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Geachte raadsleden, 
 
We hebben de eer u voor de eerste maal uit te nodigen tot het bijwonen van de vergadering 
van de gemeenteraad van donderdag 28 maart 2019 om 20.00 uur in de raadzaal van het 
gemeentehuis van Oosterzele, Dorp 1, 9860 Oosterzele, met onderstaande agenda. 
 
In opdracht, 
 

 
 

Borchert Beliën Hilde De Sutter 
Algemeen directeur Voorzitter 
 
 

 AGENDA  
 

OPENBARE ZITTING 

1. Raad en Commissies - Goedkeuren notulen van de gemeenteraadszitting van 28 
februari 2019 

De notulen van de vergadering van de gemeenteraad worden onder de verantwoordelijkheid 
van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig artikelen 277 en 278 van het decreet 
lokaal bestuur. 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. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

2. Raad en Commissies - Goedkeuren heroprichten en aanduiden van gemeentelijke 
vertegenwoordigers in een gemeentelijke adviesraad 

Ingevolge de start van de nieuwe legislatuur dient de gemeenteraad zich, conform het decreet 
lokaal bestuur, uit te spreken over de oprichting en samenstelling van gemeentelijke 
adviesraden en overlegstructuren. Die hebben als opdracht op regelmatige en systematische 
wijze het gemeentebestuur te adviseren. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de bestaande 
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adviesraden opnieuw op te richten en de politieke vertegenwoordigers in elke adviesraad 
goed te keuren. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

3. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Kennisnemen van de gezamenlijke 
voordrachtlijst van 15 kandidaat-bestuurders voor de raad van bestuur van Cipal 
NV en aanduiden van de individuele vertegenwoordiger voor de gemeente 
Oosterzele 

Op 22 januari 2019 werd de gemeente Oosterzele uitgenodigd op de bijzondere algemene 
vergadering van Cipal van 22 maart 2019 met op de agenda de vervanging van de raad van 
bestuur van Cipal. In de gemeenteraadszitting van 28 februari 2019 werden de 
vertegenwoordigers aangeduid voor de algemene vergadering. Bij deze eerste oproeping was 
er nog geen zekerheid over de wijze waarop de raad van bestuur samengesteld zou worden. 
Cipal liet per mail op 21 februari weten de procedure te volgen die ABB voorstelt.  Het 
bevoegde orgaan van elke deelnemer keurt afzonderlijk de gezamenlijke voordrachtlijst van 
15 kandidaat-bestuurders goed. Hetzelfde orgaan duidt de vertegenwoordiger aan in de 
algemene vergadering en verschaft deze een mandaat zodat de voorgedragen bestuurders 
aangesteld kunnen worden. Elke deelnemer duidt uit de gezamenlijke lijst zijn 
vertegenwoordiger aan, indien mogelijk uit het eigen bestuur. Als er geen vertegenwoordiger 
uit het eigen bestuur op de gezamenlijke voordrachtlijst is opgenomen, duidt de deelnemer 
een andere voorgedragen bestuurder als vertegenwoordiger aan. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de vertegenwoordigers aan te duiden. 

4. Intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLVA - Aanduiden van de 
gemeentelijke vertegenwoordiger in het beheerscomité van de 
Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk 

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur wordt het gemeentebestuur Oosterzele gevraagd 
een nieuwe vertegenwoordiger aan te duiden in het beheerscomité van de 
Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. In het 
schrijven van 21 januari 2019 vraagt Solva om binnen het bestuur een persoon aan te duiden 
die de gemeente als werkgever vertegenwoordigt in het beheerscomité. Beslissingen 
genomen binnen het beheerscomité zijn bindend voor alle participerende besturen. Het 
nieuw samengesteld beheerscomité komt samen op 2 april 2019. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een vertegenwoordiger aan te duiden. 

5. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Aanduiden van de gemeentelijke 
vertegenwoordigers in de sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard CVBA 

Ingevolge de nieuwe legislatuur dienen alle vertegenwoordigers en kandidaat-bestuurders in 
de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden opnieuw aangesteld te worden. Voor 
Volkshaard CVBA dient de gemeenteraad een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering aan te duiden en twee kandidaat bestuurders 
Raad van Bestuur (1 man en 1 vrouw) voor te dragen. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om vertegenwoordigers aan te duiden. 

6. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Aanduiden van de gemeentelijke 
vertegenwoordigers in de sociale huisvestingsmaatschappij Kleine Landeigendom 
- Het Volk 

Ingevolge de nieuwe legislatuur dienen alle vertegenwoordigers en kandidaat-bestuurders in 
de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden opnieuw aangesteld te worden. Voor Kleine 



Landeigendom - Het Volk CV dient de gemeenteraad een vertegenwoordiger en een 
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering aan te duiden en twee 
kandidaat bestuurders Raad van Bestuur (1 man en 1 vrouw) voor te dragen. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om vertegenwoordigers aan te duiden. 

7. Intergemeentelijk samenwerkingsverband -  Aanduiden van de gemeentelijke 
vertegenwoordigers  voor de regioraad van Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen 

De gemeenteraad besliste op 27 april 2016 om te participeren aan het 
samenwerkingsverband Streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen in het kader van het ESF-project 
“Versterkt Streekbeleid”. Voor de concrete uitvoering en opvolging van het project werd een 
overlegstructuur opgezet binnen Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen met een regioraad, een 
bestuurscomité, een operationele opvolggroep en vier thematische werkgroepen. In hun 
schrijven van 29 januari 2019 vraagt Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen het 
gemeentebestuur om een effectief en plaatsvervangend mandataris aan te duiden als 
vertegenwoordiger in de regioraad. Deze mandataris mag een lid van het college van 
burgemeester en schepenen zijn. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de vertegenwoordigers aan te duiden. 

8. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Interlokale vereniging 
Burensportdienst Schelde-Durme - Aanduiden van de gemeentelijke 
vertegenwoordigers 

Samen met de gemeente Berlare, Buggenhout, Destelbergen, Hamme, Laarne, Lebbeke, 
Lochristi, Melle, Merelbeke, Wachtebeke, Wetteren, Wichelen, Zele, de stad Dendermonde, 
Lokeren en de Provincie Oost-Vlaanderen maakt Oosterzele middels een intergemeentelijke 
samenwerkingsovereenkomst deel uit van de Interlokale Burensportdienst Schelde-Durme. 
Deze samenwerkingsovereenkomst werd aangegaan voor een periode van onbepaalde duur 
ingaand op 1 januari 2005. Ingevolge artikel 7 van deze samenwerkingsovereenkomst dient 
elke deelnemende gemeente de schepen van Sport af te vaardigen. De deelnemers kunnen 
eveneens een plaatsvervangende afgevaardigde aanstellen. De plaatsvervangend 
afgevaardigde moet een gemeenteraadslid zijn. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om vertegenwoordigers aan te duiden. 

9. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Aanduiden van vertegenwoordiger 
voor de algemene vergadering en goedkeuren voordracht kandidaat lid voor de 
raad van bestuur en/of voor een bestuurlijke commissie van VVSG 

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur wordt het gemeentebestuur Oosterzele 
uitgenodigd een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden 
voor de algemene vergadering van VVSG. Eind 2018 paste VVSG haar statuten aan waarbij het 
bestuursmodel hervormd werd in de richting van een meer participatief ledenmodel, met 
naast een raad van bestuur en een dagelijks bestuur ook verschillende bestuurlijke 
commissies en een jaarlijkse Staten-Lokaal. VVSG vraagt om eventueel ook voor de raad van 
bestuur en de bestuurlijke commissies voordrachten in te dienen. 
Voor de algemene vergadering vraagt VVSG bij voorkeur een lid van het college van 
burgemeester en schepenen als vertegenwoordiger af te vaardigen of de voorzitter van de 
gemeenteraad. Voor de raad van bestuur gaat de voorkeur naar een lid van het college van 
burgemeester en schepenen. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om vertegenwoordigers aan te duiden. 



10. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Aanduiden van de gemeentelijke 
vertegenwoordigers in vzw Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO) 

Ingevolge de nieuwe legislatuur dienen alle vertegenwoordigers en kandidaat-bestuurders in 
de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden opnieuw aangesteld te worden. 
Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO) vzw vraagt in zijn brief van 31 oktober 2018 aan 
de gemeenteraad om een vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergadering 
aan te duiden. 

11. Grondgebiedszaken - Desaffectatie van grond te Oosterzele, IZOO - Dorp 50 
Ter realisatie van een bouwproject ter hoogte van Dorp 50 dient een ruil te gebeuren van 
gronden. Om deze ruil mogelijk te maken dient eerst een desaffectatie te gebeuren van het 
openbaar domein. Door deze desaffectatie wordt het perceel openbaar domein omgezet tot 
privaat domein van de gemeente Oosterzele. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze desaffectatie goed te keuren. 

12. Grondgebiedszaken - Goedkeuren ontwerpakte en machtigen tot ruil van gronden 
ter hoogte van Dorp 50, IZOO 

Ter realisatie van een bouwproject te Oosterzele, Dorp 50, worden gronden geruild door de 
gemeente Oosterzele en  de Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek. Het ontwerpplan 
werd opgemaakt door het landmeter Viator bvba. De ruiling tussen voornoemde partijen 
gebeurt zonder enige opleg. De administratieve kosten worden gedragen door de SHM 
Denderstreek en NV Artenys. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze akte goed te keuren 
en de burgemeester en algemeen directeur te machtigen tot het ondertekenen van de 
definitieve akte. 

13. Burgerzaken -  Voorlopig vaststellen van een straatnaam - Goudsbloemstraat 
Recent werd een aanvraag gedaan voor een nieuwe straatnaam. 
Alvorens het overgaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek dient de 
gemeenteraad voorlopig een naam te aanvaarden. 
Na een openbaar onderzoek en advies van de cultuurraad zal de gemeenteraad de nieuwe 
straatnaam definitief kunnen aanvaarden. 
Aan de raad wordt gevraagd om de voorgestelde straatnaam voorlopig te aanvaarden 

14. Burgerzaken -  Voorlopig vaststellen van een straatnaam - Eindeken 
Recent werd een aanvraag gedaan voor een nieuwe straatnaam. 
Alvorens het overgaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek dient de 
gemeenteraad voorlopig een naam te aanvaarden. 
Na een openbaar onderzoek en advies van de cultuurraad zal de gemeenteraad de nieuwe 
straatnaam definitief kunnen aanvaarden. 
Aan de raad wordt gevraagd om de voorgestelde straatnaam voorlopig te aanvaarden 

15. Kennisnemen besluit van de algemeen directeur 2019/02 in verband met het 
opdragen van de bevoegdheid tot medeondertekening van fiscale attesten aan een 
personeelslid van de gemeente  

De algemeen directeur kan zijn bevoegdheid tot ondertekening of medeondertekening 
opdragen aan een of meer personeelsleden van de gemeente, tenzij de bevoegdheid 
betrekking heeft op de ondertekening van de notulen. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van dit punt. 



16. Vrijetijdszaken - Kennisnemen van deelname GILO Balegem aan projectoproep 
subsidie voor bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen 

In november 2018 werd een projectoproep gelanceerd voor bewegingsvriendelijke en 
gedeelde schoolspeelplaatsen. De Vlaamse overheid stelt middelen ter beschikking om 
speelplaatsen op te waarderen tot kwaliteitsvolle, duurzame en groene bewegingsvriendelijke 
buitenruimtes voor sport en spel. Daarnaast voorziet het project ook dat die speelplaats 
buiten de schooltijden ter beschikking staat van jeugdwerking, sportverenigingen of andere 
potentiële gebruikers uit je omgeving. Elk project kan daarvoor een subsidie van maximaal 15 
000 euro krijgen. De gemeenteraad verklaarde zich in de zitting van 21 november 2018 
principieel akkoord om deze projectoproep te ondersteunen. Het gemeentebestuur 
verstuurde een persmededeling en communiceerde deze oproep via het scholenoverleg. Voor 
GILO Balegem werd een subsidiedossier samengesteld en ingediend. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van dit punt. 
 ____________________________________________________________________________________________________________  


