
  

    

  ons kenmerk:U0097 datum 16-1-2023 

    

 

Geachte raadsleden, 

 

Wij nodigen u voor de eerste maal uit tot het bijwonen van de vergadering van de 
gemeenteraad van dinsdag 24 januari 2023, 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 13 december 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 24 januari 2023 
 



2. Personeel - toevertrouwen bevoegdheid tot het vaststellen van het 
arbeidsreglement aan het college van burgemeester en schepenen 

Reeds in oktober 2020 besliste de raad om de bevoegdheden inzake 
rechtspositieregeling, het organogram en de personeelsformatie toe te vertrouwen aan 
het college van burgemeester en schepenen en resp. het vast bureau. 

Nu de vernieuwing van het arbeidsreglement zich aandient wordt aan de raad gevraagd 
om ook deze bevoegdheid toe te vertrouwen aan het college van burgemeester en 
schepenen, resp. het vast bureau.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

3. Financiën - Intrekken en hernemen van de beslissing van de gemeenteraad van 
22 november 2022 betreffende de dotaties 2023 voor de  Hulpverleningszone 
Centrum 

Op 22 november 2022 keurde de gemeenteraad de dotaties aan de hulpverleningszone 
Centrum goed. De bedragen in dit besluit wijken af van de door de zoneraad 
goedgekeurde begroting voor 2023. 

De gemeenteraad wordt gevraagd om de beslissing van 22 november 2022 in te trekken 
en een nieuwe beslissing te nemen met bedragen die overeenstemmen met de door de 
zoneraad goedgekeurde begroting. 

4. Financiën - Aktename van de budgetwijziging 2022 van de kerkfabriek van 
Gijzenzele 

Op 15 december 2022 ontving de gemeente de budgetwijziging 2022 voor de kerkfabriek 
van Gijzenzele. Enkel na advies van het bisdom kan de gemeenteraad akte nemen van de 
budgetten indien zij passen in de goedgekeurde meerjarenplannen van de kerkfabrieken. 

Er werd een positief advies ontvangen van het bisdom op 3 januari 2023.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akte te nemen van de budgetwijziging. 

5. Infrastructuur -  Toetreden bij de Aankoopcentrale voor Hoppinpunten en 
toegankelijke bushaltes "HOPPIN" van SOLVA voor leveringen van 
straatmeubilair en andere elementen 

SOLVA biedt aan 70 steden en gemeenten en 5 intercommunales een aankoopcentrale aan 
voor het uitbouwen van Hoppinpunten en toegankelijke bushaltes. Via een bestelbon 
kunnen straatmeubilair en andere objecten aangekocht worden in de aankoopcentrale 
Hoppin. De 70 gemeenten uit het afnamegebied kunnen zonder bijkomende administratie 
gebruik maken van de aankoopcentrale voor de aanleg van hun hoppinpunten en 
toegankelijke haltes. De aangeboden materialen volgen de Hoppin-huisstijl en dragen zo 
bij tot een uniform beeld voor de Hoppinpunten over de gemeentegrenzen heen.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

6. Grondgebiedszaken - Goedkeuren akte tot verkaveling en gratis grondafstand 
Voordries 

Op 20 februari 2018 werd door de Gemeente een verkavelingsvergunning afgeleverd voor het 
verkavelen van een perceel voor het oprichten van 7 woningen, gelegen hoek Voordries - 
Vinkemolenstraat. In deze vergunning werd als voorwaarde opgenomen dat er door de 
verkavelaar een kosteloze grondafstand van ongeveer 1,50 m langsheen de loten moet 



worden gedaan. Deze strook is bestemd voor het aanleggen van de nodige nutsvoorzieningen. 
Hiervoor werd door de notaris een ontwerpakte van ‘Kosteloze grondafstand’ opgemaakt. Aan 
de gemeenteraad wordt gevraagd de voorliggende akte goed te keuren.  

7. Raden en commissies - kennisnemen van algemene vergaderkalender 2023 

Op de gemeenteraad van 13 december 2022 werd de vraag gesteld om een 
vergaderkalender op te stellen voor alle raadsleden met alle vergaderingen van de 
gemeentelijke adviesraden en commissies. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van deze vergaderkalender. 

8. Raden en commissies - Kennisnemen van het besluit van de toezichthoudende 
overheid over een klacht betreffende nachtlawaai/geluidsoverlast door een 
jeugdvereniging (KLACHT 2022.001005) 

Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van het besluit van de toezichthoudende 
overheid. 

9. Raden en commissies - Kennisnemen van het besluit van de toezichthoudende 
overheid over de klacht met betrekking tot weigering vergunning voor sterke 
drank (Vuurfeesten Oosterzele) (KLACHT 2022.000890) 

Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van het besluit van de toezichthoudende 
overheid. 

10. Raden en commissies - kennisnemen van het schrijven van provincie Oost- 
Vlaanderen over de sluiting van de vereffening van de vzw Erkend Regionaal 
Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen 

De gemeente ontving op 1 december 2022 een brief van provincie Oost-Vlaanderen 
waarin zij de beslissing meedeelt van de Algemene Vergadering van vzw ERSV Oost-
Vlaanderen om de vereffening van de VZW Erkend Regionaal Samenwerkingsverband 
Oost-Vlaanderen definitief te sluiten. 

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

11. Infrastructuur - Kennisnemen van de stand van zaken over de uitwerking van 
het reglement aangaande de verplichte compensatie bij het vellen van publieke 
bomen door een initiatiefnemer 

Tijdens de zitting van 13 december 2022 besliste de gemeenteraad dat de gemeentelijke 
diensten een reglement zouden uitwerken inzake het compenseren van gerooide publieke 
bomen volgens het principe “2 bomen voor 1 boom”, waarbij de keuze van de boomsoort 
ligt bij de gemeente.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de stand van zaken.  

12. Vrije Tijd - Kennisnemen van het pakket steunmaatregelen voor startende 
ondernemers 

Van september tot december 2022 volgde de dienst Lokale Economie een 
begeleidingstraject van de provincie Oost-Vlaanderen om steunmaatregelen voor 
startende ondernemers uit te werken. Het begeleidingstraject kadert in het EFRO-project 
‘Onderneem Er Op Uit’. 



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

13. 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.  

T 1. Toegevoegd voorstel van beslissing op voorstel van raadslid Louise Van 
Hoorde namens Open Vld Plus om een Tuttenboom te plaatsen in Oosterzele 

Raadslid Louise Van Hoorde (Open Vld Plus) stelt voor om een tuttenboom te lanceren in 
Oosterzele. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

 ______________________________________________________________________________________________________  


