Dagorde gemeenteraad
Zitting van 23 november 2021
ons kenmerk:

datum 10-11-2021

Geachte raadsleden,
We hebben de eer u voor de eerste maal uit te nodigen tot het bijwonen van de
vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 23 november 2021 om 19.30,
aansluitend op de raad voor maatschappelijk welzijn, met onderstaande agenda.
Deze vergadering zal fysiek doorgaan. We verwachten u in het GC De Kluize. Het
publiek zal deze vergadering eveneens kunnen volgen via audio-visuele livestream.
In opdracht,

Borchert Beliën
Algemeen directeur

Pieterjan Keymeulen
Voorzitter wnd.

AGENDA
OPENBARE ZITTING
1.

Grondgebiedszaken - Kennisnemen toelichting Project realisatie nieuw
Administratief Centrum
De raad keurde in zitting van 29 april 2021 de samenwerkingsovereenkomst tussen Solva
en de gemeente Oosterzele goed met het oog op de realisatie van een Administratief
Centrum.
Het college verleende in zitting van 9 november 2021 aan Solva een omgevingsvergunning
voor het aanleggen van een tijdelijke parking binnen het centrum van de deelgemeente
Oosterzele, in afwachting van de realisatie van een administratief centrum.
Toelichting ter zitting over de stand van zaken en de verdere plannen door de heer Bart
Wallays, algemeen directeur SOLVA.
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van dit punt
2. Goedkeuren notulen van de gemeenteraadszitting van 28 oktober 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.
3.

Financiën - Goedkeuren van de wijziging van het meerjarenplan 2020-2025
gemeente en OCMW Oosterzele - deel OCMW
Tijdens de OCMW-raad van 23 november 2021 werd de aanpassing 2021/1 aan het
meerjarenplan vastgesteld.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.
4.

Financiën - Vaststellen van de aanpassing 2020/1 van het meerjarenplan 20202025 van de gemeente Oosterzele
De resultaten van de jaarrekening 2020 dienen verwerkt te worden via een aanpassing
van het meerjarenplan. Er dienen ook een aantal bijsturingen te gebeuren aan het
meerjarenplan 2020-2025.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.
5.

Financiën - Aanpassen van de budgetwijziging 2021 van de kerkfabriek van
Scheldewindeke - Sint-Christoffel
Op 13 september 2021 ontving de gemeente van het centraal kerkbestuur de
budgetwijziging 2021 van de kerkfabriek van Scheldewindeke - Sint-Christoffel. Enkel na
advies van het bisdom kan de gemeenteraad akte nemen van de budgetten indien zij
passen in de goedgekeurde meerjarenplannen van de kerkfabrieken. Indien de
budgetwijzigingen niet passen binnen het goedgekeurde meerjarenplan kan de
gemeenteraad de budgetten goedkeuren of aanpassen.
Op 22 oktober 2021 ontving het gemeentebestuur het van het bisdom Gent het advies
betreffende de kerkfabriek van Scheldewindeke. Het bisdom verleende een positief advies
onder voorbehoud van de gevraagde achterstallige exploitatietoelage van 6.002,00 euro.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de budgetwijziging van de kerkfabriek van
Scheldewindeke aan te passen.
6.

Financiën - Goedkeuren van de budgetwijziging 2021 van de kerkfabrieken
Landskouter - Sint-Agatha en Oosterzele - Sint-Gangulfus
Op 13 september 2021 ontving de gemeente van het centraal kerkbestuur de
budgetwijzigingen 2021 van de kerkfabrieken van Landskouter – Sint-Agatha en
Oosterzele - Sint-Gangulfus. Enkel na advies van het bisdom kan de gemeenteraad akte
nemen van de budgetten indien zij passen in de goedgekeurde meerjarenplan nen van de
kerkfabrieken. Indien de budgetwijzigingen niet passen binnen het goedgekeurde
meerjarenplan kan de gemeenteraad de budgetten goedkeuren of aanpassen.
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Op 4 november 2021 ontving het gemeentebestuur het van het bisdom Gent een positief
advies betreffende de budgetwijzigingen van deze twee kerkfabrieken.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de budgetwijziging van de kerkfabrieken van
van Landskouter – Sint-Agatha en Oosterzele - Sint-Gangulfus goed te keuren.
7.

Financiën - Goedkeuren van het budget 2022 van de kerkfabrieken van
Landskouter - Sint-Agatha, Balegem - Sint-Martinus en Gijzenzele - Sint-Bavo
Op 13 september 2021 ontving de gemeente van het centraal kerkbestuur de budgetten
2022 van de verschillende kerkfabrieken. Enkel na advies van het bisdom kan de
gemeenteraad akte nemen van de budgetten indien zijn passen in de goedgekeurde
meerjarenplannen van de kerkfabrieken.
Van alle kerkfabrieken werd er een gunstig advies van het bisdom ontvangen op 3
november 2021.
Conform het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten kan de gemeenteraad enkel akte nemen van die budgetten die
passen binnen het goedgekeurde meerjarenplan van de kerkfabrieken. Voor 3 van de zes
kerkfabrieken (Landskouter Sint-Agatha, Gijzenzele Sint-Bavo en Balegem Sint-Martinus)
is dat niet het geval. De gemeenteraad kan die budgetten, die niet passen in het
goedgekeurde meerjarenplan, aanpassen of goedkeuren.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om dit punt goed te keuren.
8.

Financiën - Aktename van het budget 2022 van de kerkfabrieken van
Moortsele Sint-Amandus, Scheldewindeke Sint-Christoffel en Oosterzele SintGangulfus
Op 13 september 2021 ontving de gemeente van het centraal kerkbestuur de budgetten
2022 van de verschillende kerkfabrieken. Enkel na advies van het bisdom kan de
gemeenteraad akte nemen van de budgetten indien zijn passen in de goedgekeurde
meerjarenplannen van de kerkfabrieken.
Er werd een gunstig advies van het bisdom ontvangen voor het budget 2022 van de
kerkfabriek van Scheldewindeke op 22 oktober 2021. De postieve adviezen van de andere
kerkfabrieken werden ontvangen op 3 november 2021.
Conform het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten kan de gemeenteraad enkel akte nemen van die budgetten die
passen binnen het goedgekeurde meerjarenplan van de kerkfabrieken. Voor vier van de
zes kerkfabrieken (Landskouter Sint-Agatha, Moortsele Sint-Amandus, Scheldewindeke
Sint-Christoffel en Oosterzele Sint-Gangulfus) is dat het geval.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akte te nemen van dit punt.
9.

Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Kennisnemen dagorde, vaststellen
mandaat van vertegenwoordiger en bepalen van standpunten voor de
bijzondere algemene vergadering van Veneco op 9 december 2021
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 17 juni 2021 te bepalen.
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10. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Kennisnemen dagorde, vaststellen
mandaat van vertegenwoordiger en bepalen van standpunten voor de
buitengewone algemene vergadering van ILvA op 14 december 2021
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
buitengewone algemene vergadering van 14 december 2021 te bepalen.
11. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Kennisnemen dagorde, vaststellen
mandaat van vertegenwoordiger en bepalen van standpunten voor de
algemene vergadering van Cipal op 16 december 2021
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 Cipal op 24 juni 2021 te bepalen.
12. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Kennisnemen dagorde, vaststellen
mandaat van vertegenwoordiger en bepalen van standpunten voor de
algemene vergadering van Solva op 21 december 2021
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 gemeenteraad 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 22 juni 2021 te bepalen.
13. Onderwijs - Vaststellen criteria voor vaste benoeming gemeentelijk onderwijs schooljaar 2021-2022
Naast de decretale voorrangsregels bij vaste benoeming, dient een inrichtende macht
criteria vast te leggen om een vaste benoeming toe te kennen als er meerdere
personeelsleden zijn die zich kandidaat hebben gesteld voor eenzelfde betrekking.
Het is de bedoeling dat alle scholen van de scholengemeenschap Vlaamse Ardennen
dezelfde benoemingsvoorwaarden hanteren zodat uniforme criteria dienen vastgelegd te
worden.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt vast te stellen.
14. Grondgebiedszaken - Kennisnemen verslag Mina-raad 9 oktober 2021
"Gemeentelijke bossen".
Op zaterdag 9 oktober 2021 hield de gemeentelijke MINA-raad een fietstocht waarbij
diverse gemeentelijke bossen in Oosterzele bezocht werden.
Burgemeester Johan Van Durme geeft mondelinge toelichting bij dit verslag.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van dit punt.
______________________________________________________________________________________________________
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