
  

    

  ons kenmerk: datum 20-2-2019 

    

 

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 februari 2019 om 20.00uur 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. Goedkeuren notulen van de gemeenteraadszitting van 13 december 2018 

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.  

 

 
 

 

Dagorde gemeenteraad 
 

Zitting van 28 februari 2019 
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2. Goedkeuren notulen van de gemeenteraadszitting van 28 januari 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.  

3. Raad en commissies - Akte nemen van de beëindiging van de periode van 
verhindering en vervanging van een gemeenteraadslid  

Het Arrest van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen van 7 januari 2019 schorste een 
gemeenteraadslid gedurende de periode van één maand. Voor de duur van de schorsing 
verkeert het raadslid in een staat van verhindering zoals vermeld in artikel 14 van het 
decreet over het lokaal bestuur. De schorsing trad in werking op 28 januari 2019 na de 
eedaflegging van de betrokkene als raadslid. Aansluitend werd overgegaan tot de 
installatie van een vervangend gemeenteraadslid zolang de toestand van verhinderin g 
door de betrokkene duurde.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de beëindiging van de periode 
van verhindering van de betrokkene en van de beëindiging van het mandaat van het 
vervangend gemeenteraadslid. 

4. Raad en commissies - Akte nemen van eedaflegging van een  schepen in handen 
van de burgemeester 

Op basis van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 44, leggen de 
schepenen, voor ze hun mandaat aanvaarden, de eed af in openbare vergadering van de 
gemeenteraad in handen van de burgemeester. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiervan akte te nemen. 

5. Raad en commissies -  Akte nemen ontslag van een gemeenteraadslid, installatie 
van een gemeenteraadslid en tevens beëdiging in handen van de voorzitter van 
de gemeenteraad 

Raadslid Wilfried Verspeeten dient zijn ontslag in als gemeenteraadslid. Aan de raad wordt 
gevraagd hiervan akte te nemen, over te gaan tot de installatie van een gemeenteraadslid 
en de beëdiging in handen van de voorzitter van de gemeenteraad.  

6. Raad en commissies - Vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden 

Op basis van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 6 §7, wordt 
onmiddellijk na de eedaflegging de rangorde van de gemeenteraadsleden vastgesteld. Aan 
de raad wordt gevraagd om de rangorde van de gemeenteraadsleden vast te stellen.  
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7. Raden en commissies - Dankwoord aan uittredende gemeenteraadsleden 

Met de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 28 januari jl. eindigde meteen ook het 
mandaat van 10 gemeenteraadsleden. Een dankwoord voor hun jarenlange inzet voor de 
Oosterzeelse gemeenschap is op zijn plaats. 

 

BESLOTEN ZITTING 

8. Interne zaken - Benoemen in vast verband van een financieel directeur met 
ingang van 1 februari 2019 

De proefperiode van de financieel directeur eindigde op 31 januari 2019. Aangezien de 
eindbeoordeling door de leden van het evaluatiecomité gunstig is, wordt aan de 
gemeenteraad gevraagd om mevrouw Elke Demeulenaere te benoemen in vast verband in 
het ambt van financieel directeur.  

OPENBARE ZITTING 

9. Interne zaken - Akte nemen eedaflegging van de Algemeen directeur  

De heer Borchert Beliën werd op 20 juni 2018 aangesteld als algemeen directeur. Hij dient 
in handen van de voorzitter van de gemeenteraad de volgende eed af te leggen:  « Ik zweer 
de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen». 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiervan akte te nemen. 

10. Interne zaken - Akte nemen eedaflegging van de adjunct-algemeen directeur  

Mevrouw Marijke de Meyer werd op 20 juni 2018 aangesteld als adjunct- 
algemeendirecteur. Zij dient in handen van de voorzitter van de gemeenteraad de volgende 
eed af te leggen: «Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen».  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiervan akte te nemen. 

11. Interne zaken - Akte nemen eedaflegging van de financieel directeur 

In navolging van de aanstelling van mevrouw Elke Demeulenaere als financieel directeur 
dient ook zij in handen van de voorzitter van de gemeenteraad de volgende eed af te leggen: 
« Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen». 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiervan akte te nemen. 

12. Interne zaken - Vaststellen van het begrip 'dagelijks bestuur' 

De gemeenteraad stelt vast welke uitgaven onder het begrip ‘dagelijks bestuur’ vallen. Voor 
deze uitgaven delegeert de gemeenteraad aldus zijn bevoegdheid aan het college.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

13. Interne zaken - bepalen van de voorwaarden m.b.t. de visumverplichting van 
voorgenomen financiële verbintenissen 

De gemeenteraad bepaalt de voorwaarden waaronder de financieel directeur controle 
uitoefent op de wettigheid en regelmatigheid van beslissingen van de gemeente die een 
financiële uitgave impliceren. Daarnaast kan de gemeenteraad bepaalde categorieën van 
verrichtingen uitsluiten van de visumverplichting. 
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

14. Raad en commissies – Oprichten en goedkeuren samenstelling van een 
gemeenteraadscommissie - Algemeen beleid 

Ingevolge de start van de nieuwe legislatuur dient de gemeenteraad zich uit te spreken 
over de oprichting en samenstelling van bovenvermelde gemeenteraadscommissie volgens 
de modaliteiten zoals vervat in artikel 37 van het decreet lokaal bestuur. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

15. Raad en commissies – Oprichting en goedkeuren samenstelling van een 
gemeenteraadscommissie - Verkeerscommissie 

Ingevolge de start van de nieuwe legislatuur dient de gemeenteraad zich uit te spreken 
over de oprichting en samenstelling van bovenvermelde gemeenteraadscommissie volgens 
de modaliteiten zoals vervat in artikel 37 van het decreet lokaal bestuur. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

16. Raad en commissies – Oprichting en goedkeuren samenstelling van een 
gemeenteraadscommissie - Huisvestingscommissie 

Ingevolge de start van de nieuwe legislatuur dient de gemeenteraad zich uit te spreken 
over de oprichting en samenstelling van bovenvermelde gemeenteraadscommissie volgens 
de modaliteiten zoals vervat in artikel 37 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

17. Aanstellen van de gemeentelijke vertegenwoordigers in de vervoerregio 
Vlaamse Ardennen 

De Vlaamse regering gaf op 21 december 2018 zijn goedkeuring aan een ontwerpdecreet 
betreffende de basisbereikbaarheid. Bij de implementatie van dit decreet wordt het Vlaams 
gewest opgedeeld in vijftien vervoerregio’s. Bij de beslissing van de Vlaamse regering op 20 juli 
2018 zijn de vervoerregio’s afgebakend, Oosterzele maakt deel uit van de vervoerregio Vlaamse 
Ardennen. Aan elk lid van de vervoerregio wordt gevraagd een vertegenwoordiger aan te stellen, 
zowel op bestuurlijk niveau als op administratief niveau. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd 
een vertegenwoordiger aan te duiden in dit overlegplatform.  

18. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Kennisnemen van de dagorde, 
vaststellen van het mandaat van vertegenwoordiger en bepalen van 
standpunten voor de bijzondere algemene vergadering Westlede op dinsdag 19 
maart 2019 om 18 uur  

Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad voor elke algemene vergadering het 
mandaat van zijn vertegenwoordigers moet vaststellen. Aan de raad wordt dan ook gevraagd 
kennis te willen nemen van de dagorde, het mandaat van de  vertegenwoordiger vast te stellen 
en zijn standpunten voor de komende bijzondere algemene vergadering van 19 maart 2019 om 
18 uur te bepalen. 
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19. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Kennisnemen van de dagorde, 
vaststellen van het mandaat van vertegenwoordiger en bepalen van 
standpunten voor de buitengewone algemene vergadering van Imewo op 19 
maart 2019 

Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad voor elke algemene vergadering 
het mandaat van zijn vertegenwoordigers moet vaststellen. Aan de raad wordt dan ook 
gevraagd kennis te willen nemen van de dagorde, het mandaat van de vertegenwoordiger 
vast te stellen en zijn standpunten voor de komende buitengewone algemene vergadering 
van 19 maart 2019 te bepalen. 

20. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Kennisnemen van de dagorde, 
vaststellen van het mandaat van vertegenwoordiger en bepalen van 
standpunten voor de bijzondere algemene vergadering Cipal op 22 maart 2019 

Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad voor elke algemene vergadering 
het mandaat van zijn vertegenwoordigers moet vaststellen. Aan de raad wordt dan ook 
gevraagd kennis te willen nemen van de dagorde, het mandaat van de vertegenwoordiger 
vast te stellen en zijn standpunten voor de komende bijzondere algemene vergadering van 
22 maart 2019 te bepalen. 

21. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Kennisnemen van de dagorde, 
vaststellen van het mandaat van vertegenwoordiger en bepalen van 
standpunten voor de algemene vergadering TMVW op 22 maart 2019 

Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad voor elke algemene vergadering 
het mandaat van zijn vertegenwoordigers moet vaststellen. Aan de raad wordt dan ook 
gevraagd kennis te willen nemen van de dagorde, het mandaat van de vertegenwoordiger 
vast te stellen en zijn standpunten voor de komende algemene vergadering van 22 maart 
2019 te bepalen. 

22. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Kennisnemen van de dagorde, 
vaststellen van het mandaat van vertegenwoordiger en bepalen van 
standpunten voor de buitengewone algemene vergadering Solva op 28 maart 
2019 

Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad voor elke algemene vergadering 
het mandaat van zijn vertegenwoordigers moet vaststellen. Aan de raad wordt dan ook 
gevraagd kennis te willen nemen van de dagorde, het mandaat van de vertegenwoordiger 
vast te stellen en zijn standpunten voor de komende algemene vergadering van 28 maart 
2019 te bepalen. 

23. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Kennisnemen van de dagorde, 
vaststellen van het mandaat van vertegenwoordiger en bepalen van 
standpunten voor de algemene vergadering Veneco op 28 maart 2019 

Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad voor elke algemene vergadering 
het mandaat van zijn vertegenwoordigers moet vaststellen. Aan de raad wordt dan ook 
gevraagd kennis te willen nemen van de dagorde, het mandaat van de vertegenwoordiger 
vast te stellen en zijn standpunten voor de komende algemene vergadering van 28 maart 
2019 te bepalen. 
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24. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Vaststellen van het mandaat van 
vertegenwoordigers voor de algemene vergadering en raad van bestuur van 
ILVA 

Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad voor elke algemene vergadering 
het mandaat van zijn vertegenwoordigers moet vaststellen. Aan de raad wordt dan ook 
gevraagd het mandaat van de vertegenwoordigers vast te stellen voor de algemene 
vergadering en de raad van bestuur. Door de latere installatie van de gemeenteraad kon er 
geen mandaat meer aangeduid worden voor de eerste algemene vergadering van 19 
februari 2019.  

25. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Erfgoedcel Viersprong Land van 
Rode - Aanduiden van de gemeentelijke vertegenwoordigers en goedkeuren van 
de wijziging aan de statuten  

Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad voor elke algemene vergadering 
het mandaat van zijn vertegenwoordigers moet vaststellen. Erfgoedcel Viersprong nodigt 
de gemeente Oosterzele uit om 2 afgevaardigden met een hart voor erfgoed aan te stellen 
als lid van haar Raad van Bestuur, namelijk een afgevaardigde met beslissende stem en een 
afgevaardigde met raadgevende stem. De afvaardiging van de leden met beslissende stem 
per gemeente staat nu ook open voor burgmeesters, schepenen en gemeenteraadsleden. 
Daarnaast duidt elke deelnemende gemeente één afgevaardigde aan als lid met 
raadgevende stem.  Deze afgevaardigden zijn steeds raadsleden in de deelnemende 
gemeenten, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het 
college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn. De Erfgoedcel Viersprong vraagt ook de 
goedkeuring van de meest recente statutenwijziging. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

26. Intergemeentelijk samenwerkingsverband -Wijk-werken4 - Aanduiden van de 
gemeentelijke vertegenwoordigers 

Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad voor elke algemene vergadering 
het mandaat van zijn vertegenwoordigers moet vaststellen. Wijk-Werken4 nodigt de 
gemeente Oosterzele uit om één vertegenwoordiger, effectief en plaatsvervanger, uit de 
meerderheid en één vertegenwoordiger, effectief en plaatsvervanger, uit de oppositie aan 
te duiden. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

27. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Aanduiden gemeentelijke 
mandataris voor het bekkenbestuur Benedenschelde 

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 
juni 2018 bepaalt dat in het bekkenbestuur minstens een gemeentelijk mandataris van elke 
gemeente, waarvan het grondgebied geheel of gedeeltelijk deel uitmaakt van het bekken, 
zetelt. Naar aanleiding van de installatie van de nieuwe gemeenteraad wordt de gemeente 
gevraagd een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden voor het 
bekkenbestuur Benedenschelde.  

28. Grondgebiedzaken - Goedkeuren van princiepsbeslissing tot openbare verkoop 
van een restperceel in de Vierbunderstraat 
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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 de openbare verkoop 
goed te keuren.  

29. Grondgebiedzaken - Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze - 
parkeertoezicht plaatsen met beperkte parkeertijd - maximaal 30 minuten  

In het kader van de opdracht “parkeertoezicht plaatsen met beperkte parkeertijd - 
maximaal 30 minuten” werd een bestek met nr. TD2019-157 opgesteld door het 
departement Grondgebiedszaken. Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze 
van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

30. Woon- & Leefomgeving - Toetreding tot het Europese Burgemeestersconvenant 
en participatie in het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanden - kennisnemen 
besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 februari 2019 

Het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie is in de eerste plaats ontstaan om de 
inspanningen van lokale overheden bij de uitvoering van duurzaam energiebeleid te 
onderschrijven en te ondersteunen. In navolging hiervan streeft het provinciebestuur van 
Oost-Vlaanderen naar klimaatneutraliteit en klimaatbestendigheid tegen 2050 en in haar 
goedgekeurd klimaatplan schuift de Provincie vijf speerpunten naar voor om deze 
klimaatdoelstellingen te halen. De Provincie Oost-Vlaanderen en SOLVA zijn door Europa 
erkend als regionaal coördinator van het Burgemeestersconvenant en kunnen in die 
hoedanigheid de steden en gemeenten op hun grondgebied ondersteunen bij het realiseren 
van de doelstellingen uit het Burgemeestersconvenant. Lokale besturen zijn dus een 
belangrijke schakel in het hele klimaatgebeuren. Het college van burgemeester en 
schepenen wenst haar betrokkenheid formeel om te zetten in daden en besliste tijdens de 
zitting van 12 februari 2019 de principiële toetreding tot het Europese 
Burgemeestersconvenant. In deze aangelegenheid is het belangrijk dat gemeenten hun 
krachten bundelen om zodoende de slagkracht te vergroten. Bovendien kunnen we ook 
heel wat leren van elkaar. Hiervoor werd eveneens de participatie in het laatste projectjaar 
van het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen (opgericht door SOLVA i.s.m. de 
Provincie) met focus op instap in een regionaal netwerk rond Klimaat & Energie en de 
uitvoering van de klimaatmaatregelen goedgekeurd.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiervan kennis te nemen. 

31. Cultuur - Goedkeuren van prijssubsidiereglement 2019 AGB De Kluize 

Om economisch leefbaar te zijn is het nodig dat het Autonoom Gemeentebedrijf De Kluize 
vanwege de Gemeente Oosterzele prijssubsidies ontvangt als vergoeding voor het recht van 
toegang tot de sportinfrastructuur en de eigen culturele programmatie te Oosterzele.  

In die optiek werd door het college van burgemeester en schepenen een ontwerp van 
prijssubsidiereglement uitgewerkt. Dit prijsreglement wordt periodiek geëvalueerd en kan 
door de gemeenteraad desgewenst worden aangepast. Op basis van de ramingen in het 
budget 2019 werd door de bevoegde diensten een voorstel van prijssubsidiereglement 
opgemaakt, inclusief een aangepaste prijssubsidiefactor.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om dit prijssubsidiereglement goed te keuren. 
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32. Communicatie & ICT - Kennisnemen van de raamovereenkomst van de Vlaamse 
Gemeenschap voor het netwerk 

Toelichting ter zitting door Schepen Marleen Verdonck.  

33. Receptie naar aanleiding van de eedaflegging van de directeurs van de gemeente 

De algemeen directeur, adjunct-algemeen directeur en de financieel directeur bieden een 
kleine receptie aan naar aanleiding van hun eedaflegging.  

 ______________________________________________________________________________________________________  

Pagina 8 van 8




