Dagorde gemeenteraad
Zitting van 21 november 2018

ons kenmerk: 6766
Sec&Onthaal/

datum 13-11-2018

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 21 november 2018 om 20.00 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 Algemeen directeur,

De Voorzitter,

Borchert Beliën

Hilde De Sutter

OPENBARE ZITTING
1.

GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 24 OKTOBER
2018
De notulen van de vergadering van de gemeenteraad worden onder de
verantwoordelijkheid van de algemeen directeur 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 algemeen directeur.
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.
2.

TOEKENNEN GEMEENTELIJKE DOTATIE AAN DE POLITIEZONE REGIO RHODE EN
SCHELDE VOOR 2019
De gemeentelijke dotatie voor 2019 aan de politiezone bedraagt 1 344 507,94 euro.
In toepassing van artikel 40 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst op twee niveaus moet de gemeenteraad over de dotatie
stemmen die aan het lokaal politiekorps moet worden toegekend en die aan de politiezone
wordt gestort.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.
3. KENNISNAME BUDGETWIJZIGING 2018/1 VAN HET OCMW OOSTERZELE
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de voorliggende
budgetwijziging 2018/1 van het OCMW. Deze wijziging past binnen het goedgekeurde
meerjarenplan.
4.

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND - KENNISNEMEN DAGORDE,
VASTSTELLEN MANDAAT VAN VERTEGENWOORDIGER EN BEPALEN VAN
STANDPUNTEN VOOR DE ALGEMENE VERGADERING SOLVA OP 12 DECEMBER
2018
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 vast te stellen en zijn standpunten voor de komende algemene
vergadering van 12 december 2018 te bepalen.
5.

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND - KENNISNEMEN DAGORDE,
VASTSTELLEN MANDAAT VAN VERTEGENWOORDIGER EN BEPALEN VAN
STANDPUNTEN VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING ILVA OP 17
DECEMBER 2018
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 gevraagd kennis te willen nemen van de dagorde, een
vertegenwoordiger vast te stellen en zijn standpunten voor de komende buitengewone
algemene vergadering en algemene vergadering van 17 december 2018 te bepalen.
6.

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND - FARYS- AANDUIDEN VAN
VERTEGENWOORDIGER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN TMVW (IC) OP 21 DECEMBER 2018
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 vast te stellen en zijn standpunten voor de komende buitengewone
algemene vergadering van 21 december 2018 te bepalen.
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7.

WOON- & LEEFOMGEVING - GOEDKEUREN VAN PRINCIEPSBESLISSING TOT
OPENBARE VERKOOP VAN RESTPERCEEL IN DE KLAPROOSSTRAAT
De verkoop betreft een restperceel overgedragen door de Merelbeekse sociale woningen
(nu Habitareplus) na realisatie van de verkaveling Boterbloem/ Klaproosstraat. Het stuk
grond heeft zijn openbaar nut verloren.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.
8.

WOON- & LEEFOMGEVING - GOEDKEUREN VAN PRINCIEPSBESLISSING TOT
OPENBARE VERKOOP VAN EEN RESTPERCEEL IN DE VIERBUNDERSTRAAT
De verkoop betreft een restperceel na realisatie van de verkaveling Kluizestraat/
Vierbunderstraat, binnen het bijzonder plan van aanleg Hettingen. Het stuk grond heeft
zijn openbaar nut verloren.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.
9.

WOON- & LEEFOMGEVING - DEFINITIEF AANVAARDEN RUP 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. Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 14 mei 2018 tot en met 12
juli 2018.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.
10. PERSONEEL
GOEDKEUREN
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
VOOR
TECHNISCHE ONDERSTEUNING "TOEZICHT" TUSSEN DE GEMEENTE OOSTERZELE
EN DE STAD ZOTTEGEM TEN BEHOEVE VAN DE SAMWD ZOTTEGEM
In zitting van 20 juni 2018 keurde de gemeenteraad de overeenkomst tot oprichting van
een Interlokale Vereniging Stedelijke Academie Muziek Woord en Dans (SAMWD) goed.
Deze overeenkomst gaat in per 1 september 2018.
Het komt wenselijk voor om het toezicht op de vestigingsplaats te Oosterzele te laten
uitvoeren door een technisch beambte die reeds aangesteld is door de gemeente
Oosterzele. Dit maakt het echter noodzakelijk om met de stad Zottegem goede afspraken te
maken omtrent: 01/dagelijkse leiding, arbeidsplaats en arbeidstijd; 02/ personeelskosten;
03/aansprakelijkheid; 04/ evaluatie van het personeel; 05/ geschillen; 06/ duur en
beëindiging van de overeenkomst. Het uitgangspunt van de overeenkomst is dat de
gemeente Oosterzele de juridische werkgever is en dat de stad Zottegem voor 19/38sten
over de technisch deskundige “toezichter” kan beschikken.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.
11. PERSONEEL - GOEDKEUREN OVEREENKOMST OVER TERBESCHIKKINGSTELLING
TUSSEN DE GEMEENTE OOSTERZELE EN STAD ZOTTEGEM VAN EEN TECHNISCHE
BEAMBTE VANAF 1 DECEMBER 2018
Aansluitend
op
het
besluit
betreffende
de
goedkeuring
van
een
samenwerkingsovereenkomst voor technische ondersteuning “toezicht” tussen de
gemeente Oosterzele en de Stad Zottegem ten behoeve van de SAMWD Zottegem wordt aan
de raad een terbeschikkingstellingsovereenkomst voorgelegd. Dit gebeurt in uitvoering
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van de wet van 24 juli 1997 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter
beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. Deze overeenkomst
regelt de duur en voorwaarden van de ter beschikking stelling van een technisch beambte
“toezichter” met werkpost te Oosterzele.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.
12. VASTSTELLEN VAN DE FEESTDAGEN EN VERPLICHTE VERLOFDAGEN VOOR HET
GEMEENTEPERSONEEL TIJDENS HET DIENSTJAAR 2019
Ingevolge art. 177. §1 van de gemeentelijke rechtspositieregeling komt het aan de
gemeenteraad toe om hieromtrent een besluit te treffen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt vast te stellen.
13. AKTE NEMEN TIJDELIJKE VERHINDERING VAN DE BURGEMEESTER
De burgemeester was tijdelijk verhinderd.
In toepassing van artikel 63 van het gemeentedecreet dient de gemeenteraad hiervan akte
te nemen.
T 1. TOEGEVOEGD VOORSTEL VAN BESLISSING OP VOORSTEL VAN OPEN VLD PLUS:
PRINCIPEBESLISSING OM VANUIT DE GEMEENTELIJKE OVERHEID MEE DE KAART
TE
TREKKEN
VAN
BEWEGINGSVRIENDELIJKE
EN
GEDEELDE
SCHOOLSPEELPLAATSEN, OM ZO O.M. JEUGDBEWEGINGEN EXTRA SPEELRUIMTE
TE BIEDEN
In Oosterzele kunnen de schoolruimtes en speelplaatsen nog optimaler benut worden. Er
zijn reeds verschillende scholen die al gebruikt worden door verenigingen, maar die kaart
kan nog meer getrokken worden. Wij vragen aan het bestuur om principieel akkoord te
gaan met de keuze om werk te maken van gedeelde schoolspeelplaatsen voor de afdelingen
van het gemeentelijk onderwijs en ook positief samen te werken met scholen van andere
netten op de gemeente die deze kaart willen trekken.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.
______________________________________________________________________________________________________
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