Dagorde gemeenteraad
Zitting van 19 februari 2020

ons kenmerk:

datum 11-2-2020

Geachte raadsleden,
We hebben de eer u voor de eerste maal uit te nodigen tot het bijwonen van de
vergadering van de gemeenteraad van woensdag 19 februari 2020 om 20.00 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis van Oosterzele, Dorp 1, 9860 Oosterzele, met
onderstaande agenda.
In opdracht,

Borchert Beliën
Algemeen directeur

Hilde De Sutter
Voorzitter

AGENDA
OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuren notulen van de gemeenteraadszitting van 23 januari 2020
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
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.
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2. Interne zaken - Vaststellen beleidsverklaring inzake welzijn op het werk
De werkgever staat ervoor in dat er een welzijnsbeleid wordt gevoerd.
Aan de raad wordt gevraagd de beleidsverklaring inzake welzijn op het werk vast te
stellen.
3.

Grondgebiedszaken - Principiële toestemming cameratoezicht op het openbaar
domein
De wet van 21 maart 2018 heeft het cameragebruik voor politiediensten geïntegr eerd in
de Wet op het Politieambt. In tijd gaat deze aanpassing quasi samen met de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van 25 mei 2018 en de wet tot regeling van
de private en bijzondere veiligheid van 2 oktober 2017. In artikel 25/4,§1 staat d at er een
voorafgaande principiële toestemming van de gemeenteraad nodig is alvorens de
camera’s kunnen/mogen ingezet worden.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.
4.

Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Aanduiden van de gemeentelijke
vertegenwoordiger voor de Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek wijziging besluit van 25 april 2019
Ingevolge de aanduiding van schepen Christ Meuleman als lid voor de raad van bestuur in
de zitting van 23 mei 2019, dienen de vertegenwoordigers voor de algemene vergadering
van de Sociale Huisvestingsmaatschappij “SHM Denderstreek” zoals aangeduid in de
zitting van 25 april 2019 opnieuw te worden aangeduid.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de vertegenwoordigers aan te duiden.
5.

Grondgebiedszaken - Goedkeuren kaderovereenkomst met Imewo met het oog
op het leveren van ondersteuningsactiviteiten gericht op energiebesparing,
(hernieuwbare) energie en energie-efficiëntie
Reeds op 22 juni 2011 werd een kaderovereenkomst afgesloten met Imewo. Ingevolge de
fusie tussen Eandis en Infrax wordt thans een nieuwe kaderovereenkomst aangeboden
die ingaat op 1 januari 2020.
Deze kaderovereenkomst heeft tot doel het organiseren van ondersteuningsactiviteiten
gericht op energiebesparingen en van de daartoe dienende investeringen op niveau van
(hernieuwbare) energie en energie-efficiëntie (energiediensten) ten behoeve van het
lokaal bestuur in haar streven naar een optimale energiebeheersing in haar patrimonium.
Om dit doel te bereiken zal Fluvius de overheidsopdrachten uitschrijven, gunnen en
toewijzen en toezien op de uitvoering van deze opdrachten. Het gemeentebestuur heeft
zelf de keuze welke mogelijke opdrachten worden voorgelegd aan Fluvius.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze nieuwe overeenkomst goed te keuren.
6.

Grondgebiedszaken - Principebeslissing tot opmaak RUP 10 'Zonevreemde
sportrecreatie'
In iedere deelkern wenst de gemeente de bestaande basisinfrastructuur voor voetbal te
behouden. De gemeente wil daarvoor de mogelijkheid aanbieden dat kinderen voetbal
kunnen spelen in de eigen kern en dit op fiets- en wandelafstand van de woning. Enkel op
die manier kunnen verplaatsingen beperkt worden en krijgt de jeugd de kans om zich
zelfstandig naar de sport-, recreatie-, of jeugdactiviteit te begeven. Vooral voor de
allerkleinsten is dit van groot belang. De opmaak van dit RUP past ook binnen de visie om
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de leefbaarheid van elke kern op peil te houden. De gemeente ziet dit als een
basisuitrusting voor de leefbaarheid van de kernen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.
7. Grondgebiedszaken - Goedkeuren Lokaal Functioneel Fietsroutenetwerk
Om het Lokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (LFF) in de praktijk uit te werken vraagt de
Provincie Oost-Vlaanderen, dienst mobiliteit, om dit plan goed te keuren door de
gemeenteraad.
Door deze goedkeuring kan de Deputatie subsidies toekennen voor de aanleg en
verbetering van fietspaden op dit Lokaal Functioneel Fietsroutenetwerk.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.
8. Grondgebiedszaken - Kennisname ontwerp fietsplan 2020-2030
Toelichting ter zitting door schepen Christ Meuleman.
Het fietsgebruik in Vlaanderen zit duidelijk in de lift en ook Oosterzele wil het fietsgebruik in
de gemeente ondersteunen door de fietser een belangrijke en veilige plaats te geven in het
mobiliteitsgebeuren. De opmaak van een fietsplan kan hieraan tegemoet komen.
Dit plan omvat niet alleen infrastructurele en fietsstimulerende maatregelen, maar het wil
daarnaast ook een fietscultuur creëren.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van dit punt.
9.

Grondgebiedszaken - Kennisname initiatief inzake het verfraaien van kasten
voor nutsvoorzieningen
Toelichting ter zitting door schepen Christ Meuleman.
Verschillende nutskasten staan verspreid op het grondgebied van Oosterzele, het zijn de
kunststofkasten met daarin technische apparatuur voor elektriciteit- of gasdistributie.
Meestal staan ze dan ook nog eens noodgedwongen opgesteld in het midden van een
dorpsplein. Maar eigenlijk ontsieren deze nutskasten het dorpszicht door hun grijze en
saaie uitstraling.
Het komt wenselijk voor om die nutskasten in een nieuw kleedje te steken. We ontvingen
onlangs een prijs van VVOG als ‘Bijenvriendelijke gemeente’. De bedoeling is nu om dit
thema extra in de kijker te plaatsen door het aanbrengen van kleine kunstwerken op de
nutskasten.
Het verfraaien zorgt voor een opwaardering van het straatbeeld of vormt een
meerwaarde voor een wijk.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van dit punt.
10. Vrije Tijd - Kennisnemen van de organisatie van de Buitenspeeldag in 2020 en
Roefeldag 2.0 in 2021
Toelichting ter zitting door schepen Elsy De Wilde
De dienst sport en jeugd, vanaf medio maart versterkt met een sportpromotor, legt
momenteel de laatste hand aan het vrije tijdsaanbod voor de zomervakantie van 2020.
Nieuw vanaf dit jaar is de organisatie van de buitenspeeldag op woensdag 22 april. De
buitenspeeldag komt er in de plaats van Superkinderdag, die dit jaar niet meer wordt
georganiseerd.
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Verder buigt de dienst zich over de organisatie van Roefel 2.0 , voorzien in het najaar van
2021. Meer duiding daaromtrent volgt van zodra beschikbaar.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van dit punt.
11. Woon- & Leefomgeving - Kennisnemen van daling restafvalcijfer sinds de
invoering van gewichtsdiftar
Toelichting ter zitting door burgemeester Johan Van Durme.
In 2018 besliste de gemeente Oosterzele in samenwerking met ILvA om het proefproject
rond gewichtsdiftar op te starten. De beslissing werd genomen omdat Oosterzele tot dan
steeds de slechtste cijfers liet optekenen met betrekking tot de aangeboden hoeveelheid
restafval in vergelijking met de andere gemeenten van het werkingsgebied.
Met trots kunnen we na twee jaar (invoering 1 januari 2018) besluiten dat deze keuze
zijn vruchten heeft afgeworpen. Wie goed sorteert, wordt beloond met een lagere factuur!
Bovendien verliezen we inwoners met een tijdelijke of permanente hogere afvalfactuur
niet uit het oog. Deze groepen (jonge ouders en personen omwille van medische redenen)
krijgen een tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming wordt rechtstreeks gestort op de
afvalrekening.
De invoering van de gewichtsdiftar heeft ervoor gezorgd dat Oosterzele een
donkergroene vlek geworden is binnen het Vlaamse afvallandschap!
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van dit punt.
BESLOTEN ZITTING
12. Grondgebiedszaken - Goedkeuren akte tot aankoop van grond te
Poststraat/Pastorieberg
Ter realisatie van een verkeersveiligere schoolomgeving voor VBS Balegem moet een deel
van een perceel grond aangekocht worden op de hoek Pastorieberg - Poststraat. De
strook, gelegen voor de rooilijn, wordt ingelijfd bij het openbaar domein en voorzien van
een voetpad en fietspad. In de gemeenteraad van 12 september 2019 werd akkoord
gegaan met de principiële aankoop en werd het college van burgemeester en schepenen
gemachtigd alle handelingen te stellen tot het verwerven van de grond. Op 23 januari
werd de compromis goedgekeurd door de gemeenteraad. In deze zitting wordt de akte
voorgelegd ter goedkeuring.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.
13. Grondgebiedszaken - Vaststellen samenstelling GECORO
De nieuwe Gecoro wordt samengesteld na de installatie van de nieuwe gemeenteraad.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.
______________________________________________________________________________________________________
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