
ons kenmerk: U0083 datum 18-1-2022 

Geachte raadsleden, 

Wij nodigen u voor de eerste maal uit tot het bijwonen van de vergadering van de 
gemeenteraad van dinsdag 25 januari 2022, met onderstaande agenda. Deze 
vergadering zal digitaal doorgaan, aansluitend op de raad voor maatschappelijk 
welzijn. U kan deze link vinden in de notuleringstoepassing. Burgers kunnen de 
vergadering volgen via audiovisuele livestream. 

In opdracht, 

Borchert Beliën Marleen Verdonck 

Algemeen directeur Voorzitter wnd. 

AGENDA 

OPENBARE ZITTING 

1. Goedkeuren notulen van de gemeenteraadszitting van 21 december 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. 

Dagorde gemeenteraad 

Zitting van 25 januari 2022 
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https://youtu.be/Ln9ii3zkGOY


2. Intergemeentelijke samenwerking - Samenwerkingsovereenkomst 
vaccinatiecentra tussen ELZ Panacea, HK Panacea, de gemeentes Brakel, 
Herzele, Lierde, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem 

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken werd de Vlaamse 
vaccinatiecampagne uitgerold. Hiervoor werden lokale vaccinatiecentra opgericht 
waarbij een beroep wordt gedaan op de Eerstelijnszones.  

Aan de raad wordt gevraagd om een samenwerkingsovereenkomst goed te keuren die de 
afspraken inzake de financiering van de infrastructuur, logistiek, de werkingsmiddelen en 
de personeelskosten vastlegt. 

3. Interlokale vereniging Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans 
(SAMWD) - Aanduiden van een plaatsvervangend lid van het beheerscomité 

Sinds 1 januari 2022 is meneer Pieterjan Keymeulen de derde schepen van de gemeente 
Oosterzele, in opvolging van mevrouw Marleen Verdonck. Naar aanleiding daarvan werd 
de interne taakverdeling binnen het college herbekeken.  

Volgens de overeenkomst van de interlokale vereniging SAMWD is de schepen van 
onderwijs effectief lid van het beheerscomité. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een plaatsvervangend lid aan te duiden. 

4. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - aanduiden 
vertegenwoordigers in de algemene vergadering en de raad van bestuur van 
het Regionaal Landschap Vlaamse  
Ardennen vzw (RLVA) 

De vzw RLVA heeft de toetreding van Oosterzele goedgekeurd in de algemene 
vergadering. De vzw vraagt nu dat de gemeente een effectief lid voor de raad van bestuur 
en een effectief en plaatsvervangend lid voor de algemene vergadering zou voordragen.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

5. Grondgebiedszaken - Delegeren van aanvullende reglementen op de politie 
over het wegverkeer aan het college van burgemeester en schepenen 

Het goedkeuren van aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer is een 
bevoegdheid van de gemeenteraad. Gezien het van belang is om snel op gewijzigde 
verkeerssituaties te kunnen inspelen en aanpassingen te kunnen doorvoeren, wordt aan 
de gemeenteraad gevraagd deze bevoegdheid te delegeren aan het college van 
burgemeester en schepenen. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te 
keuren.  

6. Grondgebiedszaken - Goedkeuren ontwerp, lastvoorwaarden, meetstaat, 
raming en gunningswijze voor de aanleg van riolering en wegenis Rattepas 

Door het studiebureau BV Ingenieursbureau Buyens, Meerstraat 174, 9070 Destelbergen 
wordt het ontwerp bestaande uit ontwerpplannen, bestek, meetstaat en raming 
voorgebracht voor de aanleg riolering en wegenis in de Rattepas. De raming bedraagt 
841.062,65 euro excl. btw, waarvan een bedrag van 121.108,50 euro excl. btw ten laste is 
van de gemeente Oosterzele.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de lastvoorwaarden, ontwerp, raming en 
gunningswijze (openbare procedure) goed te keuren.  
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7. Grondgebiedszaken - Voorlopige vaststelling rooilijnplan voor de gedeeltelijke 
verplaatsing van buurtweg nr. 32, 'Leymanswegel' en de verplaatsing van 
buurtweg nr. 46 'Biezewegel'; Moortsele 

Buurtweg nr. 32, Leymanswegel, dwarst diverse bebouwde percelen en 
landbouwpercelen. Naar aanleiding van de riolerings- en wegeniswerken in de 
Rattepas werd het trage wegennetwerk in de omgeving bekeken en wordt van de 
gelegenheid gebruik gemaakt om buurtweg nr. 32 gedeeltelijk te verplaatsen naar de 
randen van de betrokken percelen. Tevens wordt voetweg nr. 46, Biezewegel 
verplaatst zodanig dat deze samenvalt met de ondergrondse erfdienstbaarheid ten 
behoeve van de rioleringswerken in Rattepas. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd 
om principieel akkoord te gaan met deze verplaatsingen, het ontwerp rooilijnplan 
voorlopig vast te stellen en het college van burgemeester en schepenen te gelasten het 
openbaar onderzoek op te starten en te doorlopen.  

8. Grondgebiedszaken - Voorlopige vaststelling van het grafisch plan tot 
opheffing van de gemeentewegen; buurtweg nr. 33, 'Pierkerswegel' en 
buurtweg nr. 34, 'Sanderswegel', Moortsele 

Naar aanleiding van de riolerings- en wegeniswerken in de Rattepas werd het trage 
wegennetwerk in de omgeving bekeken en wordt onder andere van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om buurtweg nr. 32 gedeeltelijk te verplaatsen naar de randen van de 
betrokken percelen. Er blijkt ook dat door de huidige ligging van buurtwegen nr. 33, 
'Pierkerswegel', en buurtweg nr. 34, ‘Sanderswegel’, er geen directe verbinding kan 
gerealiseerd worden. Het is dan ook aan te raden deze buurtwegen op te heffen. Aan de 
gemeenteraad wordt gevraagd om principieel akkoord te gaan met deze opheffing, het 
ontwerp grafisch plan voorlopig vast te stellen en het college van burgemeester en 
schepenen te gelasten het openbaar onderzoek op te starten en te doorlopen.  

9. Grondgebiedszaken - Voorlopige vaststelling van het grafisch plan tot 
opheffing van de gemeentewegen die getroffen worden door de aanleg van de 
N42 

Het Agentschap Wegen en Verkeer wenst de gewestweg N42 conform het ruimtelijk 
structuurplan om te bouwen tot een primaire weg II type 3 en dit tussen de E40 in 
Wetteren, langsheen Oosterzele, tot de N46 in Zottegem. Als gevolg van deze ombouw 
worden echter een aantal buurtwegen doorgesneden. Deze zullen in het nieuwe ontwerp 
geen aansluiting meer hebben met een veilige oversteekplaats, een fietspad of een 
(nieuwe) ventweg, waardoor het bestaan van (een gedeelte van) deze buurtwegen geen 
functie meer heeft. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om principieel akkoord te gaan 
met deze opheffing, het ontwerp grafisch plan voorlopig vast te stellen en het college van 
burgemeester en schepenen te gelasten het openbaar onderzoek op te starten en te 
doorlopen.  

10. Kennisnemen van gewijzigde interne werkverdeling van het college van 
burgemeester en schepenen 

Naar aanleiding van een schepenwissel op 1 januari 2022 herbekeek het college van 
burgemeester en schepenen de interne werkverdeling. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van de gewijzigde 
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taakverdeling binnen het college van burgemeester en schepenen met het oog op het 
realiseren van de beleidsdoelstellingen. 

11. Toezicht - Kennisnemen van het ministerieel besluit van 7 december 2021 
betreffende het beroep tegen het besluit van de gemeenteraad van 17 juni 
2021 betreffende de definitieve vaststelling van het rooilijnplan voor de 
gedeeltelijke verplaatsing van buurtweg nr. 14 'Boonakkerlos', te Landskouter 
- geen toezichtmaatregel 

De gemeente ontving recent het ministerieel besluit inzake een beroep ingediend door 
enkele particulieren tegen de bovenvermelde beslissing van de gemeenteraad. 

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

12. Hernieuwing verzekeringsportefeuille - kennisnemen stand van zaken en 
verloop van de aanbestedingsprocedure 

In de zitting van 21 december 2021 bekrachtigde de gemeenteraad de selectiedraad voor 
de kandidatuurstelling en gunningswijze met betrekking tot de hernieuwing van de 
verzekeringsportefeuille van de Gemeente, OCMW en AGB Oosterzele.  

Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van de historiek van het dossier en de 
actuele stand van zaken. 

 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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