
 

 

Gemeentebestuur Oosterzele – Dorp 1 – 9860 Oosterzele – www.oosterzele.be – info@oosterzele.be 

Openingsuren: maandag t.e.m. vrijdag van 8.45 tot 12 uur – maandagavond van 18 tot 20 uur – dienst 
Burgerzaken is ook geopend op woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur en op maandagavond van 17.30 tot 
20 uur. U kan ook gebruikmaken van het digitaal loket op www.oosterzele.be  

Alle briefwisseling te richten aan het college van burgemeester en schepenen – Dorp 1 -9860 Oosterzele 

 

 

 

uw kenmerk: ons kenmerk: bijlage(n):  datum:  
    
contact: algemeen directeur telefoon: 09 362 50 09 e-mail: secretariaat@oosterzele.be 
  

 

Betreft: Schriftelijke vraag m.b.t. begeleiding opmaak meerjarenplan 

Geacht raadslid 

Het college achtte het opportuun bij de start van de nieuwe legislatuur en de samenstelling van de nieuwe 

bestuursploeg zich te laten begeleiden door het Q&A. Dat het college in een vorige legislatuur over dergelijke 

zaken anders over oordeelde is ons inziens irrelevant. 

De administratie startte de omgevingsanalyse zelf op in het voorjaar van 2019. In de zitting van 21 mei 2019 gaf 

het college opdracht aan de administratie om na te gaan op welke wijze verschillende buurgemeenten het 

verdere traject van het meerjarenplan aanpakten. In de zitting van 28 mei 2019 gaf de administratie een beknopt 

overzicht van de werkwijze van 7 naburige gemeenten. Uit die toelichting bleek dat verschillende gemeenten 

zich lieten begeleiden door een consultant.  

Omdat het college zich wilde engageren om het inhoudelijke luik van het nieuwe meerjarenplan op punt te 

zetten (de doelstellingenboom), vroeg het college aan de administratie om een prijsvraag te organiseren bij 

enkele consultants. Uiteindelijk werd Q&A geselecteerd. Zij bleken immers de economisch meest voordelige 

dienstverlener. De opdracht is gesloten via aanvaarde factuur en hun offerte bedroeg 3.421 euro.  

Zij begeleiden ons bij de voorbereiding en de opmaak van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en 

zorgen voor de eindverwerking. 

Met vriendelijke groet 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

In opdracht: 

 

 

Borchert Beliën     Johan Van Durme 

Algemeen directeur        Burgemeester 

 

dienst Secretariaat 
 

 
Dhr. Filip Michiels 
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