
ons kenmerk:U0342 datum 3-2-2023 

Geachte raadsleden, 

Wij nodigen u voor de eerste maal uit tot het bijwonen van de vergadering van de 
gemeenteraad van maandag 13 februari 2023, met onderstaande agenda. Deze 
vergadering zal fysiek doorgaan. We verwachten u om 20u00 in de raadzaal in het 
gemeentehuis. 

In opdracht, 

Borchert Beliën Marleen Verdonck 

Algemeen directeur Voorzitter wnd. 

AGENDA 

OPENBARE ZITTING 

1. Raden en commissies - aktename van de verlenging van de verhindering van
een raadslid

In een schrijven naar de voorzitter van de gemeenteraad deelde mevrouw Hilde Sutter 
mee dat ze haar verhindering in de gemeenteraad wenst te verlengen. 

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

2. Raden en commissies - aktename van het zetelen als onafhankelijke van een
schepen

In een schrijven naar de voorzitter van de gemeenteraad deelde schepen Orville Cottenie 
mee sinds 1 januari 2023 geen lid meer te zijn van N-VA en daardoor geen deel meer van 
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de fractie CD&V/N-VA Oosterzele uit te maken. Hij zetelt sinds 1 januari 2023 als 
onafhankelijke. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akte te nemen van dit punt. 

3. Goedkeuren notulen van de gemeenteraadszitting van 24 januari 2023 

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. 

4. Woon- & Leefomgeving - Goedkeuren van de rapportering Lokaal Energie- en 
Klimaatpact (1.0) 

Om een opvolging van de gerealiseerde klimaatacties mogelijk te maken, wordt voorzien 
in een jaarlijks opvolgmoment. De gemeente bezorgt uiterlijk op 1 maart 2023 een 
rapportering met betrekking tot de voortgang van het Lokaal Energie en Klimaatpact 
nadat deze aan de gemeenteraad is voorgelegd. 

Toelichting ter zitting door Nathalie Vanden Meerschaut, Deskundige huisvesting & 
duurzaamheid en Caroline Vlaeminck, Klimaatcoach Solva. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

5. Woonmaatschappij Gerust Wonen - Aanduiden van gemeentelijke 
vertegenwoordigers en voordragen van kandidaat-bestuurders 

Reeds eerder gaf de gemeenteraad zijn goedkeuring aan de stemverhouding van 
‘Gerust Wonen’ bv als Woonmaatschappij voor het samenwerkingsverband-wonen, 
Vlaamse Ardennen-Oost. Aan de raad wordt nu gevraagd een kandidaat-bestuurder 
(effectief) en een kandidaat-bestuurder (plaatsvervanger) voor te dragen, alsook een 
vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden voor de (buitengewone) 
Algemene Vergadering. 

6. Raad en commissies – Goedkeuren van de samenstelling van een 
gemeenteraadscommissie - verkeerscommissie - aanduiden van een 
vervangend vertegenwoordiger 

Sinds 1 januari 2023 maakt Schepen Orville Cottenie geen deel meer uit van de fractie 
CD&V/N-VA. Ten gevolge daarvan kan hij geen lid meer zijn van een 
gemeenteraadscommissie en dient hij vervangen te worden in de 
gemeenteraadscommissies waarin hij zetelt.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

7. Raad en commissies – Goedkeuren van de samenstelling van een 
gemeenteraadscommissie - huisvestingscommissie - aanduiden van een 
vervangend vertegenwoordiger 

Sinds 1 januari 2023 maakt Schepen Orville Cottenie geen deel meer uit van de fractie 
CD&V/N-VA. Ten gevolge daarvan kan hij geen lid meer zijn van een 
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gemeenteraadscommissie en dient hij vervangen te worden in de 
gemeenteraadscommissies waarin hij zetelt.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

8. Raad en commissies - Goedkeuren van de samenstelling van een 
gemeenteraadscommissie - commissie brandweer - aanduiden van een 
vervangend vertegenwoordiger 

Sinds 1 januari 2023 maakt Schepen Orville Cottenie geen deel meer uit van de fractie 
CD&V/N-VA. Ten gevolge daarvan kan hij geen lid meer zijn van een 
gemeenteraadscommissie en dient hij vervangen te worden in de 
gemeenteraadscommissies waarin hij zetelt.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

9. Raad en commissies – Goedkeuren van de samenstelling van een 
gemeenteraadscommissie - commissie algemeen beleid - aanduiden van een 
vervangend vertegenwoordiger 

Sinds 1 januari 2023 maakt Schepen Orville Cottenie geen deel meer uit van de fractie 
CD&V/N-VA. Ten gevolge daarvan kan hij geen lid meer zijn van een 
gemeenteraadscommissie en dient hij vervangen te worden in de 
gemeenteraadscommissies waarin hij zetelt.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

10. Financiën - Verhogen van de werkingssubsidies van de erkende verenigingen  

Door de toegenomen inflatie zijn ook de uitgaven voor de Oosterzeelse verenigingen 
toegenomen. In het meerjarenplan zijn de bedragen nog niet aangepast aan die inflatie. 
De index der consumptieprijzen is in de periode januari 2020 – december 2022 gestegen 
van 109,62 tot 127,72, oftewel een toename van 16,51%. Om de toegenomen kosten van 
de Oosterzeelse verenigingen te compenseren worden de werkingssubsidies van de 
verenigingen verhoogd met 20%. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om dit punt goed te keuren.  

11. Infrastructuur - Vaststellen van het toelagereglement voor buurtinitiatieven 

De organisatoren van buurtinitiatieven die op heden geen gemeentelijke erkende 
vereniging zijn, kunnen geen aanspraak maken op een gemeentelijke subsidie. Om deze 
verenigingen en ook tijdelijke initiatieven opgezet door buurtbewoners te ondersteunen 
en stimuleren,werd een toelagereglement voor buurtinitiatieven uitgewerkt.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt vast te stellen. 

12. Infrastructuur - Princiepsbeslissing voor de verwerving van een perceel grond, 
gelegen naast het gemeentehuis. 

In 2012 verwierf SOLVA de gronden gelegen te Oosterzele, Dorp 3-5-7.  Deze gronden 
hebben samen een oppervlakte van 1.770 vierkante meter. SOLVA heeft de bestaande 
gebouwen afgebroken en een parking aangelegd op deze gronden. Vandaag wordt de kans 
geboden aan het gemeentebestuur om deze gronden over te nemen. Op deze gronden kan 
een nieuw administratief centrum en andere functies van openbaar nut gerealiseerd 
worden.  
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De gemeenteraad wordt gevraagd om de princiepsbeslissing voor deze aankoop goed te 
keuren. 

 

13. Voorstel tot het toekennen van de titel van ereburger van de gemeente 
Oosterzele aan mevrouw Nicky Evrard 

Nicky Evrard, doelvrouw van de Red Flames en OH Leuven, heeft woensdagavond 25 
januari 2023 de Gouden Schoen gewonnen. Aangezien betrokkene een duidelijke band 
heeft met Oosterzele en door haar prestaties een bijdrage levert tot de bekendheid en de 
uitstraling van de gemeente op Vlaams, nationaal of internationaal gebied, stelt het 
college van burgemeester en schepenen voor dat de voltallige gemeenteraad haar zou 
voordragen voor de titel van ereburger van de gemeente Oosterzele. Na aanvaarding van 
dit voorstel dient de vraag voorgelegd te worden aan de sportraad en zal het bestuur aan 
betrokkene de vraag stellen zij deze nominatie wenst te aanvaarden. De daadwerkelijke 
toekenning van de titel van ereburger kan vervolgens plaatsvinden op de daaropvolgende 
zitting van de gemeenteraad. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om mevrouw Nicky Evrard voor te dragen voor de 
titel van ereburger van de gemeente Oosterzele. 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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