Vragen en voorstellen gemeenteraad 18 april 2018

1. Principebeslissing over de opstart van een Huis van het kind in
Oosterzele
De gemeenteraad,
TOELICHTING
Jonge (aanstaande) gezinnen hebben soms nood aan extra ondersteuning, ook Oosterzelenaren. Elke
dag zetten verschillende overheden, vrije beroepen, middenveldorganisaties, vrijwilligers en burgers
zich in voor (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren .
Een Huis van het Kind is een samenwerkingsverband, waarbinnen verschillende organisaties samen
zorgen voor een multidisciplinair, geïntegreerd en afgestemd aanbod ter ondersteuning van
gezinnen met kinderen en jongeren.
De Huizen van het Kind richten zich op gezinnen in alle mogelijke vormen, op alle (aanstaande)
ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken, op alle kinderen en jongeren, in om het even
welke context. In een Huis van het Kind werken lokale besturen en organisaties, samen met
gezinnen. Samen gaan ze het engagement aan om alle gezinnen zo goed als mogelijk te
ondersteunen.
Oosterzele heeft momenteel nog geen Huis van het Kind. Met dit principevoorstel willen we hier op
korte termijn werk van te maken. Verschillende naburige gemeenten hebben wel al deze kaart
getrokken. Zo onder meer Zottegem (met een werkingsgebied van het huis gespreid over Zottegem,
Sint-Lievens-Houten, Zwalm, Brakel, Lierde), Merelbeke, Destelbergen (beiden met werkingsgebied
over de gemeente zelf) Momenteel hebben 210 van de 308 Vlaamse gemeenten en Brussel een huis
van het Kind.
Dit doen ze door in te zetten op:
-

de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de dienstverlening ten aanzien van iedereen;
een geïntegreerde dienstverlening, om integraal werken mogelijk te maken;
een vraaggerichte dienstverlening, afgestemd op lokale noden en behoeften.

Vlaanderen heeft op 1 maart jl. een oproep voor subsidiëring rond Huizen van het Kind gelanceerd.
Indicatief wordt aangegeven dat Oosterzele hiervoor 5.417,47 euro subsidies zou kunnen ontvangen.

Een Huis van het Kind zorgt voor een laagdrempelig aanbod aan opvoedingsondersteuning, spel en
ontmoeting, preventieve gezinsondersteuning; ook met het oog op de versterking van de
onderwijskansen en dit voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen. Het kan dus een
versterking betekenen voor een goed gezinsbeleid voor álle Oosterzelenaren. Daarom pleit onze
fractie er voor om in te tekenen op de subsidie-oproep en tegen ten laatste 1/1/2019 een Huis van
het Kind op te richten in Oosterzele, al dan niet in samenwerking met een buurgemeente.
BESLUIT
Artikel 1. Principieel akkoord te gaan met de oprichting van een Huis van het Kind in Oosterzele.
Artikel 2. De dienst welzijn en de dienst vrije tijd de nodige voorbereidingen te laten treffen, met het
oog op de opstart van een samenwerkingsverband ‘Huis van het Kind Oosterzele’ om een subsidieaanvraag te kunnen indienen tussen 1 augustus 2018 en 1 oktober 2018.
Artikel 3. Kennis van deze beslissing over te maken aan de OCMW-raad, de dienst Vrije tijd en de
dienst Welzijn.
indiening van een subsidie-aanvraag

2. Principebeslissing over het gebruik van een lokaal
verblijfsregister voor onder andere kinderen van gescheiden
ouders en daaraan gekoppelde voordelen.
Op 15 februari 2016 trad het Koninklijk Besluit van 26 december 2015 in werking, dat een nieuw
informatiegegeven in het bevolkingsregister invoert om de gedeelde huisvesting van minderjarigen
te registreren. Zo kunnen kinderen, die niet gedomicilieerd zijn in een bepaalde gemeente, maar er
wel verblijven, van bepaalde (al dan niet financiële) voordelen genieten, die aan het verblijf zijn
gekoppeld.
In Oosterzele zou dit bijvoorbeeld kunnen gaan over de gehanteerde tarieven voor het gebruik van
de sporthal. Het gaat over kinderen, die bijvoorbeeld één week bij de mama wonen en één week bij
de papa, maar slechts bij één van beiden officieel kunnen ingeschreven zijn. Het verblijfsregister kan
bij rampen ook een nuttig instrument zijn om te controleren wie mogelijks in een bepaald getroffen
pand verblijft.
Op basis van een gerechtelijke beslissing of een gezamenlijk akkoord, kunnen de bevolkingsdiensten
voortaan de gedeelde huisvesting van kinderen registreren. Maar deze registratie brengt momenteel
geen wijziging in de mogelijkheid tot het bekomen van (al dan niet financiële) voordelen, die aan het
verblijf zijn gekoppeld. Hiertoe moet elk gemeentebestuur een beslissing nemen.
Onze fractie stelt daarom voor:
a) dat het bestuur het bestaan van dit lokaal verblijfsregister kenbaar maakt aan de Oosterzelenaren,
via alle mogelijke kanalen;
b) dat het bestuur een oplijsting maakt van alle (al dan niet financiële) voordelen, die kinderen, die
hun domicilie hebben in Oosterzele, genieten, met inbegrip van de doelgroepen die ressorteren
onder het OCMW;
c) dat het bestuur een (definitieve) beslissing aan de gemeenteraad voorlegt opdat kinderen, die
ingeschreven zijn in het lokaal verblijfsregister, dezelfde (al dan niet financiële) voordelen bekomen.

BESLUIT
Artikel 1 akkoord te gaan met de principebeslissing om
a) het bestaan van dit lokaal verblijfsregister kenbaar maakt aan de Oosterzelenaren, via alle
mogelijke kanalen;
b) een oplijsting te maken van alle (al dan niet financiële) voordelen, die kinderen, die hun
domicilie hebben in Oosterzele, genieten, met inbegrip van de doelgroepen die ressorteren
onder het OCMW;
c) een (definitieve) beslissing aan de gemeenteraad voor te leggen tegen ten laatste 1 juli
2018 opdat kinderen, die ingeschreven zijn in het lokaal verblijfsregister, dezelfde (al dan niet
financiële) voordelen bekomen.
Artikel 2 deze beslissing over te maken aan het OCMW en alle gemeentelijke diensten.

3. Goedkeuring om te participeren aan de lokale vrijetijdsmonitor.
De gemeenteraad,
TOELICHING
De Vlaamse subsidies voor het lokaal cultuur-, jeugd- en sportbeleid werden in 2016 overgeheveld
naar het Gemeentefonds, maar de Vlaamse overheid en de lokale besturen willen wel blijven
monitoren wat er lokaal leeft en speelt op vrijetijdsgebied. Dit alles om de gemeenten te
ondersteunen in het uitbouwen van een goed cultuur-, jeugd- en sportbeleid op hun maat.
De lokale vrijetijdsmonitor verzamelt tal van gegevens over vrijetijdsaanbod en -participatie binnen
de Vlaamse gemeenten en het vrijetijdsbeleid van deze gemeenten.
Met deze lokale vrijetijdsmonitor, een initiatief van ministers Gatz en Muyters, kan het bestuur uit
één verzameling met tal van informatiebronnen snel en eenvoudig tot analyses komen die voor
Oosterzele waardevol zouden kunnen zijn en die een beeld geven van het lokale vrijetijdsbeleid in
Vlaanderen.
Meten is immers weten…
Gemeenten kunnen via de registratietool gegevens delen met betrekking tot hun werking op vlak van
cultuur, jeugd, en sport. Dit kan tot einde juni 2018. Nadien verwerkt het team lokale
vrijetijdsmonitor van de Vlaamse Overheid deze gegevens samen met gegevens uit andere
interessante bronnen tot een hapklaar overzicht waaruit u aan het einde van 2018 eenvoudig
informatie kan putten.
In de registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor kan iedere gemeente vrijwillig haar
vrijetijdsgegevens invoeren. Daarnaast worden gegevens uit andere bestaande bronnen ontsloten.
Vanaf 13 maart 2018 tot 30 juni 2018 kunnen gemeenten gegevens invoeren via de registratietool.
Einde december 2018 zult u op www.vrijetijdsmonitorvlaanderen.be terecht kunnen voor een
overzicht van de verzamelde data. Gemeenten die data aangeleverd hebben, worden door het team

lokale vrijetijdsmonitor op de hoogte gebracht via het e-mailadres dat in de registratietool werd
ingegeven.
De vrijetijdsmonitor verschilt van de recent gepubliceerde gemeente- en stadsmonitor.
De gemeente- en de stadsmonitor zijn omgevingsscanners die de brede omgeving van elke Vlaamse
gemeente en centrumstad in beeld brengen. Deze monitoren bevatten meer dan 200 indicatoren,
waaronder meer dan 80 survey-indicatoren, die afkomstig zijn uit een grootschalige bevraging bij een
representatieve staal van de inwoners in elke Vlaamse gemeente of stad.
De lokale vrijetijdsmonitor zoomt dan eerder in op de domeinen cultuur, jeugd en sport, en deze
doet dat meerbepaald op de thema’s aanbod & verenigingen, participatie, tewerkstelling,
samenwerking, vrijwilligers, tevredenheid, financiële middelen en ondersteuning, inspraak en
infrastructuur. Ongeveer de helft van de indicatoren komen uit een bevraging van
gemeentebesturen, de andere helft zijn indicatoren die uit tal van bronnen binnen en buiten de
Vlaamse overheid worden samengebracht, zoals bijvoorbeeld ook uit de gemeente- en de
stadsmonitor.
Oosterzele staat momenteel nog niet geregistreerd om deel te nemen aan de vrijetijdsmonitor, die
Vlaanderen samen met VVSG ontwikkelde.
BESLUIT
Artikel 1. Akkoord te gaan met de deelname aan de vrijetijdsmonitor
Artikel 2. De dienst Vrije tijd opdracht te geven zich te registeren op
www.vrijtijdsmonitorvlaanderen.be en de gegevens voor Oosterzele te registreren voor 30 juni 2018.

4. Principebeslissing over communicatief ondersteunen van
‘Burgertraject 2018 van de stroomversnelling’ in het kader van
inzetten op energie-efficiëntie.
De gemeenteraad
TOELICHTING
Vlaanderen heeft in haar conceptnota Vlaamse Energievisie een 10-tal uitgangspunten beschreven,
waaronder ook “De energietransitie moet het product zijn van een intensieve samenwerking tussen
de bevolking, ondernemingen en de overheid.”
In het kader daarvan heeft de Vlaamse Regering op 9 maart jl. op voorstel van minister Tommelein
een beslissing genomen om een dynamiek te creëren voor energietransitie door het ondersteunen
van lokale projecten.
De steden en gemeenten zullen in belangrijke mate bepalen of de energietransitie die wij moeten
realiseren al dan niet zal lukken. De steden en gemeenten spelen daarom een cruciale rol in het
sensibiliseren, mobiliseren, ontzorgen en begeleiden van de bevolking met het oog op investeringen
in energie-efficiëntie, milieuvriendelijke energieproductie en elektrische mobiliteit.

Met dit traject ‘Stroomversnelling 2018’ wordt in een soort “een voor allen, allen voor een”campagne gefocust op concrete acties geïnitieerd door burgers: burgers als ambassadeurs en
trekkers voor de energietransitie, uitgedaagd door de Vlaamse overheid.
Het burgertraject 2018 valt uiteen in 2 burgeruitdagingen. Een eerste uitdaging die focust op
geschikte grote daken voor zonnepanelen, een tweede uitdaging die focust op de ondersteuning van
lokale energieprojecten. Beide uitdagingen worden ondersteund via een online participatieplatform
en begeleid door een mediacampagne onder de naam ‘Stroomversneller’.
In een eerste uitdaging, die op 29 januari werd gelanceerd en zal lopen tot medio maart, worden
burgers opgeroepen om zelf grote daken van niet-woongebouwen te nomineren waarvan zij vinden
dat er pv-panelen op zouden moeten worden geplaatst.
In de tweede uitdaging zullen burgers via een overkoepelende website stroomversneller.be
opgeroepen worden om zich te engageren om mee een lokaal energieproject te ondersteunen. De
lokale besturen kiezen minstens 2 projectvoorstellen per gemeente waarvoor vervolgens steun van
de burgers wordt gevraagd. Elke gemeente moet trachten minstens 1% van haar burgers (van de 18+
bevolking) te overtuigen om zich te engageren in één van de projectvoorstellen waarbij burgers
daarna eventueel ook financieel kunnen participeren.
Indien de drempel van 1% burgers in de gemeente wordt gehaald tijdens de campagneperiode die
zes weken duurt, dan wordt er vanuit de Vlaamse overheid aan de gemeente een budget ter
beschikking gesteld per inwoner van die gemeente (op basis van de bevolkingscijfers op 1 januari
2017). Het ter beschikking gestelde budget moet worden besteed aan de concrete realisatie van de
gekozen lokale energieprojecten. Voor Oosterzele gaat dit om maximaal € 13.504.
De subsidie wordt beperkt tot maximaal 75% van de investeringskost (na aftrek van mogelijke andere
Vlaamse subsidies, groenestroomcertificaten, warmtekrachtcertificaten of REG-premies) per gekozen
lokale energieproject. Voor zover Europese staatssteunregels van toepassing zijn, wordt de subsidie
per gekozen lokale energieproject beperkt tot het maximale toegelaten bedrag en bedraagt deze
nooit meer dan 75% van de investeringskost (na aftrek van andere Vlaamse subsidies,
groenestroomcertificaten, warmtekrachtcertificaten of REG-premies).
Wat de inhoud van de lokale energieprojecten betreft, hebben de lokale besturen veel keuzevrijheid,
zolang het maar om een lokaal project gaat dat betrekking heeft op minstens 1 van de volgende
subthema’s:
• energie efficiëntie;
• hernieuwbare energie;
• elektrische mobiliteit (wagens, laadpalen).
Voorbeelden van mogelijk projectvoorstellen kunnen zijn:
• LED-ificatie openbare verlichting
• Hoogrendementsbeglazing in schoolgebouwen
• HVAC-systeem renoveren in bibliotheek
• Relighting sporthal
• WKK voor het woonzorgcentrum
• Elektrische laadpaal in gemeente
• Elektrische deelwagens voor burgers
• Slimme apparaten en slimme meters voor energie management in school
• Isolatie lokalen jeugdvereniging

BESLUIT
Artikel 1. Om in het kader van inzetten op energietransitie het burgertraject 2018 van
Stroomversnelling communicatief te ondersteunen.
Artikel 2. Kennis van deze beslissing over te maken aan de dienst Milieu- en duurzaamheidsbeleid en
de dienst communicatie

5. Vraag om uitleg over de niet-deelname aan de Buitenspeeldag
De Buitenspeeldag is een initiatief van Nickelodeon, Nick Jr., Ketnet, VTMKZOOM, KADET, Studio 100
TV, VVJ vzw (Vereniging Vlaamse Jeugddiensten), ISB vzw (Vlaams Instituut voor Sportbeheer en
Recreatiebeleid) en de Vlaamse overheid.
Het is een jaarlijkse feestdag van het buiten spelen en sporten. Met de steun van maar liefst zes
kinderzenders worden kinderen gestimuleerd om de televisie een namiddag aan de kant te schuiven
en naar buiten te trekken om te ravotten. De zenders gaven gedurende de paasvakantie heel wat
aandacht aan deze boodschap.
Al voor de 11de keer op rij kan je heel breed in Vlaanderen en Brussel dan een hele
woensdagnamiddag buiten ravotten en sporten. In het verleden heeft onze fractie reeds gevraagd
om deel te nemen aan deze Vlaamse actiedag. 257 gemeenten en steden nemen hieraan deel.
Deze buitenspeeldag vindt plaats op woensdag 18 april, dag van de gemeenteraad, en opnieuw
neemt Oosterzele dit jaar niet deel. Wel organiseert de gemeente op 24 juni – bij de start van de
zomer – de superkinderdag.
Promotie voor buiten spelen hoeft niet beperkt te blijven tot één dag.
Vandaar de vraag: Waarom neemt Oosterzele – als één van de weinige gemeenten in Vlaanderen –
niet deel aan deze jaarlijkse buitenspeeldag?

6. Vraag om uitleg over de stand van zaken rond de ontwikkeling
van het vrijwilligersloket
Ook Oosterzele kent een bruisend verenigingsleven, met tal van vrijwilligers. We mogen – als bestuur
– terecht fier zijn op hen. Zij zorgen er mee voor dat het in onze gemeente aangenaam leven en
ontspannen is.
We waren dan ook tevreden dat het schepencollege van Oosterzele op de gemeenteraad van 22
maart 2017 positief heeft gereageerd op het voorstel van onze Open Vld plus-fractie voor de
oprichting van een gemeentelijk vrijwilligersloket.
Vrijwilligers hebben het vandaag echter niet altijd even evident om hun engagement op te nemen. Ze
ondervinden nog heel wat drempels. Daarom worden op verschillende niveaus (federaal, Vlaams én

veelal lokaal) acties ondernomen om deze drempels weg te werken. In het voorstel van onze fractie
van vorig jaar hebben we gevraagd dat het bestuur daar op zou inzetten.
Want ook in Oosterzele zijn er nog een aantal werkpunten die het vrijwilligerswerk (o.a. in
verenigingen) makkelijker zouden kunnen maken: Vrijwilligers hebben bij elk evenement opnieuw
nog heel wat administratieve procedures te doorlopen. Dat kan eenvoudiger. Voor verschillende
administratieve vragen moeten vrijwilligers nu ook terecht bij andere gemeentelijke diensten.
Daarom ons voorstel tot het inrichten van een uniek gemeentelijk vrijwilligersloket. We hadden dan
ook graag vernomen wat hierrond reeds allemaal werd gerealiseerd, één jaar na deze beslissing.

7. Vraag om uitleg over de niet deelname aan de Erfgoeddag
Komende zondag, 22 april, is het de jaarlijkse erfgoeddag. Een hele dag lang kun je in heel
Vlaanderen en Brussel terecht voor een fantastisch en veelzijdig erfgoedaanbod.
Erfgoeddag is een sensibiliseringsactie rond cultureel erfgoed voor publiek, sector, pers en beleid in
Vlaanderen en Brussel. Het evenement streeft ernaar dat iedereen op een eigentijdse, kwalitatieve
en zinvolle manier omgaat met het cultureel erfgoed in zijn dagelijkse omgeving. Dit jaar rond het
thema ‘Kiezen’.
Oosterzele was in het verleden een grote trekker binnen de erfgoedwerking van de erfgoedcel, die
haar zetel bovendien heeft in het Erfgoedhuis in Moortsele.
Voor het tweede jaar op rij stellen we vast dat er geen activiteiten ingepland staan in Oosterzele op
de Vlaamse Erfgoeddag. Heel wat andere (buur)gemeenten uit de erfgoedcel Viersprong werken wel
een mooi programma uit.
Vandaar volgende vragen
a. Welke inspanningen heeft het bestuur de voorbije 2 jaar ondernomen om ook activiteiten uit
te werken in onze eigen gemeente op de Vlaamse Erfgoeddag?
b. De inspanningen die de erfgoedcel zelf doet zijn aanzienlijk, maar waarom zijn de
inspanningen voor het Oosterzeelse erfgoed door het eigen bestuur zienderogen
verminderd?

8. Vraag om uitleg over de verwezenlijking van de bijenhal
De aandacht voor bijen – via het bijenactieplan – is vanuit milieu-oogpunt een goed gegeven. Uit
eigen bevraging en vaststelling zien we dat steeds meer mensen oog hebben voor gevarieerde
bloementeelt, of het ophangen van een bijenhuisje in eigen tuin.
Ook het recent geplaatst bijenhotel is - vanuit voorbeeldfunctie – een goed initiatief. Al kunnen we
ons de vraag stellen of de locatie voor dit bijenhotel wel de meest geschikte plaats is.
In de milieuweek werd een eerste korte voorstelling gegeven van de plannen voor de bouw van een
‘bijenhal’. Het college van burgemeester en schepenen besliste in haar zitting van 13 maart 2018 om
een budgetaanpassing goed te keuren voor
•

De realisatie van het bijenhotel ten bedrage van € 2.000

•

De geplande educatieve bijenhal. Die zijn momenteel in de ontwerpfase. Het plaatsen van
deze hal zou voorzien worden in de tweede helft van 2018. De hal zal geïntegreerd worden
in de site Groot Bewijk en er dient dan ook op dit project een bijkomend
investeringsbudget voorzien te worden € 32.000.

Vandaar volgende vragen
a) Wat zijn net de plannen met deze bijenhal. Kan het bestuur daar grondige toelichting over
geven.
b) Onze fractie is initiatieven rond bij-vriendelijke gemeente zeker genegen. Vandaar ook onze
steun aan het bijenhotel. We stellen ons echter wel vragen bij de timing én de kostprijs van
de bijenhal. Ziet het bestuur dit als een prioritair dossier?
• Waarom deze timing?
• Acht het deze kostprijs verantwoordbaar, gelet op de financiële situatie van de
gemeente?

9. Vraag om uitleg over de voorbereidingen voor de opmaak van de
notulen van de gemeenteraad in het kader van het nieuw
gemeentedecreet
Het vernieuwd gemeentedecreet schrijft in artikel 278 § 1 het volgende voor
Art. 278. § 1. De notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in
chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat is gegeven aan
de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen. Ze maken melding van
alle beslissingen en het resultaat van de stemmingen. Behalve bij geheime stemming,
vermelden de notulen hoe elk lid gestemd heeft. Van die laatste verplichting kan worden
afgeweken voor beslissingen die genomen zijn met unanimiteit.
De zittingsverslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in
chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, de essentie van de tussenkomsten en
van de mondeling en schriftelijk gestelde vragen en antwoorden. De gemeenteraad kan
beslissen om het zittingsverslag te vervangen door een audio- of audiovisuele opname van de
openbare zitting van de gemeenteraad.
Als de gemeenteraad een aangelegenheid overeenkomstig artikel 28 in besloten vergadering
behandelt, vermelden de notulen alleen de beslissingen en wordt er geen zittingsverslag
opgesteld.
De bepalingen, vermeld in het eerste tot en met het derde lid, zijn van toepassing op het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, met dien verstande dat "gemeenteraad"
wordt gelezen als "raad voor maatschappelijk welzijn".
In het verleden is soms nogal wat te doen geweest over wat wel én wat niet in de notulen kan
worden opgenomen. Raadsleden moeten in Oosterzele momenteel hun stemverklaringen
overmaken aan de secretaris, om deze te kunnen laten opnemen in de notulen.
Aangezien het gemeentedecreet nu uitdrukkelijk stelt dat ook de essentie van de tussenkomsten en
van de mondeling en schriftelijk gestelde vragen en antwoorden moeten worden opgenomen, is het
logisch dat de raadsleden deze schriftelijke neerslag niet meer zelf dienen over te maken. De
gemeenteraad kan beslissen om het zittingsverslag te vervangen door een audio- of audiovisuele

opname van de openbare zitting van de gemeenteraad.
Dit artikel heeft invoering bij de start van de nieuwe legislatuur. Dit betekent dat de voorbereidingen
moeten getroffen worden om minimaal ten laatste vanaf de eerste gemeenteraad van 2019 (normaal
2 januari 2019) op een nieuwe manier te werken.

Vandaar volgende vragen:
a) Op welke manier ziet het bestuur de aanpak om te gaan met het gewijzigd gemeentedecreet
voor de opmaak van de notulen?
b) Worden hiervoor middelen uitgetrokken? Zo ja, hoeveel,
c) Proefdraaien kan nooit kwaad…Wanneer wenst het bestuur te starten met dit nieuwe
systeem?

