
ons kenmerk: datum 2-9-2021 

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 09 september 2021 aansluitend aan 
de raad voor maatschappelijk welzijn, met onderstaande agenda. Deze vergadering zal 
volledig digitaal plaatsvinden en kan gevolgd worden via audiovisuele livestream. 

In opdracht, 

Borchert Beliën Hilde De Sutter 

Algemeen directeur Voorzitter 

AGENDA 

OPENBARE ZITTING 

1. Goedkeuren notulen van de gemeenteraadszitting van 17 juni 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. 

2. Goedkeuren addendum bij de samenwerkingsovereenkomst in het kader van
het besluit Vlaamse Regering van 13 november 2020 en het geconsolideerde

Dagorde gemeenteraad 

Zitting van 9 september 2021 
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besluit van de Vlaamse regering van 23 april 2021 tot toekenning van een 
subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing en het contactonderzoek 
ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken tot verderzetting van 
de engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 
juli 2021  

Op de gemeenteraad van 25 februari 2021 werd de goedkeuring van  de 
samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Binnenlands Bestuur i.k.v. COVID-19 
bekrachtigd.  

De Vlaamse Regering keurde op 16 juli 2021 een nieuw BVR voor de lokale preventie, 
sensibilisering, quarantaine coaching en bronopsporing goed.   

Het besluit van 16 juli 2021 kent een specifieke subsidie toe aan de Vlaamse 
gemeentebesturen ter ondersteuning van optie 1: de lokale bronopsporing 
(d.w.z. de complementaire werking en inzet in preventie, sensibilisering, lokale 
bronopsporing, quarantainecoaching en aandacht voor kwetsbare personen) en dit van 1 
september tot en met 15 oktober 2021.   

Omdat het een nieuw besluit van de Vlaamse regering is, moet een nieuw addendum 
worden ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur voor besturen die reeds een 
samenwerkingsovereenkomst voor optie 1 hebben met het Agentschap.  De uiterste 
deadline is 30 september 2021.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het addendum goed te keuren. 

3. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Interlokale vereniging- 
Burensportdienst Schelde-Durme - Goedkeuren budget 2021, de 
resultatenrekening 2020 en het jaarverslag 2020 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te geven over de rekeningen van 
de interlokale verenigingen. 

4. Vrije Tijd - Verhogen van het  budget werkingstoelagen aan sportverenigingen 

Naar aanleiding van de vraag van de sportraad werd door de administratie een 
vergelijkend onderzoek uitgevoerd m.b.t. de werkingsmiddelen die lokale besturen 
uittrekken voor de sportverenigingen actief op hun grondgebied. 

Uit deze benchmarking blijkt dat een opschaling van de werkingstoelagen voor de 
Oosterzeelse sportverenigingen aan de orde is.  

Vergezeld van een positief advies van de sportraad wordt aan de  gemeenteraad gevraagd 
deze verhoging goed te keuren. 

5. Vrije Tijd - Vaststellen van een reglement voor subsidies aan de 
voetbalverenigingen 

In zitting van 22 april 2020 keurde de gemeenteraad de gewijzigde specifieke 
subsidiereglementen voor de sportwerking en -verenigingen goed.  

Door de administratie werd een ontwerpreglement ‘infrastructuursubsidies 
voetbalverenigingen’ uitgewerkt. Dit ontwerp werd aan de sportraad in zitting van 15 
maart 2021 voor een eerste bespreking voorgelegd. De sportraad formuleerde daarop, in 
zitting van 19 april 2021, een formeel advies over dit ontwerpreglement.  

Het reglement is van toepassing op de 3 gemeentelijke voetbalverenigingen (FCE 
Moortsele, KVV Windeke & VGO Oosterzele).  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement vast te stellen. 
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6. Grondgebiedszaken - Vaststellen van een gemeentelijk aanvullend reglement 
op de politie over het wegverkeer met betrekking tot modaliteiten voor het 
Marktplein 

Van AWV mag op één van de gewestwegen gelegen op het grondgebied van Oosterzele op 
één locatie een regenboogzebrapad aangelegd worden. Er wordt voorgesteld om het 
bestaande zebrapad gelegen aan het Marktplein van Scheldewindeke, langs de N415 om 
te vormen tot een regenboogzebrapad. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt 
vast te stellen.  

7. Grondgebiedszaken - Principieel besluit tot verwerving van gronden voor 
bosuitbreiding gelegen aan de Rommelbeek, achter Gootje te Balegem 

De Gemeente Oosterzele wenst over te gaan tot de aankoop van een aantal percelen die 
grotendeels ingericht zijn als bos. Het gaat over een totale oppervlakte van 1 ha.  

De percelen zijn gelegen tussen de gemeenteweg het Gootje en het langeafstandsfietspad 
dat loopt langs de spoorlijn 122, Melle – Geraardsbergen. Zij zijn bereikbaar vanaf het 
Gootje via buurtweg nr. 86, die loopt tot aan het langeafstandsfietspad. Via deze twee 
verbindingen is er ook toegang tot het GILO Balegem. Aan de gemeenteraad wordt 
gevraagd om de princiepsbeslissing voor deze aankoop goed te keuren.  

8. Grondgebiedszaken - Goedkeuren van de bezettingsovereenkomst met Infrabel 
voor het gebruik van restzone langs spoorweg 122 als trage verbinding tussen 
Apostelstraat en Kalle 

De gemeente neemt langs de spoorlijn 122 tussen Apostelstraat en Kalle een strook grond 
in met een totale oppervlakte van ongeveer 1260 m². Het betreft de restzone tussen de 
afsluiting naast het dienstpad van het spoor en de perceelsgrens van Infrabel, kant spoor 
A. De zone zal gebruikt worden als trage verbinding tussen Apostelstraat en Kalle. Deze 
grond is eigendom van Infrabel. Zij rekenen een jaarlijkse bezettingsvergoeding aan van 1 
euro. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze bezettingsovereenkomst goed te keuren.  

9. Grondgebiedszaken - Vaststellen van een gemeentelijk aanvullend reglement 
op de politie over het wegverkeer met betrekking tot modaliteiten voor de 
Kattenberg 

Er wordt voorgesteld om éénrichtingsverkeer in te voeren in de Kattenberg. De 
toegestane rijrichting is van de Molenstraat naar Gootje over de volledige lengte van de 
Kattenberg met uitzondering van het zijstraatje waar tweerichtingsverkeer mogelijk 
blijft. Het beurtelings parkeren wordt vervangen door parkeren aan de zijde van de pare 
huisnummers. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt vast te stellen.  

10. Grondgebiedszaken - Vaststellen van een gemeentelijk aanvullend reglement 
op de politie over het wegverkeer met betrekking tot modaliteiten voor Gootje 

Door de vele geparkeerde wagens in Gootje (deel tussen OCMW en Molenstraat) hebben 
bestuurders nauwelijks plaats om in geval van tegenliggers uit te wijken. Om de doorgang 
op dit deel van Gootje vlotter te maken werden er op drie plaatsen tijdelijke 
invoegstroken voorzien door middel van een parkeerverbod. Deze proefopstelling werd 
positief geëvalueerd en kan definitief worden gemaakt door het aanbrengen van 
onderbroken gele lijnen op de boordstenen ter hoogte van de invoegstroken. Aan de 
gemeenteraad wordt gevraagd dit punt vast te stellen.  
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11. Raad en commissies - Kennisname van de beslissing en het advies van het 
Bureau voor Deontologie van 30 augustus 2021 en het nemen van een 
gemotiveerde beslissing daarover op grond van artikel 74 van de 
Deontologische Code 

Het komt aan de gemeenteraad toe om een gemotiveerde beslissing te nemen over het 
gevolg dat aan het advies van het Bureau voor Deontologie wordt gegeven.  

 

 ______________________________________________________________________________________________________  

4/4




