
ons kenmerk: 
2021/U0475 

datum 17-2-2021 

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 25 februari 2021 om 20.00  met onderstaande 
agenda. Deze vergadering zal volledig digitaal plaatsvinden en zal kunnen gevolgd worden 
via audiovisuele livestream. 

In opdracht, 

Borchert Beliën Hilde De Sutter 

Algemeen directeur Voorzitter 

AGENDA 

OPENBARE ZITTING 

1. Veiligheid - Toelichting over het vernieuwde algemene politieverordening met
zonale gelding

Technische toelichting ter zitting door korpschef Yves Asselman over de vernieuwde 
algemene politieverordening met zonale gelding. 

2. Raad en commissies - Akte nemen van beëindiging van periode van verhindering
van een gemeenteraadslid

Gemeenteraadslid Maaike Afschrift werd van 27 mei 2020 tot 24 februari 2021 vervangen 
door Steven Verstuyft. De gemeenteraad dient in toepassing van art. 14 van het decreet lokaal 
bestuur akte te nemen van de beëindiging van de periode van verhindering. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akte te nemen van dit punt. 

Dagorde gemeenteraad 

Zitting van 25 februari 2021 
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https://www.youtube.com/watch?v=YFoWYgjtMZw&feature=youtu.be


3. Goedkeuren notulen van de gemeenteraadszitting van 21 januari 2021 

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. 

4. Veiligheid – Vaststellen gewijzigde algemene politieverordening en goedkeuren 
protocol verkeer en niet-verkeer - wijzigen besluit van 23 september 2015 

Op 23 september 2015 stelde de gemeenteraad de algemene politieverordening (APV) vast en 
keurde ook het protocol niet-verkeer met het parket van Oost-Vlaanderen goed. Het 
Meerjarenplan 2020-2025 bevat een aantal acties om overlast aan te pakken, waaronder de 
evaluatie van de algemene politieverordening en de uitbreiding met GAS-verkeer. Aan de raad 
wordt gevraagd om de algemene politieverordening (APV) opnieuw vast te stellen, het 
protocol niet-verkeer opnieuw goed te keuren, alsook het protocol verkeer. 

5. Raad en Commissies - Aanduiden van gemeentelijke vertegenwoordigers in een 
gemeentelijke adviesraad - LOK (lokale overleg kinderopvang) - wijzigen besluit 
28 maart 2019  

Ten gevolge van het bericht waarin de fractie Groen meedeelde dat hun politieke 
vertegenwoordiger niet langer de vergaderingen van het LOK (Lokaal overleg kinderopvang) 
kan opvolgen, wenst de fractie Groen een nieuwe niet-stemgerechtigde waarnemer voor te 
dragen in deze adviesraad. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

6. Raad en Commissies - Aanduiden van gemeentelijke vertegenwoordigers in een 
gemeentelijke adviesraad - Sportraad - wijzigen besluit 28 maart 2019  

Ten gevolge van het bericht waarin de fractie CD&V/N-VA meedeelde dat hun politieke 
vertegenwoordiger niet langer de vergaderingen van de Sportraad kan opvolgen, wenst de 
fractie CD&V/N-VA een nieuwe niet-stemgerechtigde waarnemer voor te dragen in deze 
adviesraad. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

7. Bekrachtigen van het besluit burgemeester betreffende de controle en handhaving 
van de quarantaineverplichting m.h.o. op de beheersing en bestrijding van de 
COVID-19 pandemie 

Ter bestrijding van de verspreiding van Covid-19 nam de burgemeester op 2 februari 2021 
het besluit met betrekking tot de controle en handhaving van de quarantaineverplichting met 
het oog op de beheersing en bestrijding van de COVID-19 pandemie. Het ondertekenen van 
het gebruikersprotocol, dat gesloten wordt tussen de gemeente en het Agentschap Zorg en 
Gezondheid, is essentieel om de quarantaineverplichting op lokaal niveau te kunnen 
controleren en handhaven, om op die manier de verdere verspreiding van het COVID-19-virus 
tot een minimum te beperken. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit besluit te bekrachtigen. 
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8. Bekrachtiging goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst i.k.v. het BVR 
van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om 
de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te 
versterken – optie 1 De Vlaamse Regering stelt subsidies ter beschikking voor de 
organisatie en financiering van een complementair en aanvullend lokaal systeem 
van contactonderzoek, bronopsporing, sensibilisering en preventie in het licht van 
de huidige coronapandemie 

In de  fase van de COVID-19-crisis waarin we ons momenteel bevinden,  is een cruciale rol 
weggelegd voor contactonderzoek en bronopsporing.   

Ter ondersteuning van de centrale contactopsporing heeft de Vlaamse Regering op 16 oktober 
2020 de lokale besturen gemobiliseerd om complementair in te zetten op preventie, 
sensibilisering, bronopsporing, quarantaine-coaching en lokaal contactonderzoek.  

De contouren werden verder uitgewerkt in het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 
november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en 
bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken. 

De gemeente wil, na overleg met alle betrokken diensten, complementair inzetten op optie 1. 
De invulling gebeurt via een afsprakenkader met het COVID-19-team binnen de zorgraad. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de beslissing van het college van burgemeester en 
schepenen van 26 januari 2021 te bekrachtigen. 

9. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Interlokale vereniging - 
Burensportdienst Schelde-Durme - Goedkeuren budget 2020, resultatenrekening 
2019 en jaarverslag 2019 

Conform artikel 395 §2 van het decreet lokaal bestuur dient de gemeenteraad zijn 
goedkeuring geven over de rekeningen van de interlokale verenigingen. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraag om dit punt goed te keuren. 

10. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Erfgoedcel Viersprong Land van Rode 
- Aanduiden van een gemeentelijke vertegenwoordiger met raadgevende stem in 
de Raad van Bestuur 

In de gemeenteraad van 18 juni 2020 werd raadslid Steven Verstuyft aangeduid als 
afgevaardigde met raadgevende stem in de Raad van Bestuur van Erfgoedcel Viersprong. 
Steven Verstuyft verving tijdelijk raadslid Maaike Afschrift, deze vervanging loopt ten einde 
op 25 februari 2021. Bijgevolg dient de gemeenteraad een nieuwe vertegenwoordiger aan te 
duiden. 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. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om dit punt goed te keuren. 

11. Infrastructuur - Vaststellen gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over 
het wegverkeer met betrekking tot modaliteiten voor de Oude Heirbaan 
(Fietsstraat) 

In de Oude Heirbaan tussen kruispunten Duivelskapelweg en Hemelstraat wordt een 
‘fietsstraat’ ingevoerd. 

Het betreft het niet bebouwde deel van de Oude heirbaan, over een afstand van 1 km.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt vast te stellen. 

3/5



12. Communicatie & ICT – Goedkeuren van toetreding tot de raamovereenkomst 
postdiensten via Stad Brugge 

Gemeente Oosterzele frankeert momenteel zelf zijn briefwisseling en huurt daartoe een 
frankeertoestel. Bpost is al sinds enige tijd niet meer de enige aanbieder op de markt 
waardoor een marktbevraging zich zou opdringen. Stad Brugge schreef een 
raamovereenkomst voor het organiseren van zijn postdiensten uit. De opdracht werd 
toegewezen aan bpost. Gemeente Oosterzele liet zich optekenen als geïnteresseerd bestuur 
om gebruik te maken van de aankoopcentrale. Het intekenen op deze aankoopcentrale biedt 
voor Gemeente Oosterzele o.a. het voordeel dat Gemeente Oosterzele zelf geen 
plaatsingsprocedure voor postdiensten moet organiseren. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

13. Vrije tijd - Vaststellen van het tijdelijk subsidiereglement 'noodfonds jeugd, sport, 
cultuur' 

De corona-crisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Op 2 juni 2020 besliste de 
Vlaamse regering om de lokale besturen te helpen om die sectoren bij te staan. 87,3 miljoen 
euro werd ter beschikking gesteld. Voor Oosterzele gaat het om een eenmalige subsidie van 
127.330,50 euro. Deze middelen worden toegekend met de grootst mogelijke autonomie en 
met zo min mogelijk planlast of administratieve verplichtingen.  

Door de administratie werd een subsidiereglement uitgewerkt dat voor advies aan de 
desbetreffende raden werd voorgelegd. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit tijdelijk subsidiereglement vast te stellen. 

14. Woon- & Leefomgeving - Goedkeuren van toetreding gemeente Oosterzele tot de 
coalitie van solidaire gemeentes 

Het college van burgemeester en schepenen ontving van een inwoner een schrijven naar 
aanleiding van de brand in het vluchtelingenkamp Moria op het eiland Lesbos. Ze wou hierin 
vooral de situatie aankaarten van de 400 jonge gevluchte kinderen zonder ouders die leven in 
het nieuwe noodkamp. Al maanden wachten deze jongeren op de beloofde hulp van EU-
landen. België liet weten dat het 30 kinderen en bijkomend kwetsbare asielzoekers opvang 
wil bieden in ons land. Dit is echter niet voldoende, vandaar de oprichting van de coalitie van 
solidaire gemeentes. 

Het is belangrijk dat niet enkel burgers, maar ook lokale besturen een signaal geven aan de 
federale regering dat er een draagvlak is en dat lokale besturen bereid zijn om samen te 
werken met de minister en met Fedasil om opvang te organiseren. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om dit punt goed te keuren. 

15. Woon- & Leefomgeving - Goedkeuren van voorstel tot onderzoek tot aankoop van 
kroonringen in het kader van de gemeentelijke zwerfvuilophaling 

Er zijn een tachtigtal zwerfvuilruimers actief in Oosterzele. Met veel enthousiasme en 
toewijding houden zij onze gemeente proper en zorgen voor een mooi Oosterzele.  

Om deze werking te ondersteunen bestelt de gemeente bij ‘mooimakers’ materiaal zoals 
zwerfvuilzakken, prikkers en handschoenen. Ook staan wij in voor het ophalen van de 
verzamelde buit. 

Momenteel worden de zakken achtergelaten langs de kant van de weg, waarbij nadien de 
locatie wordt doorgegeven aan de gemeente. Afhankelijk van het tijdstip van doorgeven en de 
bezetting, wordt de zak niet altijd dezelfde dag opgehaald. In Nederland bestaat er een 
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systeem van kroonringen. Dit is een beugel die wordt bevestigd rond een (lantaarn)paal met 
een zestal ronde plastic knoppen. Aan deze knoppen kan een vuilniszak worden opgehangen. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het college de opdracht te geven om te onderzoeken of 
dit systeem ook een meerwaarde kan betekenen voor de zwerfvuilwerking in Oosterzele. 

16. Communicatie & ICT - Kennisnemen van de eenmalige, occasionele raadpleging 
van het rijksregister i.f.v. bomenplant geboortebos 

Het bestuur wil met terugwerkende kracht de ouders van kinderen geboren vanaf 2013 
uitnodigen om voor hun kind een boom aan te planten en zo Oosterzele mee een stukje 
groener te maken. Via een aanpassing aan het beleid rond interne raadplegingen van het 
bevolkingsregister, worden de raadplegingen voor de legislatuur 2020 – 2025 geregeld. Via 
een besluit tot occasionele, eenmalige raadpleging kunnen de gegevens van de kinderen 
geboren van 2013 – 2020 geraadpleegd worden. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van dit punt. 

17. Kennisnemen van het besluit van de gouverneur houdende vernietiging van het 
besluit van de gemeenteraad van Oosterzele van 17 december 2020 inzake de 
behandeling van agendapunt 29 in openbare zitting en de kennisname van de 
stand van zaken van de behandeling van een melding door de commissie algemeen 
beleid betreffende (een) handeling(en) strijdig met de deontologische code voor 
lokale mandatarissen van het gemeentebestuur van 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. 

 ____________________________________________________________________________________________________________  
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