
  

    

  ons kenmerk:U1899 datum 4-10-2022 

    

 

Geachte raadsleden, 

 

Wij nodigen u voor de eerste maal uit tot het bijwonen van de vergadering van de 
gemeenteraad van woensdag 12 oktober 2022, met onderstaande agenda. Deze 
vergadering zal fysiek doorgaan, om 20 u. We verwachten u in de raadzaal in het 
gemeentehuis. 

 

In opdracht, 

 

 

 

Borchert Beliën Marleen Verdonck 

Algemeen directeur Voorzitter wnd. 

 
 

 AGENDA  

 

OPENBARE ZITTING 

1. Principebeslissing op het voorstel van Open Vld plus en Groen om een 
onderbouwde participatieronde te doorlopen en grondig overleg op te starten 
m.b.t. een mogelijke fusie tussen Oosterzele en naburige gemeenten 

Momenteel beweegt er opnieuw heel wat rond een eventuele fusie met Oosterzele. We 
merken dat heel wat inwoners met vragen en gezonde nieuwsgierigheid zitten. Het heeft 
ook een beleidsmatige impact. Daarom hebben we op de gemeenteraad reeds meermaals 
heel concrete vragen gesteld aan het schepencollege. Deze bleven tot op heden echter 
onbeantwoord. In dit voorstel wordt gepleit om werk te maken volgens de aanbevelingen 
van Agentschap Binnenlands Bestuur van een individuele onderzoeksfase en van een 
SWOT-analyse rond een potentiële fusie; bij alle mogelijke processtappen (opmaak 
rapporten, aanstellen externe procespartner i.f.v. burgerbevraging,…) het MAT te 
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betrekken; met onmiddellijke ingang een politieke werkgroep in het leven te roepen 
waarin minimaal alle fracties in de gemeenteraad worden betrokken én geconsulteerd; 
akkoord te gaan om een onderbouwd, gedepolitiseerd, participatietraject op te starten 
zoals in de Vlaamse Ardennen recent gebeurde, om de mening van de Oosterzelenaar te 
kennen over het al dan niet aangaan van een fusie én over een eventuele partner met de 
visie op potentiële meerwaarde.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

2. Principebeslissing op het voorstel van Open Vld plus betreffende 
ondersteuning aan de Oosterzeelse scholen om via het project ‘vergeten 
brooddozen’ honger op school aan te pakken 

In deze eerste schoolmaanden worden leerkrachten en directies in scholen helaas 
geconfronteerd met lege of ongezond gevulde brooddozen. Door de huidige crisis krijgen 
nu - of wellicht in de nabije toekomst - ook sommige Oosterzeelse gezinnen het moeilijk 
om de eindjes aaneen te knopen. Open Vld plus Oosterzele stelt daarom voor om het 
project ‘Vergeten brooddozen’ op te starten en zo samen honger op school aan te pakken. 
Concreet betekent het project ‘Vergeten brooddozen’ dat het gemeentebestuur bonnen 
aankoopt bij lokale handelaars. De waarde van de bonnen wordt vastgelegd op 1 
euro/leerling voor iedere schoolvestiging, wat dus voor Oosterzele neerkomt op een 
totale investeringskost van minder dan € 1.000 euro op jaarbasis. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

3. Principebeslissing op het voorstel van Open Vld plus om een energiefonds aan 
te leggen  

Open Vld plus Oosterzele pleit voor het opstarten van een energiefonds in de gemeente. 
Het energiefonds is bedoeld voor inwoners die nog maar moeilijk hun energiefacturen 
kunnen betalen, en die geen recht hebben op een sociaal tarief. Pas na een onderzoek 
door de sociale dienst kan er beslist worden of er bijkomende financiële hulp kan 
geboden worden. Het voorstel is bedoeld voor mensen uit middenklasse om te vermijden 
dat ze drastische zaken zouden moeten doen, zoals bijvoorbeeld hun huis verkopen, of in 
schuldbemiddeling terechtkomen, wat we uiteraard absoluut willen vermijden. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

4. Principebeslissing op het voorstel van Open Vld plus betreffende de registratie 
van initiatieven in het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact  (LEKP) op 
het pactportaal 

Oosterzele is één van de 293 gemeenten die zich hebben ingeschreven in het Lokaal 
Energie en Klimaatpact van Vlaams Minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers. Met 
dat pact spreekt Vlaanderen expliciet de overtuiging uit dat lokale besturen de motor zijn 
om de uitdagingen op het vlak van klimaat en energie het hoofd te bieden. Er is een 
dashboard uitgewerkt, het zogenaamde Pactportaal, waar op een enorm laagdrempelige 
manier lokale besturen hun vooruitgang kunnen opvolgen. Met het oog op een 
transparant en ambitieus lokaal energie en klimaatbeleid wordt via dit voorstel gepleit de 
huidige stand van zaken te geven met betrekking tot het energie- en klimaatbeleid in het 
kader van het LEKP 1.0. Daarnaast wordt voorgesteld het LEKP 2.0. te ondertekenen als 
onderdeel van een volgehouden ambitieus lokaal energie- en klimaatbeleid. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 



5. Principebeslissing op het voorstel van Open Vld plus om de 
rechtspositieregeling van het bestuur van Oosterzele aan te passen om 
fietslease mogelijk te maken 

Lokale besturen kunnen sinds de goedkeuring van het Besluit van de Vlaamse Regering 
(BVR) van 12 maart 2021, fietslease aanbieden aan hun medewerkers. Het aanbieden van 
fietslease gebeurt op vrijwillige basis. Vooraleer men kan starten met het aanbieden van 
fietslease, moet elk lokaal bestuur de nadere regels bij het aanbieden van fietslease, 
opnemen in de lokale rechtspositieregeling. In deze principebeslissing wordt voorgesteld 
akkoord te gaan om fietslease mogelijk te maken binnen de rechtspositieregeling van het 
gemeentebestuur van Oosterzele. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

V 1. Vraag om uitleg van raadslid Filip Michiels (Open Vld plus) aan het college van 
burgemeester en schepenen omtrent de mogelijke ondersteuning die het 
bestuur plant inzake kinderopvang. 

De uitdagingen voor de organisatie van kinderopvang zijn groot. Op elk niveau. In vele 
gevallen wordt er ook met wachtlijsten gewerkt.  Goede kinderopvang heeft nood aan 
goede en veilige infrastructuur. In de vraagstelling wordt gepeild naar de evolutie in de  
beschikbare plaatsen en naar de plannen van het bestuur om extra ondersteuning te 
voorzien in het kader van kinderopvang. 

V 2. Vraag om uitleg van raadslid Dino Glazemakers (Open Vld plus) aan het college 
van burgemeester en schepenen omtrent de mogelijke ondersteuning aan 
lokale voetbalclubs 

In het sportbeleidsplan Oosterzele is als missie opgenomen “We willen streven naar een 
aantrekkelijk sportaanbod met een kwalitatieve basisinfrastructuur”.  

We weten allen dat de uitdagingen groot zijn. Ook voor de lokale voetbalverenigingen. 
Onze fractie pleit reeds sinds april 2019 voor een onderbouwd sportinfrastructuurplan. 
In de vraagstelling wordt gepolst naar de concrete reeds genomen initiatieven en plannen 
op vlak van ondersteuning inzake infrastructuur aan de lokale voetbalclubs.  

 ______________________________________________________________________________________________________  


