
ons kenmerk:U2351 datum 5-12-2022 

Geachte raadsleden, 

Wij nodigen u voor de eerste maal uit tot het bijwonen van de vergadering van de 
gemeenteraad van dinsdag 13 december 2022, met onderstaande agenda. Deze 
vergadering zal fysiek doorgaan, aansluitend op de raad voor maatschappelijk 
welzijn. We verwachten u in de raadzaal in het gemeentehuis. 

In opdracht, 

Borchert Beliën Marleen Verdonck 

Algemeen directeur Voorzitter wnd. 

AGENDA 

OPENBARE ZITTING 

1. Goedkeuren notulen van de gemeenteraadszitting van 22 november 2022

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 tij dens 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 13 december 2022 
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2. Raad en commissies - Aanwijzen van een personeelslid als vaste secretaris van 
de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) 

Er wordt een personeelslid aangewezen als nieuwe vaste secretaris van de gemeentelijke 
commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO). 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

3. Financiën - Toekennen gemeentelijke dotatie aan de politiezone Regio Rhode 
en Schelde voor 2023 

De gemeentelijke dotatie voor 2023 aan de politiezone bedraagt 1.484.085,19. Dit stemt 
overeen met het bedrag opgenomen in het meerjarenplan. 

In toepassing van artikel 40 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 
geïntegreerde politiedienst op twee niveaus moet de gemeenteraad over de dotatie 
stemmen die aan het lokaal politiekorps moet worden toegekend en die aan de 
politiezone wordt gestort.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

4. Financiën - Goedkeuren van de principebeslissing tot bouw van een nieuwe 
sporthal 

Gezien de huidige bouwfysische toestand van sporthal De Kluize dringt het investeren in 
nieuwe sportinfrastructuur op middellange termijn zich op. In die optiek is het 
reserveren van de nodige middelen voor de bouw van een nieuwe sporthal aangewezen. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de voorgelegde principebeslissing goed te 
keuren. 

5. Financiën - Vaststellen van het gewijzigd prijssubsidiereglement 2022 AGB De 
Kluize 

Autonoom Gemeentebedrijf De Kluize ontvangt vanwege de Gemeente Oosterzele 
prijssubsidies als vergoeding voor het recht van toegang tot de sportinfrastructuur en de 
eigen culturele programmatie te Oosterzele. 

In die optiek werd door het college van burgemeester en schepenen een ontwerp van 
prijssubsidiereglement uitgewerkt. Dit prijsreglement wordt periodiek geëvalueerd en 
kan door de gemeenteraad desgewenst worden aangepast. Op basis van de ramingen in 
de meerjarenplanning 2022 werd door de bevoegde diensten een voorstel van 
prijssubsidiereglement opgemaakt. 

Uit de meest recente evaluatie bleek dat  een bijstelling noodzakelijk is i.f.v. de beoogde 
doelstellingen. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt vast te stellen. 

6. Financiën - Goedkeuren van het gewijzigd meerjarenplan 2020-2025 AGB De 
Kluize 

Door de Raad van Bestuur van AGB De Kluize werd de gewijzigde meerjarenplanning 
2020-2025 vastgesteld. Conform de statuten wordt deze wijziging ter goedkeuring 
voorgelegd aan de gemeenteraad.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om dit punt goed te keuren.  
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7. Cultuur - Goedkeuren van een ontwerpovereenkomst - Oosterzeelse belleman 

Marc Van Gaver, inwoner van Gijzenzele, fungeert tijdens ‘officiële gelegenheden’ in de 
deelgemeente Gijzenzele als ‘de sjampetter’. Hij vervult daarmee met verve de rol van 
belleman. 

Gezien het college van burgemeester en schepenen de inhoudelijke en culturele 
erfgoedwaarde van de belleman extra in de verf wil zetten, stelde het in zitting van 3 
november dhr. Marc Van Gaver formeel aan als Oosterzeelse belleman. 

Aan deze aanstelling wordt bij voorkeur een afsprakennota gekoppeld. Door de 
administratie werd een ontwerp afsprakenovereenkomst opgesteld.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om deze overeenkomst goed te keuren.  

8. Grondgebiedszaken - Goedkeuren van de bezettingsovereenkomst met Infrabel 
voor het gebruik van de strook langs spoorweg 122 als fietspad Hofkouter 

De gemeente neemt langs de spoorlijn 122 tussen kmp 50.571 en kmp 50.874 een strook 
grond in met een totale oppervlakte van ongeveer 820 m². Het betreft het fietspad 
Hofkouter Deze grond is eigendom van Infrabel, hiervoor was een 
bezettingsovereenkomst afgesloten van augustus 2011 t/m augustus 2020. Infrabel 
vraagt de overeenkomst te vernieuwen met een periode van 9 jaar, t/m augustus 2029. 
Zij rekenen een jaarlijkse bezettingsvergoeding aan van 1 euro.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze bezettingsovereenkomst goed te keuren.  

9. Raden en commissies - kennisnemen van het rapport van de opvolgaudit van 
Audit Vlaanderen betreffende de beoordeling van de aanpak van de 
organisatiebeheersing en de opvolging van de aanbevelingen  

Audit Vlaanderen (AV) voerde in 2020 een forensische audit uit bij de gemeente 
Oosterzele. Het auditrapport van 4 juni 2020 bevatte twee aanbevelingen met de 
bedoeling om die tegen 31 december 2021 te realiseren. In 2022 voerde AV een 
opvolgaudit uit. Op 25 november 2022 ontving de gemeente het definitieve rapport. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om hiervan kennis te nemen.  

 ______________________________________________________________________________________________________  
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