risico kan ontstaan voor de openbare orde en veiligheid.  

Vanuit de politiezone kregen wij het advies om de organisatie van deze activiteiten te 
reglementeren via een bijzondere politieverordening, daarbij rekening houdend met de nog 
steeds van toepassing zijnde ‘Omzendbrief OOP 42bis van 25 mei 2016; betreffende het 
uitzenden van voetbalwedstrijden op een groot scherm op het Belgisch grondgebied en de 
organisatie van evenementen gelieerd aan voetbal’. 

Om redenen van uniformiteit werd één bijzondere politieverordening opgemaakt voor de vier 
gemeenten uit de zone. Daarom wordt gevraagd aan de gemeenteraad om deze verordening 
ook voor Oosterzele goed te keuren.  

9. RAAD EN COMMISSIES - VERKIEZING LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET 
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF DE KLUIZE OP BASIS VAN EEN VOORDRACHTSAKTE 

Ten gevolge van het ontslag van twee leden van de raad van bestuur van de CD&V-fractie dient 
de gemeenteraad over te gaan tot de benoeming van twee nieuwe leden van de raad van 
bestuur.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 
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10. COMMUNICATIE & ICT - GOEDKEUREN VAN HET REGLEMENT OP GEBRUIK VAN 
CITI'S DOOR VERENIGINGEN 

Gemeente Oosterzele zal in het voorjaar tien Citi’s plaatsen verspreid over de deelgemeenten. 
De ene zijde wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden; de achterzijde wordt ingezet als extra 
mogelijkheden voor verenigingen om te afficheren. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

11. ONDERWIJS - GOEDKEUREN VAN HET DECRETAAL DEEL VAN HET 
SCHOOLWERKPLAN VAN DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL OOSTERZELE 

Het schoolwerkplan is het document van de school waarin naast het pedagogisch project 
allerhande gegevens, afspraken en maatregelen zijn opgenomen met betrekking tot 
organisatorische en inhoudelijke aspecten van het aangeboden onderwijs; 

Het schoolwerkplan is tevens het centraal document van de school waaruit allerhande plannen, 
zoals nascholingsplan, beleidsplannen, jaarplan, zorgplan,… zijn opgebouwd. Het is een middel 
voor het schoolbestuur om het schoolteam aan te zetten op planmatige wijze en doelgericht te 
werken aan de onderwijsopdracht; 

Door de lichte aanpassing van het pedagogisch project, de wijziging van rapportering van het 
leerproces van de leerlingen en de verdere uitwerking van het zorgbeleid dient het decretaal 
gedeelde van het schoolwerkplan te worden aangepast.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het decretaal deel van het schoolwerkplan goed te 
keuren. 

12. ONDERWIJS - GOEDKEUREN VAN DE ICT-POLICY VOOR GEMEENTELIJK ONDERWIJS 
In navolging van de ICT-policy voor het gemeentepersoneel wordt er nu ook een ICT policy 
opgesteld voor het onderwijzend, administratief en beleidsondersteunend personeel van het 
gemeentelijk onderwijs. 

De goede werking van een organisatie is sterk afhankelijk van de vlotte en doeltreffende 
werking van de Informatie en CommunicatieTechnologie (ICT) en de manier waarop 
personeelsleden ermee omgaan. 

Daarom worden naast de algemene afspraken die in de deontologische code zijn voorzien ook 
afspraken gemaakt vanuit welke waarden en normen de gebruikers omgaan met ICT en welk 
gedrag daaraan voldoet. Deze afspraken worden opgelijst in de ICT-policy als bijlage bij deze 
beslissing. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

V 1. VRAAG VAN OPEN VLD PLUS OVER DE VERVOERSREGIO'S 
Deze vraag werd in de gemeenteraadszitting van 1 maart 2018 uitgesteld en wordt bijgevolg 
opnieuw geagendeerd.  

 ____________________________________________________________________________________________________________  
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