Dagorde gemeenteraad
Zitting van 15 oktober 2020
ons kenmerk:

datum 7-10-2020

Geachte raadsleden,
We hebben de eer u voor de eerste maal uit te nodigen tot het bijwonen van de
vergadering van de gemeenteraad van donderdag 15 oktober 2020 om 20.00 uur
met onderstaande agenda. Deze vergadering zal volledig digitaal plaatsvinden en
zal kunnen gevolgd worden via audiovisuele livestream.
In opdracht,

Borchert Beliën
Algemeen directeur

Hilde De Sutter
Voorzitter

AGENDA
OPENBARE ZITTING
1.

Politieverordening – Coronavirus – Zitting van de gemeenteraad en Raad voor
Maatschappelijk Welzijn in digitale vorm op 15 oktober 2020 - Bekrachtigen
besluit burgemeester
Ter bestrijding van de verspreiding van Covid-19 nam de burgemeester het besluit de
gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 15 oktober 2020 digitaal te
organiseren achter gesloten deuren. Pers en publiek zullen de vergadering kunnen volgen
via de audiovisuele livestream.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit besluit te bekrachtigen.
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2.

Raad en commissies - Akte nemen tijdelijke verhindering van een
gemeenteraadslid van de CD&V-fractie, installatie van een vervangend
gemeenteraadslid en beëdiging in handen van de voorzitter van de
gemeenteraad
Gemeenteraadslid Evelien Roelekens van de CD&V-fractie vraagt de gemeenteraad akte te
nemen van verlof gedurende minimaal twaalf weken conform de mogelijkheden voorzien
in het decreet lokaal bestuur. Gedurende deze periode kan het raadslid niet aanwezig zijn
op de vergaderingen van de gemeenteraad en de gemeenteraadscommissies. Deze
tijdelijke verhindering loopt tot de terugkeer van de mandataris. In toepassing van artikel
12 van het decreet lokaal bestuur verzoekt gemeenteraadslid Evelien Roelekens van de
CD&V-fractie de gemeenteraad hiervan akte te laten nemen en in haar vervanging te
voorzien.
3. 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 gemeenteraad wordt gevraagd om de rangorde van de gemeenteraadsleden vast te
stellen.
4. Goedkeuren notulen van de gemeenteraadszitting van 3 september 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 om dit punt goed te keuren.
5.

Politieverordening- Coronavirus - mondmaskerverplichting - passende
maatregelen ter preventie van verdere verspreiding van het virus Bekrachtigen besluit van 6 oktober 2020
Bij besluit burgemeester werden op 6 oktober 2020 een aantal maatregelen genomen
inzake de verplichting tot het dragen van mondmaskers.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om in uitvoering van art. 134 van de Ni euwe
Gemeentewet de maatregelen van de burgemeester van 6 oktober 2020 te bekrachtigen.
6.

Raad en Commissies - Oprichten en goedkeuren samenstelling van een
gemeenteraadscommissie - Gemeenteraadscommissie Brandweer
Met het oog op de evaluatie van de samenwerking met de brandweer is het wenselijk een
gemeenteraadscommissie samen te stellen volgens de modaliteiten zoals vervat in artikel
37 van het Decreet Lokaal Bestuur dewelke de gemeenteraad kan adviseren in deze
aangelegenheid.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.
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7.

Raad en commissies - Goedkeuren van de deontologische code voor de lokale
mandatarissen van Oosterzele - wijziging beslissing van 14 december 2011
De deontologische code geeft lokale mandatarissen een kader waarbinnen ze hun
mandaat moeten uitoefenen. De code is een algemene leidraad voor lokale mandatarissen
om deontologisch zorgvuldig te kunnen handelen bij de uitoefening van het mandaat. De
commissie Algemeen beleid werkte deze deontologische code uit op basis van het model
van de VVSG en enkele goede praktijkvoorbeelden.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de deontologische code voor lokale
mandatarissen goed te keuren.
8.

Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Kennisnemen dagorde, vaststellen
mandaat van vertegenwoordiger en bepalen van standpunten voor de
buitengewone algemene vergadering van TMVS dv van 08 december 2020
Door de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 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 aan te duiden en zijn standpunten voor de komende algemene
vergadering van 08 december 2020 te bepalen.
9.

Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Kennisnemen dagorde, vaststellen
mandaat van vertegenwoordiger en bepalen van standpunten voor de
algemene vergadering in buitengewone zitting van Imewo op 14 december
2020
Door de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 moet de
gemeenteraad voor elke algemene vergadering het mandaat van zijn vertegenwoordigers
vaststellen.
Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van de dagorde, een vertegenwoordiger aan
te duiden en zijn standpunten voor de komende algemene vergadering in buitengewone
zitting van 14 december 2020 te bepalen.
10. Financiën - Goedkeuring dotaties 2021 Hulpverleningszone Centrum
De dotaties van de gemeenten aan de Hulpverleningszone Centrum worden jaarlijks
goedgekeurd door de gemeenteraad. In functie van het ontwerp van de begroting en de
door de gemeenten aanvaarde verdeelsleutel worden voor 2021 door de gemeente
Oosterzele volgende dotaties toegekend aan de Hulpverleningszone Centrum: (1) voor
exploitatie: 453.711,42 euro; (2) voor investeringen: 47.828,16 euro en (3) de bijdrage
voor de pensioenen: 1.688,49 euro.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.
11. Personeel - Goedkeuren van sectoraal akkoord 2020 voor lokale en provinciale
besturen
Het sectoraal akkoord 2020 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen
werd afgesloten op 8 april 2020. Dit akkoord omvat o.m. een koopkrachtverhoging voor
de personeelsleden van de lokale besturen:
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•

Verhoging van de maaltijdcheques vanaf 01 januari 2020, met een maximum van 100
euro per VTE
• Recurrente koopkrachtverhoging van 200 euro vanaf 01 januari 2020.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.
12. Interne zaken - Vaststellen van de feestdagen en verplichte verlofdagen voor
het gemeentepersoneel tijdens het dienstjaar 2021
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 goed te keuren.
13. Personeel - Goedkeuren delegatie rechtspositieregeling, organogram en
personeelsformatie aan college
Volgens het decreet is de bevoegdheid van de OCMW-raad met betrekking tot het
organogram, de personeelsformatie en de rechtspositieregeling geen exclusieve
bevoegdheid meer en kan ze gedelegeerd worden aan het vast bureau.
De personeelsformatie wordt in het Decreet Lokaal Bestuur niet meer opgelegd als een
verplicht instrument.
Het feit dat door de integratie gemeente en OCMW we in een snel veranderende omgeving
zitten, er sneller dient ingegrepen te worden als er zich opportuniteiten qua
personeelsverschuivingen voordoen en er meer wijzigingen nodig zijn, zijn de raden een
vertragende factor in dit proces. Het college en het vast bureau komt frequenter samen
waardoor we vlugger kunnen schakelen en er vlugger kan beslist worden.
Verder zijn personeelsaangelegenheden eerder een beheersmaatregel en horen ze op
operationeel niveau thuis.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.
14. Financiën - Vaststellen van het gewijzigd prijssubsidiereglement 2020 AGB De
Kluize
Autonoom Gemeentebedrijf De Kluize ontvangt vanwege de Gemeente Oosterzele
prijssubsidies 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
de meerjarenplanning 2020 werd door de bevoegde diensten een voorstel van
prijssubsidiereglement opgemaakt.
Uit de meest recente evaluatie bleek dat – mede door de corona problematiek - een
bijstelling noodzakelijk is i.f.v. de beoogde doelstellingen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.
15. Grondgebiedszaken - Goedkeuren van de elektronische verkoop via biddit van
restpercelen grond gelegen in Klaproosstraat & Vierbunderstraat
De verkoop betreft twee restpercelen die hun openbaar nut hebben verloren. Koop 1 is
een perceel grond (289,29 m²) gelegen in de Klaproosstraat en werd overgedragen aan de
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gemeente door de Merelbeekse sociale woningen (nu Habitare+) na realisatie van de
verkaveling Boterbloem-, Klaproosstraat. Koop 2 is een stuk grond (183,60 m²) gelegen
in de Vierbunderstraat. De instelprijs voor koop 1 bedraagt als volgt 54 000,00 euro. Voor
koop 2 bedraagt de instelprijs 18 665,00 euro.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd of zij akkoord gaan met deze elektronische
openbare verkoop via Biddit.
16. Grondgebiedszaken - Goedkeuren van de bezettingsovereenkomst met Infrabel
voor het gebruik van het fietspad gelegen tussen de Roosbroekstraat en de Van
Thorenburghlaan
De gemeente neemt langs de spoorweg tussen de Roosbroekstraat en de Van
Thorenburghlaan, 3900 m² grond in bezetting. Deze grond is eigendom van Infrabel. De
gronden worden gebruikt voor de realisatie van het lange afstandsfietspad F417. Zij
rekenen een jaarlijkse bezettingsvergoeding aan van 1 euro. Aan de gemeenteraad wordt
gevraagd deze bezettingsovereenkomst goed te keuren.
17. Grondgebiedszaken - Goedkeuren van de bezettingsovereenkomst met Infrabel
voor het gebruik van het fietspad gelegen tussen de Van Thorenburghlaan en
de Schellaertweg
De gemeente neemt langs de spoorweg tussen de Van Thorenburghlaan en de
Schellaertweg, 1300 m² grond in bezetting. Deze grond is eigendom van Infrabel. De
gronden worden gebruikt voor de realisatie van het lange afstandsfietspad F417. Zij
rekenen een jaarlijkse bezettingsvergoeding aan van 1 euro. Aan de gemeenteraad wordt
gevraagd deze bezettingsovereenkomst goed te keuren.
18. Grondgebiedszaken - Goedkeuren van de bezettingsovereenkomst met Infrabel
voor het gebruik van het fietspad gelegen tussen Kalle en Houte
De gemeente neemt langs de spoorweg tussen Houte en Kalle, 1645 m² grond in
bezetting. Deze grond is eigendom van Infrabel. De gronden worden gebruikt voor de
realisatie van het lange afstandsfietspad F417. Zij rekenen een jaarlijkse
bezettingsvergoeding aan van 1,00 euro. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze
bezettingsovereenkomst goed te keuren.
19. Infrastructuur - Vaststellen gemeentelijk aanvullend reglement op de politie
over het wegverkeer met betrekking tot modaliteiten voor de Dreef
Op het kruispunt Dreef met Spiegel worden de voorrangsdriehoeken en het verkeersbord
B1 (omgekeerde driehoek) vervangen door een stopstreep met bord B5 (stopbord). Zo
wordt het verkeer komende van de Dreef verplicht te stoppen alvorens de Spiegel op te
draaien. Dit zal de verkeersveiligheid ten goede komen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt vast te stellen.
20. Infrastructuur - Vaststellen gemeentelijk aanvullend reglement op de politie
over het wegverkeer met betrekking tot modaliteiten voor de Muntestraat
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Op het kruispunt Muntestraat met Gaverse Steenweg worden de voorrangsdriehoeken en
het verkeersbord B1 (omgekeerde driehoek) vervangen door een stopstreep met bord B5
(stopbord). Zo wordt het verkeer komende van de Muntestraat verplicht te stoppen
alvorens de Gaverse Steenweg op te draaien. Dit zal de verkeersveiligheid ten goede
komen. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt vast te stellen.
21. Raden en commissies - kennisnemen van antwoord op een mondelinge vraag
van een raadslid inzake het exploitatiebudget van de verschillende besturen
van de eredienst
Tijdens de gemeenteraadszitting van 3 september stelde raadslid Filip Michiels een vra ag
naar aanleiding van het advies dat de raad moest uitspreken over de jaarrekening 2019
van de besturen van de eredienst. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te
nemen van dit punt.
22. Kennisnemen van het besluit van de gouverneur houdende vernietiging van
artikel 1 van het besluit van de gemeenteraad van Oosterzele van 18 juni 2020
inzake het dringend bijeenroepen van de deontologische commissie van de
gemeente Oosterzele
De Gouverneur besloot op 9 september 2020 tot de vernietiging van artikel 1 van
hogervermeld gemeenteraadsbesluit. In uitvoering van artikel 284 van het decreet lokaal
bestuur brengt de algemeen directeur de gemeenteraad hiervan op de hoogte op de
eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van dit punt.
23. IGS - Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen
- kennisnemen van verslag
vertegenwoordiger algemene vergadering
De heer Dominiek Declercq werd door de gemeenteraad van 23 mei 2019 aangeduid als
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Bosgroep Midden OostVlaanderen. Hij nam deel aan de algemene vergadering op 16 september 2020.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van dit verslag.
24. IGS - Wijk-Werken - kennisnemen van verslag vertegenwoordiger algemene
vergadering
Mevrouw Linda De Vos werd door de gemeenteraad van 28 februari 2019 aangeduid als
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Wijk-Werken.
Zij nam deel aan de algemene vergadering op 28 juli 2020 ter vervanging van mevrouw
Hilde De Sutter.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van haar verslag.
25. IGS - Schakelzorgcentrum regio Schelde-Leie, Panacea en Vlaamse Ardennnen kennisnemen van verslag vertegenwoordiger algemene vergadering
Mevrouw Linda De Vos werd door de gemeenteraad van 27 mei 2020 aangeduid als
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van het schakelzorgcentrum regio
Schelde-Leie, Panacea en Vlaamse Ardennen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van dit verslag.
______________________________________________________________________________________________________
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