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Notulen gemeenteraad 

Vergadering van donderdag 20 juni 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwezig:  

Hilde De Sutter, Voorzitter; 
Johan Van Durme, Burgemeester; 
Orville Cottenie, Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Elsy De Wilde, Els De Turck, 
Schepenen; 
Jean Marie De Groote, Guy De Smet, Filip Vermeiren, Carine Schamp, Filip Michiels, 
Pascal Fermon, Ruben De Gusseme, Roswitha Gerbosch, Linda De Vos, Pien Kaat, 
Van Hecke Ann, Van Hoorde Louise, Pieterjan Keymeulen, Van Der Heyden Simon, 
Logghe Jeroen, Roelekens Evelien, Raadsleden; 
Borchert Beliën, Algemeen directeur 

Verontschuldigd: / 

Afwezig: / 

 

 

Voorzitter Hilde De Sutter opent de zitting om 20.00 uur.  

 

Afwezig bij aanvang van de zitting: Ruben De Gusseme, raadslid; 

 

OPENBARE ZITTING 

1. GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 23 MEI 2019 

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 en 
worden ze ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen 
directeur. 

 

De voorzitter leidt het punt in. 

 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 
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De gemeenteraad,  

 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41 

 

Juridisch kader 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 32, 277 en 278 

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van Oosterzele, artikel 4, §1-§2, artikel 5, 
artikel 35-36 

 

Motivering 

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.  

De gemeenteraad heeft geen opmerkingen op de notulen van de gemeenteraadszitting 
van 23 mei 2019 

 

Besluit 

 

Artikel 1: De notulen van de gemeenteraadszitting van donderdag 23 mei 2019 worden 
goedgekeurd. 

Artikel 2: Opdracht wordt gegeven aan de algemeen directeur om de notulen per 
elektronische drager te verzenden aan de leden van de gemeenteraad. 

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

Raadslid Ruben De Gusseme vervoegt de zitting. 

 

2. ALGEMEEN BELEID - VASTSTELLEN ALGEMEEN BELEIDSPROGRAMMA 

Het beleidsprogramma beoogt in de eerste plaats de krachtlijnen van het nieuwe bestuur 
bij het begin van een nieuwe legislatuur kenbaar te maken en dient als basis voor de 
opmaak van het meerjarenplan. 

 

De voorzitter leidt het punt in. Raadslid Pieterjan Keymeulen licht het agendapunt verder 
toe. 

Aansluitend geeft elk lid van het college een persoonlijke toelichting over de speerpunten 
die onder hun verantwoordelijkheid vallen. 

 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 
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De raad 

 

Bevoegdheid 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 249 e.v. 

 

Juridisch kader 

Omzendbrief KB/ABB 2019/4 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de 
lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. 

 

Motivering 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat de 
meerjarenplannen van de lokale en provinciale besturen starten in het tweede jaar na de 
lokale en provinciale verkiezingen en dat ze lopen tot het einde van het jaar na de 
daaropvolgende verkiezingen. Dat betekent dat de nieuwe bewindsploegen in 2019 hun 
strategische en financiële planning voor de bestuursperiode van 2019 tot 2024 opmaken 
en vastleggen in het meerjarenplan voor de periode van 2020 tot 2025.  

Het algemeen beleidsprogramma beoogt in de eerste plaats de krachtlijnen van het beleid 
van het nieuwe bestuur kenbaar te maken. 

Dit document vormt de basis voor het opmaken van het meerjarenplan 2020-2025.  

De missie van de gemeente vloeit voort uit artikel 2, § 1 van het DLB: “De gemeenten en 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn beogen om op het lokale niveau 
duurzaam bij te dragen aan het welzijn van de burgers en verzekeren een burgernabije, 
democratische, transparante en doelmatige uitoefening van hun bevoegdheden. Ze 
betrekken de inwoners zo veel mogelijk bij het beleid en zorgen voor openheid van 
bestuur.” In alles wat we doen, beschouwen we het als onze taak om onze inwoner te 
“ontzorgen”. 

Om deze missie te realiseren is het noodzakelijk om een dienstverleningsconcept (DVC) 
goed te keuren. Het DVC is te beschouwen als basis voor de invulling van onze specifieke 
dienstverlening. Het legt het accent vooral op hoe we dienstverlening bieden en in 
mindere mate op wat we bieden. Het vertelt hoe we ons willen opstellen naar de inwoner 
toe. 

De administratie ondernam in de loop van het voorjaar een interne bevraging bij de 
verschillende diensten om de waarden van de organisatie te bepalen. Als top 3 kwamen 
de waarden 01) respect; 02) eerlijk en betrouwbaar; 03) deskundig en op gelijke hoogte 
daarmee: gelijke kansen voor iedereen;  

 

Besluit 

 

Artikel 1:  

Paragraaf 1: Om de missie van de gemeente te realiseren hanteren we volgende visie op 
de dienstverlening: “Oosterzele levert dienstverlening die het welzijn van de inwoner 
bevordert”. Dit betekent: We zijn toegankelijk voor iedereen. Onze medewerkers werken 
deskundig, betrouwbaar, tijdig en efficiënt. We gaan daarbij respectvol en 
klantvriendelijk om met onze klanten. We staan voor laagdrempelige communicatie en 
transparante werking. Daarbij houden we de vinger aan de pols van wat er in de 
samenleving gebeurt. 
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Paragraaf 2: We streven naar een efficiënte en digitale organisatie van de diensten met 
aandacht voor een laagdrempelig en deskundig onthaal. De klant wordt in maximum 2 
stappen geholpen. De inwoner kan kiezen hoe en wanneer hij in contact treedt met de 
diensten.  

Ons streefdoel is:  

• Een begrijpelijke en betrouwbare informatievoorziening; 

• Een maximale inzet op digitale dienstverlening (e-loket); 

• Het principe van 1 loket waar elk loket het juiste loket is;  

• Zo kort mogelijke wachttijden aan de publieksbalies en de telefoon; 

• Een correcte en respectvolle behandeling van iedere burger;  

• Een organisatiestructuur die afgestemd is op de toekomstvisie;  

• De uitbouw van de ondersteunende diensten en middelen; 

• Een goede dienst overschrijdende samenwerking; 

• Actieve samenwerking met andere actoren en het (verder) opbouwen van netwerken.  

 

Artikel 2: De waarden van onze organisatie zijn: 01) respect; 02) eerlijk en betrouwbaar; 
03) deskundigheid en 04) gelijke kansen voor iedereen; 

 

Artikel 3: De raad keurt het algemeen beleidsprogramma met volgende prioriteiten goed:  

 

1. Veilig Oosterzele 

a. Verkeersveiligheid schoolomgevingen verhogen, waar nodig in overleg met 
de Vlaamse overheid. 

b. Moeilijke punten (verkeersveiligheid) prioritair aanpakken. 

c. Camerabeleid verder uitrollen en uitbreiden t.a.v. inbraakpreventie en 
beleid tegen fietsdiefstallen i.s.m. politiezone. 

 

2. Efficiënt Oosterzele 

a. Nieuwe toegankelijke website waar inwoners op een snelle manier de 
nodige en juiste info kunnen bekomen. Nieuwe website wordt tijdig 
geüpdatet.  

b. Digitalisering. Hangt samen met nieuwe website. Alle documenten die 
gedigitaliseerd kunnen worden, moeten ook digitaal beschikbaar zijn voor 
de burger. 

c. Nieuw gemeentehuis met performante dienstverlening voor de burger. 
Hierbij worden alle diensten samengebracht op één site met concrete 
uitwerking van front- en backofficesysteem waardoor de burger snel en 
goed en klantvriendelijk geholpen wordt. 

 

3. Ondernemend Oosterzele 

a. Ondernemersloket waar documenten en formulieren online ter beschikking 
worden gesteld. Starters krijgen mogelijkheid tot extra ondersteuning.  
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b. Lokale economie stimuleren: korte-keten opwaarderen via markt en 
infozine. Daarbij aansluitend samenwerkingsverband oprichten met lokale 
zelfstandigen en buurtwinkels met nodige onderlinge participatie.  

c. Nieuwe ambachtelijke zone, site N42, duurzaam en ingebed met respect 
voor omgeving o.a. door plaatsen groenscherm en goed bereikbaar maken 
met veilige afgedwongen fietsverbindingen. 

 

4. Leefbaar Oosterzele 

a. Binnen het jaar concrete invulling geven aan het klimaat -en 
duurzaamheidsbeleid. Haalbaar en betaalbaar, op maat van en realiseerbaar 
voor Oosterzele. 

b. We streven naar een verdere reductie van de afvalberg door het principe de 
vervuiler betaald te behouden. 

c. Zwerfvuil: We gaan voor propere straten door een kordate aanpak van 
straffen en belonen en installeren mobiele applicatie om sluikstorten te 
melden.  

 

5. Landelijk Oosterzele 

a. Uitwerken van nodige regelgeving om tot leefbare dorpskernen te komen. 
Opmaak algemeen performant bouwreglement waarbij we open ruimten 
maximaal beschermen met respect voor authenticiteit en gemeentelijk 
erfgoed. Bij streven naar een landelijk Oosterzele zien we zowel landbouw 
én natuurbeheer als partner. 

b. Waar zinvol stukken weg teruggeven aan landelijk Oosterzele in vorm van 
veilige fiets -en landbouwwegen. 

c. Binnen het jaar concrete invulling geven aan nieuwe bevoegdheid 
Dierenwelzijn.  

 

6. Sociaal Oosterzele 

a. Jeugd. Naast georganiseerde jeugdverenigingen ook niet-georganiseerde 
jeugd een stem geven in het gemeentelijke gebeuren. 

Ouderenbeleid: ouderen meer betrekken en actief houden om ook 
eenzaamheid tegen te gaan. Gemeente ondersteunt waar nodig.  

b. Verenigingsleven verder ondersteunen, met extra aandacht voor mensen 
met een beperking en kansarmen.   

c. Woonbeleid: Oosterzele tekent in op het voorstel van SOLVA om 
intergemeentelijk samen te werken op het vlak van woon- en energiebeleid. 
Vlaanderen voorziet hiervoor subsidies zodat dit voor Oosterzele financieel 
haalbaar blijft. 
 

7. Sportief Oosterzele 

a. Hartveilig sporten. Ter preventie opleiding voor alle leden van sportclubs 
faciliteren i.s.m. cardiologische liga en Rode Kruis.  

b. Fiets-, loop- en wandelroutes concretiseren en upgraden, extra themaroutes 
creëren en vanuit toeristisch oogpunt uitspelen.  



Gemeenteraad 20 juni 2019 - NOTULEN - 6 

c. Sportbeleidsplan ontwikkelen waarbij we inzetten op verdere 
samenwerking sportclubs. 

 

8. Participerend Oosterzele 

a. Adviesraden actief betrekken in gemeentelijk bestuur.  

b. Bij de start van grote projecten zetten we in op participatie- en 
informatiemomenten. 

c. Grote beleidsbeslissingen toelichten op niveau van wijken en 
deelgemeenten. 

 

Artikel 2: Dit beleidsprogramma wordt kenbaar gemaakt aan de diensten van gemeente 
en OCMW. 

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

3. FINANCIËN - VASTSTELLEN JAARREKENING 2018 GEMEENTE OOSTERZELE 

De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2018 van de gemeente Oosterzele vast.  

 

De voorzitter leidt het punt in. De financieel directeur licht het agendapunt verder toe.  

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De gemeenteraad,  

 

Bevoegdheid 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 595 

 

Juridisch kader 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 250, 260, 262 en 595 

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn. 

Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels 
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.  

 

Motivering 

In de jaarrekening 2018 komt de realisatie aan bod van de prioritaire doelstellingen 
(doelstellingenrealisatie) en het beleid (doelstellingenrekening). Vervolgens wordt de 
rekening opgemaakt van het exploitatie-, investerings- en liquiditeitenbudget, alsook van 
de activa en passiva (balans) en de kosten en opbrengsten (staat van kosten en 
opbrengsten). De jaarrekening bevat ook een uitgebreide toelichting. 
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Het resultaat op kasbasis bedraagt 3 772 583 euro. De autofinancieringsmarge bedraagt 
531 798 euro. De jaarrekening 2018 is dus in evenwicht.  

 

Besluit 

 

Enig artikel: De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2018 vast van de gemeente 
Oosterzele. 

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

4. FINANCIËN - KENNISNAME JAARREKENING 2018 OCMW OOSTERZELE 

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2018 van het OCMW van Oosterzele. 

 

De voorzitter leidt het punt in. De financieel directeur licht het agendapunt verder toe.  

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De gemeenteraad,  

 

Bevoegdheid 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 78, 4° en 595 

 

Juridisch kader 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 78, 4°, 250, 260 en 595 

OCMW-decreet van 19 december 2008, artikel 173 

 

Motivering 

De raad voor maatschappelijk welzijn stelde de jaarrekening 2018 van het OCMW van 
Oosterzele vast op 23 mei 2019.  

De jaarrekening 2018 van het OCMW van Oosterzele heeft een autofinancieringsmarge van 
328 556 euro en een resultaat op kasbasis van 1 455 755 euro. 

 

Besluit 

 

Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2018 van het OCMW 
Oosterzele. 

 

De gemeenteraad neemt kennis van dit punt. 
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De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

5. FINANCIËN - ADVIES INZAKE DE VASTGESTELDE JAARREKENING 2018 VAN AGB 
DE KLUIZE 

In toepassing van artikel 38 §2 van de statuten van AGB De Kluize stelde de raad van 
bestuur in zitting van 6 juni 2019 de jaarrekening 2018 vast en wordt die ter goedkeuring 
aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om advies uit brengen over de vastgestelde 
jaarrekening 2018. 

 

De voorzitter leidt het punt in. De financieel directeur licht het agendapunt verder toe.  

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De gemeenteraad, 

 

Bevoegdheid 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 243 

 

Juridisch kader 

Het gemeenteraadsbesluit van 28 september 2011 inzake de oprichting van het AGB De 
Kluize en het vaststellen van de desbetreffende statuten 

De statuten van AGB De Kluize, artikel 38 §2 

Het besluit van de raad van bestuur van het AGB De Kluize van 6 juni 2019 betreffende de 
vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2018 

Het verslag van het college van commissaris-revisor m.b.t. de jaarrekening 2018 van het 
AGB De Kluize  

 

Vormvereisten 

Verslag van de commissaris revisor 

 

Motivering 

In toepassing van artikel 38, §2 van de statuten van AGB De Kluize stelde de raad van 
bestuur in zitting van 4 juni 2018 de jaarrekening 2018 vast en wordt die voor advies aan 
de gemeenteraad voorgelegd. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de jaarrekening 2018 positief te adviseren.  

 

Besluit 

 

Artikel 1: De jaarrekening en het jaarverslag 2018 van AGB De Kluize worden positief 
geadviseerd. 

Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan het secretariaat van 
AGB De Kluize en de financieel directeur en aan de toezichthoudende overheid.  

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen 
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De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

6. RAAD EN COMMISSIES - GOEDKEUREN VAN STATUTENWIJZIGING AGB DE 
KLUIZE 

Naar aanleiding van het in voege treden van het Decreet Lokaal Bestuur moeten de 
statuten van het AGB De Kluize een aanpassing ondergaan.  

 

De voorzitter leidt het punt in. Schepen Marleen Verdonck licht het agendapunt verder 
toe. 

 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De gemeenteraad,  

 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41 

 

Juridisch kader 

Het Decreet Lokaal Bestuur 

De huidige statuten van het AGB De Kluize  

Het advies van de raad van bestuur van AGB De Kluize van 6 juni 2019, inzake de 
statutenwijziging 

 

Motivering 

Door de invoering van het Decreet Lokaal Bestuur werden een aantal fundamentele 
principes gewijzigd, zodat een statutenwijziging opportuun is.  

 

Besluit 

 

Artikel 1 

Artikel 2 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst: 

“Het bedrijf is onderworpen aan het Decreet over het lokaal bestuur, aan de andere 
toepasselijke wetten, decreten en besluiten, aan deze statuten en aan de 
beheersovereenkomst(en) voor zover zij niet van voornoemde rege len afwijken.” 

 

Artikel 2 

Artikel 3, §1 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:  

“Onderhavige statuten worden gepubliceerd via een webtoepassing van de gemeente.”  

Artikel 3, §2, lid 2 en 3 van de statuten worden vervangen door volgende tekst: 
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“De statutenwijziging wordt op dezelfde wijze bekendgemaakt als de oprichtingsbeslissing 
en de statuten. De volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt gepubliceerd via een 
webtoepassing van de gemeente.” 

 

Artikel 3 

Artikel 6, §4 van de statuten wordt opgeheven. 

 

Artikel 4 

Artikel 9, §3 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:  

“De beheersovereenkomst, evenals elke verlenging, wijziging, schorsing of ontbinding ervan, 
wordt via een webtoepassing van de gemeente openbaar gemaakt.”  

Artikel 9, §4 van de statuten wordt opgeheven. 

Er wordt een nieuwe paragraaf toegevoegd aan artikel 9 van de statuten:  

 

“§7 In de mate dat het bedrijf geen eigen regels heeft vastgesteld voor het aangaan van 
verbintenissen, de kredietbewaking, de wetmatigheidscontrole of de ondertekening van de 
girale betalingsorders, is artikel 234, §2 van het Decreet over het lokaal bestuur van 
toepassing.” 

 

Artikel 5 

Artikel 10, lid 2 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:  

“Een lijst met besluiten van de raad van bestuur wordt via een webtoepassing van de 
gemeente gepubliceerd. Die webtoepassing vermeldt ook de wijze waarop het publiek 
inzage kan krijgen in de notulen van de raad van bestuur en van het directiecomité.”  

 

Artikel 6 

Artikel 11, §2 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst: 

“Elke fractie kan minstens één lid van de raad van bestuur voordragen en dit 
voordrachtrecht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging in de raad van bestuur.  

De mandaten van bestuurder worden over de verschillende fracties verdeeld 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 91 van het Decreet over het lokaal bestuur.”.  

Artikel 11, §3 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:  

“Elke fractie heeft  het recht om minstens één bestuurder voor te dragen en dit 
voordrachtrecht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging in de raad van bestuur. Als 
de gewaarborgde vertegenwoordiging evenwel afbreuk zou doen aan de mogelijkheid voor 
de fracties die vertegenwoordigd zijn in het college van burgemeester en schepenen om 
minstens de helft van de leden van de raad van bestuur voor te dragen, wordt er gewerkt 
met gewogen stemrecht binnen de groep van door de fracties voorgedragen bestuurders. ”. 

 

Artikel 7 

Artikel 12, §1 van de statuten wordt aangevuld met volgende tekst: 

“Het mandaat van een lid van de raad van bestuur is hernieuwbaar.”  

 

Artikel 8 
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Artikel 21, eerste streepje van de statuten wordt aangevuld met volgende woorden 
“uitgezonderd het bepalen van individuele tarieven”. 

 

Artikel 9 

Artikel 23 van de statuten wordt aangevuld met volgende tekst: 

“De goedkeuring van de jaarrekening door de toezichthoudende overheid heeft van 
rechtswege de kwijting aan de bestuurders tot gevolg zodat de gemeenteraad geen 
uitdrukkelijke beslissing over de kwijting dient te nemen.”. 

 

Artikel 10 

Artikel 37 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:  

“Tot en met 31 december 2019: 

Artikel 37 Meerjarenplan en budget  

De raad van bestuur stelt het meerjarenplan op en legt het budget vast, overeenkomstig de 
regels die krachtens artikel 145, 146, 147, 149, 150, 151 en 179 van het Gemeentedecreet 
gelden voor het meerjarenplan en het budget van de gemeenten, en legt ze ter goedkeuring 
voor aan de gemeenteraad. 

Vanaf 1 januari 2020: 

Artikel 37 Meerjarenplan 

De raad van bestuur stelt, het meerjarenplan op overeenkomstig de regels die krachtens 
artikel 254, 255,, 257, 258, 259 van het Decreet over het lokaal bestuur gelden voor het 
meerjarenplan van de gemeente en legt ze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.  

De ramingen voor de exploitatie, de investeringen en de financiering in het eerste jaar van 
de financiële nota van het meerjarenplan omvatten ook de kredieten voor dat boekjaar.”  

 

Artikel 11 

Artikel 38 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:  

“Tot en met 31 december 2019: 

Artikel 38 Boekhouding en jaarrekening  

§1. De boekhouding wordt gevoerd en de jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de 
regelen die krachtens artikel 164, 172 en 179 van het Gemeentedecreet worden gesteld voor 
de boekhouding en de jaarrekening van de gemeenten. 

Het AGB doet uiterlijk op 31 december van ieder jaar de nodige opnemingen, verificaties, 
opzoekingen en waarderingen om de inventaris op te maken van al de bezittingen, 
vorderingen, schulden en verplichtingen van het AGB, van welke aard ook. 

§2. De boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de 
raad van bestuur. 

§3. Het financiële boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde 
jaar. 

Vanaf 1 januari 2020: 

Artikel 38 Boekhouding en jaarrekening 

§1. Het AGB voert overeenkomstig art. 253 van het Decreet over het lokaal bestuur een 
algemene en een budgettaire boekhouding, aangepast aan de aard en de omvang van haar 
activiteiten.  
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De boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de raad 
van bestuur. 

Het financiële boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.  

§2. Het AGB doet uiterlijk op 31 december van ieder jaar de nodige opnemingen, verificaties, 
opzoekingen en waarderingen om de inventaris op te maken van al de bezittingen, 
vorderingen, schulden en verplichtingen van het AGB, van welke aard ook.  

Nadat de rekeningen van de boekhouding in overeenstemming zijn gebracht met de 
gegevens van de inventaris van al de bezittingen, rechten, vorderingen, schulden en 
verplichtingen, van welke aard ook, van het autonoom gemeentebedrijf, worden ze 
samengevat opgenomen in het ontwerp van de jaarrekening. 

De jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting. 

 

Artikel 12 

Er wordt een nieuwe artikel 39 ingevoerd in de statuten: 

“§1 Onmiddellijk na de definitieve vaststelling van een beleidsrapport bezorgt het bedrijf 
overeenkomstig art. 250 van het Decreet over het lokaal bestuur de gegevens over het 
vastgestelde beleidsrapport in digitale vorm aan de Vlaamse Regering.  

 

Het vastgestelde beleidsrapport is pas uitvoerbaar als de digitale rapportering erover aan 
de Vlaamse Regering is bezorgd. 

Als er nog geen jaarrekening is vastgesteld op 30 juni van het jaar dat volgt op het boekjaar 
in kwestie bezorgt het autonoom gemeentebedrijf de gegevens over het ontwerp van 
jaarrekening in digitale vorm aan de Vlaamse Regering. 

§2 Het bedrijf rapporteert aan de Vlaamse Regering over de verrichte transacties van elk 
kwartaal voor het einde van de maand die volgt op het kwartaal overeenkomstig art. 274 
van het decreet over het lokaal bestuur.” 

 

Artikel 13 

De artikelen 40 tot en met 44 van de statuten worden opgeheven.  

 

Artikel 14 

De gecoördineerde statuten luiden, mits desgevallend een passnede hernummering van 
de artikels, als volgt: 

 

INHOUDSTAFEL 

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN 

Art. 1 – Rechtsvorm en naam 

Art. 2 – Wettelijk kader 

Art. 3 – Statutenwijzigingen 

Art. 4 – Zetel 

Art. 5 – Doel, activiteiten en bevoegdheden 

Art. 6 – Participaties 

Art. 7 – Rechtspersoonlijkheid en duur 
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HOOFDSTUK II: EXTERNE VERHOUDINGEN 

Art. 8 – Bevoegdheid van het bedrijf 

Art. 9 – Beleids- beheers- n samenwerkingsovereenkomsten 

 

HOOFDSTUK III: ORGANEN 

 

AFDELING 1: INLEIDENDE BEPALING 

Art. 10 – Structuur en openbaarheid 

AFDELING 2: RAAD VAN BESTUUR 

Art. 11 – Samenstelling 

Art. 12 – Duur en einde van de mandaten 

Art. 13 – Vergoedingen 

Art. 14 – Voorzitterschap 

Art. 15 – Vergaderingen 

Art. 16 – Beraadslagingen 

Art. 17 – Verboden handelingen 

Art. 18 – Belangenconflicten 

Art. 19 – Notulen 

Art. 20 – Bevoegdheden 

Art. 21 Bevoegdheidsdelegatie 

Art. 22 – Personeel 

Art. 23 – Niet-binding van de bestuurders 

AFDELING 3: DIRECTIECOMITE 

Art. 24 – Samenstelling 

Art. 25 – Duur en einde van de mandaten 

Art. 26 – Vergoedingen 

Art. 27 – Voorzitterschap 

Art. 28 – Vergaderingen 

Art. 29 – Beraadslagingen 

Art. 30 – Notulen 

Art. 31 – Bevoegdheden 

Art. 32 – Niet- binding van de leden van het directiecomité 

 

HOOFDSTUK IV: FINANCIEN EN FINANCIELE CONTROLE 

Art. 33 – Statutair kapitaal 

Art. 34 – Alarmbelprocedure 

Art. 35 – Inkomsten en uitgaven 

Art. 36 – Financiering 

Art. 37 – Meerjarenplan en budget 

Art. 38 – Boekhouding en jaarrekening 

Art. 39 – Rapportering aan Vlaamse Regering 

Art. 40 – Resultaatsbestemming 
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HOOFDSTUK V: SLOTBEPALINGEN 

Art. 41 – Vertegenwoordiging 

Art. 42 – Rechtsopvolging 

Art. 43 – Ontbinding en vereffening 

 

 

HOOFDSTUK I 

ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Art. 1 Rechtsvorm en naam 

Het "AGB Oosterzele" is een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid 
opgericht bij besluit van de gemeenteraad van de Gemeente Oosterzele van 28 september 
2011.  Het wordt hieronder “het bedrijf” genoemd.  

 

Art. 2 Wettelijk kader 

Het bedrijf is onderworpen aan het Decreet over het lokaal bestuur, aan de andere 
toepasselijke wetten, decreten en besluiten, aan deze statuten en aan de 
beheersovereenkomst(en) voor zover zij niet van voornoemde regelen afwijken.  

 

Art. 3 Statutenwijzigingen 

§1  Onderhavige statuten worden gepubliceerd via een webtoepassing van de gemeente. 

§2 Op voorstel of na advies van de raad van bestuur kan de gemeenteraad de statuten van 
het bedrijf wijzigen. 

De statutenwijziging wordt op dezelfde wijze bekendgemaakt als de oprichtingsbeslissing 
en de statuten. De volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt gepubliceerd via 
een webtoepassing van het gemeentebestuur.   

 

Art. 4 Zetel 

De zetel van het bedrijf is gevestigd in GC De Kluize, Sportstraat 3, 9860 Oosterzele.  

 

Art. 5 Doel, activiteiten en bevoegdheden 

§1 Het bedrijf heeft als doel: 

- de exploitatie van infrastructuren bestemd voor culturele of sportieve activiteiten of 
voor ontspanning; 

- de lichamelijke opvoeding, de sport, de recreatiesport en het openluchtleven te 
bevorderen door het nemen of steunen van alle initiatieven en activiteiten in dat 
verband, het nastreven en tot stand brengen van alles wat de sportbeoefening kan 
bevorderen en verspreiden; 

- het socio-culturele leven in Oosterzele te bevorderen, het nemen of steunen van 
initiatieven of activiteiten in dat verband; 

- het op eigen initiatief organiseren van culturele activiteiten waarin het kunstgebeuren 
een prioritaire rol vervult; 
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- het begeleiden, het ondersteunen en het verlenen van diensten aan organisatoren van 
activiteiten in de culturele infrastructuur en zo nodig het leveren van een bijdrage tot 
ondersteuning en coördinatie in de culturele sector;   

- de organisatie van intra- en extramurale culturele activiteiten; 

- het beheren, exploiteren, optimaliseren, valoriseren, efficiënt inzetten en desgevallend 
vervreemden van het openbaar en privaat domein van de Gemeente Oosterzele en van 
haar eigen patrimonium dat de Gemeente Oosterzele hiertoe inbrengt in het AGB 
Oosterzele; 

- het verlenen van aan de hoger vermelde doelstellingen verwante diensten.  

§2 Ter realisering van de in § 1 vermelde doelstellingen, kan het bedrijf, binnen de 
wettelijke bevoegdheden en de bepalingen van deze statuten en de 
beheersovereenkomst, alle handelingen stellen en activiteiten ontwikkelen die het nuttig 
acht om haar doel te verwezenlijken, in het bijzonder: 

- het verwerven van onroerende goederen, de vorming van zakelijke onroerende 
rechten, de bouw, de renovatie, de verbouwing, het verhuren of de financieringshuur 
van onroerende goederen met het oog op de verkoop, de verhuur, de 
financieringshuur of andere juridische handelingen betreffende deze onroerende 
goederen; 

- het beheer van het onroerend vermogen van de Gemeente; 

- de exploitatie van infrastructuren bestemd voor culturele en sportieve activiteiten.  

§3 Het bedrijf mag, binnen de grenzen van haar doel, vrij beslissen over de verwerving, 
de aanwending en de vervreemding van haar lichamelijke en onlichamelijke goederen, de 
vestiging of de opheffing van de zakelijke rechten op die goederen, alsook over de 
uitvoering van dergelijke beslissingen en over hun financiering.  

Het mag gebruik maken van alle rechtstechnieken, waaronder de vestiging en de 
opheffing van zakelijke en persoonlijke rechten, de verlening en beëindiging van 
concessies, en het uitgeven en verhandelen van vastgoedcertificaten en andere effecten. 

Het bedrijf kan, na machtiging door de Vlaamse regering, overgaan tot de onteigeningen 
die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van zijn doelstellingen.  

Het bedrijf kan op voorwaarde van bijzondere en omstandige motivering, zakelijke 
rechten vestigen op de onroerende goederen die behoren tot het openbaar domein, voor 
zover de gevestigde zakelijke rechten niet kennelijk onverenigbaar zijn met de 
bestemming van deze goederen. 

Het is bevoegd voor de affectaties en de desaffectaties van alle goederen waarvan het 
eigenaar is. Binnen de grenzen van haar doel kan het bedrijf met betrekking tot de eigen 
goederen en de goederen van de Gemeente optreden als bemiddelaar met het oog op de 
verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, en roerende 
rechten of handelsfondsen, instaan voor het beheer van onroerende goederen of van 
onroerende rechten, en het “syndicschap” van onroerende goederen in mede -eigendom 
uitoefenen; het bedrijf, de leden van haar organen, haar personeel en haar andere 
vertegenwoordigers zijn daarbij niet onderworpen aan de regelgeving tot bescherming 
van de beroepstitel en de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.  

 

Art. 6 Participaties 

§1 Het bedrijf kan rechtspersonen (hierna ‘filialen’ genoemd) oprichten, erin deelnemen 
of zich erin laten vertegenwoordigen, voor zover dat past in de opdrachten van het 



Gemeenteraad 20 juni 2019 - NOTULEN - 16 

bedrijf, vermeld in artikel 5 en voor zover hiermee geen speculatieve oogmerken worden 
nagestreefd.  

§2 De oprichting, deelname of vertegenwoordiging gebeurt in overeenstemming met het 
gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en staatssteun en de 
voorwaarden bepaald in de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 9. De beslissing tot 
oprichting, deelname of vertegenwoordiging toont aan dat aan de voormelde 
voorwaarden is voldaan. 

§3 Ongeacht de grootte van de inbreng van de verschillende partijen in het 
maatschappelijk kapitaal van het filiaal, moet het bedrijf minstens een mandaat van 
bestuurder worden toegekend. 

Art. 7 Rechtspersoonlijkheid en duur 

Het bedrijf verwerft rechtspersoonlijkheid op de dag van de oprichtingsbeslissing onder 
voorbehoud van de wettelijke vereiste goedkeuring. 

Het bedrijf wordt opgericht voor onbepaalde duur. 

 

HOOFDSTUK II 

EXTERNE VERHOUDINGEN 

Art. 8 Bevoegdheid van het bedrijf 

Het bedrijf is verantwoordelijk voor de externe aspecten van haar activiteiten in de 
ruimste zin van het woord. 

Binnen de grenzen van het in artikel 5 omschreven doel onderhoudt het bedrijf contacten, 
pleegt het overleg, voert het onderhandelingen, regelt het de samenwerking, maakt het 
afspraken, en sluit het overeenkomsten met andere natuurlijke personen en met publiek- 
zowel als privaatrechtelijke rechtspersonen. 

 

Art. 9 Beleids- beheers- en samenwerkingsovereenkomsten 

§1 Na onderhandelingen sluit het bedrijf met de Gemeente een beheersovereenkomst, die 
onder voorbehoud van de mogelijkheid tot verlenging, wijziging, schorsing en ontbinding 
wordt gesloten voor een periode die eindigt uiterlijk zes maanden na de volledige 
vernieuwing van de gemeenteraad. 

Als bij het verstrijken van de beheersovereenkomst geen nieuwe beheersovereenkomst in 
werking is getreden, wordt de bestaande overeenkomst van rechtswege verlengd. Als 
geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden binnen één jaar na deze 
verlenging, of als een beheersovereenkomst werd ontbonden of geschorst, kan de 
Gemeente na overleg met het bedrijf voorlopige regels vaststellen inzake de in de 
beheersovereenkomst bedoelde aangelegenheden. Die voorlopige regels zullen als 
beheersovereenkomst gelden tot op het ogenblik dat een nieuwe beheersovereenkomst in 
werking treedt. 

§2 De beheersovereenkomst en de uitvoering ervan worden jaarlijks geëvalueerd door de 
gemeenteraad. Hiertoe zal door de raad van bestuur een verslag omtrent de 
beheersovereenkomst worden opgemaakt. 

Het bedrijf legt eveneens in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van 
de gemeenteraden een evaluatieverslag voor aan de gemeenteraad over de uitvoering van 
de beheersovereenkomst, sinds de inwerkingtreding ervan. Dat verslag omvat ook een 
evaluatie van de verzelfstandiging, waarover de gemeenteraad zich binnen drie maanden 
uitspreekt. 
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§3 De beheersovereenkomst, evenals elke verlenging, wijziging, schorsing of ontbi nding 
ervan, wordt via een webtoepassing van de gemeente openbaar gemaakt.  

§4 Naast deze beheersovereenkomst, kunnen het bedrijf en de Gemeente één of meer 
concessie-, beleids-, samenwerkings- of andere overeenkomsten of convenanten sluiten 
met betrekking tot het onderling afstemmen van het beleid van de Gemeente en dat van 
het bedrijf in de relevante beleidsdomeinen en de ermee verbonden activiteiten. Omtrent 
het beheer van onroerende goederen kunnen het bedrijf en de Gemeente één of meer 
lastgevingsovereenkomsten sluiten. 

 

§5 De gemeenteraad kan aan het bedrijf middelen, infrastructuur of, mits naleving van de 
terzake geldende rechtspositieregeling en onverminderd de bepalingen van artikel 22 van 
de statuten, personeel ter beschikking stellen of overdragen. 

§6 Het bedrijf onderhandelt en contracteert met alle bevoegde instanties zowel op 
internationaal, Europees, federaal, gemeenschaps-, gewestelijk, provinciaal, gemeentelijk 
en districtsniveau over investeringen, financiële tussenkomsten en alle andere 
aangelegenheden die zijn doelstellingen raken. 

§7 In de mate dat het bedrijf geen eigen regels heeft vastgesteld voor het aangaan van 
verbintenissen, de kredietbewaking, de wetmatigheidscontrole of de ondertekening van 
de girale betalingsorders, is artikel 234, §2 van het Decreet over het lokaal bestuur van 
toepassing. 

 

HOOFDSTUK III 

ORGANEN 

Afdeling 1 

Inleidende bepaling 

Art. 10 Structuur en openbaarheid 

Het bedrijf wordt bestuurd door een raad van bestuur en een directiecomité.  

Een lijst met besluiten van de raad van bestuur wordt via een webtoepassing van het 
gemeentebestuur gepubliceerd. Die webtoepassing vermeldt ook de wijze waarop het 
publiek inzage kan krijgen in de notulen van de raad van bestuur en van het 
directiecomité. 

Het bedrijf is onderworpen aan dezelfde verplichtingen inzake formele motivering en 
openbaarheid van bestuur die gelden voor de Gemeente. 

 

Afdeling 2 

Raad van bestuur 

Art. 11 Samenstelling 

§1 De gemeenteraad wijst de leden van de raad van bestuur aan. Het aantal leden van de 
raad van bestuur bedraagt maximaal elf (11). Ten hoogste twee derde van de leden van 
de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht.  

§ 2. De mandaten van bestuurder worden over de verschillende fracties verdeeld 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 91 van het Decreet over het lokaal bestuur. 

§ 3. Elke fractie heeft  het recht om minstens één bestuurder voor te dragen en dit 
voordrachtrecht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging in de raad van bestuur. 
Als de gewaarborgde vertegenwoordiging evenwel afbreuk zou doen aan de mogelijkheid 
voor de fracties die vertegenwoordigd zijn in het college van burgemeester en schepenen 



Gemeenteraad 20 juni 2019 - NOTULEN - 18 

om minstens de helft van de leden van de raad van bestuur voor te dragen, wordt er 
gewerkt met gewogen stemrecht binnen de groep van door de fracties voorgedragen 
bestuurders. 

§4 Volgende personen komen niet in aanmerking als bestuurslid van het bedrijf:  

- de provinciegouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, de provinciegriffier, de 
arrondissementscommissaris en de adjunct-arrondissementscommissaris van het 
arrondissement Gent; 

- de magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers bij de hoven en de 
rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het Grondwettelijk Hof;  

- de leden van het operationeel, administratief of logistiek kader van de politiezone 
Rhode & Schelde; 

- de personen die op commerciële wijze of met een winstoogmerk activiteiten uitoefenen 
in dezelfde beleidsdomeinen als het agentschap en waarin het agentschap niet 
deelneemt, alsook de werknemers en de leden van een bestuurs- of controleorgaan van 
die personen; en 

- de personen die in een andere lidstaat van de Europese Unie een ambt of een functie 
uitoefenen, gelijkwaardig aan een ambt of een functie, vermeld in deze paragraaf, en de 
personen die in een lokale basisoverheid van een andere lidstaat van de Europese Unie 
een ambt of een mandaat uitoefenen dat gelijkwaardig is aan dat van gemeenteraadslid, 
schepen of burgemeester. 

§5 De leden van de raad van bestuur worden door de gemeenteraad verkozen op basis 
van een akte van voordracht per kandidaat-lid van de raad van bestuur, ondertekend 
door meer dan de helft van de gemeenteraadsleden die deel uitmaken van de fractie die 
de voordracht doet. Als de fractie, die de voordracht doet, slechts twee verkozenen telt, 
volstaat de handtekening van één van hen. Als de fractie, die de voordracht doet, slechts 
één verkozene telt, volstaat de handtekening van deze verkozene.  

Die akte wordt uiterlijk acht dagen voor de vergadering van de gemeenteraad, waarop de 
verkiezing van de leden van de raad van bestuur geagendeerd staat, aan de algemeen 
directeur overhandigd. De algemeen directeur bezorgt een afschrift van de akte aan de 
voorzitter van de gemeenteraad. 

De voorzitter van de gemeenteraad gaat na of de akten van voordracht ontvankelijk zijn 
overeenkomstig de voorwaarden, bepaald in de voorgaande leden. Enkel de 
handtekeningen van de gemeenteraadsleden die de eed hebben afgelegd, worden hiertoe 
in aanmerking genomen.  

Als aan het vereiste dat ten hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur van 
hetzelfde geslacht dient te zijn en/of dat ten minsten de helft van de leden van de raad 
van bestuur gemeenteraadslid dienen te zijn niet is voldaan op basis van de voorgedragen 
kandidaten, geldt het vereiste dat ten hoogste twee derde van de leden van de raad van 
bestuur van hetzelfde geslacht dient te zijn en/of dat ten minsten de helft van de leden 
van de raad van bestuur gemeenteraadslid dienen te zijn zowel voor de fracties die deel 
uitmaken van het college van burgemeester en schepenen als voor de fracties die geen 
deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen en worden de fracties 
opnieuw uitgenodigd om nieuwe voordrachten te doen. 

Als aan het vereiste dat ten hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur van 
hetzelfde geslacht dient te zijn en/of dat ten minsten de helft van de leden van de raad 
van bestuur gemeenteraadslid dienen te zijn niet is voldaan op basis van de tweede ronde 
voordrachten, dragen de grootste fracties in afnemende volgorde het lid van het andere 
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geslacht en/of gemeenteraadsleden voor tot voldaan is aan het vereiste dat ten hoogste 
twee derde van de leden van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht en/of dat ten 
minsten de helft van de leden van de raad van bestuur gemeenteraadslid dienen te zijn. 
De overige voordrachten blijven behouden. 

Indien de akten ontvankelijk zijn en de toekomstige samenstelling van de raad van 
bestuur voldoet aan de voorwaarden bepaald in het Gemeentedecreet en de statuten, 
worden de voorgedragen kandidaat-leden van de raad van bestuur verkozen verklaard. 

Deze paragraaf wordt eveneens toegepast bij de vervanging van één of meerdere leden 
van de raad van bestuur. Bij de vervanging van één of meerdere leden van de raad van 
bestuur zijn voordrachten slechts ontvankelijk indien aan het vereiste dat ten hoogste 
twee derde van de leden van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht dient te zijn en 
dat ten minsten de helft van de leden van de raad van bestuur gemeenteraadslid dienen te 
zijn, voldaan blijft na het verkozen verklaren van de kandidaat-leden. 

Art. 12 Duur en einde van de mandaten 

§1 Het mandaat van een lid van de raad van bestuur is hernieuwbaar.  

 

Na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt tot volledige vernieuwing van 
de raad van bestuur overgegaan. In dat geval blijven de leden van de raad van bestuur in 
functie tot de nieuwe gemeenteraad tot hun vervanging is overgegaan.  

Binnen de maand na de benoeming wordt de raad van bestuur van het bedrijf 
samengeroepen. 

§2 De leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijde op gemotiveerde wijze door de 
gemeenteraad van de Gemeente worden ontslagen. In dat geval blijven de leden van de 
raad van bestuur in functie tot de gemeenteraad tot hun vervanging is overgegaan.   

 

Art. 13 Vergoedingen 

De leden van de raad van bestuur oefenen hun mandaat bezoldigd of onbezoldigd uit.  

De eventuele vergoedingen van de leden van de raad van bestuur worden vastgelegd door 
de raad van bestuur, conform de modaliteiten die door de Vlaamse Regering worden 
bepaald. 

 

Art. 14 Voorzitterschap 

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter die deel uitmaakt van het college 
van burgemeester en schepenen en een ondervoorzitter. Bovendien duidt de raad van 
bestuur een secretaris en een verantwoordelijke voor de financiën  aan, die geen lid van 
de raad van bestuur dienen te zijn. 

 

Art. 15 Vergaderingen 

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter telkens als de belangen van 
het bedrijf het vereisen en minstens twee maal per jaar.  

Op verzoek van minstens vier bestuurders is de voorzitter verplicht de raad bijeen te 
roepen. 

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden 
tenminste vier werkdagen voor de vergadering per brief, fax, elektronisch of op een 
andere schriftelijke wijze verzonden. De uitnodiging is, zo mogelijk, vergezeld van alle 
nuttige documenten. 
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Art. 16 Beraadslagingen 

De raad van bestuur beraadslaagt op de zetel van het bedrijf of, indien de 
omstandigheden dit vereisen, op een andere plaats die wordt bepaald door de voorzitter. 

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter. Indien de voorzitter 
verhinderd is, wordt de raad van bestuur voorgezeten door de ondervoorzitter of, bij 
diens afwezigheid, door de oudste in leeftijd aanwezige bestuurder. 

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien tenminste de helft van zijn 
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt bereikt, kan een 
nieuwe raad bijeengeroepen worden met dezelfde agenda. Die zal geldig beraadslagen en 
beslissen indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.  

 

De tweede oproeping moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van artikel 15 en er 
moet vermeld worden dat de oproeping voor de tweede maal geschiedt. Bovendien moet 
het derde lid van huidig artikel in de tweede oproeping woordelijk worden overgenomen.  

De besluiten van de raad van bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen genomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte 
stemmen geteld. 

In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend; bij 
geheime stemming evenwel wordt de beslissing verworpen. 

Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan de raad van bestuur slechts 
geldig beraadslagen mits akkoord van twee derden van de aanwezige stemgerechtigde 
leden. 

Indien op een vergadering van de raad van bestuur het vereiste quorum om geldig te 
beraadslagen is bereikt en één of meer bestuurders zich onthouden, al of niet ingevolge 
een belangenconflict, worden de besluiten geldig genomen bij meerderheid van de 
overige aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.  

Elke bestuurder heeft één stem. 

Iedere bestuurder kan per brief, per fax, elektronisch of op een andere schriftelijke wijze 
aan een bestuurder volmacht geven om hem op een vergadering te vertegenwoordigen.  

Een bestuurder mag niet meer dan één volmacht uitoefenen. 

De stemmingen gebeuren bij handopsteking, behalve bij benoemingen en voordrachten, 
waar de stemmingen geheim zijn. 

 

Art. 17 Verboden handelingen 

 

Het is de bestuurders niet toegestaan: 

- aanwezig zijn bij de bespreking en de stemming over aangelegenheden waarin hij een 
rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger, of waarbij de 
echtgenoot, of bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en 
rechtstreeks belang hebben. Dat verbod strekt niet verder dan de bloed- en 
aanverwanten tot en met de tweede graad als het gaat om de voordracht van 
kandidaten, benoemingen, ontslagen, afzettingen en schorsingen. Voor de toepassing 
van deze bepaling worden personen die een verklaring van wettelijke samenwoning als 
vermeld in artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek, hebben afgelegd, met echtgenoten 
gelijkgesteld; 
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- rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst te sluiten, behoudens in geval van een 
schenking aan het autonoom gemeentebedrijf of de Gemeente, of deel te nemen aan een 
opdracht voor aanneming van werken, leveringen of diensten, verkoop of aankoop ten 
behoeve van het autonoom gemeentebedrijf of de Gemeente, behoudens in de gevallen 
waarbij de bestuurder een beroep doet op een door het autonoom gemeentebedrijf of 
de Gemeente aangeboden dienstverlening en ten gevolge daarvan een overeenkomst 
aangaat.; 

- rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris tegen betaling werkzaam te zijn 
in geschillen ten behoeve van het bedrijf. Dit verbod geldt eveneens ten aanzien van de 
personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde 
kantooradres met de bestuurder werken; en 

- rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris werkzaam te zijn in geschillen ten 
behoeve van de tegenpartij van het bedrijf of ten behoeve van een personeelslid van het 
bedrijf aangaande beslissingen in verband met de tewerkstelling binnen het autonoom 
gemeentebedrijf. Dit verbod geldt eveneens ten aanzien van de personen die in het 
kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met 
de bestuurder werken. 

 

Art. 18 Belangenconflicten 

Indien een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van 
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die 
tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dat meedelen aan de 
andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt. 

Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig 
belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de 
beslissing moet nemen. De betrokken bestuurder moet tevens de commissaris van het 
strijdig belang op de hoogte brengen. 

De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde 
beslissing of verrichting en verantwoordt het genomen besluit.  Ook de 
vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor het bedrijf moeten in de notulen worden 
vermeld. 

Voornoemde regeling is niet van toepassing wanneer de beslissingen van de raad van 
bestuur betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de 
voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor 
soortgelijke verrichtingen. 

Dit artikel doet geen afbreuk aan de gelding van andere bepalingen betreffende de 
belangenvermenging in hoofde van bestuurders en met openbare diensten belaste 
personen, zoals onder meer artikel 245 van het Strafwetboek. 

 

Art. 19 Notulen 

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die door de 
secretaris worden opgesteld en door de voorzitter en secretaris worden ondertekend.  

De notulen van de vergaderingen worden meegestuurd met de uitnodiging voor de 
volgende vergadering waar ze ter goedkeuring worden voorgelegd.  

Deze goedgekeurde notulen worden in een speciaal register opgenomen dat wordt 
bewaard op de zetel van het bedrijf onder de verantwoordelijkheid van de secretaris. De 
volmachten worden aan de notulen gehecht. 
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De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden ondertekend 
door de secretaris. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber.  

 

Art. 20 Bevoegdheden 

De raad van bestuur is gemachtigd alle nuttige of noodzakelijke handelingen te verrichten 
om de doelstellingen van het bedrijf te verwezenlijken. 

De raad van bestuur beslist tot het instellen van rechtsvorderingen. In het belang van het 
bedrijf kan de voorzitter rechtsgeldig en zonder enige voorafgaande formaliteit alle 
gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen namens het bedrijf stellen. Hij kan 
onder meer beslissen namens het bedrijf een procedure als eiser of verweerder te voeren 
zowel voor de gewone rechtbanken als voor de administratieve rechtscolleges. Een 
beslissing tot het instellen van een rechtsgeding wordt ter bekrachtiging aan de 
eerstvolgende raad van bestuur voorgelegd. 

De raad van bestuur controleert het bestuur van het directiecomité.  

 

Telkens indien de gemeenteraad hem daartoe verzoekt, brengt de raad van bestuur 
verslag uit over alle of sommige activiteiten van het bedrijf, conform de modaliteiten 
zoals omschreven in de overeenkomst, bedoeld in artikel 9 van de statuten.   

De raad van bestuur is bevoegd om binnen de perken van de statuten zijn werking nader 
te regelen in een reglement van inwendige orde. 

 

Art. 21 Bevoegdheidsdelegatie 

De raad van bestuur kan de uitoefening van bepaalde bevoegdheden delegeren aan het 
directiecomité. Dit kan echter niet voor: 

- het vaststellen van tariefreglementen, uitgezonderd het bepalen van individuele 
tarieven; 

- het beslissen over participaties; 

- het vaststellen van het reglement van inwendige orde van de raad van bestuur;  

- het vaststellen van het statuut van het personeel; 

- het afsluiten van beleids-, beheers- en samenwerkingsovereenkomsten bedoeld in 
artikel 9; 

- het vaststellen van de meerjarenplanning, het budget, de jaarrekening en het 
activiteitenverslag. 

 

Art. 22 Personeel 

De raad van bestuur is bevoegd voor het aanwerven van personeel en stelt het 
personeelsstatuut vast. 

De overeenstemmende rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel is van 
toepassing op het personeel van het autonoom gemeentebedrijf.  Het autonoom 
gemeentebedrijf stelt de afwijkingen op deze rechtspositieregeling vast, voor zover het 
specifieke karakter van het autonoom gemeentebedrijf dat verantwoordt. Het 
gemeentebedrijf bepaalt de rechtspositieregeling van de betrekkingen die niet bestaan 
binnen de Gemeente.  

Wanneer de raad van bestuur beslist tot contractuele aanwervingen, stelt zij in dit geval 
het arbeidsreglement en de algemene voorwaarden van de arbeidsovereenkomsten vast.  
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De Gemeente kan binnen wettelijke grenzen, personeel ter beschikking stellen aan het 
bedrijf. 

 

Art. 23 Niet-binding van de bestuurders 

De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van het bedrijf.  

De bestuurders zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de 
normale uitoefening van hun bestuur. Ten aanzien van de overtredingen waaraan zij geen 
deel hebben gehad, worden de bestuurders van die aansprakelijkheid ontheven als hun 
geen schuld kan worden verweten en als zij die overtredingen hebben aangeklaagd bij de 
gemeenteraad binnen een maand nadat zij er kennis van hebben gekregen. 

De goedkeuring van de jaarrekening door de toezichthoudende overheid heeft van 
rechtswege de kwijting aan de bestuurders tot gevolg zodat de gemeenteraad geen 
uitdrukkelijke beslissing over de kwijting dient te nemen. 

 

Afdeling 3 

Directiecomité 

 

Art. 24 Samenstelling 

Het directiecomité is samengesteld uit maximaal vijf (5) leden aangesteld door de Raad 
van Bestuur. 

 

Art. 25 Duur en einde van de mandaten 

Alle mandaten vallen samen met de duur van een gemeentelijke legislatuur. In elk geval 
neemt het mandaat van lid van het directiecomité een einde op de eerste vergadering van 
de raad van bestuur die volgt op de installatie van de gemeenteraad.  

Het lid van het directiecomité waarvan het mandaat voortijdig een einde neemt, wordt 
geacht van rechtswege ontslagnemend te zijn. De raad van bestuur regelt zijn vervanging.  

De raad van bestuur kan te allen tijde het mandaat van voorzitter van het directiecomité 
of van lid van het directiecomité herroepen. 

 

Art. 26 Vergoedingen 

De leden van het directiecomité oefenen hun mandaat bezoldigd of onbezoldigd uit.  

De eventuele vergoedingen van de leden van het directiecomité worden vastgelegd door 
de raad van bestuur, conform de modaliteiten die door de Vlaamse Regering worden 
bepaald. 

 

Art. 27 Voorzitterschap 

Het directiecomité kiest uit zijn leden een voorzitter. Het directiecomité duidt bovendien 
een secretaris aan die geen lid van het directiecomité moet zijn.  

 

Art. 28 Vergaderingen 

Het directiecomité vergadert telkens wanneer de aangelegenheden die onder zijn 
bevoegdheden vallen het vereisen en wordt door de voorzitter bijeengeroepen.  
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Art. 29 Beraadslagingen 

Het directiecomité beraadslaagt op de zetel van het bedrijf of, indien de omstandigheden 
dit vereisen, op een andere plaats zoals wordt bepaald door de voorzitter. 

Het directiecomité wordt voorgezeten door de voorzitter. Indien de voorzitter verhinderd 
is, wordt het directiecomité voorgezeten door een lid van het directiecomité die door de 
voorzitter daartoe wordt aangeduid. Indien geen vervangende voorzitter werd aangeduid 
door de voorzitter zit het oudste in leeftijd aanwezige lid van het directiecomité de 
vergadering voor. 

Het directiecomité beraadslaagt en beslist volgens de regels die zijn vastgesteld in deze 
statuten. Het directiecomité is bevoegd om binnen de perken van de statuten zijn werking 
nader te regelen in een reglement van inwendige orde. 

De besluiten van het directiecomité worden genomen bij meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter 
doorslaggevend. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen 
geteld. 

De regels inzake verboden handelingen en belangenconflicten voor de leden van de raad 
van bestuur, vastgelegd in de artikelen 17 en 18, zijn mutatis mutandis ook van 
toepassing voor de leden van het directiecomité. 

 

Art. 30 Notulen 

 

De beraadslagingen van het directiecomité worden vastgelegd in notulen. Een afschrift 
ervan wordt ter informatie toegezonden aan de leden van de raad van bestuur. 

De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden ondertekend 
door de secretaris. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber.  

 

Art. 31 Bevoegdheden 

 

Het directiecomité is belast met het dagelijks bestuur, met de vertegenwoordiging met 
betrekking tot dat bestuur en met de uitvoering van de beslissingen van de raad van 
bestuur. 

Het directiecomité is daarenboven bevoegd voor alle materies die door de raad van 
bestuur worden gedelegeerd. 

Het directiecomité is verantwoording verschuldigd aan de raad van bestuur. Het 
verschaft de raad van bestuur informatie over zijn beslissingen en licht hem in over al 
zijn handelingen. 

Het directiecomité kan de hem toevertrouwde bevoegdheden verder delegeren aan zijn  
voorzitter en aan personeelsleden van het bedrijf of van de Gemeente.  

 

Art. 32 Niet-binding van de leden van het directiecomité 

 

De leden van het directiecomité zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen 
van het bedrijf. 

De leden van het directiecomité zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de 
tekortkomingen in de normale uitoefening van hun bestuur. Ten aanzien van de 
overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden de leden van het 
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directiecomité van die aansprakelijkheid ontheven als hun geen schuld kan worden 
verweten en als zij die overtredingen hebben aangeklaagd bij de gemeenteraad binnen 
een maand nadat zij er kennis van hebben gekregen. De Raad van Bestuur wordt door het 
betrokken lid schriftelijk op de hoogte gebracht van de overtreding en van de beslissing 
van de gemeenteraad. 

 

HOOFDSTUK IV 

FINANCIEN EN FINANCIELE CONTROLE 

 

Art. 33 Statutair kapitaal 

 

Het geplaatste maatschappelijke en statutaire kapitaal van het bedrijf bedraagt 
vijfentwintigduizend euro. 

Het bedrag van het geplaatste maatschappelijke en statutaire kapitaal stemt overeen met 
de netto-inbrengwaarde van de in te brengen vermogensbestanddelen, met name een 
inbreng in geld door de Gemeente Oosterzele voor een bedrag van vijfentwintigduizend 
euro. 

 

Behoudens in het kader van een ontbinding van het bedrijf kan het kapitaal noch geheel 
noch gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden vervreemd, uitgekeerd of 
overgedragen. Een vermindering van het kapitaal is enkel mogelijk om 
exploitatieverliezen, minderwaarden of (duurzame) waardeverminderingen te 
compenseren. 

 

Art. 34 Alarmbelprocedure 

 

Wanneer ten gevolge van een geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de 
helft van het geplaatste maatschappelijke en statutaire kapitaal zoals bedoeld in artikel 
33, eerste lid van de statuten, dan moet de raad van bestuur het college van burgemeester 
en schepenen notificeren van dit feit en het college van burgemeester en schepenen 
verzoeken de gemeenteraad uit te nodigen om binnen een termijn van ten hoogste twee 
maanden nadat het verlies is vastgesteld bijeen te komen teneinde in voorkomend geval 
te beraadslagen en te besluiten over de maatregelen die de raad van bestuur voorstelt in 
een plan opgesteld ter sanering van de financiële toestand. 

 

Art. 35 Inkomsten en uitgaven 

 

Het bedrijf ontvangt de inkomsten van alle activiteiten die het uitvoert en draagt de 
lasten van deze activiteiten. 

 

Art. 36 Financiering 

 

De raad van bestuur beslist vrij over de omvang, de technieken en de voorwaarden van 
zijn externe financiering. 

Het bedrijf kan onder meer toelagen, giften en legaten ontvangen en leningen aangaan.  
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Tot en met 31 december 2019: 

Artikel 37 Meerjarenplan en budget  

De raad van bestuur stelt het meerjarenplan op en legt het budget vast, overeenkoms tig 
de regels die krachtens artikel 145, 146, 147, 149, 150, 151 en 179 van het 
Gemeentedecreet gelden voor het meerjarenplan en het budget van de gemeenten, en legt 
ze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. 

 

Vanaf 1 januari 2020: 

Artikel 37 Meerjarenplan 

De raad van bestuur stelt, het meerjarenplan op overeenkomstig de regels die krachtens 
artikel 254, 255,, 257, 258, 259 van het Decreet over het lokaal bestuur gelden voor het 
meerjarenplan van de gemeente en legt ze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. 

 

De ramingen voor de exploitatie, de investeringen en de financiering in het eerste jaar 
van de financiële nota van het meerjarenplan omvatten ook de kredieten voor dat 
boekjaar. 

 

Tot en met 31 december 2019: 

Artikel 38 Boekhouding en jaarrekening  

§1. De boekhouding wordt gevoerd en de jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig 
de regelen die krachtens artikel 164, 172 en 179 van het Gemeentedecreet worden 
gesteld voor de boekhouding en de jaarrekening van de gemeenten. 

Het AGB doet uiterlijk op 31 december van ieder jaar de nodige opnemingen, verificaties, 
opzoekingen en waarderingen om de inventaris op te maken van al de bezittingen, 
vorderingen, schulden en verplichtingen van het AGB, van welke aard ook.  

§2. De boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de 
raad van bestuur. 

§3. Het financiële boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde 
jaar. 

 

Vanaf 1 januari 2020: 

Artikel 38 Boekhouding en jaarrekening 

§1. Het AGB voert overeenkomstig art. 253 van het Decreet over het lokaal bestuur een 
algemene en een budgettaire boekhouding, aangepast aan de aard en de omvang van haar 
activiteiten.  

De boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de 
raad van bestuur. 

Het financiële boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.  

§2. Het AGB doet uiterlijk op 31 december van ieder jaar de nodige opnemingen, 
verificaties, opzoekingen en waarderingen om de inventaris op te maken van al de 
bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het AGB, van welke aard ook.  

Nadat de rekeningen van de boekhouding in overeenstemming zijn gebracht met de 
gegevens van de inventaris van al de bezittingen, rechten, vorderingen, schulden en 
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verplichtingen, van welke aard ook, van het autonoom gemeentebedrijf, worden ze 
samengevat opgenomen in het ontwerp van de jaarrekening.  

De jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting.  

 

Art. 39 Rapportering aan Vlaamse Regering 

§1 Onmiddellijk na de definitieve vaststelling van een beleidsrapport bezorgt het bedrijf 
overeenkomstig art. 250 van het Decreet over het lokaal bestuur de gegevens over het 
vastgestelde beleidsrapport in digitale vorm aan de Vlaamse Regering.  

Het vastgestelde beleidsrapport is pas uitvoerbaar als de digitale rapportering erover aan 
de Vlaamse Regering is bezorgd. 

 

Als er nog geen jaarrekening is vastgesteld op 30 juni van het jaar dat volgt op het 
boekjaar in kwestie bezorgt het autonoom gemeentebedrijf de gegevens over het ontwerp 
van jaarrekening in digitale vorm aan de Vlaamse Regering.  

§2 Het bedrijf rapporteert aan de Vlaamse Regering over de verrichte transacties van elk 
kwartaal voor het einde van de maand die volgt op het kwartaal overeenkomstig art. 274 
van het decreet over het lokaal bestuur. 

 

Art. 40 Resultaatsbestemming 

 

Met inachtname van de ter zake gesloten beleidsovereenkomsten en nadat een bedrag 
van ten minste een twintigste van de nettowinst is ingehouden voor de vorming van een 
reservefonds, een verplichting die ophoudt wanneer het reservefonds een tiende van het 
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt en nadat de raad van bestuur heeft beslist over het 
reserveren of overdragen van het resultaat van het bedrijf, wordt het saldo aan de 
Gemeente uitgekeerd. 

 

HOOFDSTUK V 

SLOTBEPALINGEN 

 

Art. 41 Vertegenwoordiging 

 

Het bedrijf wordt ten overstaan van derden, zowel in als buiten rechte, geldig 
vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur, de voorzitter van het 
directiecomité of twee bestuurders samen. 

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt het bedrijf geldig vertegenwoordigd 
door de voorzitter van het directiecomité. 

Het bedrijf kan eveneens geldig worden vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers, 
binnen de grenzen van hun mandaat. 

 

Art. 42 Rechtsopvolging 

 

De Gemeente Oosterzele kan aan het bedrijf bij of na de oprichting rechten en plichten 
overdragen, waaronder het eigendomsrecht op roerende en onroerende goederen.  



Gemeenteraad 20 juni 2019 - NOTULEN - 28 

Deze overdracht zal van rechtswege geschieden voor de overeenkomsten, eigendommen, 
en andere rechten en plichten die de gemeenteraad bij of na de oprichting aanduidt. Deze 
rechtsopvolging van rechtswege berust op de wettelijke en reglementaire bepalingen 
vermeld in artikel 2 van deze statuten en volgt uit de overdracht van de betrokken 
activiteiten door de Gemeente aan het bedrijf. Van deze rechtsopvolging van rechtswege 
wordt door de Gemeente bij aangetekende brief kennis gegeven aan het bedrijf en 
mogelijke andere belanghebbende partijen. 

De overdracht en de rechtsopvolging zijn evenwel voltrokken door het enkele 
gemeenteraadsbesluit. Het bedrijf en de Gemeente kunnen de door de Gemeente besliste 
overdracht van de eigendom van onroerende goederen zo nodig met bijkomende 
middelen tegenstelbaar aan derden maken. 

 

De overdracht van andere overeenkomsten, rechten en plichten door de Gemeente aan 
het bedrijf geschiedt op basis van de desbetreffende overeenkomsten of het gemeen recht 
ter  zake. 

Bij of na de oprichting van het bedrijf kan de Gemeente goederen aan het bedrijf 
verkopen of ter beschikking stellen onder nader overeen te komen voorwaarden.  

 

Art. 43 Ontbinding en vereffening 

§1 De gemeenteraad kan steeds beslissen om tot ontbinding en vereffening van een 
autonoom gemeentebedrijf over te gaan.  

In de beslissing tot ontbinding wijst de gemeenteraad de vereffenaars aan. Alle andere 
organen vervallen op het ogenblik van de ontbinding. 

§2 Het personeel in statutair dienstverband van het ontbonden autonoom 
gemeentebedrijf wordt overgenomen door de Gemeente.  

De Gemeente waarborgt de rechten die het autonoom gemeentebedrijf op het ogenblik 
van ontbinding voor het overgenomen personeel had vastgesteld.  

§3 De rechten en verplichtingen van het ontbonden autonoom gemeentebedrijf worden 
overgenomen door de Gemeente. 

§4 In afwijking van §2 en §3 kan de gemeenteraad in het ontbindingsbesluit de 
personeelsleden, die daarmee moeten instemmen, en de rechten en verplichtingen 
aanwijzen die overgenomen worden door de overnemer of de overnemers van de 
activiteiten van het gemeentebedrijf.” 

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

7. RAAD EN COMMISSIES - VERKIEZEN LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 
HET AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF DE KLUIZE 

De gemeenteraad richtte op 28 september 2011 het autonoom gemeentebedrijf (AGB) ‘De 
Kluize’ op. Ingevolge de start van de nieuwe legislatuur is het noodzakelijk dat de 
gemeenteraad de nieuwe leden van de raad van bestuur benoemt.  

 

De voorzitter leidt het punt in. 
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De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De gemeenteraad,  

 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 235 

 

Juridisch kader 

Besluit van 29 september 2011 inzake de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf 
‘De Kluize’ en het vaststellen van de desbetreffende statuten 

Statuten van het autonoom gemeentebedrijf, artikel 11 

 

Vormvereisten 

Aantal en genderprincipe 

Het aantal leden van de raad van bestuur bedraagt maximaal elf. Ten hoogste twee derde 
van de leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht. 

 

Voordracht 

Elke fractie kan minstens één lid van de raad van bestuur voordragen en dit 
voordrachtrecht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging in de raad van bestuur.  

Akte van voordracht 

De leden van de raad van bestuur worden door de gemeenteraad verkozen op basis van 
een akte van voordracht per kandidaat-lid van de raad van bestuur, ondertekend door 
meer dan de helft van de gemeenteraadsleden die deel uitmaken van de fractie die de 
voordracht doet. Als de fractie, die de voordracht doet, slechts twee verkozenen telt, 
volstaat de handtekening van één van hen. Als de fractie, die de voordracht doet, slechts 
één verkozene telt, volstaat de handtekening van deze verkozene.  

Die akte wordt uiterlijk acht dagen voor de vergadering van de gemeenteraad, waarop de 
verkiezing van de leden van de raad van bestuur geagendeerd staat, aan de algemeen 
directeur overhandigd. De algemeen directeur bezorgt een afschrift van de akte aan de 
voorzitter van de gemeenteraad. 

De voorzitter van de gemeenteraad gaat na of de akten van voordracht ontvankelijk zijn 
overeenkomstig de voorwaarden bepaald in art. 11 van de statuten van het AGB. Enkel de 
handtekeningen van de gemeenteraadsleden die de eed hebben afgelegd, worden hiertoe 
in aanmerking genomen.  

 

Komen niet in aanmerking als bestuurslid van het bedrijf:  

• de provinciegouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, de provinciegriffier, de 
arrondissementscommissaris en de adjunct-arrondissementscommissaris van het 
arrondissement Gent; 

• de magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers bij de hoven en 
de rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het Grondwettelijk Hof;  

• de leden van het operationeel, administratief of logistiek kader van de politiezone 
Rhode & Schelde; 
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• de personen die op commerciële wijze of met een winstoogmerk activiteiten 
uitoefenen in dezelfde beleidsdomeinen als het agentschap en waarin het 
agentschap niet deelneemt, alsook de werknemers en de leden van een bestuurs- 
of controleorgaan van die personen; en 

• de personen die in een andere lidstaat van de Europese Unie een ambt of een 
functie uitoefenen, gelijkwaardig aan een ambt of een functie, vermeld in deze 
paragraaf, en de personen die in een lokale basisoverheid van een andere lidstaat 
van de Europese Unie een ambt of een mandaat uitoefenen dat gelijkwaardig is aan 
dat van gemeenteraadslid, schepen of burgemeester. 

 

Zetelverdeling 

 

mandaten 

CD&V/N-VA Open VLD plus GROEN 

6 4 1 

 

Motivering 

 

De raad van bestuur is bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk bij decreet, in de 
statuten of in de beheersovereenkomst aan de gemeenteraad is voorbehouden en 
vertegenwoordigt het autonoom gemeentebedrijf in rechte als eiser of als verweerder.  

Het aantal leden van de raad van bestuur bedraagt maximaal elf personen waarvan ten 
hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht is.  

De leden van de raad van bestuur worden aangeduid volgens de modaliteiten zoals vervat 
in artikel 11 van de statuten van het AGB. 

CD&V/N-VA kan 6 mandaten voordragen, Open VLD plus kan 4 mandaten voordragen en 
GROEN kan 1 mandaat voordragen. 

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter die deel moet uitmaken van het 
college van burgemeester en schepenen van de oprichtende gemeente.  

De algemeen directeur ontving een voordrachtsakte op: 

• 13 juni 2019 van CD&V/N-VA 

• 18 juni 2019 van Open VLD plus 

• 17 juni 2019 van GROEN 

De voorzitter bevestigde dat de akte van voordracht overeenstemt met de voorwaarden 
bepaald in art. 11 van de statuten van het AGB. 

 

Besluit 

 

Artikel 1: Op basis van de voordrachten van de kandidaat-leden van de raad van bestuur 
Autonoom Gemeentebedrijf Oosterzele worden volgende personen benoemd: 

 

Fractie Naam en voornaam Adres 

CD&V/N-VA Marleen Verdonck Rollebaan 49 A, 9860 Oosterzele 

Filip Vermeiren Lange Munte 82, 9860 Oosterzele 

Peter Willems Hofkouter 37, 9860 Oosterzele 
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Barbara Stubbe Meerlaanstraat 47, 9860 Oosterzele 

Jo De Munter Meerlaanstraat 17, 9860 Oosterzele 

Ivo Moris Geraardsbergse stnwg 216A, 9860 
Oosterzele 

Open VLD 
plus 

Filip Michiels Pastoor de Vosstraat 9, 9860 Oosterzele 

Ann Van Hecke Dorp 31, 9860 Oosterzele 

Jan Bogaert Poststraat 10, 9860 Oosterzele 

Kris Van der Eecken Lange Munte 8, 9860 Oosterzele 

GROEN Barbara Redant Achterdries 31, 9860 Oosterzele 

 

Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan het departement Vrije Tijd, aan 
de financieel directeur, aan de dienst Secretariaat en aan de desbetreffende leden van de 
raad van bestuur van het AGB ‘De Kluize’. 

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

8. RAAD EN COMMISSIES – VASTSTELLEN VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT  
VAN DE GEMEENTERAAD VAN OOSTERZELE  

In toepassing van artikel 38 van het decreet lokaal bestuur dient de raad bij de aanvang 
van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vast te stellen waarin aanvullende 
maatregelen worden opgenomen in verband met de werking van de raad.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

 

De voorzitter licht het agendapunt verder toe. 

 

Raadslid Louise Van Hoorde geeft een stemverklaring namens Open VLD plus: zij dankt 
de voorzitter voor de inspraak en luisterbereidheid tijdens de commissievergaderingen. 
Haar fractie ziet een positieve lijn in de aanpassingen, maar betreurt tegelijk dat het 
reglement op het vlak van participatie beperkt is gebleven (geen burgerkabinetten, geen 
burgerbegroting, ...), daarom zal de fractie zich bij de stemming onthouden.  
 

Raadslid Jeroen Logghe geeft een stemverklaring namens Groen: zijn fractie waardeert de 
aanpak van de voorzitter (luisterbereidheid en participatie), daarom zal Groen voor 
stemmen. 
 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De gemeenteraad,  

 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41 
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Juridisch kader 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 38 

 

Motivering 

De gemeenteraad stelt bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement 
vast waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen voor de werking van de raad 
en waarin minstens bepalingen worden opgenomen over: 

1° de vergaderingen waarvoor presentiegeld wordt verleend, het bedrag van het 
presentiegeld en de nadere regels voor de eventuele terugbetaling van specifieke kosten 
die verband houden met de uitoefening van het mandaat van gemeenteraadslid of lid van 
het college van burgemeester en schepenen; 

2° de wijze van verzending van de oproeping en de terbeschikkingstelling van het dossier 
aan de gemeenteraadsleden, alsook de wijze waarop de algemeen directeur of de door 
hem aangewezen personeelsleden, aan de raadsleden die erom verzoeken, technische 
inlichtingen verstrekken over die stukken; 

3° de wijze waarop de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergaderingen van 
de gemeenteraad openbaar worden gemaakt; 

4° de voorwaarden voor het inzagerecht en het recht van afschrift voor 
gemeenteraadsleden en de voorwaarden voor het bezoekrecht aan de instellingen en 
diensten die de gemeente opricht en beheert; 

5° de voorwaarden waaronder de gemeenteraadsleden hun recht uitoefenen om aan de 
burgemeester en aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge en 
schriftelijke vragen te stellen; 

6° de wijze van notulering en de wijze waarop de notulen en het zittingsverslag van de 
vorige vergadering ter beschikking worden gesteld van de gemeenteraadsleden;  

7° de nadere regels voor de samenstelling en de werking van de commissies en de 
fracties; 

8° de wijze waarop en de persoon door wie de stukken van de gemeente, vermeld in 
artikel 279, worden ondertekend; 

9° de nadere voorwaarden waaronder het recht om verzoekschriften in te dienen, wordt 
uitgeoefend, en de wijze waarop de verzoekschriften worden behandeld;  

10° de wijze van het ter kennis brengen van de beslissingen, vermeld in artikel 50, vijfde 
lid. 

Op basis van het model van VVSG dienden de verschillende fracties hun voorstellen in. De 
voorstellen werden besproken in de commissie Algemeen Beleid op 24 april 2019 en 15 
mei 2019 en vervat in een voorstel voor de gemeenteraad. 

 

Besluit 

 

Artikel 1: het ontwerp van huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad goed te 
keuren. 

Artikel 2: Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2019. 
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BIJLAGE 

 

 

Voorgelegd ter goedkeuring op de gemeenteraad van 20 juni 2019 

 

BIJEENROEPING 

 

Art. 1, § 1. 

De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het 
vereisen en ten minste tienmaal per jaar. 

(art. 18 DLB) 

 

§ 2. 

De voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraad en 
stelt de agenda van de vergadering op. 

De voorzitter kan de gemeente- en OCMW-raad bijeenroepen door een gezamenlijke 
oproeping met als bedoeling de vergaderingen aansluitend te laten doorgaan.  Hierbij 
stelt de voorzitter voor gemeente en OCMW duidelijk onderscheiden agenda’s op.  

(art. 19 en 20 DLB) 

 

§ 3. 

De oproeping wordt verzonden via e-mail. De dossiers die betrekking hebben op de 
agenda worden ter beschikking gesteld op de wijze voorzien in art. 9, §1 van dit 
reglement. 

 

§ 4. 

De voorzitter van de gemeenteraad moet de gemeenteraad bijeenroepen op verzoek van:  

1° een derde van de zittinghebbende leden;  

2° een vijfde van de zittinghebbende leden als zes weken na de datum van de vorige 
gemeenteraad nog geen bijeenroeping is gebeurd. De periode van zes weken wordt 
geschorst van 11 juli tot en met 15 augustus; 

3° het college van burgemeester en schepenen;  

4° de burgemeester voor zover het verzoek uitsluitend betrekking heeft op de eigen 
bevoegdheden van de burgemeester. 

 

In hun schriftelijke aanvraag aan de algemeen directeur moeten de aanvragers de agenda 
vermelden, met voor elk punt een toegelicht voorstel van beslissing, de datum en het uur 
van de beoogde vergadering. De algemeen directeur bezorgt vervolgens de voorstellen 
aan de gemeenteraadsvoorzitter. Deze aanvraag moet ingediend worden, zodanig dat de 
voorzitter de oproepingstermijnen bepaald in art. 2 van dit reglement, kan nakomen.  

 

 

Huishoudelijk reglement gemeenteraad 
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De voorzitter roept de vergadering bijeen op de voorgestelde datum en het aangewezen 
uur en met de voorgestelde agenda. 

(art. 19 en art. 67 DLB) 

 

Art. 2, § 1.  

De oproeping (of gezamenlijke oproeping) wordt tenminste acht dagen vóór de dag van 
de vergadering bezorgd aan de gemeenteraadsleden. 

(art. 20 DLB) 

 

In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze oproepingsperiode worden 
afgeweken. 

Een gezamenlijke oproeping in spoedeisende gevallen kan enkel als er zowel voor de 
gemeenteraad als de OCMW-raad spoedeisende punten zijn. 

(art. 19, 20 en art. 67 DLB) 

 

§ 2. 

De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de 
vergadering en bevat een toegelicht voorstel van beslissing bij elk agendapunt. De 
agendapunten moeten voldoende duidelijk omschreven zijn. Ook de notulen van de 
voorgaande zitting worden toegevoegd. 

Een gezamenlijke oproeping bevat duidelijk onderscheiden agenda’s voor de 
gemeenteraad en de OCMW-raad. 

(art. 20 DLB) 

 

Art. 3, § 1. 

Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf kalenderdagen1 vóór de vergadering punten 
aan de agenda van de gemeenteraad toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun toegelicht 
voorstel van beslissing aan de algemeen directeur, die de voorstellen bezorgt aan de 
gemeenteraadsvoorzitter. Noch een lid van het college van burgemeester en schepenen, 
noch het college als orgaan, kan van deze mogelijkheid gebruik maken.  

 

§ 2. 

De algemeen directeur deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de 
voorzitter van de gemeenteraad onmiddellijk mee aan de gemeenteraadsleden, samen 
met de bijbehorende toegelichte voorstellen. 

(art. 21 DLB) 

 

OPENBARE OF BESLOTEN VERGADERING 

 

Art. 4, § 1. 

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar.  

(art. 28, §1 DLB) 

 
1 Indien de gemeenteraad op donderdag gehouden wordt, impliceert dit dat de algemeen directeur alles 
ontvangt uiterlijk op zaterdag 23u59. 
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§ 2. 

De vergadering is niet openbaar als: 

1° het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een 
dergelijk punt aan de orde is, beveelt de voorzitter de behandeling in besloten 
vergadering; 

2° de gemeenteraad met twee derde van de aanwezige leden en op gemotiveerde wijze 
beslist tot behandeling in besloten vergadering, in het belang van de openbare orde of op 
grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid. 

(art. 28, §1 DLB) 

 

De vergaderingen over de beleidsrapporten (=het meerjarenplan, de aanpassingen van 
het meerjarenplan en de jaarrekening), het organogram, de personeelsformatie en de 
rechtspositieregeling zijn in elk geval openbaar. 

(art. 249 DLB) 

 

Art. 5. 

De besloten vergadering kan enkel plaatsvinden na de openbare vergadering, 
uitgezonderd in tuchtzaken.  

 

Bij een gezamenlijke oproeping opent de voorzitter eerst de openbare zitting van de 
gemeenteraad, waarbij hij de vergadering van de gemeenteraad schorst nadat de agenda 
van het openbare deel afgewerkt is. Tijdens deze schorsing van de gemeenteraad opent 
de voorzitter de OCMW-raad waarna de agenda van de OCMW-raad volledig afgewerkt 
wordt. Na het sluiten van de vergadering van de OCMW-raad, opent de voorzitter het 
besloten deel van de gemeenteraad.  

 

Als tijdens de openbare vergadering van de gemeenteraad blijkt dat de behandeling van 
een punt in besloten zitting moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering van 
de gemeenteraad, enkel met dit doel, worden onderbroken.  

 

Als tijdens de besloten vergadering van de gemeenteraad blijkt dat de behandeling van 
een punt in openbare zitting moet gebeuren, dan wordt dat punt opgenomen op de 
agenda van de eerstvolgende gemeenteraad. In geval van dringende noodzakelijkheid van 
het punt, of in geval van de eedaflegging van een personeelslid kan de besloten zitting, 
enkel met dat doel, worden onderbroken. 

(art. 28, §2 DLB) 

 

Art. 6. 

De gemeenteraadsleden, alsmede alle andere personen die krachtens de wet of het 
decreet de besloten vergaderingen van de gemeenteraad bijwonen, zijn tot 
geheimhouding verplicht. 

(art. 29, §4 DLB) 

 

INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN EN PUBLIEK 
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Art. 7, § 1. 

Plaats, dag en uur van de gemeenteraadsvergadering en de agenda worden openbaar 
bekend gemaakt door publicatie op de webstek van de gemeente. Dit gebeurt uiterlijk 
acht dagen voor de vergadering.  

Indien raadsleden punten aan agenda toevoegen, wordt de aangepaste agenda binnen de 
24 uur nadat hij is vastgesteld, op dezelfde wijze bekendgemaakt.  

 

In spoedeisende gevallen wordt de agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld, en 
uiterlijk vóór de aanvang van de vergadering, op dezelfde wijze bekendgemaakt . 

(art. 22 DLB) 

 

§ 2. 

De definitieve agenda en de bijkomende agenda van de vergadering van de raad, die 
betrekking hebben op het openbare deel, worden onmiddellijk na vaststelling bezorgd 
aan alle lokale perscorrespondenten en geabonneerden. 

 

Art. 8, § 1. 

De gemeente maakt, aan iedere natuurlijke persoon en aan iedere rechtspersoon, 
groepering of gemeentelijk erkende adviesraad die erom verzoekt, de agenda van de 
gemeenteraad en de stukken die erop betrekking hebben, openbaar door er inzage in te 
verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een afschrift van te overhandigen 
overeenkomstig de regels in verband met openbaarheid van bestuur.  

 

§ 2.  

De beslissingen van de gemeenteraad worden door de burgemeester bekendgemaakt op 
de webstek van de gemeente zoals bepaald in art. 285 tot 287 van het decreet over het 
lokaal bestuur. 

 

Art. 9, §1. 

Voor elk agendapunt worden de dossiers, in het bijzonder de verklarende nota's, de 
feitelijke gegevens, de eventueel verleende adviezen en de ontwerpen van beslissing 
betreffende de op de agenda ingeschreven zaken, vanaf de verzending van de oproeping, 
op het intranet ter beschikking gehouden van de raadsleden. 

Een papieren versie van deze dossiers ligt ter beschikking op het secretariaat.  

 

§2. 

Elk ontwerp van meerjarenplan, aanpassingen van het meerjarenplan en jaarrekening, 
worden op zijn minst veertien dagen vóór de vergadering waarop het ontwerp besproken 
wordt aan ieder lid van de gemeenteraad bezorgd. 

 

Vanaf het ogenblik dat het ontwerp van het beleidsrapport bezorgd is aan de raadsleden, 
wordt aan hen ook de bijbehorende documentatie ter beschikking gesteld.  
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Deze stukken worden op dezelfde wijze bezorgd aan de raadsleden zoals de oproeping in 
art. 1, §3 van dit reglement. 

(art. 249 DLB) 

 

§ 3.  

Aan de raadsleden moet, op hun verzoek, door de algemeen directeur of de door hem 
aangewezen personeelsleden technische toelichting worden verstrekt over de stukken in 
de dossiers voor de vergadering van de gemeenteraad.  

Onder technische toelichting wordt verstaan het verstrekken van inlichtingen ter 
verduidelijking van de feitelijke gegevens die in de dossiers voorkomen en van het 
verloop van de procedure. 

 

De raadsleden richten hun verzoek mondeling of per e-mail aan de algemeen directeur 
via secretariaat@oosterzele.be.  

 

Op een schriftelijke vraag wordt schriftelijk geantwoord tenzij het raadslid een 
mondelinge toelichting wenst. De mondelinge toelichting gebeurt tijdens de kantooruren 
tenzij anders wordt overeengekomen. 

(art. 20 DLB) 

 

Art. 10, §1. 

De gemeenteraadsleden hebben het recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten, 
ongeacht de drager, die het bestuur van de gemeente betreffen.  

Het inzagerecht van de raadsleden geldt ook voor de autonome gemeentebedrijven van 
de gemeente. 

(art. 29, §1 DLB) 

 

§2.  

De notulen van het college van burgemeester en schepenen worden, uiterlijk op dezelfde 
dag als de vergadering van het college volgend op deze waarop de notulen werden 
goedgekeurd, verstuurd aan de gemeenteraadsleden (m.a.w. uiterlijk 8 dagen na 
goedkeuring van de notulen). Dit gebeurt wekelijks via een e-mail met een link naar het 
intranet van gemeente en OCMW2. 

(art. 50 DLB) 

 

§ 3. 

De briefwisseling gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad en die bestemd is voor 
de gemeenteraad, wordt meegedeeld aan de gemeenteraadsleden. 

(art. 29, §1 DLB) 

 

§ 4. 

De raadsleden hebben steeds digitaal toegang tot: 

 
2 In uitzonderlijke gevallen kunnen de notulen per papieren drager worden bezorgd. Dit kan enkel in geval van 

overmacht en de maatregel is beperkt in tijd. 
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• de budgetten van vorige dienstjaren van de gemeente en van de gemeentelijke 
extern verzelfstandigde agentschappen; 

• de rekeningen van vorige dienstjaren van de gemeente, de gemeentelijke extern 
verzelfstandigde agentschappen en de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente lid is; 

• de jaarverslagen van vorige dienstjaren van de gemeente en van de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente lid is; 

• de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad; 

• de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester 
en schepenen; 

• de verslagen uitgebracht door gemeentelijke adviesraden komen op de 
gemeentelijke website; 

• de gemeentelijke toelagereglementen, algemene politieverordeningen en 
belasting- en retributiereglementen; 

• het antwoord op schriftelijke vragen gesteld door raadsleden komt op de 
gemeentelijke website. 

 

§ 5.  

Alle andere documenten en dossiers dan die in art. 9 en art. 10, § 2 tot § 4, die betrekking 
hebben op het bestuur van de gemeente, kunnen door de raadsleden ter plaatse 
geraadpleegd worden. 

 

De algemeen directeur, of de persoon die hij daartoe aanwijst, zal de dagen en uren 
bepalen waarop de raadsleden deze andere documenten kunnen raadplegen.  

 

Om de algemeen directeur, of de persoon die hij daartoe aanwijst, in de mogelijkheid te 
stellen te onderzoeken of de gevraagde stukken of akten betrekking hebben op het 
bestuur van de gemeente, delen de raadsleden aan de algemeen directeur schriftelijk mee 
welke documenten zij wensen te raadplegen. 

 

Aan de raadsleden wordt uiterlijk binnen acht werkdagen na de ontvangst van de 
aanvraag meegedeeld waar en wanneer de stukken kunnen worden ingezien. 

 

Het raadslid, dat de in deze § bedoelde stukken niet is komen raadplegen tijdens de week 
volgend op  het tijdstip waarop hem is meegedeeld dat ze ter inzage liggen, wordt geacht 
af te zien van inzage. 

 

§ 6. 

De gemeenteraadsleden kunnen een afschrift verkrijgen van die dossiers, stukken en 
akten. De vergoeding die eventueel wordt gevraagd voor het afschrift, mag in geen geval 
meer bedragen dan de kostprijs. 

 

De raadsleden doen hun aanvraag tot het verstrekken van een afschrift via een e-mail 
naar secretariaat@oosterzele.be. Alle afschriften worden bezorgd met een begeleidend 
schrijven ondertekend door burgemeester en algemeen directeur.  

mailto:secretariaat@oosterzele.be
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(art. 29, §1 DLB) 

 

§ 7.  

De gemeenteraadsleden hebben het recht de gemeentelijke instellingen en diensten, die 
de gemeente opricht en beheert, te bezoeken, ook de autonome gemeentebedrijven.  

 

Om het college in de mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te organiseren, 
delen de raadsleden minstens acht werkdagen vooraf schriftelijk mee welke instelling zij 
willen bezoeken en op welke dag en welk uur. 

 

Tijdens het bezoek van een gemeentelijke inrichting mogen de raadsleden zich niet 
mengen in de werking. De raadsleden zijn op bezoek en gedragen zich als een bezoeker. 

(art. 29, §2, §3 en §5 DLB) 

 

Art. 11, §1.  

De gemeenteraadsleden hebben het recht aan het college van burgemeester en schepenen 
mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. Daarvoor is geen toegelicht voorstel va n 
beslissing nodig. 

 

Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk 
geantwoord.  

 

Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering van de gemeenteraad kunnen 
de raadsleden mondelinge vragen stellen over gemeentelijke aangelegenheden die niet op 
de agenda van de gemeenteraad staan. Op deze mondelinge vragen wordt ten laatste 
tijdens de volgende zitting geantwoord. 

(art. 31 DLB)  

 

§2. 

De voorzitter heeft de mogelijkheid af te wijken van de termijn van vijf dagen voor de 
vergadering van de gemeenteraad voor de vragen die worden geacht als zijnde van 
dringende actualiteit. 

Onder dringende actualiteitsvragen wordt verstaan: elke vraag betreffende feiten of 
situaties die zich hebben voorgedaan na de uiterste datum voor de indiening van een 
mondelinge vraag. 

De dringende actualiteitsvragen moeten precies zijn en toelaten dat er kort wordt op 
geantwoord. 

De dringende actualiteitsvragen mogen geen enkele voorafgaande studie, noch grondig 
onderzoek door het college van burgemeester en schepenen en de gemeentelijke diensten 
vereisen. 

Ze moeten bovendien een actualiteitswaarde vertonen en mogen geen betrekking hebben 
op een punt dat ingeschreven is op de dagorde van de vergadering van de gemeenteraad 
van dezelfde dag.  

 

QUORUM 
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Art. 12. 

De algemeen directeur noteert de namen van de raadsleden die aanwezig, afwezig of 
verontschuldigd zijn. 

 

Art. 13, § 1. 

De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de 
zittinghebbende leden van de gemeenteraad aanwezig is.  

 

Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig te 
kunnen beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de vergadering niet kan doorgaan.  

(art. 26 DLB) 

 

§ 2. 

De gemeenteraad kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste 
aantal leden aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, 
op geldige wijze beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die voor de tweede maal 
op de agenda voorkomen. 

 

In de oproep wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. In de tweede 
oproeping worden de bepalingen van artikel 26 van het decreet over het lokaal bestuur 
overgenomen. 

(art. 26 DLB) 

 

WIJZE VAN VERGADEREN 

 

Art. 14, §1. 

De voorzitter zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor en opent en sluit de 
vergaderingen. 

 

Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende leden aanwezig 
zijn om geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering voor 
geopend. 

(art. 24 DLB) 

 

§ 2. 

Het laten deelnemen van derde personen aan de vergadering is slechts toegelaten in de 
gevallen voorzien in het DLB. Buiten deze gevallen kunnen derden bij de behandeling van 
een bepaald agendapunt slechts toegelaten worden met het oog op het verstrekken van 
informatie, toelichtingen en/of technische adviezen inzake materies, waarin zij uit hoofde 
van hun vorming, kwalificatie en /of beroepservaring als deskundig worden erkend. 
Bovendien dienen zij door de voorzitter uitgenodigd te worden. Zij kunnen in geen geval 
deelnemen aan de besluitvorming. 

 

Art. 15, §1. 
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De voorzitter van de gemeenteraad geeft kennis van de tot de raad gerichte verzoeken en 
doet alle mededelingen die de raad aanbelangen. 

De gemeenteraad vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de 
agenda, in de daardoor bepaalde volgorde, tenzij de raad er anders over beslist.  

 

§ 2. 

Een punt dat niet op de agenda van de gemeenteraad voorkomt, mag niet in bespreking 
worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen. 

Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee derde van de 
aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid 
worden in de notulen vermeld. 

(art. 23 DLB) 

 

Art. 16, § 1. 

Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter van de gemeenteraad welk lid 
aan het woord wenst te komen over het voorstel.  

De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen en, ingeval van 
gelijktijdige aanvraag, naar de rangorde van de raadsleden. 

 

§ 2.  

Indien de gemeenteraad deskundigen wenst te horen, bepaalt de voorzitter van de raad 
wanneer ze aan het woord komen. 

 

De voorzitter kan aan de algemeen directeur of een bevoegde ambtenaar vragen om 
toelichtingen te geven. 

 

Art. 17. 

Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting van 
beweerde feiten. 

 

In de volgende gevallen en volgorde wordt het woord verleend, bij voorrang op de 
hoofdvraag, waarvan de bespreking aldus wordt geschorst :  

1° om te vragen dat men niet zal besluiten; 

2° om de verdaging te vragen; 

3° om een punt te verwijzen naar een gemeenteraadscommissie;  

4° om voor te stellen dat een ander dan het in bespreking zijnde probleem bij voorrang 
zou behandeld worden; 

5° om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet zou omschreven worden; 

6° om naar het reglement te verwijzen. 

 

Art. 18.  

De amendementen worden vóór de hoofdvraag en de subamendementen vóór de 
amendementen ter stemming gelegd. 
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Art. 19.  

Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een verwijzing 
naar het reglement of voor een terugroeping tot de orde. 

 

Als een gemeenteraadslid, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het 
onderwerp, kan alleen de voorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp 
terugbrengen. Indien na een eerste verwittiging het lid verder van het onderwerp blijft 
afdwalen, kan hem het woord door de voorzitter ontnomen worden. Elk lid dat in weerwil 
van de beslissing van de voorzitter tracht aan het woord te blijven, wordt geacht de orde 
te verstoren. 

 

Dit geldt eveneens voor hen die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en 
bekomen en die aan het woord blijven in weerwil van het bevel van de voorzitter.  

 

Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging worden 
geacht de orde te verstoren. 

 

Art. 20, §1. 

De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de raadsvergadering.  

 

Van de handelingen die hij in dit verband stelt, wordt melding gemaakt in de notulen.  

 

Elk raadslid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde teruggeroepen. 
Elk lid dat tot de orde werd teruggeroepen, mag zich verantwoorden, waarna de 
voorzitter beslist of de terugroeping tot de orde gehandhaafd of ingetrokken wordt.  

(art. 25 DLB) 

 

§ 2. 

De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, elke toehoorder die openlijk 
tekens van goedkeuring of van afkeuring geeft of die op enigerlei wijze wanorde 
veroorzaakt, uit de zaal doen verwijderen. 

 

De voorzitter kan bovendien een proces-verbaal opmaken tegen die persoon en dat 
proces-verbaal bezorgen aan het openbaar ministerie met het oog op de eventuele 
vervolging van de betrokkene. 

(art. 25, volgens art. 74 DLB) 

 

Art. 21. 

Geen enkel raadslid mag meer dan tweemaal het woord nemen over hetzelfde onderwerp, 
tenzij de voorzitter er anders over beslist. 

 

Art. 22. 

Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de bespreking 
in het gedrang wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij, bij voortzetting van het 
rumoer, de vergadering zal schorsen of sluiten. 
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Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. De leden van de 
raad moeten dan onmiddellijk de zaal verlaten. Van deze schorsing of sluiting wordt 
melding gemaakt in de notulen. 

 

Art. 23. 

Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien hij oordeelt dat het 
agendapunt voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking.  

 

 

WIJZE VAN STEMMEN 

 

Art. 24, § 1. 

Voor elke stemming in de gemeenteraad omschrijft de voorzitter het voorwerp van de 
bespreking waarover de vergadering zich moet uitspreken. 

 

§ 2. 

De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen 
genomen. De volstrekte meerderheid is gelijk aan meer dan de helft van de stemmen, 
onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen niet meegerekend. Bij staking van stemmen 
is het voorstel verworpen.  

(art. 33 DLB) 

 

Art. 25, §1. 

De gemeenteraad stemt over het eigen deel van elk beleidsrapport. 

 

Nadat zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad elk hun deel van het beleidsrapport 
hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport goed zoals 
vastgesteld door de OCMW-raad. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn 
geheel geacht definitief vastgesteld te zijn. De gemeenteraad kan het deel van het 
beleidsrapport zoals vastgesteld door de OCMW-raad niet goedkeuren als dat de 
financiële belangen van de gemeente bedreigt. In dat geval vervalt de eventuele 
vaststelling van het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de gemeenteraad.  

(art. 249, §3 DLB) 

 

§ 2. 

De gemeenteraad stemt telkens over het geheel van het eigen deel van het 
beleidsrapport. 

 

In afwijking daarvan kan elk gemeenteraadslid de afzonderlijke stemming eisen over een 
of meer onderdelen die hij aanwijst in het gemeentelijke deel van het beleidsrapport.  In 
dat geval mag de gemeenteraad pas over het geheel van zijn deel van het beleidsrapport 
stemmen na de afzonderlijke stemming. 
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Als deze afzonderlijke stemming tot gevolg heeft dat het ontwerp van het beleidsrap port 
moet worden gewijzigd, wordt de stemming over het geheel verdaagd tot een volgende 
vergadering van de gemeenteraad. Als de OCMW-raad voordien zijn deel van het 
beleidsrapport al had vastgesteld, vervalt die vaststelling en stelt de OCMW-raad het 
gewijzigde ontwerp van het beleidsrapport vast op een volgende vergadering.  

(art. 249, §4 DLB) 

 

Art. 26, § 1. 

De leden van de gemeenteraad stemmen niet geheim, behalve in de gevallen bedoeld in 
§4. (art. 34 DLB) 

 

§ 2. 

Er zijn drie mogelijke werkwijzen van stemmen: 

1° de stemming bij handopsteking; 

2° de mondelinge stemming; 

3° de geheime stemming. 

 

§ 3. 

De gemeenteraadsleden stemmen bij handopsteking, behalve als een derde van de 
aanwezige leden de mondelinge stemming vraagt. 

(art. 34 DLB) 

 

§ 4.  

Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd: 

1° de vervallenverklaring van het mandaat van gemeenteraadslid en van schepen;  

2° het aanwijzen van de leden en het beëindigen van deze aanwijzing van de 
gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van de gemeente in 
overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen;  

3° individuele personeelszaken. 

(art. 34 DLB) 

 

Art. 27. 

De stemming bij handopsteking geschiedt als volgt: nadat de voorzitter het voorwerp van 
de stemming heeft omschreven zoals bepaald in art. 24, § 1 van dit reglement vraagt hij 
achtereenvolgens welke gemeenteraadsleden ‘ja’ stemmen, welke ‘neen’ stemmen en 
welke zich onthouden. 

Elk gemeenteraadslid kan slechts éénmaal zijn hand opsteken om zijn keuze duidelijk te 
maken. 

 

Art. 28, § 1.  

De mondelinge stemming geschiedt door elk raadslid ‘ja’, ‘neen’ of ‘onthouding’ te laten 
uitspreken. Zij doen dat (met uitzondering van de voorzitter) in volgorde van de 
rangorde. 
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§2. 

De voorzitter stemt als laatste, behalve bij geheime stemming. 

Wanneer er na de stem van de voorzitter evenveel stemmen voor als tegen het voorstel 
zijn, dan is er staking van stemmen en is het voorstel verworpen (behalve in de gevallen 
van art. 31 van dit reglement). De stem van de voorzitter is niet doorslaggevend bij 
staking van stemmen. 

(art. 33 en 34 DLB) 

 

Art. 29. 

Voor een geheime stemming worden vooraf gemaakte stembriefjes gebruikt en wordt 
eenvormig schrijfgerief ter beschikking gesteld.  

 

De raadsleden stemmen ‘ja’, ‘neen’ of  onthouden zich. De onthouding gebeurt door het 
afgeven van een blancostembriefje. 

 

Voor de stemming en de stemopneming is het bureau samengesteld uit de voorzitter en 
de jongste twee raadsleden. Ieder raadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de 
stemopnemingen na te gaan. 

 

Art. 30. 

Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld. Stemt 
dit aantal niet overeen met het aantal raadsleden die aan de stemming hebben 
deelgenomen, dan worden de stembriefjes vernietigd en wordt elk raadslid uitgenodigd 
opnieuw te stemmen. 

 

Art. 31. 

Voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke 
voordracht van kandidaten, wordt tot een afzonderlijke stemming overgegaan. Als bij de 
benoeming, de contractuele aanstelling, de verkiezing of de voordracht van kandidaten de 
vereiste meerderheid niet wordt verkregen bij de eerste stemming, wordt opnieuw 
gestemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald.  

 

Als bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald 
hebben, dan wordt de jongste kandidaat tot de herstemming toegelaten. Personen 
worden benoemd, aangesteld, verkozen of voorgedragen bij volstrekte meerderheid van 
stemmen. Bij staking van stemmen heeft de jongste kandidaat de voorkeur. 

(art. 35 DLB) 

 

NOTULEN, ZITTINGSVERSLAG EN ONDERTEKENING  

 

Art. 32, §1. 

De notulen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken 
onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de 
gemeenteraad geen beslissing heeft genomen.  
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Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Behalve bij geheime 
stemming of bij unanimiteit, vermelden de notulen voor elk raadslid of hij voor of tegen 
het voorstel heeft gestemd of zich onthield.   

(art. 278, §1 DLB) 

 

§ 2.  

Een audio- of audiovisuele opname van de openbare zitting van de gemeenteraad 
vervangt het zittingsverslag. De opname is raadpleegbaar per agendapunt.  

 

Een raadslid kan vragen om in de notulen de rechtvaardiging van zijn stemgedrag op te 
nemen. Wil een raadslid zijn stemverklaring laten opnemen, dan moet deze verklaard  zijn 
tijdens de gemeenteraad en bezorgt het raadslid uiterlijk 8 dagen na de zitting van de 
gemeenteraad digitaal zijn stemverklaring over aan de algemeen directeur.  

(art. 278, §1 DLB) 

 

§ 3. 

Als de gemeenteraad een aangelegenheid overeenkomstig artikel 4,  §2 en artikel 5 van dit 
reglement in besloten vergadering behandelt, vermelden de notulen alleen de 
beslissingen en wordt er geen zittingsverslag opgesteld.  

(art. 278, §1 DLB) 

 

Art. 33, § 1. 

De notulen en het zittingsverslag van de vergadering van de gemeenteraad worden onder 
de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 277 en 278 van het decreet over het lokaal bestuur.  

(art. 32 DLB) 

 

§ 2.  

De notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering zijn, behalve in spoedeisende 
gevallen, ten minste acht dagen voor de vergadering ter beschikking via het intranet. 

(art. 32 DLB) 

 

§ 3. 

Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over 
de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. Als die 
opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen en het 
zittingsverslag in die zin aangepast. 

 

Als er geen opmerkingen worden gemaakt, worden de notulen en het zittingsverslag als 
goedgekeurd beschouwd en worden ze door de voorzitter van de gemeenteraad en de 
algemeen directeur ondertekend. In het geval de gemeenteraad bij spoedeisendheid werd 
samengeroepen, kan de gemeenteraad beslissen om opmerkingen toe te laten op de 
eerstvolgende vergadering. 

(art. 32 DLB) 
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§ 4. 

Zo dikwijls de gemeenteraad het gewenst acht, worden de notulen geheel of gedeeltelijk 
staande de vergadering opgemaakt en door de algemeen directeur en de meerderheid van 
de aanwezige raadsleden ondertekend. 

(art. 32 DLB) 

 

Art. 34, § 1. 

De reglementen, beslissingen, akten, brieven en alle andere stukken worden ondertekend 
zoals bepaald in artikel 279 tot 283 van het decreet over het lokaal bestuur.  

 

§ 2. 

De stukken, die niet vermeld worden in artikel 279, §1 tot §3 en §5 van het decreet over 
het lokaal bestuur, worden ondertekend door de burgemeester en medeondertekend 
door de algemeen directeur. Zij kunnen deze bevoegdheid overdragen conform artikel 
280 en artikel 283 van het decreet over het lokaal bestuur.  

(art. 279, § 6 DLB) 

 

FRACTIES 

 

Art. 35. 

Het gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn, 
vormen één fractie. Een onderlinge vereniging tot één fractie of de vorming van twee 
fracties is mogelijk, uiterlijk op de installatievergadering, in de gevallen en op de wijze 
vastgelegd in art. 36, §2 van het decreet over het lokaal bestuur.  

 

Het huishoudelijk reglement legt ook de nadere regels voor de samenstelling en de 
werking van de fracties vast. Binnen de grenzen die de Vlaamse Regering bepaalt, wordt 
in het huishoudelijk reglement de financiering van de fracties opgenomen. (Zie verder in 
art. 38, § 5 van dit reglement) . 

(art. 36 DLB) 

 

De contactgegevens en foto van de voltallige gemeente- en OCMW-raad  en de 
fractieleiders zullen jaarlijks in januari in het infozine vermeld worden. Deze wordt 
telkens ook gepubliceerd op de gemeentelijke website.  

 

RAADSCOMMISSIES 

 

Art. 36, §1. 

De gemeenteraad richt 3 commissies op die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden. 
De commissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de 
gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over 
de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat 
voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen steeds 
deskundigen en belanghebbenden horen. 

(art. 37, § 1 DLB) 
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De bevoegdheden van deze commissies worden als volgt bepaald: 

1. Gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid: 

Deze commissie behandelt de aangelegenheden inzake het meerjarenplan, de budgetten, 
de budgetwijzigingen, de jaarrekeningen, de toekenning van subsidies en 
aangelegenheden van algemeen gemeentelijk belang. Verder waakt deze commissie over 
de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente.  

Tot slot waakt deze commissie over de naleving van de deontologische code voor de 
lokale mandatarissen van het gemeentebestuur van Oosterzele. Zij oordeelt over 
meldingen en klachten en over inbreuken op de deontologische code en kan tevens advies 
uitbrengen met betrekking tot de interpretatie van bepalingen uit deze code.  

2. Verkeerscommissie: 

Deze commissie behandelt alle zaken die met het verkeer en duurzame mobiliteit te 
maken heeft en zoekt oplossingen voor door de lokale politie of door derden gemelde 
verkeerstechnische probleemsituaties. Zij doet voorstellen of verleent advies voor 
infrastructuurwerken langs gemeente- en of gewestwegen. 

3. Huisvestingscommissie: 

Deze commissie behandelt alle zaken in verband met huisvesting. Ze zoekt ook 
oplossingen voor alle problematische woonsituaties, sociale huisvesting en algemene 
woonvraagstukken. Deze commissie werkt in nauw overleg met het BCSD. 

 

§ 2. 

De gemeenteraad bepaalt per gemeenteraadscommissie het aantal leden. De mandaten in 
iedere commissie worden door de gemeenteraad evenredig verdeeld volgens eenzelfde 
berekeningswijze die de gemeenteraad vastlegt voor alle commissies. De 
berekeningswijze is als volgt:  

1. Elke fractie draagt 1 lid van een gemeenteraadscommissie voor. Dit voordrachtrecht 
waarborgt elke fractie op voorhand een minimale vertegenwoordiging van 1 
gemeenteraadslid in de desbetreffende commissie. 

2. Vervolgens worden de overige zetels op volgende wijze berekend: 

a. Het aantal zetels in de gemeenteraad van iedere fractie wordt achtereenvolgens 
gedeeld door 1; 2; 3; 4; …enzovoort. 

b. De quotiënten worden gerangschikt in de volgorde van belangrijkheid tot er 
voor alle fracties zoveel quotiënten worden bereikt als er leden van de 
betreffende gemeenteraadscommissie te kiezen zijn. 

c. De verdeling over de fracties gebeurt door aan iedere lijst zoveel zetels toe te 
kennen als haar aantal gemeenteraadszetels quotiënten heeft opgeleverd, gelijk 
aan of hoger dan het laatst gerangschikte quotiënt. Als een zetel met evenveel 
recht aan verscheidende fracties toekomt, wordt hij toegekend aan de fractie 
met het hoogste stemcijfer en, bij gelijkheid van de stemcijfers, aan de 
kandidaat die de jongste in jaren is. 

 

De evenredigheid vereist in ieder geval dat de som van het aantal mandaten dat toekomt 
aan de fracties waarvan leden deel uitmaken van het college van burgemeester en 
schepenen, steeds hoger is dan de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de 
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andere fracties. Elke fractie wijst de mandaten toe, die haar overeenkomstig deze 
berekeningswijze toekomen, door middel van een voordracht, gericht aan de voorzitter 
van de gemeenteraad. Als de voorzitter van de gemeenteraad voordrachten ontvangt voor 
meer kandidaten dan er mandaten te begeven zijn voor een fractie, dan worden de 
mandaten toegewezen volgens de volgorde van voorkomen op de akte van voordracht.  

(art. 37 § 3 DLB) 

 

§ 3. 

Tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt een fractie 
geacht eenzelfde aantal leden in de commissies te behouden. Indien één of meerdere 
leden verklaren niet meer te behoren tot de fractie, kan dit lid niet meer zetelen, noch als 
lid van deze fractie, noch als lid van een andere fractie. Niettemin behouden deze fracties 
het oorspronkelijke aantal leden in de commissie. 

(art. 37 § 3 DLB) 

 

§ 4. 

Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht voor elk van de kandidaat-
commissieleden ten minste ondertekend zijn door een meerderheid van de leden van de 
fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel van uitmaakt. Indien de fractie van het 
kandidaat-commissielid slechts uit twee verkozenen bestaat, volstaat de handtekening 
van een van hen. Niemand kan meer dan een akte ondertekenen per beschikbaar mandaat 
voor de fractie (art. 37 § 3 DLB) 

 

§ 5. 

Als ten gevolge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging een fractie niet 
vertegenwoordigd is in een commissie, kan de fractie een raadslid aanwijzen dat als lid 
met raadgevende stem in de commissie zetelt. 

(art. 37 § 3 DLB) 

 

§ 6. 

Elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. De leden van het college 
van burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een commissie. De 
gemeenteraad duidt de voorzitters van de andere commissies aan.  

(art. 37 § 4 DLB) 

 

§ 7. 

De commissies worden door hun voorzitter bijeengeroepen. Een derde van de leden van 
de commissie kan de voorzitter vragen de commissie bijeen te roepen. De 
oproepingsbrief vermeldt de agenda en wordt naar alle raadsleden gestuurd. Elk 
agendapunt wordt vergezeld door een beknopte toelichting. Deze informatie wordt 
eveneens bekendgemaakt aan het publiek door publicatie op de webstek van de 
gemeente.  

De agenda en alle toelichtende stukken worden zodra de agenda is vastgesteld, via het 
notuleringsprogramma ter beschikking gesteld van alle gemeenteraadsleden.  

 



Gemeenteraad 20 juni 2019 - NOTULEN - 50 

Leden uit erkende gemeentelijke commissies kunnen 5 kalenderdagen voor de 
vergadering bijkomende vragen indienen ter bespreking in de commissie waar ze deel 
van uit maken. 

 

De commissies kunnen geldig vergaderen, ongeacht het aantal aanwezige leden.  

 

De vergaderingen van de commissies zijn in principe openbaar onder dezelfde 
voorwaarden als voor de gemeenteraad (zie art. 4 t.e.m. 6 van dit reglement).  

 

De leden van de commissies stemmen, zoals in de gemeenteraad, nooit geheim, behalve in 
de gevallen zoals in art. 26 §4 van dit reglement.  

 

De raadsleden kunnen, weliswaar zonder stemrecht, de vergaderingen van de 
commissies, waarvan zij geen deel uitmaken, bijwonen. 

Vooraleer aan de vergadering deel te nemen, tekenen de leden van elke commissie een 
aanwezigheidslijst, die aan de algemeen directeur wordt bezorgd. 

 

Het ambt van secretaris van elke raadscommissie wordt waargenomen door een of meer 
personeelsleden van de gemeente, op voorstel van de algemeen directeur, aangewezen 
door het college van burgemeester en schepenen. 

 

§. 8. 

De bijzondere gemeenteraadscommissie (evaluatie ombudsman of -vrouw) en de 
tuchtcommissie worden voorgezeten door de voorzitter van de gemeenteraad.  

De bijzondere gemeenteraadscommissie en de tuchtcommissie vergaderen besloten.  

(art. 194 en 201 DLB) 

 

VERGOEDINGEN RAADSLEDEN 

 

Art. 37, §1 

Aan de gemeenteraadsleden, met uitzondering van de burgemeester en de schepenen, 
wordt presentiegeld verleend voor volgende vergaderingen waarop zij aanwezig zijn:  

1° de vergaderingen van de gemeenteraad; 

2° de vergaderingen van de gemeenteraadscommissies (incl. deze waarvoor raadsleden 
overeenkomstig art. 37, §3, vierde lid van het decreet over het lokaal bestuur zijn 
aangewezen als leden met raadgevende stem) en de afdelingen; 

3° de vergaderingen met de vertegenwoordigers van de intern verzelfstandigde 
agentschappen; 

4° de vergadering waarvoor men in principe recht op presentiegeld heeft, maar waarvoor 
het aanwezigheidsquorum niet werd bereikt; 

5° de vergaderingen die slechts gedeeltelijk werden bijgewoond;  

6° de vergaderingen die werden hervat op een andere dag. 

(art. 17 §1 DLB en art. 15, lid 1 van het Besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 2018 
houdende het statuut van de lokale mandataris.) 
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§ 2. 

Het presentiegeld voor de gemeenteraadsleden bedraagt per bijgewoonde 
gemeenteraadszitting 124,98 euro aan 100% gekoppeld aan de spilindex t.o.v. het 
basisjaar  

De voorzitter van de gemeenteraad ontvangt een dubbel presentiegeld voor de 
vergaderingen van de gemeenteraad die hij/zij voorzit.  

Het presentiegeld voor de leden van de gemeenteraadscommissies bedraagt per 
bijgewoonde commissiezitting steeds de helft van het presentiegeld zoals voorzien voor 
de leden van de gemeenteraad. De voorzitter van een gemeenteraadscommissie 
ontvangt een presentiegeld ten bedrage van 124,98 euro aan 100% gekoppeld aan de 
spilindex t.o.v. het basisjaar per gemeenteraadscommissie die hij/zij voorzit.  

De deskundigen die worden gehoord tijdens een gemeenteraadscommissie ontvangen 
vergoeding per bijgewoonde commissiezitting 38,8523 euro aan 100%, gekoppeld aan de 
spilindex t.o.v. het basisjaar.  

De secretaris van de gemeenteraadscommissie noteert de namen van de personen die 
aanwezig zijn. 

 

Art. 38, §1. 

Conform de dienstverlening, zoals bepaald in dit reglement, hebben de 
gemeenteraadsleden op het gemeentehuis toegang tot telefoon en internet, en kunnen ze 
kopieën bekomen van gemeentelijke bestuursdocumenten. In een daartoe voorbehouden 
lokaal kunnen de diverse gemeenteraadsfracties alle nodige informatie inkijken. Alle 
raadsleden krijgen ook een beveiligde toegang tot het intranet van de gemeente.  

 

§ 2.  

Jaarlijks wordt een overzicht gemaakt van de terugbetaling van de kosten van de 
mandatarissen. Dat document is openbaar. 

 

§ 3. 

Mandatarissen kunnen om terugbetaling verzoeken van volgende kosten, voor zover die 
noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun mandaat: 

 

1. Reiskosten: 

o Dienstreizen gemaakt na voorafgaande opdracht van het college van 
burgemeester en schepenen en buiten het grondgebied van de gemeente, 
komen in aanmerking voor terugbetaling.  

o Verplaatsingen gedaan binnen het grondgebied van de gemeente en naar 
aanleiding van de normale uitoefening van het mandaat, kunnen daarentegen 
geen aanleiding geven tot een vergoeding lastens de gemeente. Deze 
verplaatsingen moeten immers geacht worden reeds vergoed te zijn door de 
wedde/het presentiegeld zelf. 

o De verplaatsingen door mandatarissen in hun hoedanigheid van gemeentelijke 
afgevaardigde in een intergemeentelijk samenwerkingsverband, kunnen geen 
aanleiding geven tot een vergoeding ten laste van de gemeente indien er door 
het intergemeentelijk samenwerkingsverband reiskosten worden uitbetaald.  
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o De kosten worden aan de hand van bewijsstukken verantwoord bij de algemeen 
directeur. 

o Het bedrag van de vergoeding is gelijk aan deze toegekend aan het personeel. 

 

2. Studiedagen of vorming:  

o Mandatarissen kunnen kosten van studiedagen of vorming terugvorderen van 
het gemeentebestuur, voor zover deze noodzakelijk zijn voor de uitoefening 
van hun mandaat. Het gaat in principe enkel om studiedagen of vorming in het 
binnenland. Er worden geen kosten vergoed voor het behalen van bijkomende 
diploma’s.  

o De kosten worden aan de hand van bewijsstukken verantwoord bij de algemeen 
directeur. 

o De relevantie en de kostprijs van de vorming worden beoordeeld door de 
algemeen directeur. 

 

3. Opvang: 

o Mandatarissen kunnen kosten voor opvang van een gezinslid terugvorderen 
van het gemeentebestuur, voor zover deze opvang noodzakelijk is voor de 
aanwezigheid op een raads- of commissievergadering. De terugbetaling kan 
niet meer dan 20 euro per vergadering bedragen.  

o De kosten worden aan de hand van bewijsstukken verantwoord bij de algemeen 
directeur. Indien geen bewijsstukken kunnen worden voorgelegd, dient de 
mandataris een verklaring op eer in. 

o De relevantie wordt beoordeeld door de algemeen directeur. 

 

4. Persoonlijke middelen die aangewend worden voor de uitoefening van het mandaat:  

o Pc, internetaansluiting en -abonnement: 

▪ Mandatarissen die hun eigen toestel, internetaansluiting en/of -
abonnement gebruiken voor de uitoefening van hun mandaat, kunnen 
volgende forfaitaire vergoeding ontvangen van het gemeentebestuur:  

• 6 euro per maand voor het gebruik van een persoonlijke vaste of 
mobiele computer (pc of laptop) 

• 3 euro per maand voor het gebruik van een persoonlijke tablet  

• 5 euro per maand voor het gebruik van een persoonlijke vaste of 
mobiele internetaansluiting en bijhorend abonnement. 

▪ De vergoeding is jaarlijks verschuldigd na afloop van elk kalenderjaar.  

▪ De kosten worden jaarlijks aan de hand van bewijsstukken verantwoord 
bij de algemeen directeur. 

▪ De relevantie wordt beoordeeld door de algemeen directeur.  

o Telefonie: 

▪ De leden van het college van burgemeester en schepenen en de 
voorzitter van de gemeenteraad die hun eigen toestel gebruiken voor de 
uitoefening van hun mandaat, kunnen volgende forfaitaire vergoeding 
ontvangen van het gemeentebestuur: 
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• 4 euro per maand voor het gebruik van een persoonlijke gsm of 
smartphone 

• 5 euro per maand voor het gebruik van een vast of mobiel 
telefoonabonnement 

▪  De vergoeding is jaarlijks verschuldigd na afloop van elk kalenderjaar.  

▪ De kosten worden jaarlijks aan de hand van bewijsstukken verantwoord 
bij de algemeen directeur. 

▪ De relevantie wordt beoordeeld door de algemeen directeur. 

 

5. Ter beschikking stellen van werkingsmiddelen voor de uitoefening van het mandaat:  

o Pc, internetaansluiting en -abonnement: 

▪ Aan de leden van het college van burgemeester en schepenen en de 
voorzitter van de gemeenteraad kunnen pc, internetaansluiting en -
abonnement ter beschikking gesteld worden.  

▪ De algemeen directeur kan toelating geven om deze ook voor 
privédoeleinden te gebruiken, weliswaar tegen volgende forfaitaire 
bijdrage 

• 6 euro per maand voor het kosteloos ter beschikking stellen van 
een vaste of mobiele computer (pc of tablet)  

• 3 euro per maand voor het kosteloos ter beschikking stellen van 
een tablet 

• 5 euro per maand voor het kosteloos ter beschikking stellen van 
een vaste of mobiele internetaansluiting en bijhorend 
abonnement.  

▪ De bijdrage is maandelijks verschuldigd na afloop van elke volledige 
maand. 

▪ De kosten worden jaarlijks aan de hand van bewijsstukken verantwoord 
bij de algemeen directeur. 

▪ De relevantie wordt beoordeeld door de algemeen directeur.  

 

o Telefonie: 

▪ Aan de leden van het college van burgemeester en schepenen en de 
voorzitter van de gemeenteraad kan een smartphone ter beschikking 
gesteld worden. 

▪ De algemeen directeur kan toelating geven om deze smartphone ook 
voor privédoeleinden te gebruiken, weliswaar tegen volgende forfaitaire 
bijdrage 

• 4 euro per maand voor het kosteloos ter beschikking stellen van 
een mobiele telefoon 

• 5 euro per maand voor het kosteloos ter beschikking stellen van 
een vast of mobiel telefoonabonnement 

▪ De som van de gesprekskosten en de kosten voor de mobiele 
internetaansluiting die 1 000 euro per jaar overschrijden zijn integraal 
ten laste van de mandataris.  
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▪ Indien echter tot een exacte verdeling van het persoonlijke en het 
professioneel gebruik kan gekomen worden, dan betaalt het lid of de 
voorzitter enkel het persoonlijk gebruik. De gemeente neemt in alle 
gevallen steeds het abonnement ten laste. 

▪ De bijdrage is maandelijks verschuldigd na afloop van elke volledige 
maand. 

▪ De kosten worden jaarlijks aan de hand van bewijsstukken verantwoord 
bij de algemeen directeur. 

▪ De relevantie wordt beoordeeld door de algemeen directeur.  

 

6. Representatiekosten: 

o De leden van het college van burgemeester en schepenen en de voorzitter van 
de gemeenteraad kunnen kosten voor representatie terugvorderen van het 
gemeentebestuur, voor zover deze noodzakelijk zijn voor de uitoefening van 
hun mandaat. 

o Het lid of de voorzitter in kwestie laat voorafgaandelijk een bestelbon opmaken 
op het budget van de gemeente. Op basis van een goedgekeurde bestelbon 
vraagt het lid of de voorzitter steeds om een factuur op naam van het 
gemeentebestuur. Enkel op basis van een dergelijke factuur kan de uitbetaling 
gebeuren. 

 

§. 4. 

De gemeente sluit een verzekering af om de burgerlijke aansprakelijkheid, met inbegrip 
van de rechtsbijstand, te dekken die bij de normale uitoefening van hun mandaat 
persoonlijk ten laste komt van de gemeenteraadsleden. De gemeente sluit daarnaast ook 
een verzekering af voor ongevallen die de gemeenteraadsleden overkomen in het kader 
van de normale uitoefening van hun ambt. 

(art. 17, §5 DLB en Hoofdstuk 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 
houdende het statuut van de lokale mandataris) 

 

VERZOEKSCHRIFTEN 

(art. 38, 9° en art. 304, §2 DLB) 

 

Art. 39, § 1. 

Iedere inwoner heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, 
schriftelijk bij de algemeen directeur van de gemeente in te dienen.  

(art. 304, §2 DLB) 

 

Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het ver zoekschrift 
moet de vraag duidelijk zijn.  

 

§ 2. 

Het verzoekschrift wordt bezorgd aan de voorzitter van de commissie of adviesraad die 
bevoegd is voor de materie aangaande het schrijven. 
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De gemeenteraadsleden worden onverwijld in kennis gesteld van dit verzoekschrift. 
Daaropvolgend zal de verzoeker uitgenodigd worden naar de eerstvolgende samenkomst 
om er zijn vraag persoonlijk te stellen. Indien de commissie of raad niet bijeenkomt 
binnen 8 weken, zal de verzoeker uitgenodigd worden naar de gemeenteraad die volgt op 
deze termijn. 

 

§ 3. 

Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de 
gemeente behoort, zijn onontvankelijk.  

 

Verzoekschriften die duidelijk tot de bevoegdheid van het OCMW behoren, worden 
overgemaakt aan het bevoegde orgaan van het OCMW. De indiener wordt daarvan op de 
hoogte gebracht. 

 

§ 4. 

Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als:  

1° de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd; 

2° het louter een mening is en geen concreet verzoek; 

3° de vraag anoniem, d.w.z. zonder vermelding van naam, voornaam en adres, werd 
ingediend; 

4° het taalgebruik ervan beledigend is.  

 

Art. 40, §1. 

De verzoekschriften zullen te raadplegen zijn via het gemeentelijk intranet voor de 
gemeenteraadsleden. 

 

§ 2. 

De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van 
burgemeester en schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met het 
verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken. 

 

§ 3. 

De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meerdere personen ondertekend is, de 
eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door het betrokken 
orgaan van de gemeente. In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van 
een verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze.  

 

§ 4. 

Het betrokken orgaan van de gemeente verstrekt, binnen drie maanden na de indiening 
van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het 
verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het 
verzoekschrift. 

 

Art. 41. 

In de gemeente is er geen bijzonder comité voor de sociale dienst.  
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• 15 JA STEMMEN (Hilde De Sutter, Johan Van Durme, Orville Cottenie, 
Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Elsy De Wilde, Els De Turck, 
Jean Marie De Groote, Filip Vermeiren, Roswitha Gerbosch, Linda De Vos, 
Pieterjan Keymeulen, Van Der Heyden Simon, Logghe Jeroen, Roelekens Evelien) 

• 8 ONTHOUDINGEN (Guy De Smet, Carine Schamp, Filip Michiels, Pascal Fermon, 
Ruben De Gusseme, Pien Kaat, Van Hecke Ann, Van Hoorde Louise) 

 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

9. FINANCIËN - GOEDKEUREN VAN EXPLOITATIE- EN INVESTERINGSDOTATIE 
VOOR HET DIENSTJAAR 2019 - BEGROTINGSWIJZIGING HULPVERLENINGSZONE 
CENTRUM (BRANDWEER) 

De gemeenten worden verzocht om hun gewijzigde dotatie vóór eind juni voor de 
gemeenteraad te brengen voor goedkeuring. De toezichthoudende overheid kan de 
begrotingswijziging immers pas definitief goedkeuren en uitvoerbaar verklaren na 
ontvangst van de gemeenteraadsbesluiten waarin de dotatie van de gemeente aan de 
zone goedgekeurd wordt. 

 

De voorzitter leidt het punt in. Burgemeester Johan Van Durme licht het agendapunt 
verder toe. 

 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De gemeenteraad,  

 

Bevoegdheid 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41 

 

Juridisch kader 

Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikelen 67 en 68.  

 

KB van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de 
hulpverleningszones 

 

Vormvereisten 

 

Motivering 

Feiten en historiek 

 

De zoneraad van Hulpverleningszone Centrum heeft op 24 oktober 2018 de begroting 
voor het dienstjaar 2019 goedgekeurd. Voor de gemeente Oosterzele zijn volgende 
dotaties opgenomen in het budget 2019: 
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Voor exploitatie: 415 237,61 euro                                                                                                                                                            

Voor investeringen: 37 265,21 euro  

Bijdrage voor pensioenen: 2 052,15 euro 

 

Net als vorig jaar wordt de initiële begroting van de hulpverleningszone bijgestuurd. Na 
de bespreking ervan in de begrotingscommissie op 6 mei 2019 keurde het zonecollege 
van de hulpverleningszone op 29 mei 2019 het ontwerp van de begrotingswijziging voor 
het dienstjaar 2019 goed. 

 

Een belangrijke aanpassing van de begroting betreft het verwerken van het 
begrotingsresultaat van 2018. Het resultaat wordt o.m. aangewend voor de laatste schijf  
van de compensatie van de gemeenten die bij de zonevorming roerende goederen 
ingebracht hebben. Een bedrag van in totaal  1.250.681,84 euro wordt in 2019 
geristorneerd naar de gemeenten (volgens de respectievelijke bijdrage van iedere 
gemeente in het resultaat van 2018). Het ristorno zal verwerkt worden via de 
uitgavenkredieten van de zone en staan dus los van de hieronder vermelde gewijzigde 
dotatie. 

 

Reden waarom deze beslissing wordt genomen 

 

De gewijzigde dotaties van de gemeenten aan de hulpverleningszone dienen goedgekeurd 
te worden door de gemeenteraad. In functie van het ontwerp van de begrotingswijziging 
en de door de gemeenten aanvaarde verdeelsleutel worden voor 2019 door de gemeente 
Oosterzele 

 

Voor exploitatie: 408 645,77 euro  

Voor investeringen: 39 813,91 euro 

Bijdrage voor de pensioenen: 2 052,15 euro  

 

De definitieve goedkeuring van de begrotingswijziging 2019 door de zoneraad is 
ingepland op 17 juni 2019. 

 

De goedkeuring van de toezichthoudende overheid is vereist opdat de 
begrotingswijziging uitvoerbaar zou zijn. Het bestuurlijk toezicht dient daarom een 
afschrift van de gemeenteraadsbesluiten betreffende de dotaties aan de zone te 
ontvangen om de begrotingswijziging voor het dienstjaar 2019 definitief te kunnen 
goedkeuren. 

 

Een voor eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal tevens worden 
overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en aan de Hulpverleningszone Centrum.  

 

Besluit 
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Artikel 1: Keurt goed de dotatie van 408 465,77 euro voor exploitatie- en 39 813,91 euro 
voor investeringsuitgaven; en de bijdrage voor de pensioenen van 2 052,15 euro. 

 

Artikel 2: Een voor eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing wordt 
overgemaakt aan de toezichthoudende overheid, aan de Hulpverleningszone Centrum en 
aan de financieel directeur. 

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen 

 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

10. FINANCIËN - VERLENEN ADVIES JAARREKENING KERKFABRIEKEN 2018 

De gemeenteraad moet zijn advies uitbrengen over de jaarrekeningen van de 
kerkfabrieken. 

 

De voorzitter leidt het punt in. Schepen Marleen Verdonck licht het agendapunt verder 
toe. Financieel directeur Elke Demeulenaere geeft een technische toelichting.  

 

Raadslid Roswitha Gerbosch geeft een stemverklaring namens Groen: ons Patrimonium 
moet onderhouden worden. In dit dossier waren er nog te veel onduidelijkheden en te 
weinig informatie beschikbaar. 

 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De gemeenteraad, 

 

Bevoegdheid 

Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, artikel 55 §2 

 

Juridisch kader 

Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement 
op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 
besturen van de erkende erediensten. 

 

Vormvereisten 

De jaarrekeningen 2018 van de kerkfabrieken van Oosterzele, zoals ontvangen door het 
gemeentebestuur op 6 mei 2019. 

 

Motivatie 

Algemeen 
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De gemeenteraad moet een advies uitbrengen over de jaarrekeningen van de 
kerkfabrieken binnen een termijn van 50 dagen vanaf de dag na het inkomen van de 
rekeningen bij de gemeente. Dit advies moet worden overgemaakt aan de 
provinciegouverneur. Als er geen advies wordt verstuurd binnen deze termijn, dan wordt 
de gemeenteraad geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht.  

 

Toelagen: verschillen tussen budget en rekening 

Het gecoördineerde document over de jaarrekening 2018 geeft een overzicht van de 
exploitatie- en investeringstoelagen 2018 van de verschillende kerkfabrieken. Belangrijk 
om op te merken is dat het exploitatiebudget van de kerkfabriek van Landskouter en de 
investeringstoelagen van de kerkfabrieken van Gijzenzele, Moortsele en Scheldewindeke 
niet overeenstemmen met de toelagen opgenomen in het budget van de gemeente, na de 
budgetwijziging van oktober 2018 en na overleg met desbetreffende kerkfabrieken. De 
correcte bedragen zijn de volgende: 

- Exploitatietoelage kerkfabriek Landskouter: 22 915 euro 

- Investeringstoelage kerkfabriek Gijzenzele: 1 500 euro 

- Investeringstoelage kerkfabriek Moortsele: 11 629 euro 

- Investeringstoelage kerkfabriek Scheldewindeke: 12 910,30 euro 

 

De investeringstoelagen worden pas uitbetaald op basis van facturen van de uitvoering 
van de werken die bezorgd worden aan de gemeente. Als de werken niet worden 
uitgevoerd of als de kerkfabriek in kwestie geen facturen aanlevert, wordt de toelage niet 
uitbetaald. Dit levert een verschil op tussen budget en rekening.  

 

Het is ten slotte wetenswaardig dat de kerkfabrieken gelden die zij ontvangen aan het 
begin van het jaar niet meer kunnen toewijzen aan het vorige boekjaar. Zo is begin 2018 
nog een stuk van de exploitatietoelage 2017 uitbetaald. Omwille van de regels eigen aan 
de boekhouding van de kerkfabrieken, staan deze ontvangen gelden echter in de rekening 
2018 genoteerd. Dat resulteert ook in afwijkingen tussen de toelage in het budget en de 
uiteindelijke toelage in de rekening. 

 

Besluit 

 

Eerste artikel: De gemeenteraad neemt akte van de afwijkingen tussen de gebudgetteerde 
toelagen en de rekening 2018. 

Tweede artikel: De gemeenteraad verleent gunstig advies aan de jaarrekeningen 2018 
van de kerkfabrieken met volgend resultaat: 

 

 Exploitatieresultaat(N) Investeringsresultaat (Z) 

Balegem 55 393,77 -33 319,59 

Gijzenzele 18 142,42 0,00 

Landskouter 8 427,86 -4 211,20 

Moortsele 9 167,49 981,65 

Oosterzele 20 980,45 0,00 

Scheldewindeke 11 834,11 0,00 
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Dit punt wordt aangenomen met: 

• 20 JA STEMMEN (Hilde De Sutter, Johan Van Durme, Orville Cottenie, 
Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Elsy De Wilde, Els De Turck, 
Jean Marie De Groote, Guy De Smet, Filip Vermeiren, Carine Schamp, Filip Michiels, 
Pascal Fermon, Ruben De Gusseme, Linda De Vos, Pien Kaat, Van Hecke Ann, 
Van Hoorde Louise, Pieterjan Keymeulen, Roelekens Evelien) 

• 3 ONTHOUDINGEN (Roswitha Gerbosch, Van Der Heyden Simon, Logghe Jeroen) 

 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

11. EREDIENSTEN - VERLENEN VAN EEN ADVIES BETREFFENDE DE AANVRAAG TOT 
OPHEFFING VAN DE KAPELANIJ ANKER GELEGEN IN DE PAROCHIE SINT-
GANGULPHUS TE OOSTERZELE 

Op 27 mei 2019 ontving de Gemeente Oosterzele een schrijven van het Agentschap 
Binnenlands Bestuur i.v.m. de aanvraag tot opheffing van de kapelanij Anker gelegen in 
de parochie Sint-Gangulphus te Oosterzele. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een 
advies te formuleren binnen de vier maanden na ontvangst van de vraag.  

 

De voorzitter leidt het punt in. 

 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De gemeenteraad,  

 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41 

 

Juridisch kader 

Besluit Vlaamse Regering van 30 september 2005 tot vaststelling van de 
erkenningscriteria voor plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen, artikel 7/8 §2 

Besluit van de gemeenteraad van 27 september 2017 i.v.m. het goedkeuren van 
kerkenbeleidsplan 

 

Motivering 

In de gemeenteraadszitting van 27 september 2017 keurde de gemeenteraad het 
kerkenbeleidsplan goed. In dit plan zit het pastorale plan vervat voor de Sint-
Anchariuskerk die een herbestemming voorziet. Het plan voorzag ook dat de eigenaar van 
de kerk, kerkfabriek Oosterzele, het initiatief nam in het herbestemmingstraject.  

Conform het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012, B.S. 29 januari 
2013 heeft de kerkfabriek van de parochie Sint-Gangulphus een schriftelijke 
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gemotiveerde aanvraag gedaan om de kapelanij op te heffen. Zij verleende hiertoe 
nogmaals een gunstig advies op 25 maart 2019. 

De kerkfabriek motiveerde de aanvraag als volgt: 

“Sinds 1 september 2018 vinden in de “Anker”kerk geen liturgische diensten meer plaats. 
De kerkfabriek werkt in samenspraak met de gemeente Oosterzele, de plaatselijke 
verenigingen, onder andere met de jeugdbewegingen, en met de bewoners van de wijk 
“Anker” een formule uit waardoor het gebouw uitdrukkelijk een sociaIe functie en 
invulling ten bate van de wijk krijgt.” 

De Priesterraad van het Bisdom Gent verleende op 5 december 2018 een gunstig advies 
tot onttrekking aan de eredienst van de Sint-Anschariuskerk in Oosterzele en tot 
opheffing van de kapelanij “Anker”. 

De gemeenteraad kan de visie van de kerkfabriek Oosterzele volgen en bijgevolg een 
gunstig advies formuleren. 

 

Besluit 

 

Artikel 1: een gunstig advies te verlenen tot onttrekking aan de eredienst van de de Sint-
Anchariuskerk en de opheffing van de kapelanij “Anker”.  

Artikel 2: een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan het Agentschap 
Binnenlands Bestuur en de kerkfabriek Oosterzele.  

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

12. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND - VERLENGEN DEELNEMING 
AAN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING VOOR STREEKONTWIKKELING IN 
ZUID-OOST-VLAANDEREN (SOLVA) VOOR EEN PERIODE VAN 16 JAAR 

In de gemeenteraad van 24 september 2003 keurde de raad de toetreding van de 
gemeente Oosterzele tot SOLVA goed. Volgens de statuten van SOLVA is de bestaansduur 
van SOLVA bepaald werd op 18 jaar vanaf 10 november 2001, zijnde de datum van de 
inwerkingtreding van het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke 
samenwerking. Bijgevolg eindigt de statutaire bestaansduur van SOLVA eind 2019. 
Volgens artikel 423, 1e lid van het decreet lokaal bestuur kan de statutair bepaalde duur 
van een dienstverlenende vereniging verlengd worden voor een termijn die niet langer 
mag zijn dan 18 jaar. In het schrijven van SOLVA van 8 mei 2019 stelt SOLVA een termijn 
van 16 jaar voor. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

 

De voorzitter leidt het punt in. Raadslid Pieterjan Keymeulen licht het agendapunt verder 
toe. 

 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De gemeenteraad,  
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Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41 

 

Juridisch kader 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 423, 1e lid, volgens welk de 
statutair bepaalde duur van een dienstverlenende vereniging kan verlengd worden voor 
een termijn die niet langer mag zijn dan 18 jaar 

Statuten van SOLVA, zoals laatst gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering van 12 
december 2018, artikel 6, volgens welk de bestaansduur van SOLVA bepaald werd op 18 
jaar vanaf 10 november 2001, zijnde de datum van de inwerkingtreding van het (door het 
Decreet lokaal bestuur opgeheven) decreet van 6 juli 2001 betreffende de 
intergemeentelijke samenwerking; overwegende dat de statutaire bestaansduur van 
SOLVA dus dit jaar nog eindigt 

Beslissing van de gemeenteraad van 24 september 2003 i.v.m. oprichting nieuw 
intergemeentelijk samenwerkingsverband 

Beslissing van de gemeenteraad van 24 september 2003 i.v.m. kennisname dagorde 
algemene vergadering van de intercommunale vereniging ILVA, goedkeuring 
statutenwijziging en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger in de raad van 
bestuur en de algemene vergadering van de twee intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden (ILvA en SOLVA) 

Besluit van de Raad van Bestuur van SOLVA van 7 mei 2019, waarin aan de Algemene 
Vergadering van SOLVA voorgesteld wordt om een verlenging van SOLVA te beperken tot 
een termijn van 16 jaar (eindigend op 10 november 2035) in plaats van de maximale 
termijn van 18 jaar (eindigend op 10 november 2037) 

 

Motivering 

Oosterzele is een Zuid-Oost-Vlaamse gemeente die deel uitmaakt van de Vlaamse 
Ardennen. Solva is de streekintercommunale voor Zuid-Oost-Vlaanderen waar onze 
gemeente graag deel van uitmaakt. De recente versterkte samenwerking tussen SOLVA en 
het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen kunnen voor win-win situaties genereren die 
een meerwaarde kunnen betekenen voor Oosterzele. 

Artikel 423, 2e lid van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat volgende beslissingen 
moeten genomen worden met het oog op de verlenging van SOLVA: 

• Een verzoek tot verlenging van de gewone meerderheid van het totale aantal 
deelnemers, op voorwaarde dat dit verzoek gedragen wordt door een 
drievierdemeerderheid van het aantal deelnemende gemeenten; 

• Een beslissing over de verlenging van SOLVA als vereniging van een 
drievierdemeerderheid van het aantal stemmen van de laatste algemene 
vergadering voor het verstrijken van de duur van SOLVA; 

• Een beslissing over de verlenging van de deelneming in SOLVA van een 
meerderheid binnen het bevoegd orgaan van elke deelnemer aan SOLVA;  

 

Besluit 

 

Artikel 1: de gemeente verzoekt SOLVA om haar statutaire bestaansduur te verlengen.  



Gemeenteraad 20 juni 2019 - NOTULEN - 63 

Artikel 2: de gemeente gaat akkoord met de verlenging van SOLVA als vereniging, voor 
een duur van 16 jaar vanaf 10 november 2019. 

Artikel 3: de gemeente verlengt haar deelneming aan SOLVA voor voormelde periode van 
16 jaar vanaf 10 november 2019. 

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

13. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND - KENNISNEMEN DAGORDE, 
VASTSTELLEN MANDAAT VAN VERTEGENWOORDIGER EN BEPALEN VAN 
STANDPUNTEN VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN CIPAL OP 27 JUNI 
2019 

Door de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 moet de 
gemeenteraad voor elke algemene vergadering het mandaat van zijn vertegenwoordigers 
vaststellen. Aan de raad wordt dan ook gevraagd kennis te willen nemen van de dagorde, 
een vertegenwoordiger aan te duiden en zijn standpunten voor de komende algemene 
vergadering van Cipal te bepalen. 

 

De voorzitter leidt het punt in.  

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De gemeenteraad,  

 

Bevoegdheid 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 artikel 41 en 432 

 

Juridisch kader 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 34 en 403 

De statuten van CIPAL artikel 35  

Gemeenteraadsbeslissing van 28 februari 2019 - Intergemeentelijk 
samenwerkingsverband CIPAL- Aanduiden van vertegenwoordiger (benoeming volledige 
legislatuur gebeurde) 

 

Motivering 

De gemeente maakt deel uit van de dienstverlenende vereniging CIPAL.  

De gemeente ontving op 13 mei 2019 een uitnodiging tot het bijwonen van de algemene 
vergadering van CIPAL op 27 juni 2019 om 16 uur in het Technologiehuis, Cipalstraat 3, 
2440 Geel. 

De benoeming van de vertegenwoordiger voor de volledige legislatuur voor de algemene 
vergadering van CIPAL gebeurde op 28 februari 2019 in geheime stemming en de heer 
Jeroen Logghe werd aangeduid als effectieve vertegenwoordiger en de heer Filip 
Vermeiren als plaatsvervangend vertegenwoordiger. 
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Gelet op de voorgestelde agenda van CIPAL ter zitting werden hierover geen 
opmerkingen geformuleerd. 

 

Besluit 

 

Artikel 1: 

Paragraaf 1: De gemeenteraad keurt de agenda van de Algemene Vergadering van 
CIPAL goed.: 

Paragraaf 2: De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan elk van onderstaande 
afzonderlijke punten van de Algemene Vergadering van CIPAL. 

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe Deelnemers 

2. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de Commissaris over de 
enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018 

3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 
2018, afgesloten op 31 december 2018 

4. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de Commissaris over de 
geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018 

5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 
2018, afgesloten op 31 december 2018 

6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de Bestuurders en aan de Commissaris 
voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2018 

7. Benoeming Commissaris en vaststelling van vergoeding 

8. Bepaling presentiegeld en reisvergoeding voor de leden van de Raad van 
Bestuur 

9. Goedkeuring van het evaluatierapport 2013-2018 met inbegrip van het 
ondernemingsplan 2019-2024 

10. Aanpassing van de rangorde van de aangeduide leden van de Raad van Bestuur 
met Raadgevende Stem in afdalende volgorde 

11. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 

Artikel 2:  

Paragraaf 1: De gemeenteraad stelt de aanduiding van raadslid Jeroen Logghe en 
Filip Vermeiren vast. 

Paragraaf 2: Aan hen wordt het mandaat gegeven om: 

• Er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen 
met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, 
aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te 
doen.  

• Deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde 
in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen 
beraadslagen. 

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen 

 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 
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14. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND - OPRICHTEN 
PROJECTVERENIGING ROUTE 42 EN AANDUIDEN GEMEENTELIJKE 
VERTEGENWOORDIGERS IN DE RAAD VAN BESTUUR 

Om in aanmerking te komen voor de Vlaamse subsidies vastgelegd in het decreet 
bovenlokale cultuurwerking, moet men samen met andere gemeenten een 
projectvereniging oprichten. Een projectvereniging moet steeds opgericht worden voor 
een periode van 6 jaar. 

Aangezien het een cultureel project behelst, zijn de bibliotheek, de dienst Cultuur en GC 
De Kluize de meest voor de hand liggende partners. Erfgoed zit al in een andere 
projectvereniging (Erfgoedcel Viersprong), wat deelname aan Route42 minder evident 
maakt; wel kan en moet er samengewerkt worden met erfgoed voor de uitbouw van een 
bovenlokaal cultuurbeleid. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de oprichting van de projectvereniging 
Route42, de voorgelegde statuten goed te keuren en de vertegenwoordigers in de Raad 
van Bestuur aan te duiden. 

 

De voorzitter leidt het punt in. Schepen Marleen Verdonck licht het agendapunt verder 
toe. 

 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De gemeenteraad, 

 

Bevoegdheid 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 40 en 41 

 

Juridisch kader 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 artikel 34, 41 en 404 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 396 tot 450 m.b.t. 
projectverenigingen 

Decreet Bovenlokaal Cultuurbeleid van 15 juni 2018, dat tot doel heeft een kwalitatieve, 
duurzame, diverse en geïntegreerde bovenlokale cultuurwerking uit te bouwen, te 
stimuleren en te optimaliseren; en cultuurparticipatie te bevorderen en te versterken 

Gemeenteraadsbesluit van 24 november 2004 over de oprichting van intergemeentelijk 
samenwerkingsverband Route42 

Advies van meester Wim Rasschaert van 13 februari 2019 aangaande deelname van 
AGB’s in een projectvereniging 

Statuten projectvereniging Route42, artikel7 §2 en3  

 

Motivering 

Vlaanderen stelt ofwel projectsubsidies, ofwel werkingssubsidies in het vooruitzicht voor 
samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid (zoals projectverenigingen). Om in 
aanmerking te komen voor werkingssubsidies, moet de projectvereniging betoelaagd 
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worden door de gemeenten, waarbij Vlaanderen deze toelage zal verdubbelen (onder 
voorbehoud van goedkeuring van het subsidie-dossier). 

Concreet betekent dit een bedrag van 0,40 euro per inwoner per jaar. Samen met de 
andere deelnemers zou dat een totale toelage van 32 000 euro betekenen, een bedrag dat 
verdubbeld wordt tot 64 000 euro door de Vlaamse subsidies. 

Het decreet Bovenlokaal Cultuurbeleid heeft tot doel de gemeenten aan te zetten tot een 
gezamenlijk, geïntegreerd, bovenlokaal cultuurbeleid, waarbij  de verschillende sectoren 
zoveel mogelijk samenwerken (transversaliteit), en dat eventueel in samenwerking met 
niet-culturele actoren (domeinoverschrijdend). 

Enkel intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid, 
waaronder projectverenigingen, komen in aanmerking voor subsidies in het kader van 
bovengenoemd decreet. Aangezien Route42 al bestaat en nu al een intergemeentelijk 
bibliotheekbeleid voert, lijkt het logisch om onder dezelfde naam en met dezelfde 
gemeenten de projectvereniging Route42 te vormen, met een uitgebreider takenpakket 
(nl. bovenlokaal cultuurbeleid) en bijkomende partners (GC en cultuur).  

Mevrouw Marleen Verdonck, schepen van Cultuur wordt, zoals statutair bepaald, 
voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur. Zij zal de gemeente 
Oosterzele vertegenwoordigen. 

Als lid met Raadgevende stem namens de gemeenteraad wordt een gemeenteraadslid uit 
de oppositie voorgedragen en namens het AGB een bestuurder voorgedragen door een 
oppositie fractie én tevens lid van de gemeenteraad. 

 

Kandidaat-lid Raad van Bestuur met raadgevende stem 

De stemming bij handopsteking heeft volgend resultaat:  

 

Vertegenwoordiger stemmen 

Ann Van Hecke 23 

 

Besluit 

 

Artikel 1: De gemeenteraad gaat akkoord met de oprichting van de projectvereniging 
'Route42', met als doel de uitvoering van een transversaal en bovenlokaal cultuurbeleid, 
en waarin participeren: de stad Geraardsbergen (Cultuurdienst), het Autonoom 
Gemeentebedrijf Geraardsbergen (Cultureel Centrum en bibliotheek), de gemeenten 
Lierde, Herzele, Zottegem, Sint-Lievens-Houtem en Oosterzele, alsook de Autonome 
Gemeentebedrijven van Oosterzele en Herzele. 

Artikel 2: De gemeenteraad keurt de statuten en het huishoudelijk reglement van de 
projectvereniging Route42 goed. 

Artikel 3: De gemeenteraad keurt de betoelaging goed van de projectvereniging Route42 
door de gemeente met een bedrag van 0,40 euro per inwoner per jaar vanaf 2020.  

Artikel 4: Mevrouw Marleen Verdonck, schepen van Cultuur, tot stemgerechtigd lid van 
de Raad van Bestuur van de projectvereniging voor de gehele legislatuur aan te duiden 
conform de statuten. 

Artikel 5: Ann Van Hecke tot lid van de Raad van Bestuur van de projectvereniging met 
raadgevende stem aan te duiden. 
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Artikel 6: Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Route42, zoals opgericht door 
het gemeenteraadsbesluit van 24 november 2004, wordt opgeheven. 

Artikel 7: De resterende tegoeden van het intergemeentelijk samenwerkingsverband 
Route42, verkregen door subsidiëring door de Vlaamse Gemeenschap, worden 
overgeheveld naar de Projectvereniging Route42. 

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

Raadslid Jeroen Logghe verlaat de zitting. 

15. INFRASTRUCTUUR - GOEDKEUREN BESLISSING MET BETREKKING TOT DE 
INBRENG ‘VERLICHTINGSTOESTELLEN, LICHTBRONNEN EN STEUNEN’, EN HET 
AANBOD OPENBARE VERLICHTING DOOR DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER 
IMEWO EN KENNISNEMING BIJHOREND REGLEMENT 

De raad van bestuur van IMEWO heeft in zitting van 10 mei 2019 het reglement ‘Fluvius 
Openbare verlichting en diensten door de distributienetbeheerders aan lokale besturen’ 
goedgekeurd. Binnen dit reglement wordt onder andere voorgesteld om de per 1 juli 
2019 bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen openbare verlichting in 
te brengen bij de distributienetbeheerder. Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen 
van vermeld reglement en de beheersoverdracht goed te keuren.  

 

De voorzitter leidt het punt in. Schepen Christ Meuleman licht het agendapunt verder toe.  

 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De gemeenteraad, 

 

Bevoegdheid 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41  

 

Juridisch kader 

Raad van Bestuur van IMEWO in zitting van 10 mei 2019 betreffende de goedkeuring van 
het reglement ‘Fluvius Openbare verlichting en diensten door de 
distributienetbeheerders aan lokale besturen’  

 

Vormvereisten 

Reglement ‘Fluvius Openbare verlichting en diensten door de distributienetbeheerders 
aan lokale besturen’  

Detailweergave ingeschat investeringsbedrag 2019-2030  

 

Motivering 

 

Context 
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De gemeente neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en gas deel aan de 
opdrachthoudende vereniging IMEWO.  

Sinds eind 2004 zijn de openbare verlichtingsnetten en -aansluitingen eigendom van de 
distributienetbeheerders. De exploitatie van de openbare verlichting maakt als 
openbaredienstverplichting deel uit van de activiteit ‘Netbeheer elektriciteit’. De 
exploitatiekosten, met uitzondering van de materiaalkosten hieraan verbonden, kunnen 
hierdoor worden opgenomen in het distributienettarief.  

De activiteiten met betrekking tot de openbare verlichting die niet onder deze 
openbaredienstverplichting vallen (bv. renovatiewerken), worden beschouwd als een 
nevenactiviteit. Dit is een niet-gereguleerde activiteit waarvoor een vergoeding aan 
kostende prijs wordt aangerekend aan de deelnemers.  

De deelnemers van IMEWO hebben in 2004 naar aanleiding van de overname (aankoop) 
door de distributienetbeheerder van de openbare verlichtingsnetten via 
gemeenteraadsbesluit de beheersoverdracht rond de activiteit openbare verlichting 
herbevestigd/beslist.  Statutair werd ingeschreven dat deze beheersoverdracht voor de 
exploitatie van de openbare verlichting geldt voor de volledige duur van de aansluiting en 
dat de beheersoverdracht voor de nevenactiviteit openbare verlichting steeds 
herroepbaar is.  

Steden en gemeenten staan voor grote uitdagingen op het vlak van de openbare 
verlichting, milieu, energiebesparing, kostenefficiëntie en Smart City. Er is de snelle 
technologische evolutie op het vlak van de verlichtingstoestellen en hun aansturing. 
Lokale besturen krijgen tal van mogelijkheden om gegevens te verzamelen waarmee ze 
hun beleid beter kunnen afstemmen op de behoeften en vragen van hun burgers, het 
lokale bestuur zelf, de overheid en ondernemingen. Daarnaast hebben de lokale besturen 
zich via de burgemeestersconvenanten geëngageerd tot doelstellingen op het vlak van 
energie-efficiëntie en CO2-besparing. 

Als werkmaatschappij voor de netbeheerders in dienst van de lokale besturen wil Fluvius 
System Operator (hierna ‘Fluvius’) een actieve ondersteuning aanbieden bij de 
uitwerking van een beleid op maat op vlak van milieu, verlichting en Smart City-
infrastructuur (de netten, steunen en erop geïnstalleerde applicaties).  

 

Reglement openbare verlichting en diensten 

De raad van bestuur van IMEWO heeft in zitting van 10 mei 2019 het reglement ‘Fluvius 
Openbare verlichting en diensten door de distributienetbeheerders aan lokale besturen’  
goedgekeurd. Dit reglement wordt toegevoegd als bijlage bij dit gemeenteraadsbesluit, 
waarvan de tekst primeert op onderstaande samenvatting. Het reglement kan als volgt 
worden samengevat: 

 

Scope van de overname verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen 

Er wordt voorgesteld om per 1 juli 2019 de bestaande verlichtingstoestellen, 
lichtbronnen en steunen openbare verlichting in te brengen bij de distributienet-
beheerder. Het gaat in het bijzonder om verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen 
openbare verlichting die zich situeren op of langs de openbare weg of op terreinen die 
publiek toegankelijk zijn en die toebehoren aan de gemeente zelf, met name:  

- functionele verlichting, waarbij de functie het verlichten is van wegen, 
oversteekplaatsen, fiets- en wandelpaden, tunnels, waterlopen en pleinen met 
uitzondering van de installaties in het beheer van het Agentschap voor Wegen en 
Verkeer. 



Gemeenteraad 20 juni 2019 - NOTULEN - 69 

- bakenverlichting, waarvoor het uitgestraalde licht van het verlichtingstoestel zelf 
dienst doet als ‘optical guidance’. 

- monumentverlichting, waarvan de functie het verhogen is van de esthetische waarde 
van monumenten (gebouw, standbeeld, kunstwerk…) en ondersteuning geeft aan 
taken van de functionele verlichting. Het te verlichten monument moet gelegen zijn 
langs een openbare weg of plein. 

- straatmeubilairverlichting, zijn aparte verlichtingsinstallaties in/op straatmeubilair 
(fietsenstalling, zitbanken, vuilbakken, wegwijzers…) en die eigendom zijn en in 
beheer van de gemeente. 

 

De lokale besturen kunnen ook de openbare verlichting van semi-openbare ruimten en 
hun netten inbrengen. Dit na risicoanalyse en het in overeenstemming brengen van de 
installaties aan de geldende wetgeving en regels en waarvan de inbreng op projectbasis 
gebeurt. Het gaat om: 

- Openbare terreinverlichting, de verlichting van terreinen die (tijdens openingsuren) 
vrij toegankelijk zijn voor het publiek (containerpark, begraafplaats, sportterreinen 
zoals voetbalvelden, atletiekpiste, Finse piste…) en die eigendom zijn van de 
gemeente. 

- Architecturale verlichting, waarvan de functie het verhogen is van de esthetische 
waarde van monumenten (gebouw, standbeeld, kunstwerk…). Het te verlichten 
monument moet gelegen zijn langs een openbare weg of plein. De verlichting vereist 
een aparte studieopdracht (specifieke lichtstudie en technisch ontwerp) door een 
lichtarchitect. 

 

Worden buiten de scope van de overname gehouden: 

- de feestverlichting (toestellen en overspanningen en tijdelijke netten) en de 
binnenverlichting (verlichting binnen in de gemeentegebouwen waarvan de te 
verlichten ruimte in zijn algemeenheid uitgebaat wordt door de gemeente).  

- de verkeersregelsystemen (het al dan niet branden van de verlichting beïnvloedt de 
wegcode), tenzij hier al een overeenkomst voor bestaat. 

- de stand-alonesystemen (geen DNB-netvoeding) en de ruimten van de gemeenten in 
concessie van andere partijen (de te verlichten ruimte wordt uitgebaat door een 
derde partij waarvoor de gemeente tijdens de looptijd van de concessie-
overeenkomst niet instaat voor de verlichting). 

 

Worden in beginsel ook buiten scope van het reglement gehouden:  

- de applicaties die zich al op de steunen bevinden (bv. camera’s, sensoren en 
verkeersgeleidingsinstallaties voor Smart City-toepassingen). Hiervoor kunnen 
evenwel aparte afspraken worden gemaakt. 

- ‘klassieke’ applicaties die zich vandaag op de steunen bevinden (bv. verkeers - en 
signalisatieborden, bloembakken en vaandels). 

 

Waardering van de overname 

Voor de inbreng van de bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen 
openbare verlichting in de distributienetbeheerder gebeurt een waardering van deze 
installaties. De inbrengwaarde wordt bepaald aan de hand van de economische 
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nieuwwaarde van de steunen en armaturen en is gebaseerd op een gedetailleerde 
inventaris op datum van toetreding. De vergoeding van de inbrengwaarde gebeurt:  

- een deel in cash (max. 25% van de inbrengwaarde);  

- een deel in nieuw te creëren niet-stemgerechtigde en niet-dividendgerechtigde OV-
aandelen (min. 75% van de inbrengwaarde). Op de buitengewone algemene 
vergadering van december ek. zal hiervoor een voorstel van statutenwijziging ter 
goedkeuring worden voorgelegd.  

 

Jaarlijks zal de raad van bestuur van de distributienetbeheerder aan de betrokken steden 
en gemeenten de opbrengsten en kosten verrekenen via het resultaat (dividenden). Op 
vraag van het lokale bestuur kunnen hier diensten zoals lichtplannen, het 
energieverbruik als onderdeel van ‘licht als dienstverlening’… aan toegevoegd worden.  

 

Na inbreng komen alle nieuwe investeringen dus ten laste van de DNB en in haar volle 
eigendom als activa. De overgenomen installaties zullen over een periode van maximum 
twaalf jaar afgeschreven worden, gezien het plan om de verledding van Vlaanderen ten 
laatste tegen 2030 uit te voeren. De afschrijvingen van het gedeelte in cash zullen volgens 
dit ritme verrekend worden. 

 

Dienstverlening na inbreng – meerjarig investeringsplan 

De investeringen voor de bestaande en voor de toekomstige verlichtingstoestellen, 
lichtbronnen en steunen openbare verlichting zijn geënt op de vaststellingen en 
vooruitzichten zoals opgenomen in het meerjarig investeringsplan openbare verlichting 
(op basis van lichtplan of masterplan openbare verlichting) en worden geconcretiseerd 
binnen het door de distributienetbeheerder opgemaakte reglement. Indien gewenst, 
zullen er bij het investeringsmeerjarenplan ook doelen bepaald worden zoals onder meer 
m.b.t. het effect van de investeringen op energieverbruik en CO2-uitstoot.  

 

Als een gemeente wenst om versneld de masterplannen te realiseren en hiervoor 
bijkomende investeringsmiddelen nodig zijn, kan de gemeente overwegen om middels 
een tussenkomst deze bijkomende investeringsmiddelen te voorzien en kan er samen 
onderzocht worden hoe dit kan gerealiseerd worden (bv. aannemerscapaciteit).  

De bepaling van de prestatie-eisen en brandprogramma’s (dimmen, doven, enz.) blijft de 
bevoegdheid van de individuele gemeenten. De gemeenten bepalen dus het ritme en de 
locatie waar er een aanpassing/investering nodig is om aan deze eisen te voldoen.  

 

De overeengekomen meerjarenplannen worden minstens eenmaal per jaar verfijnd en 
omgezet in een concreet jaaractieplan waarvoor de Raad van Bestuur van de DNB 
jaarlijks een maximaal budget (jaar X) goedkeurt voor het geheel van haar toegetreden 
steden en gemeenten. Dit budget wordt besteed op basis van de door de steden en 
gemeenten goedgekeurde lichtplannen of masterplannen.  

 

Als het budget op het niveau van de DNB ontoereikend is voor de realisatie van de 
goedgekeurde masterplannen van de toegetreden lokale besturen gebeurt een 
proratering van het budget, enerzijds in functie van het aantal lichtpunten van de 
betrokken deelnemers, zoals opgenomen in de asset databank van de 
distributienetbeheerder, en anderzijds in functie van de realisatietermijn zoals 
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opgenomen in de masterplannen. Het eventueel saldo van het budget worden 
overgedragen en bij voorrang besteed binnen het budget voor het daaropvolgende jaar.  

 

De distributienetbeheerder biedt een ruime keuze van (standaard)materialen aan via de 
jaarlijks vastgelegde catalogus. De door de raad van bestuur vastgelegde en goedgekeurde 
beleidsregels en principes zoals preventieve en curatieve vervangingen blijven van 
toepassing. 

 

Inzet van de infrastructuur voor toepassingen Smart city 

Fluvius wil lokale besturen ondersteunen om hun Smart City-infrastructuur (netten, 
installaties, steunen…) maximaal te valoriseren.  De ondersteuning bestaat uit het beheer 
van de overeenkomsten met operatoren (bv. telecom) die gebruik willen maken van deze 
infrastructuur. Fluvius zal ervoor zorgen dat de installatie van applicaties (bv. camera’s, 
sensoren, verkeersgeleiding, telecominstallaties…) en aansluiting op de netten veilig en 
correct uitgevoerd worden.  

 

Rapportage 

Het lokale bestuur krijgt periodiek diverse rapporteringen (stand van zaken van het 
overeengekomen actieplan, effecten ervan op het energieverbruik en de CO 2-uitstoot, 
investeringen en onderhoud, nieuwe trends, specifieke Fluvius-projecten m.b.t. openbare 
verlichting en Smart City-infrastructuur…).  

 

Raming van de uitgaven 

Het ingeschatte bedrag aan investeringen, onderhoud en exploitatie voor de periode 
2019-2030 bedraagt 2 165 859 euro. De detailweergave is opgenomen in het document in 
bijlage. Een wijziging in de indeling in deelruimtes en/of toekenning van technische 
fiches heeft impact op de in bijlage opgenomen simulatie aantal kWh en investeringskost.   

Alle aan de akte verbonden kosten ten laste zijn van IMEWO. 

Conclusie 

Door als gemeentebestuur in te stappen in het voorstel van Fluvius wordt de 
gemeentelijke verledding gestructureerd aangepakt. De verledding resulteert in 
financiële voordelen naar het verbruik toe en kadert in het streven naar duurzame 
energie. Meer specifiek zal tegen 2030 zowel het verbruik als de C02-uitstoot dalen tot 
61% van het niveau van 2018. 

Het voorstel legt het accent op ontzorging (minder administratie), een uitgebreider 
dienstenaanbod en begeleiding, versterken van de schaalvoordelen, nieuwe 
investeringen, linken naar smart cities en inzetten op samenwerking met technologie - en 
dienstenbedrijven. 

Het voordeel voor de gemeente is zeker ook van financiële aard. De investeringsuitgaven  
en het onderhoud zijn niet langer ten laste van de gemeente. De investerings-, exploitatie- 
en financiële kosten worden aldus gedragen door de distributienetbeheerder, die hier een 
belastingvoordeel op genereert. De DNB rekent jaarlijks deze kosten geïndividualiseerd 
door naar het gemeentebestuur. Dit gebeurt door een verrekening van het jaarlijks 
dividend elektriciteit, waarbij het belastingvoordeel van de DNB in mindering wordt 
gebracht. Dit levert het bestuur over de volledige looptijd een netto cashvoordeel op van 
721 953 euro in vergelijking met het alternatieve scenario (nl. de investering zelf 
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uitvoeren). Ook eventuele opbrengsten worden in positieve zin verrekend via het 
jaarlijkse dividend. 

Daarnaast ontvangt het bestuur voor de overname van het bestaande patrimonium 25% 
van de geschatte waarde, nl. 176 161 euro in cash. De overige 75% vormt een participatie 
in het eigen vermogen. Hierop zal de DNB jaarlijks de ingebrachte investeringen 
afschrijven.  

Het jaarlijkse te ontvangen dividend zal uiteraard door deze verrekeningen sterk dalen. 
Volgens de prognose in de aangeleverde informatie bedraagt het dividend over de 
looptijd van twaalf jaar 1 677 045 euro; een daling van deze exploitatieontvangst met 
1 062 279 euro. De minderontvangst stijgt in blokken van drie jaar (2019-2021: -36 958 
euro; 2022-2024: -76 664 euro; 2025-2027: -105 715 euro; 2028-2030: -134 757 euro). 

Daartegenover staat echter ook een daling in de exploitatie-uitgave voor het 
elektriciteitsverbruik: in 2018 bedroeg deze uitgave 249 764 euro; in 2030 zou het gaan 
om 61% van het huidige verbruik en dus een jaarlijkse minderuitgave die opbouwt tot 
zo’n 97 408 euro. Ook het onderhoud van de straatverlichting zal wegvallen, in 2018 
betekende dat een uitgave van 38 673 euro.  

De incrementele daling van de exploitatieontvangsten zal dus enigszins gecompenseerd 
worden met het verdwijnen van de onderhoudskost en met de geleidelijke daling van de 
uitgaven voor het elektriciteitsverbruik. Op die manier wordt de negatieve impact op de 
autofinancieringsmarge, die ontstaat door de verschuiving van investeringsuitgaven naar 
minderontvangsten in het exploitatiebudget, beperkt gehouden. Belangrijk is ook dat de 
investeringsuitgave, in het budget 2019 nog goed voor 200 722 euro, wegvalt. 

 

Besluit 

 

Artikel 1: Kennis te nemen van het reglement ‘Fluvius Openbare verlichting en diensten 
door de distributienetbeheerders aan lokale besturen’, zoals opgesteld en goedgekeurd 
door de Raad van Bestuur van IMEWO in zitting van 10 mei 2019.  

Artikel 2: Zijn goedkeuring te hechten aan de beheersoverdracht inzake de 
verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen en desgevallend de semi-openbare 
verlichtingsinstallaties, daaraan verbonden de automatische overdracht van de eigendom 
van de in de toekomst nog op te richten verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen 
en desgevallend de semi-openbare verlichtingsinstallaties. En bijgevolg tevens zijn 
goedkeuring te hechten aan de uitbreiding van de huidige aansluiting van de gemeente bij 
de opdrachthoudende vereniging IMEWO voor de activiteit openbare verlichting 
(verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten als onderdeel van ‘licht als 
dienstverlening’ en zo deel te nemen aan het aanbod Fluvius Openbare verlichting en de 
opdrachthoudende vereniging te verzoeken om de ‘aanvaarding van de uitbreiding van 
deze aansluiting’ voor te leggen aan de eerstvolgende algemene vergadering.  

Artikel 3: De inbreng die de gemeente heeft gedaan overeenkomstig het artikel 9 van de 
statuten van IMEWO uit te breiden wat betreft: 

- de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen; 

- de semi-openbare verlichtingsinstallaties die voldoen aan de vereisten die zijn 
weergegeven in het reglement. 

Artikel 4: De verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen - op basis van een 
inventariswaarde 31 december 2018 - tegen een inbrengwaarde van 176 161 euro in cash 
(zijnde 25% van de inbrengwaarde) en 528 483 euro in OV-aandelen (zijnde 75% van de 
inbrengwaarde) in te brengen bij de opdrachthoudende vereniging IMEWO. De inbreng 
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van de semi-openbare verlichting gebeurt op projectbasis na risicoanalyse en na het in 
overeenstemming brengen van de installaties aan de geldende wetgeving en regels. De 
inbrengwaarde wordt bepaald aan de hand van de economische nieuwwaarde van de 
steunen en armaturen en is gebaseerd op een gedetailleerde inventaris (voor inbrengen 
die gebeuren per 1 juli 2019 zal dit wat betreft de voorafgaande actuele raming de 
inventaris zijn op 31 december 2018, waarna deze zal geactualiseerd worden ifv de 
effectieve datum van toetreding).  

Artikel 5: Deze beslissingen genomen in de artikelen 2, 3 en 4 gebeuren onder de 
opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een ruling wat de 
vennootschapsbelasting betreft. Tevens zal de distributienetbeheerder het nodige doen 
om de vereiste vennootschapsrechtelijke formaliteiten te vervullen die een inbreng met 
zich meebrengt en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.  

Artikel 6: De Voorzitter van de gemeenteraad en algemeen directeur aan te duiden om als 
gevolmachtigde van de gemeente de authentieke akte te ondertekenen alsook de 
hypotheekbewaarder vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij 
het overschrijven van de inbrengakte. 

Artikel 7: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van 
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het 
secretariaat van de opdrachthoudende vereniging IMEWO (in pdf-versie) uitsluitend via 
e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.  

 

BIJLAGE 

 

OPERATIONELE OVEREENKOMST IN UITVOERING VAN HET ‘REGLEMENT AANBOD 
OPENBARE VERLICHTING EN DIENSTEN DOOR DE DISTRIBUTIENETBEHEERDERS 

AAN HUN LOKALE BESTUREN’ 

Gemeente - OOSTERZELE 

 

Tussen  

 

De gemeente Oosterzele , hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door  

 

- Johan Van Durme – Burgemeester 
- Borchert Beliën – Algemeen Directeur  

 

Hierna genoemd: de gemeente 

 

en 

 

de opdrachthoudende vereniging en distributienetbeheerder IMEWO , vertegenwoordigd 
door Fluvius System Operator cvba, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, 
Brusselsesteenweg 199, BTW BE 0477.445.084, RPR Gent, afdeling Gent, optredend als 
werkmaatschappij in naam en voor rekening van de distributienetbeheerder IMEWO, 
hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 

- Peggy Oosterlinck – Lokale Relatiebeheerder  
- Dirk Smet – Regiomanager  

mailto:vennootschapssecretariaat@fluvius.be
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Hierna genoemd: de distributienetbeheerder 

 

Inleiding 

 

Deze overeenkomst heeft als doelstelling om de afspraken die voortvloeien uit het 
goedgekeurde reglement ‘REGLEMENT FLUVIUS OPENBARE VERLICHTING EN DIENSTEN 
DOOR DE DISTRIBUTIENETBEHEERDERS AAN HUN LOKALE BESTUREN’, gedetailleerd te 
omschrijven. 

Overname van de installaties 

De overname van de installaties openbare verlichting (verlichtingstoestellen, 
lichtbronnen en steunen openbare verlichting) zal gebeuren via een notariële akte met de 
inventaris van deze installaties.   

De lokale besturen kunnen bij deze overname ook de installaties openbare verlichting van 
semiopenbare ruimten (cfr. reglement) inbrengen. Dit na risicoanalyse en het in 
overeenstemming brengen van de installaties aan de geldende wetgeving en regels en 
waarvan de inbreng op projectbasis gebeurt. De kosten worden mee opgenomen in de te 
verrekenen investeringskosten. 

Meerjareninvesteringsplan 

Vanaf het moment van de overdracht zullen de investeringen voor de bestaande en voor 
de toekomstige verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen openbare verlichting 
uitgevoerd en gefinancierd worden door de distributienetbeheerder. 

Deze investeringen zijn geënt op basis van de vaststellingen en vooruitzichten zoals 
opgenomen in het (door de betrokken gemeente en de distributienetbeheerder 
overeengekomen) meerjarig investeringsplan openbare verlichting (op basis van 
lichtplan of masterplan openbare verlichting). Indien gewenst, zullen er bij het 
investeringsmeerjarenplan ook doelen bepaald worden m.b.t. het effect van de 
investeringen op energieverbruik en CO2-uitstoot.  

Het bepalen van de prestatie-eisen en brandprogramma’s (dimmen, doven etc.) blijft de 
bevoegdheid van de individuele steden/gemeenten. De steden/gemeenten bepalen dus 
het ritme en de locatie waar er een aanpassing/investering nodig is om aan deze eisen te 
voldoen. 

De investeringen in de aanleg of verplaatsing van netten Openbare Verlichting maken 
geen deel uit van dit reglement of aanbod gezien deze behoren tot de gereguleerde 
netinfrastructuur elektriciteit. 

Jaaractieplan 

De overeengekomen meerjarige investeringsplannen worden minstens 1 maal per jaar 
verfijnd en omgezet in een concreet jaaractieplan. Het is een geprioriteerde balans tussen 
nieuwe investeringen, het herinvesteren en het in overeenstemming brengen.  

Dit jaaractieplan omvat voor één jaar de lijst van alle uit te voeren werken aan de 
openbare verlichtingsinstallaties en de overeengekomen projecten m.b.t. esthetische 
keuzes openbare verlichting. Het jaaractieplan bevat een budgetinschatting.  

Het lokale bestuur krijgt periodiek een rapportering over de stand van zaken van het 
overeengekomen jaaractieplan m.b.t. openbare verlichting evenals rapportering over de 
effecten ervan op het energieverbruik en de CO2-uitstoot.   
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 Budget en verrekening  

Na overname worden alle nieuwe investeringen door de DNB gefinancierd en komen de 
installaties in haar volle eigendom als activa. Het energieverbruik van de openbare 
verlichting blijft ten laste van het lokale bestuur.  

Jaarlijks zal door de Raad van Bestuur van de distributienetbeheerder aan de betrokken 
gemeenten/steden een geïndividualiseerd forfait voor Openbare Verlichting, vastgelegd 
voor drie jaar, verrekend worden via het dividend elektriciteit. Het forfait OV dekt de 
voorziene investeringen, onderhoudskosten en overige kosten. Op vraag van het lokale 
bestuur kunnen hier diensten zoals lichtplannen aan toegevoegd worden. Er wordt 
voorzien in rapportering m.b.t. investeringen en onderhoud zodat het lokaal bestuur 
kennis kan nemen van welke kosten en opbrengsten er finaal in rekening gebracht 
worden.  

Na drie jaar worden de forfaits aangepast in functie van de werkelijke kosten en het 
meerjarig investeringsplan. 

Bij schadegevallen zal er net als vandaag getracht worden de schade te verhalen. De 
specifieke investeringskost nodig om de schade te herstellen zal niet meer rechtstreeks 
maar als een investering verrekend worden. De eventuele recuperatie zal dan in min 
verrekend worden.  

Voor de uitvoering van de met de lokale besturen overeengekomen meerjarige 
investeringsplannen en jaaractieplannen keurt de Raad van Bestuur van de DNB jaarlijks 
een maximaal budget (jaar X) goed voor het geheel van haar toegetreden gemeentes. 
Indien het budget van het jaar X op het niveau van de DNB ontoereikend is voor de 
realisatie van de goedgekeurde investeringsplannen van de toegetreden lokale besturen 
voor het jaar X zal een pro-ratering van het budget verricht worden in functie van 
enerzijds het aantal lichtpunten van de betrokken deelnemers, zoals opgenomen in de 
asset databank van de distributienetbeheerder, en anderzijds van de realisatietermijn 
zoals opgenomen in de masterplannen.  

Standaardmateriaal 

De distributienetbeheerder biedt een ruime keuze van (standaard)materialen aan via de 
jaarlijks vastgelegde catalogus. De distributienetbeheerder volgt nieuwe ontwikkelingen 
nauwgezet op en stuurt haar catalogus regelmatig bij.   

Wanneer de gemeente opteert voor de plaatsing van een niet-standaard paal/armatuur 
dan zal de gemeente de meerkost hiervan ten laste nemen.   

Evolutie van de prijzen 

Wat evolutie van de prijzen betreft, maakt de distributienetbeheerder gebruik van de 
standaardmaterialen die door haar opgenomen zijn in de catalogus.  

De door de raad van bestuur vastgelegde en goedgekeurde beleidsregels en principes 
zoals preventieve en curatieve vervangingen blijven van toepassing.  

Werkwijze rond verkavelingen 

Het reglement m.b.t. verkavelingen blijft geldig. Wel worden de openbare 
verlichtingsinstallaties nu in eigendom overgemaakt aan de distributienetbeheerder i.p.v. 
aan de gemeente. 

Behandeling van lopende projecten bij de start van de overeenkomst 

De investeringen van nieuwe projecten en/of nog niet goedgekeurde projecten worden 
volgens de nieuwe werkwijze ten laste genomen van de DNB. Met betrekking tot de 
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lopende projecten wordt met het lokale bestuur vastgelegd welke investeringen voor 
lopende projecten waarvan de facturen nog niet werden aangerekend aan de gemeente 
ook door de DNB ten laste kunnen worden genomen. 

Behandeling van vragen door derden 

Vragen m.b.t. openbare verlichting worden opgenomen in de bestaande werking van het 
call center De Stroomlijn.  

De Stroomlijn  

Vragen m.b.t. openbare verlichting worden opgenomen in de bestaande werking van het 
call center De Stroomlijn.  

Dataregister 

Er zal door de distributienetbeheerder een dataregister bijgehouden worden van de 
overgenomen en nieuwe installaties.  

Inzet van de door de Fluvius beheerde infrastructuur voor toepassingen Smart City  

Fluvius zal instaan voor het beheer van de overeenkomsten met operatoren (bv. telecom) 
die gebruik willen maken van deze infrastructuur.  

Fluvius zal er voor zorgen dat de installatie van applicaties (zoals camera’s, sensoren, 
verkeersgeleiding, telecominstallaties…) en aansluiting op de netten veilig en correct 
uitgevoerd worden. 

In geval van vragen tot gebruik van de lichtmasten door derden ziet de netbeheerder naar 
maximaal gebruik van de bestaande palen om zo de publieke ruimte te vrijwaren.  

De netbeheerder voorziet in advies en de nodige processen en tools om de aanvraag vlot 
te laten verlopen. 

De samenwerkingsmodaliteiten worden opgenomen in een afzonderlijke 
samenwerkingsovereenkomst en worden ook gepubliceerd op de website van Fluvius.   

In geval het lokale bestuur zelf nieuwe applicaties op de lichtmasten wil installeren of 
bestaande wil wijzigen, voorziet de netbeheerder in het nodige advies en waar mogelijk 
aansluiting op éénvoudige vraag. De modaliteiten hiervan worden geregeld in een aparte 
overeenkomst met het lokale bestuur zelf. Applicaties als klassieke verkeers- en 
signalisatieborden vallen niet onder deze regeling en kunnen vrij geplaatst worden. Bij de 
plaatsing van applicaties en bij aansluiting worden de richtlijnen van Synergrid gevolgd.  

Indien er uit de betrokken infrastructuur nieuwe inkomsten gegenereerd worden, dan 
komen de nettoopbrengsten aan de gemeenten/steden toe. 

Varia  

De bepalingen van onderhavige overeenkomst nemen een aanvang en treden in werking 
van zodra alle partijen deze overeenkomst ondertekend hebben. 

Elke bepaling van onderhavige overeenkomst die onwettig of onuitvoerbaar blijkt te zijn, 
tast de wettelijkheid en de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen niet aan. De 
partijen dienen in dat geval de nietige of onuitvoerbare clausule te goeder trouw te 
onderhandelen ten einde een akkoord te bereiken over een nieuwe clausule die de 
onwettige of onuitvoerbare clausule moet vervangen en die hetzelfde juridische en 
economische doel moet bereiken. 
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Iedere verbetering van of wijziging aan onderhavige overeenkomst dient, om geldig  te 
zijn, het voorwerp uit te maken van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, 
rechtsgeldig en correct ondertekend door beide partijen. 

De personen die onderhavige overeenkomst ondertekenen, verklaren daartoe bevoegd te 
zijn en treden op in naam en voor rekening van de partij die zij verbinden. De bepalingen 
van onderhavige overeenkomst verbinden alle partijen en zullen ook gelden voor enige 
rechtsopvolger of -verkrijger van de partijen en andere bij deze overeenkomst betrokken 
derden. 

Onderhavige overeenkomst wordt beheerst en geregeld in overeenstemming met het 
Belgisch recht. 

 

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

Raadslid Jeroen Logghe vervoegt terug de zitting. 

 

16. WOON- & LEEFOMGEVING - GOEDKEUREN VAN DE 
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST IN HET KADER VAN HET PROJECT 
RODELAND VOOR DE ONTWIKKELING VAN HET LANDSCHAP ROND DE 
MAKKEGEMSE BOSSEN, HET GENTBOS, HET AELMOESENEIEBOS EN DE 
BEEKVALLEIEN DRIESBEEKVALLEI EN MOLENBEEKVALLEI 

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen wenst door een samenwerkingsovereenkomst met 
verschillende partners samen te gaan werken in het kader van het project Rodeland aan 
de ontwikkeling van het landschap rond de Makegemse bossen, het Gentbos, het 
Aelmoeseneiebos en de beekvalleien Driesbeekvallei en Molenbeekvallei, gelegen op het 
grondgebied van de gemeenten Merelbeke, Melle, Oosterzele en Gavere. Die gemeenten 
hebben allen aangegeven mee te willen werken.  

De partners zetten daartoe een samenwerkingsverband op met actoren die mee willen 
werken aan de realisatie van doelstellingen in het projectgebied, waarbij bosuitbreiding 
een belangrijke doelstelling is, maar die moet gekaderd worden in een breder project 
rond landschapsherstel, streekidentiteit (verbinden dorpskernen), waterbeleid, toerisme, 
recreatie.  

 

De voorzitter leidt het punt in.  

Schepen Els De Turck licht het agendapunt verder toe en vraagt een aantal 
amendementen aan te brengen: 

 

• Algemeen:  
“Het gemeentebestuur is het project genegen. Indien op ons grondgebied binnen het 
projectgebied gronden in aanmerking komen voor verwerving en/of te koop worden 
gesteld en hierop een voorkooprecht van toepassing is, ongeacht door welke partij dan 
ook, wensen wij voorrang te geven aan de land- en tuinbouw indien het huidig gebruik 
kadert in een land- en/of tuinbouwactiviteit.”  

• Onder artikel 2  
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o Het behouden en versterken van een belangrijk open ruimtegebied in een 
verstedelijkte regio, werk maken van natuurbeleving en van natuur in je buurt voor 
500.000 Oost-Vlamingen. “Dit dient te gebeuren in harmonie met de plaatselijke land- en 
tuinbouw.” 

o Inzetten op een verhoging van de recreatieve en toeristische kwaliteiten van het 
gebied, met o.a. de uitbouw van een recreatief netwerk in het projectgebied en het 
realiseren van veilige mobiliteitsinfrastructuur (trage wegen, veilig fietsen, ruiteren) in 
overeenstemming met de ecologische draagkracht van het gebied “en de plaatselijke 
land- en tuinbouw”.  

 

• Onder Artikel 8  
De vzw Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen centraliseert deze basisbijdragen en staat 
in voor het beheer ervan, met dien verstande dat:  
- de stuurgroep bij de goedkeuring van het jaarprogramma zoals omschreven in artikel 
9 de verdeelsleutel voor de besteding van de financiële middelen vaststelt;  
- deze besteding elk kalenderjaar wordt opgenomen in het jaarverslag van dit 
vervolgproject;  
- elke partij jaarlijks een gedetailleerd overzicht van deze besteding kan opvragen;  
“- elke partij jaarlijks een gedetailleerd overzicht van deze besteding ontvangt;”  
- de financiële middelen die in een bepaald financieel boekjaar niet worden besteed, 
zullen worden overgedragen naar het volgend financieel boekjaar.  

 

Raadslid Simon Van Der Heyden geeft een stemverklaring namens Groen: Wij zijn als 
Groen grote voorstander van dit project, omdat dit bos een grote meerwaarde, ecologisch, 
op klimaatvlak en voor recreatie en ontspanning. Wij onthouden ons omwille van de 
laatste paragraaf in het addendum mbt het voorkooprecht. Dergelijke projecten moeten 
globaal bekeken worden om op lange termijn tot de beste mogelijke inplanting te komen. 
Individuele reglementering in een gemeente die mogelijks een risico inhoud voor het 
realiseren van de juiste/ beste mogelijke bosverbindingen zien we niet zitten. Indien 
nodig moeten een aantal landbouwgebieden omgezet kunnen worden in bos. Dat 
landbouwers hierin betrokken moeten worden en dit in overleg met landbouw moet 
gebeuren staat buiten kijf.  

 

De voorzitter legt de amendementen ter stemming. 

De amendementen worden aangenomen met 20 stemmen voor en 3 onthoudingen 
(Roswitha Gerbosch, Jeroen Logghe, Simon Van Der Heyden) 

 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De gemeenteraad, 

 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41 

 

Juridisch kader 

Besluit van de administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos van 4 mei 
2015 betreffende het goedkeuren van het uitgebreid bosbeheerplan voor de openbare 
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bossen ‘Makegemse Bossen’ en ‘Gentbos’  en een aantal privébossen te Merelbeke, Gavere 
en Oosterzele  

Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan van mei 1995  

 

Vormvereisten 

Mail van 20 februari 2019 van de provincie Oost-Vlaanderen, Dienst 
Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en natuurontwikkeling met de vraag om het 
ontwerp van de samenwerkingsovereenkomst te bekijken en opmerkingen doorgeven 
tegen uiterlijk 6 maart  

Mail van 8 mei 2019 van de provincie Oost-Vlaanderen, Dienst Milieubeleidsplanning, -
ondersteuning en natuurontwikkeling met de vraag om het aangepaste ontwerp van de 
samenwerkingsovereenkomst te bekijken en opmerkingen doorgeven tegen uiterlijk 17 
mei  

Mail van 5 juni 2019 van de provincie Oost-Vlaanderen, Dienst Milieubeleidsplanning, -
ondersteuning en natuurontwikkeling met de vraag om het definitieve ontwerp van de 
samenwerkingsovereenkomst te laten goed keuren  

 

Motivering 

In het project ‘Rodeland – landschap van Rode’ staat de opwaardering van de open 
ruimte, de natuur- en boskernen en het landschap via geïntegreerd gebiedsgericht beleid 
voorop. Het projectgebied is gelegen tussen de Makkegemse Bossen, Gentbos, 
Aalmoesenijebos en de beekvalleien Molenbeekvallei – Driesbeekvallei, op het 
grondgebied van de gemeenten Gavere, Melle, Merelbeke en Oosterzele.  

Onder leiding van de gouverneur werkten de projectpartners een 
samenwerkingsovereenkomst uit. Deze samenwerkingsovereenkomst wordt nu ter 
goedkeuring voorgelegd.  

Deze samenwerkingsovereenkomst, geviseerd als bijlage bij dit besluit, vormt de basis 
voor een beperkte co-financiering zodat een halftijdse coördinator kan worden 
aangeworven. Die heeft dan als taak het project verder te trekken en samen met alle 
partners te werken aan een concreet actieprogramma en aan de effectieve realisatie van 
acties op het terrein. Ook werd een projectperimeter afgesproken waarbij heel 
uitdrukkelijk wordt gesteld dat het project zich buiten het herbevestigd agrarische gebied 
situeert.  

De samenwerkingsovereenkomst beschrijft de gemaakte afspraken wat betreft 
doelstelling en projectsituering en –omschrijving, de projectstructuur, de opmaak en de 
opvolging van het programma, de financiering, de communicatie, de verbintenissen van 
alle partijen en de looptijd.  

De samenwerkingsovereenkomst werd opgesteld met volgende partners: Agentschap 
Natuur en Bos, de Provincie Oost-Vlaanderen, de gemeentebesturen van Gavere, Melle, 
Merelbeke en Oosterzele, UGent, Hogeschool Gent, ILVO, Bosgroep Midden Oost-
Vlaanderen, Natuurpunt Oosterzele, Natuurpunt Bovenschelde, Bos ᶧ, Boerenbond, 
Algemeen Boerensyndicaat, Agrobeheercentrum ECO², Departement Landbouw en 
Visserij, Regionaal Landschap Schelde – Durme, Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen 
en Landelijk Vlaanderen. 

De samenwerkingsovereenkomst voorziet volgende cofinanciering:  

Agentschap voor Natuur en Bos 20 000 euro;  

Provincie Oost-Vlaanderen: 10 000 euro;  
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Gemeente Merelbeke 5 000 euro;  

Gemeente Gavere 3 000 euro;  

Gemeente Melle 5 000 euro;  

Gemeente Oosterzele 5 000 euro;  

 

Besluit 

 

Artikel 1:  

Paragraaf 1: Het gemeentebestuur is het project genegen. Indien op ons grondgebied 
binnen het projectgebied gronden in aanmerking komen voor verwerving en/of te koop 
worden gesteld en hierop een voorkooprecht van toepassing is, ongeacht door welke 
partij dan ook, wensen wij voorrang te geven aan de land- en tuinbouw indien het huidig 
gebruik kadert in een land- en/of tuinbouwactiviteit.  

Paragraaf 2: De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot 
het openruimteproject Rodeland, geviseerd als bijlage bij dit besluit, goed.  

Artikel 2: De gemeenteraad keurt het aandeel van de gemeente in de cofinanciering van 
Rodeland goed, zijnde 5 000 euro per jaar, en dit voor een looptijd van 3 jaar.  

Artikel 3: De gemeenteraad machtigt het college van burgemeester en schepenen, voor 
wie optreden de burgemeester en de algemeen directeur, tot het ondertekenen van deze 
overeenkomst namens de gemeente Oosterzele.  

 

 

 

Goedgekeurd als bijlage voor de notulen  

van de gemeenteraad van 20 juni 2019  

 

Borchert Beliën   Hilde De Sutter  

Algemeen directeur   Voorzitter gemeenteraad 

 

Samenwerkingsovereenkomst Rodeland 

Tussen volgende partners 

Hierna genoemd ‘financierende partners’: 

 

Vlaamse overheid – Agentschap voor Natuur en Bos 

Provincie Oost-Vlaanderen 

Gemeente Merelbeke 

Gemeente Gavere 

Gemeente Oosterzele 

Gemeente Melle 

Bosgroep Midden-Oost Vlaanderen vzw 

 

Hierna genoemd ’partners’: 
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Vlaamse overheid – Departement Landbouw en Visserij 

Natuurpunt Oosterzele 

Natuurpunt Boven-Schelde 

Boerenbond 

Algemeen Boerensyndicaat 

Agrobeheercentrum Ecokwadraat 

Bos+ 

Universiteit Gent – ForNaLab en Proefhoeve 

Vlaamse overheid – ILVO (Instituut voor Landbouw, Voedings- en Visserij-onderzoek) 

Hogeschool Gent 

Regionaal Landschap Schelde en Durme 

Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen 

Landelijk Vlaanderen 

 

Artikel 1: Voorwerp van de samenwerkingsovereenkomst 

 

Met deze overeenkomst wensen de partners samen te gaan werken in het kader van het 
project Rodeland aan de ontwikkeling van het landschap rond de Makkegemse bossen, het 
Gentbos, het Aelmoeseneiebos en de beekvalleien Driesbeekvallei en Molenbeekvallei, 
gelegen op grondgebied van de gemeente Merelbeke, Melle, Oosterzele en Gavere.  

De partners zetten daartoe een samenwerkingsverband op met actoren die mee willen 
werken aan de realisatie van de doelstellingen van het project.  

 

 

Artikel 2: Doelstellingen van het project 

 

De partners engageren zich om samen te werken aan de realisatie van volgende doelstellingen 
in het projectgebied:  

• Het uitbreiden van de bosclusters Aelmoeseneiebos, Makkegemse bossen en het 
Gentbos. Deze uitbreidingen dragen bij tot het behalen van de Europese natuurdoelen. 
Dit gebeurt in samenspraak met de lokale, betrokken land –en tuinbouwers en de 
betrokken eigenaars. 

• In het kader van deze Europese natuurdoelen worden ook de leefgebieden van de 
Europees beschermde soorten o.a. kamsalamander en vleermuizen verder hersteld en 
maatregelen uitgewerkt (ook via de Soortenbeschermingsprogramma’s); 

• Het behouden en versterken van een belangrijk open ruimtegebied in een 
verstedelijkte regio, werk maken van natuurbeleving en van natuur in je buurt voor 
500.000 Oost-Vlamingen. Dit dient te gebeuren in harmonie met de plaatselijke land- 
en tuinbouw;  

• Het behouden, versterken en respecteren van de rol van de lokale landbouw als 
behoeder van de open ruimte en het landschap en waar mogelijk ondersteunen van 
een verbrede landbouw met een eigen rol in Rodeland, bv. zorgboerderijen, korte 
ketenlandbouw, hoevetoerisme,…. 
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• In het projectgebied van Rodeland bevinden zich een aantal wetenschappelijke 
instellingen, een unieke situatie. Dat maakt dat Rodeland kan aangewend worden als 
een proeftuin voor nieuwe inzichten rond ecologie, landbouw, landschap, 
klimaatadaptatie… Innovatieve projecten kunnen uitgewerkt worden in 
samenwerkingsverbanden ook tussen de verschillende instellingen en partners, via o.a. 
doctoraatsonderzoek, onderzoeksbeurzen enz… 

• Het kwaliteitsvol versterken van het landschap, de graslanden en de kleinere 
boskernen in de Driesbeekvallei en Molenbeekvallei om zo een ecologische verbinding 
te realiseren tussen de Makkegemse bossen en het Aelmoeseneiebos 

• Het landschap kwaliteitsvol verbinden met de omliggende dorpskernen 

• Het ondersteunen en begeleiden van lokale landbouwers bij hun rol in beheer en de 
ontwikkeling van het landschap 

• Een ecologische verbinding realiseren tussen de Makkegemse bossen en de vallei van 
de Bovenschelde (langs waterlopen, dreven, KLE en stapstenen…) 

• Inzetten op een verhoging van de recreatieve en toeristische kwaliteiten van het 
gebied, met o.a. de uitbouw van een recreatief netwerk in het projectgebied en het 
realiseren van veilige mobiliteitsinfrastructuur (trage wegen, veilig fietsen, ruiteren) in 
overeenstemming met de ecologische draagkracht van het gebied en de plaatselijke 
land- en tuinbouw  

• Het voorzien van ruimte voor water, waarbij iedereen zijn verantwoordelijkheid 
neemt, zowel overstromingsrisico’s als verdroging zijn hierbij werkthema’s 

• Samenwerken aan een klimaat-adaptief landschap in het kader van het Klimaatplan 
van de Provincie Oost-Vlaanderen 

• Het versterken van de streekidentiteit 

• Het behouden, herwaarderen en het stimuleren van het ontsluiten van het aanwezige 
erfgoed, in samenwerking met gemeentebesturen en betrokken eigenaars; 

 

Het samenwerkingsverband heeft tot doel acties van verschillende partners die bijdragen tot 
de projectdoelstellingen, te initiëren, te versterken en te coördineren. De focus ligt op acties 
die bijdragen tot realisaties op het terrein.  

De partners realiseren dit via samenwerkingsverbanden, de uitbouw van netwerken, de 
betrokkenheid en de verhoging van het draagvlak met alle spelers van de open ruimte.  

 

Artikel 3: Structuur 

 

De partners zetten samen een projectstructuur op die er voorlopig als volgt uit ziet:  

 

1° de stuurgroep;  

2° het netwerk van betrokken actoren en overheden;  

3° het projectbureau: een ondersteunend permanent inhoudelijk secretariaat;  

4° een aantal voorbereidende en uitvoerende werkgroepen.  

 

 

Artikel 4 – De stuurgroep  
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De stuurgroep bestaat uit de partners die de overeenkomst mee ondertekenen.  

 

De stuurgroep zorgt voor een globale sturing, projectbewaking en facilitering van het project 
en de projectdoelstellingen in onderlinge afstemming. De gouverneur van de Provincie Oost-
Vlaanderen zit voor. Co-voorzitter is de bevoegde gedeputeerde van de Provincie Oost-
Vlaanderen. 

 

Daarnaast kan de stuurgroep voorstellen om werkgroepen op te richten die de werking van 
het projectbureau ondersteunen en helpen om projectvoorstellen voor te bereiden en uit te 
voeren. In voorkomend geval bepaalt de stuurgroep de samenstelling en de werkwijze van 
deze werkgroepen.  

De stuurgroep komt minimaal 2 maal per jaar samen, of meer volgens de noden. 

 

 

Artikel 5 – Het netwerk van betrokken actoren en overheden  

 

Naast de ondertekende partners in deze samenwerkingsovereenkomst kunnen ook andere 
actoren en overheden betrokken worden in de werking van het project. Deze worden 
opgenomen in een netwerk van betrokken actoren. Het kan bijvoorbeeld gaan om de 
vertegenwoordigers van de volgende rechtspersonen en feitelijke verenigingen:  

1° de erkende verenigingen ter bevordering van toerisme en recreatie met een werking in het 
gebied;  

2° de erkende wildbeheerseenheden met een werking in het gebied;  

3° de jeugdverenigingen met een werking in het gebied;  

4° de bewonersgroepen met een werking in het gebied;  

5° de Vlaamse Landmaatschappij (VLM);  

6° de vzw Toerisme Oost-Vlaanderen; 

……… 

 

De leden van dit netwerk van betrokken actoren en overheden maken actief deel uit van de 
werkgroepen en dit naar gelang van het thema van de werkgroep en de geografische situering 
van de deelprojecten. Daarnaast wordt dit netwerk van betrokken actoren en overheden als 
klankbordgroep betrokken bij het geheel van deze deelprojecten.  

 

 

Artikel 6 – De coördinator  

 

De coördinator van dit project wordt tewerkgesteld bij Bosgroep Midden-Oost-Vlaanderen 
vzw en heeft zijn plaats van tewerkstelling in de burelen van de vzw, gelegen te Woodrow 
Wilsonplein 2, 9000 Gent. Regelmatig (a rato gemiddeld 1 dag per week, afhankelijk van de 
noden) werkt de coördinator in het VAC Gent op het kantoor van het ANB om voldoende zicht 
te hebben op  en te werken met het beschikbare instrumentarium. Van hieruit kunnen ook 
makkelijk contacten gelegd worden met andere overheidsdiensten met als doel het inzetten 
van instrumenten voor terreinrealisaties. 
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De coördinator staat ten dienste van het volledige gebied zoals omschreven in artikel 1.  

De coördinator werkt ten dienste van het project en de projectpartners en wordt wel 
aangestuurd door het projectbureau en opgevolgd door de stuurgroep, maar in die zin heeft 
de coördinator ook een autonome rol. 

 

 

Artikel 7 – Het projectbureau  

 

Om de werkzaamheden van de stuurgroep voor te bereiden wordt een projectbureau 
samengesteld. Het projectbureau is een klein, dynamisch team dat het permanent secretariaat 
vormt en regelmatig bijeenkomt.   

In het projectbureau zetelen de aangeduide vertegenwoordigers van de financierende 
partners en de vertegenwoordigers van het middenveld. 

 

Het projectbureau heeft de volgende taken:  

1° de voortzetting en vertaling van de reeds gekende beleidsvisies en de acties zoals 
omschreven naar een gedragen en geïntegreerd actieprogramma, gericht op de realisatie van 
de doelstellingen van het project;  

2° het voorbereiden van de deelprojecten die leiden tot concrete terreinrealisaties, het leggen 
van de noodzakelijke voorbereidende contacten met de partijen en met de uitvoerders van de 
verschillende deelprojecten;  

3° het coördineren van de werkzaamheden van de werkgroepen zoals omschreven in artikel 4 
en het verzorgen van de terugkoppeling van deze werkgroepen naar de stuurgroep;  

4° het voorbereiden en verstrekken van adviezen over de deelprojecten;  

5° het voorbereiden van de communicatie over dit vervolgproject zoals een nieuwsbrief, 
contacten met de provincies en de gemeenten, de betrokken actoren en overheden en de 
natuurlijke personen met woonplaats in het gebied (land- en tuinbouwers, bewoners,…), …  

6° het voorbereiden van de vergaderingen van de stuurgroep, het maken van de verslagen van 
deze vergaderingen en het uitvoeren of laten uitvoeren van de beslissingen van de 
stuurgroep.  

 

 

Artikel 8 – Financiering van dit project  

 

Dit project wordt gefinancierd met 2 soorten bijdragen:  

 

1° een basisbijdrage voor de bezoldiging van de coördinator zoals omschreven in artikel 6. 
Binnen de perken van de daartoe op het budget van de provincie, stad of gemeente 
goedgekeurde delen van kredieten en de daartoe in de subsidielijst opgenomen ramingen, 
wordt deze basisbijdrage op jaarbasis verdeeld als volgt:  

- Agentschap voor Natuur en Bos 20.000 EUR; 

- Provincie Oost-Vlaanderen:  10.000 EUR; 

- Gemeente Merelbeke  5.000 EUR;  

- Gemeente Gavere   3.000 EUR;  

- Gemeente Melle   5.000 EUR;  
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- Gemeente Oosterzele  5.000 EUR;  

 

De vzw Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen centraliseert deze basisbijdragen en staat in voor 
het beheer ervan, met dien verstande dat:  
- de stuurgroep bij de goedkeuring van het jaarprogramma zoals omschreven in artikel 9 de 
verdeelsleutel voor de besteding van de financiële middelen vaststelt;  

- deze besteding elk kalenderjaar wordt opgenomen in het jaarverslag van dit vervolgproject;  

- elke partij jaarlijks een gedetailleerd overzicht van deze besteding kan opvragen;  

- elke partij jaarlijks een gedetailleerd overzicht van deze besteding ontvangt;  

- de financiële middelen die in een bepaald financieel boekjaar niet worden besteed, zullen 
worden overgedragen naar het volgend financieel boekjaar.  

 

De basisbijdrage vanuit de vzw Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen bestaat uit de omkadering 
voor de coördinator (overhead en andere ondersteuning) en wordt geraamd op 15 % van de 
totale basisbijdrage.  

 

 

Bij de evaluatie van deze overeenkomst zoals omschreven in artikel 10 evalueert de 
stuurgroep eveneens de grootte van deze basisbijdrage;  

 

2° specifieke bijdragen voor de realisatie van de deelprojecten zoals omschreven in artikel 2.  

 

Per deelproject dragen de betrokken partijen bij in de kosten voor de realisatie van het 
betrokken deelproject. Het aantal en de identiteit van de betrokken partijen verschillen 
naargelang van de geografische situering van het deelproject, de doelstelling, het strategisch 
belang,…  

 

Het realiseren van een deelproject dat financiële middelen vergt van één of meerdere 
partners, wordt telkens ter goedkeuring voorgelegd aan de bevoegde beslissingsorganen van 
de partners. 

 

Binnen elk deelproject wordt gestreefd naar maximale win/win-situaties en 
koppelingsmogelijkheden om beschikbare beleidsinstrumenten en middelen gebundeld in te 
zetten voor terreinrealisaties in het betrokken gebied. Het gebundeld inzetten van de 
verschillende financieringsmogelijkheden is een onderdeel van de opdracht van de 
coördinator.  

 

Artikel 9 – Jaarprogramma  

 

Met ingang van 2020 stelt het projectbureau bij het begin van elk kalenderjaar een 
jaarprogramma op, waarin de prioritaire deelprojecten van dat kalenderjaar worden 
voorgesteld. Vervolgens wordt dit jaarprogramma uiterlijk tegen 1 april van elk kalenderjaar 
ter goedkeuring voorgelegd aan de stuurgroep.  
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De stuurgroep zorgt ervoor dat de verschillende thema's en deelprojecten zoals omschreven 
in artikel 2 in elk jaarprogramma op een evenwaardige wijze aan bod komen.  

 

 

Artikel 10 – Duur  

 

Deze overeenkomst treedt in werking op 1 juli 2019, loopt voor een periode van 3 jaar en 
wordt beëindigd op 30 juni 2022.  

 

Na een positieve evaluatie kan de overeenkomst verlengd worden met een periode van 3 jaar, 
mits expliciet akkoord van alle betrokken partijen.  

 

Dit punt wordt aangenomen met: 

• 20 JA STEMMEN (Hilde De Sutter, Johan Van Durme, Orville Cottenie, 
Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Elsy De Wilde, Els De Turck, 
Jean Marie De Groote, Guy De Smet, Filip Vermeiren, Carine Schamp, Filip Michiels, 
Pascal Fermon, Ruben De Gusseme, Linda De Vos, Pien Kaat, Van Hecke Ann, 
Van Hoorde Louise, Pieterjan Keymeulen, Roelekens Evelien) 

• 3 ONTHOUDINGEN (Roswitha Gerbosch, Van Der Heyden Simon, Logghe Jeroen) 

 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

17. FISCALITEIT - VASTSTELLEN REGLEMENT OP DE INVENTARISATIE VAN 
LEEGSTAANDE WONINGEN EN GEBOUWEN EN BELASTINGREGLEMENT 

De gemeenteraad stelt overeenkomstig artikel 40, §3 van het decreet lokaal bestuur het 
gemeentelijk reglement op de inventarisatie van leegstaande gebouwen en woningen 
vast, alsook het gemeentelijk belastingreglement op deze inventarisatie van leegstaande 
gebouwen en woningen. Het belastingreglement wordt vastgesteld voor de aanslagjaren 
2019-2025. 

 

De voorzitter leidt het punt in. Schepen Els De Turck licht het agendapunt verder toe. 

 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De gemeenteraad,  

 

Bevoegdheid 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald het artikel 40, §3  

 

Juridisch kader 

Grondwet, artikelen 41, 162 en 170, §4; 

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en latere wijzigingen;  

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen; 
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Decreet van 27 maart 2009 betreffende het Grond- en Pandenbeleid en latere wijzigingen; 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009 en latere wijzigingen 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikelen 2, 40, 41, 252, 
286 t.e.m. 288 en 326 t.e.m. 335; 

Omzendbrief KB ABB 2019/02 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit;  

 

Motivering 

Gelet op de noodzaak om de langdurige leegstand van woningen en gebouwen in de 
gemeente te voorkomen en te bestrijden; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente. 

 

Dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. De reglementen zoals 
vastgesteld in artikelen 1 en 2 zullen worden afgekondigd en bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 286 en 287 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

 

Besluit 

 

Artikel 1: De gemeenteraad stelt het reglement op de inventarisatie van leegstaande 
woningen en gebouwen vast. 

Artikel 2: De gemeenteraad stelt het belastingreglement op de inventarisatie van 
leegstaande woningen en gebouwen vast. 

Artikel 3: Met ingang van 21 juni 2019 wordt het belastingreglement op de leegstand van 
gebouwen en woningen van 16 december 2015 opgeheven. 

 

BIJLAGE 

 

REGLEMENT OP DE INVENTARISATIE VAN LEEGSTAANDE WONINGEN EN 
GEBOUWEN EN HET BELASTINGREGLEMENT OP DE INVENTARISATIE VAN 
LEEGSTAANDE WONINGEN EN GEBOUWEN 

 

Artikel 1 - Begrippen 

a. administratie: de gemeentelijke administratieve eenheid die door het college van 
burgemeester en schepenen wordt belast met het beheer van de inventarissen 
bedoeld in artikel 2; 

b. college: het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Oosterzele;  

c. decreet grond- en pandenbeleid: decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en 
pandenbeleid en latere wijzigingen. 

d. woning: elk bebouwd onroerend goed dat hoofdzakelijk bestemd is voor de 
huisvesting van één gezin of één alleenstaande, waarin zich geen andere woningen 
bevinden, met inbegrip van kamers. 

e. kamer: een woning waarin één of meer van volgende voorzieningen ontbreken: wc, 
bad of douche, kookgelegenheid, en waarvan de bewoners voor deze voorzieningen 
afhankelijk zijn van de gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw 
waarvan de woning deel uitmaakt: 
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f. gebouw: elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de 
bijgebouwen omvat, met uitsluiting van bedrijfsruimten, vermeld in artikel 2, 1°, van 
het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming 
van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten; 

g. inventarisatiedatum: de datum waarop de woning of het gebouw voor de eerste maal 
in de inventaris wordt opgenomen of, zolang de woning of het gebouw niet uit de 
inventaris is geschrapt, het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van 
twaalf maanden vanaf de datum van eerste inschrijving; 

h. vergunningsplichtige werken: werken waarvoor volgens artikel 4.2.1. van de VCRO 
een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd en waarvoor de leegstand 
verantwoord is; 

i. beveiligde zending: een (elektronisch) aangetekende zending of een afgifte tegen 
ontvangstbewijs; 

 

1. INVENTARISATIE VAN LEEGSTAANDE GEBOUWEN EN WONINGEN  

 

Artikel 2 - Inventaris en administratieve akte 

§1. De administratie houdt een ‘inventaris leegstand’ bij, op basis van twee 
afzonderlijke lijsten: 

- een lijst met leegstaande woningen; 

- een lijst met leegstaande gebouwen. 

 

 Deze bevatten minimum volgende gegevens: reden van inventarisatie, adres, 
kadastrale ligging, kadastrale omschrijving, naam en adres van de houder van het 
zakelijk recht, de datum van administratieve akte, de inventarisatiedatum en de 
begin- en einddatum van vrijstelling. 

 

§2. De administratie is bevoegd om de leegstand van een woning en/of gebouw op te 
sporen en in een administratieve akte vast te stellen. 

 

§3. De administratieve akte vermeldt minimum: 

- de identificatiegegevens van het onderzoek: het dossiernummer, de naam 
van de ambtenaar van de administratie die de technische vaststellingen 
heeft gedaan en het adres van de afdeling of de gemeentelijke 
administratieve overheid waartoe hij behoort; 

- de identificatiegegevens van de woning en/of het gebouw: het adres, de 
kadastrale ligging en de kadastrale omschrijving; 

- het technisch verslag; 

- de datum van de administratieve akte; 

- de plaats van de kennisgeving van de administratieve akte.  

 

§4. De door het college van burgemeester en schepenen met de opsporing van 

 leegstaande gebouwen en woningen belaste ambtenaren bezitten de onderzoeks-, 
controle- en vaststellingsbevoegdheden, vermeld in artikel 6 van het decreet van 
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30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure 
van provincie- en gemeentebelastingen. 

 

Artikel 3 – Definities van leegstand 

§1. Een woning wordt als leegstaand beschouwd als de woning gedurende ten minste 
12 opeenvolgende maanden niet effectief wordt gebruikt in overeenstemming 
met hetzij de woonfunctie hetzij elke andere door de Vlaamse Regering 
omschreven functie die een effectief en niet-occasioneel gebruik van de woning 
met zich meebrengt. 

 

§2. Een gebouw wordt als leegstaand beschouwd als meer dan de helft van de totale  
vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt 
aangewend gedurende een termijn van ten minste twaalf opeenvolgende 
maanden. Daarbij wordt geen rekening gehouden met woningen die deel 
uitmaken van het gebouw.  

 

 De functie van het gebouw is deze die overeenkomt met een voor het gebouw of 
voor gedeelten daarvan afgeleverde of gedane omgevingsvergunning of melding 
in de zin van artikelen 4.2.1 en 4.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

 

 Bij een gebouw waarvoor geen vergunning of melding voorhanden is, of waarvan 
de functie niet duidelijk uit een vergunning of melding blijkt, wordt deze functie 
afgeleid uit het gewoonlijk gebruik van het gebouw voorafgaand aan het 
vermoeden van leegstand, zoals dat blijkt uit aangiften, akten of bescheiden. 

 

§3. In afwijking van § 1 en § 2, wordt een nieuw gebouw of een nieuwe woning als 
leegstaand beschouwd als dat gebouw of die woning binnen zeven jaar na de 
afgifte van een omgevingsvergunning in laatste administratieve aanleg niet 
aangewend wordt overeenkomstig § 1 respectievelijk § 2. 

 

Artikel 4 - De beoordeling 

§1. De beoordeling van leegstand gebeurt op basis van onder meer volgende 
indicaties: het ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister, het 
(langdurig) aanbieden als “te koop” of “te huur”, het ontbreken van aansluitingen 
op nutsvoorzieningen, de vaststelling van een dermate laag verbruik van de 
nutsvoorzieningen dat een gebruik overeenkomstig de woonfunctie of het 
normale verbruik van het gebouw kan worden uitgesloten, de aanvraag om 
vermindering van onroerende voorheffing naar aanleiding van een leegstand of 
improductiviteit, onafgewerkte ruwbouw, de onmogelijkheid om het gebouw te 
betreden, getuigenissen en de vaststellingen ter plaatse door de onderzoeker van 
de gemeente Oosterzele op basis van het technisch verslag leegstand, het 
ontbreken van een vestiging-/ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van 
Ondernemingen, het ontbreken van een neergelegde jaarrekening x-1 in het jaar x 
van de feitelijke opname van de onderneming die gevestigd is op het adres van 
het te inventariseren pand, het vaststellen van een dermate lage economische 
activiteit voor de handelsfunctie van het gebouw, het ontbreken van aangeduide 
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openingsuren die duidelijk maken aan de consument wanneer er klanten terecht 
kunnen. 

 

§2. Een ander gebruik van een woning dan effectieve bewoning wordt niet aanvaard 
als zijnde gebruik van de woning. Als effectieve bewoning geldt zowel het gebruik 
als hoofdverblijfplaats als het gebruik als tweede verblijfplaats.  

 

§3. De administratie beoordeelt de leegstand aan de hand van het technisch verslag 
leegstand. 

 

Artikel 5 - De vaststelling 

§1. De vaststelling van de leegstand van een woning of een gebouw gebeurt aan de 
hand van een administratieve akte. 

 

§2. De administratieve akte wordt betekend per beveiligde zending, die geadresseerd   
wordt aan de woonplaats of maatschappelijke zetel of, als de woonplaats of 
maatschappelijke zetel niet bekend is, aan de verblijfplaats of aan een vestiging 
van de maatschappelijke zetel van de houder van het zakelijk recht. 

 

Artikel 6 - De opname in de inventaris 

De opname in de inventaris gebeurt op datum van de administratieve akte van 
vaststelling van leegstand. 

 

Artikel 7 - Betwistingen inventarisatie 

§ 1. De zakelijk gerechtigde of zijn rechtsgeldige vertegenwoordiger kan binnen 30 
dagen na betekening van de administratieve akte een ondertekend 
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen. De 
administratie registreert elk inkomend bezwaarschrift in de inventaris en meldt 
de ontvangst ervan aan de indiener van het beroepschrift.  

 

§ 2. De administratie toetst de ontvankelijkheid van het bezwaarschrift. Als de 
administratie vaststelt dat het bezwaarschrift onontvankelijk is, deelt ze dat aan 
de indiener mee met de vermelding dat de procedure als afgehandeld beschouwd 
wordt. 

 

 § 3. Het bezwaarschrift wordt gedagtekend en bevat minimaal de volgende gegevens:  

- de identiteit en het adres van de indiener; 

- de aanwijzing van de administratieve akte en van het gebouw of de woning 
waarop het beroepschrift betrekking heeft; 

- een of meer bewijsstukken die aantonen dat niet voldaan is aan de vereisten van 
artikel 4, met dien verstande dat de vaststelling van de leegstand betwist kan 
worden met alle bewijsmiddelen van gemeen recht, met uitzondering van de eed. 

Als het bezwaarschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de 
zakelijk gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot 
vertegenwoordiging, tenzij hij optreedt als advocaat van de zakelijke gerechtigde. 
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De indiener moet bij het bezwaarschrift de overtuigingsstukken voegen die hij 
nodig acht. De overtuigingsstukken worden door de indiener gebundeld en op een 
bijgevoegde inventaris opgenomen. 

 

§ 4. De administratie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke 
bezwaarschriften op stukken als de feiten vatbaar zijn voor directe, eenvoudige 
vaststelling, of met een feitenonderzoek, dat uitgevoerd wordt door een met de 
opsporing van leegstaande gebouwen en woningen belaste ambtenaar. Het 
beroep wordt geacht ongegrond te zijn als de toegang tot een pand geweigerd of 
verhinderd wordt voor het feitenonderzoek. 

 

§5. De administratie geeft de houder van het zakelijk recht binnen de 90 dagen na 
ontvangst van het bezwaar kennis van haar beslissing daaromtrent. Bij 
ontstentenis van kennisgeving wordt het bezwaar geacht te zijn aanvaard.  

 

 Als de administratie het bezwaar gegrond acht, of nalaat om binnen de termijn, 
vermeld in het eerste lid, kennis te geven van zijn beslissing, kunnen de eerder 
gedane vaststellingen geen aanleiding geven tot een nieuwe beslissing tot opname 
in de inventaris. 

 

§ 6. Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen tot 
opname van een gebouw of woning op de gemeentelijke inventaris kan binnen 
drie maanden na de betekening van de beslissing, beroep aangetekend worden 
bij de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent 

 

Artikel 8 – Schrapping uit de inventaris 

§1. Een woning wordt geschrapt uit de inventarislijst van de leegstaande woningen als 
ze ten minste 6 maanden ononderbroken wordt bewoond, te rekenen vanaf de 
datum van bewoning. De ingebruikname moet door de belastingplichtige worden 
gemeld aan de dienst Burgerzaken van de gemeente via een beveiligde zending.  

 

 De administratie kan steeds een tussentijds plaatsbezoek uitvoeren. Als tijdens 
deze tussentijdse controle wordt vastgesteld dat de woning niet bewoond wordt, 
dan wordt de procedure van schrapping stopgezet. 

 

 Als de melding van de ingebruikname meer dan 6 maanden na datum van de 
effectieve ingebruikname wordt gemeld aan de administratie, wordt zo snel als 
mogelijk een plaatsbezoek uitgevoerd. Het effectief gebruik zal onder meer blijken 
uit de inschrijving in het bevolkingsregister en na een plaatsbezoek. Bij het 
plaatsbezoek wordt de eigenaar verzocht om facturen van gas en elektriciteit van 
de laatste 6 maanden voor te leggen. De datum van het plaatsbezoek geldt als 
schrappingdatum als er effectief bewoning werd vastgesteld en de nodige 
bewijsstukken werden voorgelegd. 

 

§2. Een gebouw wordt geschrapt uit de inventarislijst van de leegstaande gebouwen 
als meer dan 50% van de totale vloeroppervlakte van het gebouw, na de periode 
van leegstand, ten minste 6 opeenvolgende maanden effectief wordt gebruikt 
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volgens de functie. De ingebruikname moet door de belastingplichtige worden 
gemeld aan de dienst Burgerzaken van de gemeente. De periode van 6 maanden 
begint te lopen vanaf het moment van vaststelling door de administratie via een 
plaatsbezoek. Na 6 maanden wordt opnieuw een plaatsbezoek uitgevoerd. 
Wanneer blijkt dat het gebouw nog steeds in gebruik is volgens de functie, dan 
wordt het geschrapt op datum van de eerste controle. De administratie kan steeds 
een tussentijds plaatsbezoek uitvoeren. Als tijdens deze tussentijdse controle 
wordt vastgesteld dat het gebouw niet in gebruik is, dan wordt de procedure van 
schrapping stopgezet. 

 

§3. Een woning en/of gebouw, waarvoor een functiewijziging werd vergund, wordt 
geschrapt uit de inventarislijst van de leegstaande woningen en/of gebouwen op 
de datum van de gemelde ‘einde der werken’ bij de bouwdienst van de gemeente.  

 

§4. Als een plaatsbezoek wordt geweigerd of als aan de administratie geen toegang 
wordt verleend tot de woning en/of het gebouw, dan wordt de aanvraag tot 
schrapping automatisch verworpen en blijft de woning en/of het gebouw 
geïnventariseerd. 

 

§5. De administratie geeft de houder van het zakelijk recht of desgevallend zijn 
rechtsopvolger binnen twee maanden na het verloop van de 6 maanden kennis 
van haar beslissing daaromtrent per beveiligde zending. Bij ontstentenis van 
kennisgeving wordt het verzoek geacht te zijn aanvaard. 

 

§6.  De houder van het zakelijk recht kan tegen een weigering tot schrapping van een 
gebouw of woning van de gemeentelijke inventaris binnen drie maanden na de 
betekening van de weigering, beroep aantekenen bij de Rechtbank van Eerste 
Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent. 

 

2. BELASTING OP DE INVENTARISATIE VAN LEEGSTAANDE WONINGEN EN 
GEBOUWEN 

 

Artikel 9 – Algemeen  

§ 1. Voor de aanslagjaren 2019 – 2025 wordt een jaarlijkse gemeentebelasting 
gevestigd op de woningen en gebouwen die gedurende minstens twaalf 
opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.  

 

§ 2. De belasting voor een leegstaande woning of een leegstaand gebouw is voor 
het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat die woning of dat gebouw gedurende 
twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in het gemeentelijk 
leegstandsregister. 

 

Zolang het leegstaand gebouw of de leegstaande woning niet uit het 
leegstandsregister is geschrapt, is de belasting van het aanslagjaar verschuldigd op 
het ogenblik dat een nieuwe termijn van twaalf maanden verstrijkt.  
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Artikel 10 – Aanduiding belastingplichtige 

§ 1. De belasting is verschuldigd door de houder van het zakelijk recht van het 
leegstaande gebouw of de leegstaande woning op het ogenblik dat de belasting van 
het aanslagjaar verschuldigd wordt. 

 

Wanneer er een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik bestaat, is de belasting 
verschuldigd door de houder van dat zakelijk recht van opstal, van erfpacht of van 
vruchtgebruik op het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd 
wordt. 

 

§ 2. Ingeval van mede-eigendom zijn de mede-eigenaars hoofdelijk aansprakelijk 
voor de betaling van de totale belastingschuld. Ingeval er meerdere andere 
houders zijn van het zakelijk recht zijn deze eveneens hoofdelijk aansprakelijk 
voor de betaling van de totale belastingschuld.  

 

§ 3. De overdrager van het zakelijk recht moet de verkrijger ervan in kennis stellen 
dat het goed is opgenomen in het leegstandsregister. Tevens moet hij per 
aangetekend schrijven een kopie van de notariële akte bezorgen aan de gemeente, 
binnen twee maanden na het verlijden van de notariële akte. Deze kopie bevat 
minstens de volgende gegevens: 

- naam en adres van de verkrijger van het zakelijk recht en zijn 
eigendomsaandeel, 

- datum van de akte, naam en standplaats van de notaris; 

- nauwkeurige aanduiding van de overgedragen woning of het gebouw 

Bij ontstentenis van deze kennisgeving wordt de overdrager van een zakelijk recht, 
in afwijking van §1, als belastingschuldige beschouwd voor de eerstvolgende 
belasting die na de overdracht van het zakelijk recht wordt gevestigd.  

Artikel 11 – Tarief  

De belasting bedraagt: 

• 2 000 euro voor een leegstaand gebouw; 
• voor een leegstaande woning:  

a) 2 000 euro voor een eengezinswoning;  

b) 100 euro voor een kamer of studentenkamer; 

c) 500 euro voor elke andere woning dan deze, vermeld onder a) en b).     

Als het gebouw of de woning een tweede opeenvolgende termijn van twaalf maanden op 
de inventaris staat bedraagt de belasting: 

• 3 000 euro voor een leegstaand gebouw; 
• voor een leegstaande woning:  

a) 3 000 euro voor een eengezinswoning;  

b) 150 euro voor een kamer of studentenkamer; 

c) 750 euro voor elke andere woning dan deze, vermeld onder a) en b).    

Als het gebouw of de woning een vanaf een derde opeenvolgende termijn van twaalf 
maanden op de inventaris staat bedraagt de belasting: 

• 4 000 euro voor een leegstaand gebouw; 
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• voor een leegstaande woning:  
a) 4 000 euro voor een eengezinswoning;  

b) 200 euro voor een kamer of studentenkamer; 

c) 1 000 euro voor elke andere woning dan deze, vermeld onder a) en b).     

 

Artikel 12 – Vrijstelling  

§ 1. Van de leegstandsheffing zijn vrijgesteld: 

 

1° de belastingplichtige die eigenaar is van één enkele woning, bij uitsluiting van 
enige andere woning;  

2° de belastingplichtige die in een erkende ouderenvoorziening verblijft, of voor een 
langdurig verblijf werd opgenomen in een psychiatrische instelling;  

De vrijstelling geldt voor een periode van 3 jaar vanaf de datum van opname en 
geldt enkel voor de woning die laatst door de heffingsplichtige bewoond werd, 
voor opname. De zorgvoorziening levert het bewijs van verblijf.  

3° de belastingplichtige waarvan de handelingsbekwaamheid beperkt werd ingevolge 
een gerechtelijke beslissing;  

De vrijstelling geldt voor een periode van 3 jaar vanaf de datum van de 
gerechtelijke beslissing. 

4° de belastingplichtige die sinds minder dan één jaar zakelijk gerechtigde is van het 
gebouw of de woning, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt voor 
het heffingsjaar volgend op het verkrijgen van het zakelijk recht.  

Deze vrijstelling geldt niet voor overdracht: 

- aan vennootschappen die door de overdragen rechtstreeks of onrechtstreeks in 
rechten of in feiten gecontroleerd worden 

- die het gevolg is van een fusie, splitsing of een andere overgang en algemene titel  
 

§ 2. Een vrijstelling wordt verleend als het gebouw, de woning, de kamer of de overige 
woongelegenheid:  

 

1° gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd 
onteigeningsplan;  

2° geen voorwerp meer kan uitmaken van een omgevingsvergunning omdat een 
voorlopig of definitief onteigeningsplan is vastgesteld;  

3° krachtens decreet beschermd is als monument, of opgenomen is op een bij besluit 
vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als monument;  

4° deel uitmaakt van een krachtens decreet beschermd stads- of dorpsgezicht of 
landschap, of van een stads- of dorpsgezicht of landschap dat opgenomen is op een 
bij besluit vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als stads- of dorpsgezicht 
of landschap;  

5° vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp, met dien verstande 
dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een periode van drie jaar volgend op 
de datum van de vernieling of beschadiging;  

6° onmogelijk daadwerkelijk gebruikt kan worden omwille van een verzegeling in het 
kader van een strafrechtelijk onderzoek of omwille van een expertise in het kader 
van een gerechtelijke procedure, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts 



Gemeenteraad 20 juni 2019 - NOTULEN - 95 

geldt gedurende een periode van twee jaar volgend op de aanvang van de 
onmogelijkheid tot daadwerkelijk gebruik;  

7° gerenoveerd wordt blijkens een niet vervallen omgevingsvergunning voor 
stabiliteitswerken of sloopwerkzaamheden, met dien verstande dat deze 
vrijstelling slechts geldt gedurende een termijn van drie jaar volgend op het 
uitvoerbaar worden van de omgevingsvergunning;  

8° het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst met het oog op renovatie-, 
verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden in de zin van artikel 18, § 2, van de 
Vlaamse Wooncode;  

9° het voorwerp uitmaakt van een door de gemeente, het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn of een sociale woonorganisatie verkregen sociaal 
beheersrecht, overeenkomstig artikel 90 van de Vlaamse Wooncode.  

§ 3. De belastingplichtige die een vrijstelling van de heffing wenst, dient zelf hiervoor de 
nodige bewijsstukken in bij het college van burgemeester en schepenen. In kader van de 
vrijstelling op de heffing zijn alleen de vrijstellingsgronden van toepassing die 
opgenomen zijn in het reglement. 

 

Artikel 13 – Wijze van invorderen 

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. 

 

Artikel 14 – Inning  

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het 
aanslagbiljet. Als na die 2 maanden de belasting nog niet is betaald, wordt een eerste 
aanmaning verstuurd. Het verschuldigde bedrag moet betaald worden binnen de 14 
kalenderdagen na het versturen van de eerste aanmaning. 

Is de belastingschuld na bovenvermelde termijn nog niet vereffend, dan wordt een 
aangetekende aanmaning verstuurd, die een administratieve kost van 15 euro tot gevolg 
zal hebben. Deze kost wordt bij de belasting bijgeteld. 

Als de belastingschuld binnen de 7 kalenderdagen na het versturen van de aangetekende 
aanmaning nog niet vereffend is, wordt de belasting langs gerechtelijke weg geïnd. 

 

Artikel 15 – Bezwaarprocedure  

De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en 
schepenen. Het bezwaar moet - op straffe van nietigheid - schriftelijk worden ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd zijn. 

De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van 3 maanden te 
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het 
aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.  

Als de belastingplichtige wenst gehoord te worden, moet hij daar uitdrukkelijk om vragen 
in zijn bezwaarschrift. 

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven binnen de vijftien dagen na 
de indiening ervan. 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen 
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De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

18. WOON- & LEEFOMGEVING - PRINCIPEBESLISSING TOT HET AFSCHAFFEN VAN 
DE BUURTWEGEN 28 (AENDESTRAETERSTRAET) EN 29 (HEKKERSTRAET) TE 
OOSTERZELE (BALEGEM) 

Overwegen hebben een negatieve impact op de 5 strategische prioriteiten van Infrabel 
(veiligheid, stiptheid, onderhoudslast, capaciteit en in lijn met de samenleving). Infrabel 
streeft dan ook een overwegvrij hoofdspoornet na. Overwegen zijn de locaties waar 
derden op het spoor toegelaten worden; naast de vele incidenten zijn zij ook de 
toegangspoorten tot spoorlopen, zelfmoorden,... 

 

De voorzitter leidt het punt in. Schepen Christ Meuleman licht het agendapunt verder toe. 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

Juridisch kader 

 

De wet op de buurtwegen van 10 april 1841, gewijzigd bij de wet van 20 mei 1863, bij de 
wet van 9 augustus 1948 en bij decreet van 4 april 2014 inzonderheid de artikel 27 tot en 
met 29. 

 

Het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de 
organisatie van het open openbaar onderzoek inzake buurtwegen van 20 juni 2014.  

 

Motivering 

Buurtweg 28 (Terstraeten) en Buurtweg 29 (Apostelstraat) lopen over de spoorlijn 122 
(Melle - Geraardsbergen) ter hoogte van respectievelijk overweg 81 en 80. Beide wegen 
hebben een breedte van 3m. 

De overwegen worden definitief afgesloten. 

Derhalve dienen de buurtwegen 28 en 29 te worden afgeschaft binnen de eigendomsgrenzen 
van Infrabel. 

Ontsluiting van de percelen in Apostelstraat en Terstraeten blijft mogelijk via de Boerestraat. 

Tussen overweg 80 (Apostelstraat) en overweg 79 (Walzegem) wordt een parallelweg 
aangelegd voor gemotoriseerd en traag verkeer. Deze weg, met een breedte van 3m, wordt 
gerealiseerd op terrein van Infrabel en wordt in beheer genomen door de gemeente 
Oosterzele. 

De procedure omgevingsvergunning voor deze weg is lopende. 

Tevens geeft Infrabel een strook terrein in bezetting aan de gemeente Oosterzele tussen  

Apostelstraat en Rooigemstraat. Zo wordt er een trage verbinding mogelijk tussen deze beide 
overwegen aan de oostzijde van het spoor. 

Besluit 

 

Artikel 1 De gemeenteraad gaat principieel akkoord met het voorstel van afschaffen van 
de buurtwegen 28 (Aendestraeterstraet) en 29 (Hekkerstraet) te Oosterzele (Balegem). 
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Artikel 2 Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de organisatie 
van het voorgeschreven openbaar onderzoek; 

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

19. COMMUNICATIE & ICT - VASTSTELLEN REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN DE 
CITI'S 

De werking op het gebruik van de Citi’s werd geëvalueerd en het reglement bijgestuurd 
op basis van de opmerkingen die ontvangen werden door raden en verenigingen. Met de 
aanpassingen wil Gemeente Oosterzele zijn verenigingsleven zo veel en goed mogelijk 
faciliteren bij het promoten van hun activiteiten.  

 

De voorzitter leidt het punt in. Schepen Elsy De Wilde licht het agendapunt verder toe. 

 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De gemeenteraad,  

 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41 

 

Motivering 

Gemeente Oosterzele wil zijn verenigingsleven zo goed mogelijk faciliteren; o.a. door hen 
de mogelijkheid te geven om via de gemeentelijke kanalen hun activiteiten te promoten. 
In april 2018 trad het reglement op de Citi’s in werking. Op basis van ontvangen 
opmerkingen/bedenkingen van het verenigingsleven werd het reglement aangepast.  

Wat is er gewijzigd: 

- A3-formaat wordt toegelaten (in combinatie met A2).  

- Termijn om affichage aan te vragen en affiches te bezorgen is uitgebreid.  

- Particuliere activiteiten die geen winstmakend resultaat voor ogen hebben 
(benefiet bv.) kunnen wel toegestaan worden. 

- Geen beperking meer in aantal citi’s (vroeger kon men in vier citi’s afficheren) + bij 
voldoende ruimte kunnen meerdere affiches van eenzelfde activiteit bevestigd 
worden. 

- De affiches mogen geen witte achtergrond hebben. 

- Te bevestigen affiches mogen aan de onthaalbalie afgegeven worden tijdens de 
openingsuren van het gemeentehuis. 

 

Besluit 
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Artikel 1: Het reglement op het gebruik van Citi’s door verenigingen zoals vastgesteld bij 
besluit van de gemeenteraad van 18 april 2018 wordt integraal opgeheven.  

Artikel 2: De gemeenteraad stelt het nieuwe reglement op het gebruik van de Citi’s door 
gemeentelijke verenigingen, zoals vervat als bijlage bij dit besluit, vast.  

Artikel 3: Het nieuwe reglement treedt in werking op 24 juni 2019.  

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

20. FISCALITEIT - VASTSTELLEN VAN RETRIBUTIEREGLEMENT OP DE 
GEMEENTELIJKE SPEELPLEINWERKING EN DE OCCASIONELE ACTIVITEITEN EN 
UITSTAPPEN 

De gemeenteraad stelt het retributiereglement op de gemeentelijke speelpleinwerking en 
de occasionele activiteiten en uitstappen vast. 

 

De voorzitter leidt het punt in. Schepen Elsy De Wilde licht het agendapunt verder toe. 

 

Raadslid Roswitha Gerbosch geeft een stemverklaring namens Groen: Zij vraagt om 
duidelijk te vermelden wat de wijzigingen zijn ten opzichte van de vorige versie.  

 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De gemeenteraad,  

 

Bevoegdheid 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 40, §3 

 

Juridisch kader 

Grondwet, artikel 173 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 40,§3; 286 en 330  

Besluit van de gemeenteraad van 24 oktober 2018 inzake het vaststellen van het 
reglement voor de invordering van niet-fiscale ontvangsten 

 

Motivering 

Het huidige retributiereglement op de jeugdwerkinitiatieven van de gemeente Oosterzele 
georganiseerd door de dienst Sport en Jeugd vervalt op 31 december 2019.  

Naar aanleiding van de implementatie van online registreren en inschrijven in i-School, 
worden de retributiereglementen op de verschillende opvang- en vakantie-initiatieven 
van de gemeente hervormd. 

Het retributiereglement zoals hier vastgesteld zal bekend gemaakt worden op de 
webtoepassing van de gemeente. Op dezelfde dag als deze bekendmaking brengt het 
bestuur de toezichthoudende overheid op de hoogte.  
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Besluit 

 

Artikel 1: De gemeenteraad stelt het retributiereglement op de gemeentelijke 
speelpleinwerking en de occasionele activiteiten en uitstappen, zoals beschreven in de 
bijlage, vast. 

Artikel 2: Het retributiereglement inzake de jeugdwerkinitiatieven van de gemeente 
Oosterzele georganiseerd door de dienst Sport en Jeugd van 23 maart 2016 wordt 
opgeheven met ingang van 01 september 2019. 

 

BIJLAGE 

 

RETRIBUTIEREGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE SPEELPLEINWERKING EN DE 
OCCASIONELE ACTIVITEITEN EN UITSTAPPEN 

 

Artikel 1: Algemeen 

De Gemeente Oosterzele organiseert gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven met name 
speelpleinwerking Kriebelplezier en occasionele activiteiten en uitstappen, al dan niet in 
kader van grabbelpas. Dienst Sport en Jeugd staat in voor de uitvoering van deze 
initiatieven. Om deze werking mogelijk te maken vraagt de Gemeente een retributie aan 
de ouders. 

 

Artikel 2: Aanduiding schuldenaar 

De retributie is hoofdelijk verschuldigd door de ouders van het kind dat ingeschreven 
wordt voor een jeugdactiviteit georganiseerd door de dienst Sport en Jeugd of dat een trui 
aankoopt. 

 

Artikel 3: Tarieven 

 

§1 Activiteiten 

Middagtoezicht 0,5 euro  

Speelpleinwerking 2,5 euro  

Occasionele activiteiten, waaronder 
grabbelpasactiviteiten 

Het college van burgemeester en schepenen 
bepaalt de ouderbijdrage. 

 

§2 Optionele verkoop 

Verkoop trui Kriebelplezier aan 
monitoren 

10 euro 

 

Artikel 4: Verminderingen 

 

§1 Gelijktijdige aanwezigheid 
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Gemeente Oosterzele voorziet een vermindering van 80% van de deelnameprijs vanaf het 
derde kind en de volgende kinderen bij gelijktijdige aanwezigheid tijdens middagtoezicht 
en/of speelpleinwerking. Het kind moet gedomicilieerd zijn of verblijven in Oosterzele 
onder één van volgende voorwaarden:  

• het kind woont in Oosterzele en is er ingeschreven in het bevolkingsregister, 
vreemdelingenregister of wachtregister 

• er bestaat een regeling van co-ouderschap en minstens één van de ouders van het 
kind is in Oosterzele gedomicilieerd 

• het kind verblijft in een erkende residentiële voorziening of begeleidingstehuis 
bijzondere jeugdzorg gevestigd in Oosterzele 

• het kind verblijft in een pleeggezin in Oosterzele 

§2 Sociaal tarief 

Gemeente Oosterzele voorziet een sociaal tarief. Het sociaal tarief geeft een vermindering 
van de deelnameprijs van 80%. 

 

§2.1 Een ouder of voogd kan het sociaal tarief aanvragen. Het sociaal tarief wordt onder 
volgende voorwaarden toegekend: 

 

1. Inwoner zijn van Oosterzele:  

Het kind is gedomicilieerd of verblijft in Oosterzele onder één van volgende 
voorwaarden:  

• het kind woont in Oosterzele en is er ingeschreven in het bevolkingsregister, 
vreemdelingenregister of wachtregister 

• er bestaat een regeling van co-ouderschap en minstens één van de ouders van het 
kind is in Oosterzele gedomicilieerd 

• het kind verblijft in een erkende residentiële voorziening of begeleidingstehuis 
bijzondere jeugdzorg gevestigd in Oosterzele 

• het kind verblijft in een pleeggezin in Oosterzele 

EN 

2. Voldoen aan een van volgende voorwaarden: 

• de ouders worden begeleid voor budgetbeheer, budgetbegeleiding of collectieve 
schuldbemiddeling  

• de ouders krijgen financiële steun en/of leefloon gedurende minimum de volledige 
en ononderbroken periode van 3 maand 

• één van de ouders krijgt een invaliditeitsuitkering 

 

§2.2 Het OCMW voert een sociaal onderzoek uit. Het sociaal onderzoek (inkomsten- en 
uitgavenonderzoek) van de maatschappelijk werker geeft aan of iemand recht 
heeft op een sociaal tarief. Dit gebeurt discreet en met respect voor de privacy. 

 

§2.3 Het sociaal tarief is niet van toepassing op de administratieve kosten.  

 

§2.4 Het toekennen van het sociaal tarief is geldig voor 1 jaar.  
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Artikel 5: Inschrijvingstermijn en betalingswijze 

 

§1 Activiteiten 

Vooraf inschrijven via de online toepassing Betalingswijze 

Middagtoezicht  

inschrijven verplicht als het kind van een 
sportkamp komt tot 23u59 de dag voor 

de activiteit  
Je betaalt online 
tijdens de inschrijving. 

Speelpleinwerking 

inschrijven verplicht als het kind van een 
sportkamp of Het Vinkemolentje komt 

Occasionele activiteiten, waaronder 
grabbelpasactiviteiten 

tot 1 week voor de 
activiteit als er nog 
plaatsen zijn 

Dag zelf inschrijven aan de balie van de speelpleinwerking Betalingswijze 

Speelpleinwerking 

als het kind van thuis komt 
tussen 13u en 13u30  

Je betaalt de factuur 
die je achteraf krijgt. 

 

§2 Optionele verkoop 

Monitoren die een trui Kriebelplezier kopen, betalen cash bij de dienst Sport & Jeugd.  

 

§3 Invordering 

De invordering van een onbetaalde factuur verloopt volgens de procedure zoals 
vastgesteld in het retributiereglement voor niet-fiscale ontvangsten. 

 

Artikel 6: Annuleringsregeling 

 

§1 Annuleren voor de start van de vakantie  

De ouder kan kosteloos annuleren tot vier weken voor de start van de vakantie via de 
online toepassing. De precieze datum staat in de vrijetijdsbrochure en op de website van 
gemeente Oosterzele.  

Enkel voor de occasionele activiteiten, waaronder grabbelpasactiviteiten, kan je na deze 
vier weken voor de start van de vakantie nog kosteloos annuleren als iemand die op de 
reservelijst staat jouw plaats inneemt en betaalt voor deze activiteit. Contacteer in dit 
geval de dienst Sport en Jeugd. 

 

§2 Annuleren in geval van ziekte 

Wanneer een kind ziek is tijdens het middagtoezicht, speelpleinwerking of de activiteit 
krijgt de ouder het inschrijvingsgeld voor de dagen dat het kind niet aanwezig was 
terugbetaald. De ouder bezorgt binnen de 5 werkdagen een doktersattest  van het kind 
aan de dienst Sport en Jeugd.  

 
 

Artikel 7:  Administratieve kosten 
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Middagtoezicht – aanwezig zonder 
de dag vooraf 23u59 online te 
reserveren 

Is het kind om 12u15 nog aanwezig en is het niet 
ingeschreven voor het middagtoezicht, dan krijgt de 
ouder een factuur van 1,5 euro per kind. 

Speelpleinwerking – aanwezig 
zonder dag vooraf 23u59 online te 
reserveren 

Is het kind om 13u nog aanwezig en is het niet 
ingeschreven voor de speelpleinwerking, dan krijgt 
de ouder een factuur van 2,5 euro per kind. 

 

Artikel 8:  Inwerkingtreding  

Dit retributiereglement treedt in werking vanaf 1 september 2019.  

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

21. FISCALITEIT - VASTSTELLEN VAN HET RETRIBUTIEREGLEMENT OP DE VOOR- 
EN NASCHOOLSE OPVANG OP SCHOOLDAGEN 

De gemeenteraad stelt het retributiereglement op de voor- en naschoolse opvang op 
schooldagen vast. 

 

De voorzitter leidt het punt in.  

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De gemeenteraad,  

 

Bevoegdheid 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 40, §3 

 

Juridisch kader 

Grondwet, artikel 173 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 40,§3; 286 en 330  

Besluit van de gemeenteraad van 24 oktober 2018 inzake het vaststellen van het 
reglement voor de invordering van niet-fiscale ontvangsten 

 

Motivering 

Het huidige retributiereglement op de opvang op schooldagen van de gemeente 
Oosterzele georganiseerd door de dienst Sport en Jeugd vervalt op 31 december 2019.  

Naar aanleiding van de implementatie van online registreren en inschrijven in i -School, 
worden de retributiereglementen op de verschillende opvang- en vakantie-initiatieven 
van de gemeente hervormd. 

Het retributiereglement zoals hier vastgesteld zal bekend gemaakt worden op de 
webtoepassing van de gemeente. Op dezelfde dag als deze bekendmaking brengt het 
bestuur de toezichthoudende overheid op de hoogte.  
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Besluit 

 

Artikel 1: De gemeenteraad stelt het retributiereglement op de voor- en naschoolse 
opvang op schooldagen, zoals beschreven in de bijlage, vast.  

Artikel 2: Het retributiereglement inzake de voor- en naschoolse opvang op schooldagen 
van de gemeente Oosterzele van 29 maart 2016 wordt opgeheven met ingang van 01 
september 2019. 

 

BIJLAGE 

 

Retributiereglement voor de voor- en naschoolse opvang op schooldagen 

 

Artikel 1: Algemeen 

De Gemeente organiseert voor- en naschoolse opvang op schooldagen op de verschillende 
Oosterzeelse scholen. Om deze opvang mogelijk te maken, vraagt de Gemeente een 
deelnameprijs aan de ouders. 

 

Artikel 2: Aanduiding schuldenaar 

De ouders van het kind dat naar de opvang op schooldagen gaat, zijn hoofdelijk 
aansprakelijk tot betaling van de retributie. 

 

Artikel 3: Tarief 

De retributie voor de voor- en naschoolse opvang op schooldagen bedraagt: 

• Het eerste kind uit eenzelfde gezin:  0,90 euro per begonnen halfuur opvang 

• Het tweede kind uit eenzelfde gezin:  0,60 euro per begonnen halfuur opvang 

• Het derde kind uit eenzelfde gezin:  0,40 euro per begonnen halfuur opvang 

Het tarief voor het derde kind geldt ook voor elk verder kind uit eenzelfde gezin.  

 

Artikel 4: Vrijstellingen 

De kinderen van de begeleid(st)ers die verblijven in de voor- en naschoolse opvang zijn 
vrijgesteld van dit retributiereglement als de begeleid(st)er aan het werk is in de opvang 
op hetzelfde moment dat het kind aanwezig is.  

 

Artikel 5: Sociaal tarief 

§1 Gemeente Oosterzele voorziet een sociaal tarief. Het sociaal tarief geeft een 
vermindering van de deelnameprijs van 80%.  

 

§2 Een ouder of voogd kan het sociaal tarief aanvragen. Het sociaal tarief wordt onder 
volgende voorwaarden toegekend: 

 

1. Inwoner zijn van Oosterzele:  

Het kind is gedomicilieerd of verblijft in Oosterzele onder één van volgende 
voorwaarden:  
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• het kind woont in Oosterzele en is er ingeschreven in het bevolkingsregister, 
vreemdelingenregister of wachtregister 

• er bestaat een regeling van co-ouderschap en minstens één van de ouders van het 
kind is in Oosterzele gedomicilieerd 

• het kind verblijft in een erkende residentiële voorziening of begeleidingstehuis 
bijzondere jeugdzorg gevestigd in Oosterzele 

• het kind verblijft in een pleeggezin in Oosterzele 

EN 

2. Voldoen aan een van volgende voorwaarden: 

• de ouders worden begeleid voor budgetbeheer, budgetbegeleiding of collectieve 
schuldbemiddeling  

• de ouders krijgen financiële steun en/of leefloon gedurende minimum de volledige 
en ononderbroken periode van 3 maand 

• één van de ouders krijgt een invaliditeitsuitkering 

 

§3 Het OCMW voert een sociaal onderzoek uit. Het sociaal onderzoek (inkomsten- en 
uitgavenonderzoek) van de maatschappelijk werker geeft aan of iemand recht heeft 
op een sociaal tarief. Dit gebeurt discreet en met respect voor de privacy.  

 

§4 Het sociaal tarief is niet van toepassing op de administratieve kosten. 

 

§5 Het toekennen van het sociaal tarief is geldig voor 1 jaar.  

 

Artikel 6: Registratie aanwezigheden 

§1 Elke ochtend en avond registreren de begeleid(st)ers de aanwezigheden van de 
kinderen: 

1. de ochtendopvang start wanneer het kind toekomt en eindigt 15 minuten voor 
de start van de lessen. 

2. de avondopvang start 15 minuten na afloop van de lessen en eindigt bij vertrek 
van het kind. 

Uitzondering: als een kind naar een andere activiteit gaat die de Gemeente niet 
organiseert en daarna pas naar de opvang, dan is de prijs van de opvang 
gebaseerd op de reële verblijfsduur van het kind in de opvang. 

 

§2 De ouders registreren hun kind spontaan bij de begeleid(st)er bij het brengen en 
ophalen. Is een kind niet geregistreerd en is het toch aanwezig in de opvang, dan 
wordt het maximale verblijf aangerekend: 

1. voor de ochtend is dit aanwezig vanaf 7 uur 

2. voor de avond is dit aanwezig tot 18 uur 

 

§3 Elke opvanglocatie sluit om 18 uur. Als de ouder het kind ná 18 uur ophaalt, dan: 

• loopt de kostprijs per begonnen half uur verder aan het gebruikelijke tarief  
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• krijgen de ouders daarbovenop telkens een boete vanaf de vierde keer binnen 
eenzelfde schooljaar dat het kind laattijdig wordt afgehaald. De boete bedraagt 
5,60 euro per begonnen kwartier per kind.  

 

Artikel 7: Betalingswijze 

De ouders betalen de retributie aan de hand van de factuur die ze achteraf ontvangen. De 
invordering van een onbetaalde factuur, verloopt volgens de procedure zoals vastgesteld 
in het retributiereglement voor niet-fiscale ontvangsten. 

 

Artikel 8: Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking op 1 september 2019.  

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

22. FISCALITEIT - VASTSTELLEN VAN HET RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET 
GEMEENTELIJK INITIATIEF BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG (IBO) HET 
VINKEMOLENTJE 

De gemeenteraad stelt het retributiereglement op het gemeentelijk initiatief 
buitenschoolse kinderopvang (IBO) Het Vinkemolentje vast. 

 

De voorzitter leidt het punt in.  

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De gemeenteraad,  

 

Bevoegdheid 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 40, §3 

 

Juridisch kader 

Grondwet, artikel 173 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 40,§3; 286 en 330  

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de voorwaarden voor 
erkenning en attest van toezicht en het kwaliteitsbeleid voor buitenschoolse 
gezinsopvang en groepsopvang 

Besluit van de gemeenteraad van 24 oktober 2018 inzake het vaststellen van het 
reglement voor de invordering van niet-fiscale ontvangsten 

 

Motivering 

Het huidige retributiereglement op het initiatief buitenschoolse opvang (IBO) Het 
Vinkemolentje van de gemeente Oosterzele georganiseerd door de dienst Sport en Jeugd 
vervalt op 31 december 2019. 
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Naar aanleiding van de implementatie van online registreren en inschrijven in i -School, 
worden de retributiereglementen op de verschillende opvang- en vakantie-initiatieven 
van de gemeente hervormd. 

Het retributiereglement zoals hier vastgesteld zal bekend gemaakt worden op de 
webtoepassing van de gemeente. Op dezelfde dag als deze bekendmaking brengt het 
bestuur de toezichthoudende overheid op de hoogte.  

 

Besluit 

 

Artikel 1: De gemeenteraad stelt het retributiereglement op IBO Het Vinkemolentje, zoals 
beschreven in de bijlage, vast. 

Artikel 2: Het retributiereglement inzake IBO Het Vinkemolentje van de gemeente 
Oosterzele van 23 maart 2016 wordt opgeheven met ingang van 01 september 2019. 

 

BIJLAGE 

 

Retributiereglement voor het gemeentelijk initiatief buitenschoolse kinderopvang 
(IBO) Het Vinkemolentje 

 

Artikel 1: Algemeen 

De retributie voor IBO Het Vinkemolentje is van toepassing op de aanwezigheid van het 
kind tijdens de openingsdagen en –momenten van Het Vinkemolentje, met name 
woensdagnamiddagen tijdens het schooljaar, vakantiedagen en occasioneel andere vrije 
schooldagen of dagdelen. 

 

Artikel 2: Aanduiding schuldenaar 

De retributie is hoofdelijk verschuldigd door de ouders van het kind dat ingeschreven is 
voor de buitenschoolse kinderopvang (IBO) Het Vinkemolentje.  

 

Artikel 3: Tarieven 

§1 Opvang 

De tarieven zijn de volgende: 

• 12 euro: het kind is een volledige dag aanwezig (= vanaf 6 uur opvang) 

• 6,5 euro: het kind is een halve dag aanwezig (= tussen 3 en 6 uur opvang)  

• 4,25 euro: het kind is minder dan 3 uur aanwezig 

 

§2 Reservekledij 

Wanneer een kind met reservekledij van de opvang naar huis gaat, brengen de ouders 
deze reservekledij binnen de twee weken gewassen terug naar de opvang of naar de 
coördinator in de sporthal. Als de ouders deze kledij niet binnen deze termijn 
terugbrengen, dan rekent het Vinkemolentje op de factuur een bedrag van 5 euro aan per 
kledingstuk. Dit bedrag is niet fiscaal aftrekbaar en kan niet terugbetaald worden. Het 
kledingstuk wordt na betaling eigendom van de ouders.  
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Artikel 4: Vrijstellingen 

De kinderen van de begeleid(st)ers die verblijven in Het Vinkemolentje zijn vrijgesteld 
van dit retributiereglement als de begeleid(st)er aan het werk is in de opvang wanneer 
het kind aanwezig is.  

 

Artikel 5: Verminderingen 

§1 Het gezin krijgt een vermindering van 25% op de totale factuur van zodra meer dan 
één kind uit een gezin opvang volgt op hetzelfde moment.  

 

§2 Gemeente Oosterzele voorziet een sociaal tarief. Het sociaal tarief geeft een 
vermindering van de deelnameprijs van 80%. 

 

§2.1 Een ouder of voogd kan het sociaal tarief aanvragen. Het sociaal tarief wordt onder 
volgende voorwaarden toegekend: 

1. Inwoner zijn van Oosterzele:  

Het kind is gedomicilieerd of verblijft in Oosterzele onder één van volgende 
voorwaarden:  

• het kind woont in Oosterzele en is er ingeschreven in het bevolkingsregister, 
vreemdelingenregister of wachtregister 

• er bestaat een regeling van co-ouderschap en minstens één van de ouders van het 
kind is in Oosterzele gedomicilieerd 

• het kind verblijft in een erkende residentiële voorziening of begeleidingstehuis 
bijzondere jeugdzorg gevestigd in Oosterzele 

• het kind verblijft in een pleeggezin in Oosterzele 

EN 

2. Voldoen aan een van volgende voorwaarden: 

• de ouders worden begeleid voor budgetbeheer, budgetbegeleiding of collectieve 
schuldbemiddeling  

• de ouders krijgen financiële steun en/of leefloon gedurende minimum de volledige 
en ononderbroken periode van 3 maand 

• één van de ouders krijgt een invaliditeitsuitkering 

 

§2.2 Het OCMW voert een sociaal onderzoek uit. Het sociaal onderzoek (inkomsten- en 
uitgavenonderzoek) van de maatschappelijk werker geeft aan of iemand recht heeft op 
een sociaal tarief. Dit gebeurt discreet en met respect voor de privacy.  

 

§2.3 Het sociaal tarief is niet van toepassing op de administratieve kosten.  

 

§2.4 Het toekennen van het sociaal tarief is geldig voor 1 jaar.  

 

§2.5 Het sociaal tarief is cumuleerbaar met de vermindering van 25% voor gelijktijdige 
aanwezigheid van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin.  

 

Artikel 6: Annuleringsregeling 
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(cfr. het huishoudelijk reglement van IBO Het Vinkemolentje.) 

 

§1 Woensdagnamiddagen tijdens het schooljaar of andere occasionele 
opvangdagen of -dagdelen 

Voor opvang op woensdagnamiddagen tijdens het schooljaar en voor andere occasionele 
schoolvrije opvangdagen of -dagdelen hoeven ouders de opvang niet op voorhand te 
reserveren. De annuleringsregeling is daarom niet van toepassing op deze tijdstippen.  

 

§2 Vakantiedagen  

Voor opvang tijdens schoolvakanties moeten ouders de opvang van hun kind op voorhand 
reserveren via de online toepassing. Als ouders de reservatie toch willen annuleren, dan 
kan dat onder volgende voorwaarden: 

 

• Annuleringsvoorwaarden vóór de start van de vakantie 

 

Periode? Annuleren tegen welke voorwaarde? 

Tot 4 weken voor de vakantie 

 

De ouder kan steeds kosteloos annuleren via 
de online toepassing. Voor de maand augustus 
kan dit tot begin juli.  

De precieze data staan in de vrijetijdsbrochure 
en op de website van gemeente Oosterzele.  

Van 4 t.e.m. 2 weken vóór de vakantie 

 

De ouder kan tegen 50% van de kostprijs 
annuleren via de online toepassing. Voor de 
maand augustus kan dit tot 2 weken voor 
begin augustus. 

De precieze data staan in de vrijetijdsbrochure 
en op de website van gemeente Oosterzele. 

Van 2 weken vóór de vakantie  

 

De ouder kan niet meer annuleren. De 
gereserveerde dagdelen worden volledig 
aangerekend. 

 

• Annuleren in geval van ziekte 

Bij afwezigheid van het kind wegens een ziek kind of een zieke ouder, krijgen de 
ouders geen factuur voor de dagen vermeld op het medisch attest, mits afgifte van dit 
attest binnen de vijf werkdagen. 

 

Artikel 7: Administratieve kost laattijdig afhalen 

Het Vinkemolentje is geopend tot 18 uur. Als ouders hun kinderen pas na 18 uur afhalen, 
dan blijft de aanwezigheidsduur van het kind in de opvang verder lopen. Per begonnen 
kwartier ná 18u, zal de ouder een administratieve kost moeten betalen van 5,60 euro 
bovenop de gewone kostprijs van de opvang. 

 

Artikel 8: Betalingswijze 
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De ouders betalen de retributie aan de hand van een factuur die ze achteraf ontvangen. 
De invordering van een onbetaalde factuur verloopt zoals vastgesteld in het 
retributiereglement voor niet-fiscale ontvangsten. 

 

Artikel 9: Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking op 1 september 2019.  

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

23. VRIJE TIJD - VASTSTELLEN VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP HET 
GEMEENTELIJK INITIATIEF BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG (IBO) HET 
VINKEMOLENTJE 

De gemeenteraad stelt het huishoudelijk reglement voor het gemeentelijk initiatief 
buitenschoolse kinderopvang (IBO) Het Vinkemolentje vast. 

 

De voorzitter leidt het punt in.  

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De gemeenteraad,  

 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41 

 

Juridisch kader 

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de voorwaarden voor 
erkenning en attest van toezicht en het kwaliteitsbeleid voor buitenschoolse 
gezinsopvang en groepsopvang 

 

Motivering 

Naar aanleiding van de implementatie van online registreren en inschrijven in i -School, 
worden de reglementen voor de verschillende opvang- en vakantie-initiatieven van de 
gemeente hervormd. 

Het huishoudelijk reglement voor initiatief buitenschoolse opvang (IBO) Het 
Vinkemolentje, zoals hier vastgesteld, zal bekend gemaakt worden op de webtoepassing 
van de gemeente. Op dezelfde dag als deze bekendmaking brengt het bestuur de 
toezichthoudende overheid op de hoogte. 

 

Besluit 

 

Artikel 1: De gemeenteraad stelt het huishoudelijk reglement voor IBO Het 
Vinkemolentje, zoals beschreven in de bijlage, vast.  
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Artikel 2: Het huishoudelijk reglement van IBO Het Vinkemolentje van de gemeente 
Oosterzele van 23 maart 2016 wordt opgeheven met ingang van 01 september 2019.  

 

BIJLAGE 

Huishoudelijk Reglement 

Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang (IBO) Het Vinkemolentje Oosterzele 

 

Artikel 1: Organisator 

Buitenschoolse kinderopvang Het Vinkemolentje wordt georganiseerd door het 
gemeentebestuur van Oosterzele. 

 

Adres:   Dorp 1 

  9860 Oosterzele 

Telefoon: 09 362 50 09 

E-mail :  info@oosterzele.be 

Website :  www.oosterzele.be 

  

De dienst staat onder toezicht van en is erkend door Kind & Gezin.  

Adres :   Hallepoortlaan 27 

  1060 Brussel 

Telefoon: 078 150 100 

E-mail :  info@kindengezin.be 

Website :  www.kindengezin.be 

 

Artikel 2: Kinderopvanglocatie en contact 

§ 2.1. Locatie 

Adres :  Gemeentelijk Instituut Lager Onderwijs (GILO) 

  Geraardsbergsesteenweg 69-71   

  9860 Oosterzele. 

Telefoon :  0472 17 99 58 (enkel tijdens schoolvakanties en woensdagnamiddagen) 

 

 

§ 2.2. Contactpersonen 

Coördinator buitenschoolse kinderopvang (BKO) 

Adres :  Sporthal De Kluize 

  Dienst Sport en Jeugd 

  Sportstraat 5 

  9860 Oosterzele 

Telefoon:  09 362 48 92 

E-mail:  jeugddienst@oosterzele.be  

 

 

mailto:info@oosterzele.be
mailto:jeugddienst@oosterzele.be
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De schepen voor kinderopvangbeleid  

Adres :  Dorp 1 

  9860 Oosterzele 

Wie de schepen is van kinderopvangbeleid, vind je op de website www.oosterzele.be. 

 

§ 2.3. Bereikbaarheid van de dienst 

De dienst Sport en Jeugd staat in voor de praktische organisatie van buitenschoolse 
kinderopvang Het Vinkemolentje.  

Met vragen en opmerkingen kunnen ouders3 terecht bij de coördinator.  

 

Tijdens de openingsuren is de opvang te bereiken op gsm-nummer 0472 17 99 58. 

Tijdens de openingsuren hebben de ouders toegang tot alle lokalen waar de kinderen 
worden opgevangen. 

 

Buiten de openingsuren in uiterste noodgevallen, kan men het best contact opnemen met 
de lokale politie op het nummer 09 363 73 73. 

 

Artikel 3: Openingsdagen en –uren 

§ 3.1. Buiten de schoolvakanties 

Elke woensdagnamiddag van 11.40 uur tot 18 uur. 

 

§ 3.2. Tijdens de schoolvakanties 

De buitenschoolse kinderopvang is geopend op elke werkdag van elke schoolvakantie, 
met  

uitzondering van de drie laatste werkdagen van augustus. Occasioneel kan de opvang ook 
op brugdagen gesloten worden. Concreet betekent dit: 

• krokusvakantie: een week 
• paasvakantie: twee weken 
• zomervakantie: twee maanden, met uitzondering van de drie laatste werkdagen 

van augustus 
• herfstvakantie: een week 
• kerstvakantie: twee weken 

 

De opvang vindt plaats van 7 tot 18 uur, op voorwaarde dat er inschrijvingen zijn voor de 
betreffende uren. 

 

Op feestdagen is er geen opvang. Deze feestdagen worden uitdrukkelijk vermeld in de 
vrijetijdsbrochures. Het is mogelijk dat op een brugdag tussen een weekend en een 
feestdag de opvang gesloten wordt. Dit wordt ook vermeld in de vrijetijdsbrochure. 

 

Op 24 en 31 december is er opvang tot 13 uur indien deze dagen op een weekdag vallen.  

 

 

 

http://www.oosterzele.be/
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Artikel 4: Deelnemen aan de buitenschoolse kinderopvang 

§ 4.1. Doelgroep 

De opvang is toegankelijk voor schoolgaande kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar (de  
kinderen worden geacht zindelijk te zijn). Een kind van 13 jaar kan enkel toegelaten 
worden wanneer het nog naar de lagere school gaat en na overleg met de coördinator.  

Heeft het kind een beperking en/of specifieke zorgbehoefte, zie dan § 4.2. Inclusie 

 

§ 4.2. Inclusie 

Als basisprincipe geldt dat elk kind met een beperking dat woonachtig is in Oosterzele (of 
minstens een van de ouders is gedomicilieerd in Oosterzele) welkom is in Het 
Vinkemolentje op voorwaarde dat de draagkracht voor de zorg voor het kind voldoende 
hoog is bij iedere betrokkene. 

Heeft het kind een specifieke zorgbehoefte, en is het nog niet gekend in de opvang, dan is 
het nodig dit persoonlijk te melden aan de coördinator. Als er sprake is van intense 
zorgen, plannen de ouders een kennismakingsgesprek met de coördinator en geven zij 
meer uitgebreide medische info. Het is mogelijk dat de school waar het kind schoolloopt, 
betrokken wordt in het overleg. 

 

Vooraleer de opvang door beide partijen bekrachtigd wordt voor een langere periode, is 
er eerst een wenperiode van één week opvang. Daarna volgt een evaluatie door de 
betrokken begeleiders en coördinator. Zij bekijken of de opvang van het kind wel of niet 
verder gezet kan worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de eventuele 
moeilijkheden die zich hebben voorgedaan en met de draagkracht van alle betrokkenen. 
De betrokkenen zijn de ouders, de opvangploeg, het kind zelf en de andere kinderen en 
hun ouders. De evaluatie wordt besproken met de ouders. 

 

Bij problemen tijdens de opvang van het kind (tijdens of na de wenperiode), brengt de 
coördinator de ouders op de hoogte. In samenspraak met de ouders wordt nagegaan of en 
hoe de problemen kunnen verholpen worden. Hiervan maakt de coördinator een verslag.  

 

Als na de wenperiode de opvang van het kind wordt verder gezet, en het blijkt dat op 
termijn de draagkracht van een van de betrokken partijen toch te laag is, kan de 
schriftelijke overeenkomst verbroken worden.  

 

 

§ 4.3. Administratie en registratie 

Voordat men gebruik kan maken van de buitenschoolse kinderopvang op 
woensdagnamiddag of in de vakanties moeten de ouders hun kinderen registreren. Dit 
doe je in volgende stappen: 

1. Ga naar online naar  www.i-school.be/oosterzele/registreren, via Google Chrome 
of Internet Explorer. 

2. Houd rijksregisternummer van jezelf, je partner en jouw kinderen bij de hand, 
alsook eventuele relevante medische gegevens. 

3. Vul alle gevraagde gegevens in. 
4. Je ontvangt automatisch per e-mail een login en paswoord. Met deze login kan je 

later inschrijven voor opvangdagen of andere activiteiten. 
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Een kind kan na stap 4 nog niet deelnemen aan de opvangmomenten van Het 
Vinkemolentje. Eerst moeten de ouders verplicht de schriftelijke overeenkomst 
ondertekenen bij dienst Sport en Jeugd. Dit kan op vaste infomomenten voor ouders: 

5. Schrijf je online in op www.i-school.be/login voor een infomoment bij dienst Sport 
en Jeugd. Tijdens dit infomoment krijg je meer uitleg bij de werking van Het 
Vinkemolentje, onderteken je de schriftelijke overeenkomst en neem je kennis van 
dit huishoudelijk reglement. Ook is er ruimte voor vragen. 

 

In de schriftelijke overeenkomst worden de volgende gegevens vermeld:  

• de identificatiegegevens van het kind 
• de prijs voor de buitenschoolse opvang 
• gelijkwaardige opzegmodaliteiten, zowel voor de contracthouder als voor de 

organisator 
• de verwijzing naar het huishoudelijk reglement 

 

Hebben ouders nood aan een persoonlijk gesprek, kunnen zij hiervoor terecht bij de 
coördinator, na afspraak. 

 

De ouders zorgen ervoor dat de online inlichtingen van hun kind altijd juist zijn. Later 
passen ouders iedere wijziging van gegevens onmiddellijk online aan.  

 

Bij wijziging in het huishoudelijk reglement wordt het nieuwe reglement naar alle actieve 
gezinnen gemaild/opgestuurd. De ouders moeten dan een nieuwe schri ftelijke 
overeenkomst invullen, tekenen en opsturen aan dienst Sport en Jeugd. Daarmee tonen 
ouders aan kennis genomen te hebben van het nieuw huishoudelijk reglement en dit 
reglement ontvangen te hebben. 

 

Ouders hebben het recht om binnen de twee maanden na kennisname van de wijziging de 
schriftelijke overeenkomst op te zeggen zonder enige schade of opzegvergoeding 
verschuldigd te zijn. 

 

Het huishoudelijk reglement is steeds te raadplegen op www.oosterzele.be.  

 

 

§ 4.4. Opvang plannen en reserveren 

 

§ 4.4.1. Voor de woensdagnamiddag 

De ouders informeren de school van hun kind wanneer het naar de 
woensdagnamiddagopvang van Het Vinkemolentje zal gaan. Zij mogen dit enkel doen 
wanneer zij hun kind al online hebben geregistreerd en de schriftelijke overeenkomst 
hebben getekend bij de dienst Sport en Jeugd. 

 

 

§ 4.4.2. Voor de vakanties 
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Voor vakantiedagen moeten ouders altijd van tevoren de opvang van hun kind reserveren 
via de online toepassing www.i-school.be/login. Als ouders moeilijkheden ondervinden, 
kunnen zij op www.oosterzele.be een handleiding vinden. Hierin staat hoe men precies 
moet reserveren. Ondervinden ouders nog steeds problemen, dan contacteren zij de 
dienst Sport en Jeugd. 

 

Per dag of dagdeel dat ouders de opvang reserveren, vullen zij ook de geschatte uren van 
aanwezigheid van hun kind in.  

 

Ouders kunnen opvangdagen reserveren voor hun kind vanaf het moment dat deze 
zichtbaar zijn in de online kalender van i-school. De precieze datum vanaf wanneer je kan 
inschrijven wordt meegedeeld in de vrijetijdsbrochure van de betreffende vakantie.  

 

Ouders kunnen opvangdagen reserveren zolang er nog plaats is. Op 4 weken voor de 
vakantie bekijkt de dienst Sport en Jeugd het aantal inschrijvingen. Aan de hand daarvan 
wordt het aantal in te zetten personeelsleden bepaald. Het aantal beschikbare 
opvangplaatsen wordt per dagdeel naar beneden aangepast, al naargelang het aantal 
aanwezige personeelsleden. Dit aantal wordt daarna niet meer aangepast. Het toegestane 
verlof van de begeleiding wordt gerespecteerd. De precieze datum waarop het aantal 
beschikbare opvangplaatsen wordt aangepast, wordt vermeld in de vrijetijdsbrochure 
van de betreffende vakantie. Voor de maand augustus wordt een aparte datum voorzien. 

 

Zolang er plaatsen beschikbaar zijn, kunnen ouders hun kind nog online inschrijven tot de 
dag voordien 23:59 uur. Op de dag zelf kan je op geen enkele manier meer inschrijven, 
ook niet ter plaatse in de opvang. 

 

 

§ 4.5. Gereserveerde opvang annuleren 

Als ouders de reservatie toch willen annuleren, dan kan dat onder volgende 
voorwaarden: 

• Annuleringsvoorwaarden vóór de start van de vakantie 
Periode? Annuleren tegen welke voorwaarde? 

Tot 4 weken voor de vakantie 

 

De ouder kan steeds kosteloos annuleren via 
de online toepassing. Voor de maand augustus 
kan dit tot begin juli.  

De precieze data staan in de vrijetijdsbrochure 
en op de website van gemeente Oosterzele.  

Van 4 t.e.m. 2 weken vóór de vakantie 

 

De ouder kan tegen 50% van de kostprijs 
annuleren via de online toepassing. Voor de 
maand augustus kan dit tot 2 weken voor 
begin augustus. 

De precieze data staan in de vrijetijdsbrochure 
en op de website van gemeente Oosterzele. 

Vanaf 2 weken vóór de vakantie  

 

De ouder kan niet meer annuleren. De 
gereserveerde dagdelen worden volledig 
aangerekend. 
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• Annuleren in geval van ziekte 
Bij afwezigheid van het kind wegens een ziek kind of een zieke ouder, krijgen de 
ouders geen factuur voor de dagen vermeld op het medisch attest, mits afgifte van dit 
attest binnen de vijf werkdagen. 

 

§ 4.6. Facturatie en betaling 

 

§ 4.6.1. Woensdagnamiddag 

De facturatie gebeurt maandelijks aan de hand van de geregistreerde verblijfsduur van 
het kind. 

 

 

§ 4.6.2. Vakanties 

Na afloop van de vakantie wordt de opvang gefactureerd. Alle gereserveerde 
opvangdagen en dagdelen worden aangerekend, ook al was je kind niet aanwezig (zie ook 
§ 4.5. gereserveerde opvang annuleren). Als een kind langer aanwezig was dan het 
gereserveerde dagdeel, dan wordt de werkelijke verblijfsduur aangerekend. 

 

Bij overmacht moeten de ouders een ondubbelzinnig bewijs hiervan kunnen voorleggen. 
De coördinator beslist in overleg met het departementshoofd over de al dan niet te 
factureren dagen. 

 

§ 4.6.3. Algemeen 

De betalingswijze verloopt zoals vastgesteld in het retributiereglement voor niet-fiscale 
vorderingen van gemeente Oosterzele. 

 

§ 4.7. Tarieven en aanwezigheidsregister 

 

§ 4.7.1. Tarieven 

De opvangprijs is gekoppeld aan de verblijfsduur van het kind in de opvang, zowel op 
vakantiedagen als op de woensdagnamiddagen tijdens het schooljaar.  

 

Er is een tarief voor: 

• aanwezigheid gedurende een hele dag (vanaf zes uren opvang) 
• aanwezigheid gedurende een halve dag (tussen drie en zes uren opvang)  
• aanwezigheid van minder dan drie uren in de opvang 

 

De precieze tarieven zijn vastgesteld in het retributiereglement voor Het Vinkemolentje.  

Ook volgende tarieven vindt men terug in het retributiereglement:  

• de prijs voor het niet terugbrengen van reservekledij 
• vermindering voor gelijktijdige aanwezigheid van meerdere kinderen uit één gezin  
• sociale tarieven 
• boete voor laattijdig afhalen 



Gemeenteraad 20 juni 2019 - NOTULEN - 116 

 

§ 4.7.2. Aanwezigheidsregister 

De begeleid(st)ers registreren de aanwezigheden van de kinderen digitaal. De software 
berekent de verblijfsduur van het kind automatisch. De ouders melden de aankomst en 
het vertrek van hun kind spontaan bij de begeleid(st)ers.  

 

Als de ouders schriftelijk toestemming geven dat het kind zelfstandig naar huis mag, 
verklaren zij zich in hun brief ook akkoord met het genoteerde uur van vertrek. 

 

Woensdagnamiddag 

Op woensdagmiddag komen de kinderen van de scholen naar Het Vinkemolentje met de 
bus. Dit busvervoer wordt door het gemeentebestuur voorzien, met uitzondering van de 
kinderen die vanuit de Leefschool en GILO Oosterzele komen. De kinderen die 
schoollopen in de Leefschool worden met eigen vervoer van de Leefschool naar de 
opvang gebracht. De kinderen van GILO Oosterzele zijn al ter plaatse.  

 

Voor kinderen die met de bus worden opgehaald, wordt hun aanwezigheid bij het 
opstappen op de bus digitaal aangeduid op het aanwezigheidsregister. Dit is het tijdstip 
vanaf wanneer de opvang wordt aangerekend. 

 

Voor kinderen die recht van school naar de opvang komen, wordt hun aanwezigheid 
digitaal aangeduid op het aanwezigheidsregister bij aankomst in de opvang. 

 

De begeleid(st)ers duiden het uur van vertrek van het kind digitaal aan in het 
aanwezigheidsregister.  

 

§ 4.8. Afspraken betreffende kinderen die zelfstandig naar de opvang komen en/of 
de opvang verlaten 

Wanneer het kind zelfstandig naar de kinderopvang komt, bezorgen de ouders hiervoor 
een schriftelijke 

toestemming aan de coördinator of aan de verantwoordelijke begeleid(st)er op de 
opvang. Het kind is zo verzekerd voor lichamelijke ongevallen (indien het kind de kortst 
mogelijke weg volgt). Wanneer de ouders toelaten dat hun kind de kinderopvang 
zelfstandig verlaat om naar huis te gaan of deel te nemen aan activiteiten buitenshuis, dan 
bezorgen de ouders hiervoor eveneens een schriftelijke toestemming aan de 
verantwoordelijke op Het Vinkemolentje, met vermelding van het uur van vertrek.  

 

Wanneer een kind deelneemt aan een activiteit buiten de opvang, dan geven de ouders 
een schriftelijke toestemming met vermelding van het uur van vertrek, het uur van  
terugkeer en wie het kind haalt en terugbrengt. Het gemeentebestuur kan niet 
aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen naar, tijdens en na de activiteit waar het 
kind naartoe gaat. 

 

Artikel 5: Samenwerking met kinderen, ouders en externen 

§ 5.1. Woensdagnamiddag 
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Op woensdagmiddag zorgt het gemeentebestuur voor busvervoer met begeleid(st)er om 
de kinderen vanuit de scholen naar Het Vinkemolentje te brengen, met uitzondering van 
de Leefschool die zelf instaat voor het busvervoer op woensdagmiddag. Enkel kinderen 
die in Het Vinkemolentje blijven kunnen gebruikmaken van het gemeentelijk busvervoer.  

§ 5.2. Vakanties 

Kinderen die ingeschreven zijn in Het Vinkemolentje kunnen de opvang combineren met 
sportkampen, grabbelpas en speelpleinwerking dankzij gratis busvervoer met 
begeleid(st)er over de middag tussen sporthal De Kluize en de opvang. Het kind moet 
vooraf online ingeschreven zijn voor dit busvervoer. Enkel kinderen die in Het 
Vinkemolentje blijven, kunnen gebruik maken van deze bus.  

 

Doorgaans rijdt de bus omstreeks 13 uur. In uitzonderlijke omstandigheden rijdt de bus 
op een ander tijdstip. 

 

§ 5.3.  Algemeen 

De kinderen worden betrokken bij de keuzes van de activiteiten, materiaal,  ... door het 
regelmatig inlassen van creatieve bevragingen. Van de ouders zijn suggesties over de 
werking en het beleid van Het Vinkemolentje  steeds welkom. Zowel kinderen als ouders 
kunnen gebruik maken van de ideeënbus van de opvang, die te vinden is bij de inkom.  

 

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is een adviesorgaan voor het gemeentebestuur van 
Oosterzele en kan gebruikt worden als aanspreekpunt met betrekking tot vele facetten 
van de kinderopvang. Meer informatie hierover kan je bekomen bij de coördinator.  

 

Artikel 6: Medische afspraken 

§ 6.1. Medische informatie 

Bij de online registratie wordt relevante medische informatie meegedeeld. Elke 
aandoening van fysische of psychische aard moet gemeld worden.  

 

 

§ 6.2. Ziekte 

Indien een kind te ziek is om naar school te gaan, kan het ook niet naar de opvang 
gebracht worden. Kinderen die volgende ziektekenmerken vertonen worden niet 
toegelaten tot de opvang:  

• diarree: lopende of waterige ontlasting waarbij ook koorts of bloederige ontlasting 
aanwezig is 

• braken: gepaard gaand met algemeen ziek zijn 
• zeer zware hoest: gepaard gaand met algemeen ziek zijn 
• koorts: boven 38,5 graden gepaard met keelpijn, braken, diarree, oorpijn, 

prikkelbaarheid, verwardheid of rode uitslag 
• elk kind dat niet kan deelnemen aan de normale activiteiten van de kinderopvang 

wegens ziektetoestand 
 

Indien een kind tijdens zijn verblijf in de opvang ziek wordt, zullen in eerste instantie de 
ouders verwittigd worden en zullen zij gevraagd worden om hun kind af te halen. Zijn de 
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ouders niet bereikbaar, dan wordt de vertrouwenspersoon (volgens de online gegeven 
inlichtingen) gecontacteerd. 

 

Indien onderzoek door een dokter noodzakelijk is, zijn de eventuele dokterskosten ten 
laste van de ouders. De ouders verklaren zich akkoord met een door het personeel 
gekozen dokter en met eventuele dringende en noodzakelijke ingrepen van deze laatste. 

 

§ 6.3. Medicatie nemen 

Eender welke vorm van medicatie mag slechts aan een opgevangen kind toegediend 
worden met toestemming van een arts. De ouders bezorgen daarvoor een medisch attest 
met de info over de gebruiksaanwijzing,  dosering en tijdstip(pen) van de toe te dienen 
medicatie. Medicatie die gans het jaar door moet genomen worden tijdens de opvang, 
moet vooraf online doorgegeven worden en eveneens gestaafd zijn met een doktersattest.  

 

Artikel 7: Afspraken tussen ouders en kinderopvang 

§ 7.1. Afhalen en brengen van de kinderen 

De ouders respecteren de openingsuren.  

 

Als een kind toch na 18 uur wordt opgehaald, dan wordt er een boete aangerekend, zie 
daarvoor het retributiereglement van Het Vinkemolentje.  

 

Bij herhaaldelijk laattijdig afhalen, worden de ouders gevraagd om een andere oplossing 
te zoeken die beter aansluit bij de opvang die de ouders nodig hebben.  

 

De ouders melden de aankomst en het vertrek van hun kind spontaan bij de 
begeleid(st)ers. 

 

§ 7.2. Opzegmodaliteiten voor het gezin 

 

§ 7.2.1. Wijzigen of opzeggen van gereserveerde dagen voor een vakantie 

Zie hiervoor § 4.5. Gereserveerde opvang annuleren. 

 

§ 7.2.2. Opzeggen van gereserveerde dagen tijdens een vakantie 

Tijdens de vakantie kunnen ouders gereserveerde dagen enkel opzeggen in geval van 
ziekte, hetzij van het kind, hetzij van de ouder. Er wordt mits afgifte van een medisch 
attest binnen de vijf werkdagen, niet gefactureerd voor de dagen vermeld op het attest. 
Zie hiervoor § 4.5. Gereserveerde opvang annuleren. 

 

§ 7.2.3. Opzeggen van de schriftelijke overeenkomst door wijziging huishoudelijk 
reglement 

Elke wijziging aan het huishoudelijk reglement in het nadeel van de ouders wordt 
minstens twee maanden voor de wijziging ingaat schriftelijk meegedeeld. De ouders 
ondertekenen deze mededeling voor ontvangst en kennisname. De ouders hebben het 
recht om binnen de twee maanden na kennisname van deze mededeling de schriftelijke 
overeenkomst op te zeggen zonder schade- of opzegvergoeding. 
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§ 7.3. Opzegmodaliteiten voor de organisator 

De schriftelijke overeenkomst kan worden opgezegd en de opvang kan worden stopgezet 
in volgende situaties:  

• als ouders het huishoudelijk reglement en/of andere contractuele bepalingen niet  
  naleven 

• wanneer facturen niet tijdig betaald worden 
• wanneer het kind herhaaldelijk laattijdig wordt afgehaald 
• wanneer geen gevolg gegeven wordt aan de mondelinge en schriftelijke 

verwittigingen 
  van de verantwoordelijke van de opvang 

• wanneer het kind gedrag vertoont die de fysieke en/of psychische veiligheid van 
de 
andere kinderen en/of begeleid(st)ers in de opvang in het gedrang brengt en de 
ouder geen medewerking  kan of wil verlenen tot het verbeteren van het gedrag  

 

Als de opvang overweegt om de schriftelijke overeenkomst op te zeggen, krijgen de 
ouders een schriftelijke verwittiging. 

 

Als de opvang beslist om de schriftelijke overeenkomst op te zeggen, krijgen de ouders 
een aangetekende brief met vermelding van de reden van de opzeg. De opzegtermijn 
bedraagt een maand en gaat in op de datum van verzending van de aangetekende brief.  

 

De bepaling inzake opzegtermijn kan niet gerespecteerd worden indien er een beslissing 
is van Kind en Gezin tot opheffing van de vergunning of in geval van overmacht (bv. 
brand, overstroming, …) waardoor sluiting onafwendbaar is.  

 

De bepaling inzake opzegtermijn dient niet gerespecteerd te worden indien de ouder een 
zware fout heeft begaan en de organisator deze kan aantonen.  

 

§ 7.4. Voeding 

Opvang Het Vinkemolentje voorziet geen tussendoortjes of maaltijden. Ieder kind neemt 
een eigen lunchpakket, drankjes en tussendoortjes mee. We vragen om geen snoep of 
frisdrank mee te geven. Drinkwater wordt voorzien in de opvang.  

 

We vragen om boterhammen in brooddozen te stoppen. De ouders zorgen er het best 
voor dat de naam van het kind op de brooddoos staat.  

 

Heeft een kind een levensbedreigende allergie voor bepaalde voedingsstoffen, 
contacteren de ouders in elk geval de coördinator om hierover afspraken te maken.  

 

§ 7.5. Kleding en persoonlijk materiaal 

Aan de ouders wordt gevraagd om hun kinderen speelkledij aan te trekken wanneer ze 
naar de opvang komen. Bij sommige activiteiten vragen we vooraf om reservekledij te 
voorzien. Ook de allerkleinsten brengen het best wat reservekledij mee.  
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Geleende kledij van de opvang moet binnen de 14 dagen gewassen teruggebracht worden, 
zo niet worden de kledingstukken aangerekend (zie § 4.7.1. Tarieven).  

 

Om ervoor te zorgen dat niets verloren geraakt of van eigenaar verandert, vragen we om 
jassen, schoenen, mutsen, sjaals, boekentassen, brooddozen en andere waardevolle 
voorwerpen steeds te naamtekenen. 

 

Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om geen eigen speelgoed mee te brengen. Wordt er toch 
eigen speelgoed meegebracht, dan is dit volledig op eigen verantwoordelijkheid. De 
opvang is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging. Elektronisch speelgoed en 
gsm horen niet thuis in de opvang en blijven zeker in de (boeken)tas.  

 

Wanneer een kind moedwillig schade berokkent aan materiaal, kan aan de ouders 
gevraagd worden de schade te vergoeden. 

 

Artikel 8: Fiscale attesten 

Het gemeentebestuur, de organisator van Het Vinkemolentje, levert ieder jaar voor 
15 juni een fiscaal attest af aan alle gezinnen waarvan de kinderen het vorige jaar j onger 
waren dan 12 jaar. Deze attesten staan online ter beschikking.  

 

Ouders die uit de echt gescheiden zijn en co-ouderschap hebben over hun kind(eren) 
kunnen beiden een fiscaal attest verkrijgen, rekening houdend met de verwerkings - 
mogelijkheden van de administratie. Voor bijkomende informatie nemen de ouders 
contact op met de coördinator van de opvang. Beide ouders moeten akkoord gaan met de 
overeengekomen regeling. 

 

Fiscale attesten worden afgeleverd voor de facturen die betaald zi jn binnen het 
betreffende inkomstenjaar. 

 

Artikel 9: Pedagogisch beleid 

Het Vinkemolentje wil een plaats zijn waar er ruimte is voor huiselijkheid, creativiteit, 
avontuur maar ook voor ontplooiing, groei naar zelfstandigheid, zorg voor de andere, … 
De vrije keuze van de kinderen staat hierbij centraal. Binnen het gestructureerde aanbod 
van onze voorziening zullen kinderen vrij kunnen kiezen of ze zich willen uitleven in spel 
dan wel rustig bezig willen zijn, of ze alleen willen spelen dan wel in groep, binn en of 
buiten. 

 

Op woensdagnamiddag en tijdens vakantieperiodes worden er geleide activiteiten aan de 
kinderen aangeboden (bv. knutselen, een spel, koken, …) en de kinderen worden 
gestimuleerd om deel te nemen. 

 

De begeleiding houdt rekening met de draagkracht van ieder kind. Kinderen met 
specifieke noden krijgen de juiste zorg en aandacht. Het belang van een verdraagzaam en 
geweldloos optreden staat centraal. Indien nodig worden duidelijk en consequent 
grenzen getrokken. 



Gemeenteraad 20 juni 2019 - NOTULEN - 121 

 

Elk kind moet zich veilig voelen in Het Vinkemolentje. Een open dialoog is belangrijk, 
gebaseerd op wederzijds respect en samenwerking.  

 

Als er problemen zijn, zullen deze besproken worden met de betrokken ouders. Wanneer 
de ouders, het kind, de begeleiding en coördinator niet tot een werkbare oplossing 
komen, kan de toegang tot Het Vinkemolentje geweigerd worden.  

 

Ouders die verdere informatie wensen over onze pedagogische visie verwijzen we naar 
het kwaliteitshandboek dat ter inzage ligt bij de coördinator van Het Vinkemolentje.  

 

Artikel 10: Naleving van de wet op bescherming van de persoonlijke levenssfeer  

Het Vinkemolentje vraagt persoonsgebonden gegevens op. Het betreft administratieve 
gegevens van het kind, de ouders en het gezin, eventueel financiële gegevens en medische 
gegevens over het kind. Voor zover relevant voor de opvang kan Het Vinkemolentje ook 
sociale gegevens of medische inlichtingen van andere gezinsleden registreren. De 
persoonsgegevens van de kinderen en de gezinnen worden gebruikt in het kader van de 
klantenadministratie, de facturatie, het ontwikkelen van het kinderopvangbeleid van de 
organisator en de naleving van de vergunnings- en subsidievoorwaarden voor 
kinderopvang.  

 

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer heb je als ouder recht op toegang tot de administratieve gegevens die je kind, 
jezelf of je gezin betreffen en je kan verbetering ervan vragen. Onze medewerkers delen 
geen informatie over je kind mee aan derden. Zij nemen de nodige discretie in acht.  

 

De begeleiding neemt regelmatig foto’s van de activiteiten in de kinderopvang. Dit 
materiaal kan aangewend worden voor de gemeentelijke communicatie- en 
promotiekanalen. Als ouders niet willen dat er gebruikgemaakt wordt van foto’s van hun 
kinderen, kunnen zij dit online aanduiden bij de registratie. 

 

Artikel 11: Documenten  

§ 11.1 Verzekering 

De organisator sluit een verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke  

ongevallen’ af voor de kinderen en het personeel.  

De verzekeringsmaatschappij is Ethias – Prins Bisschopssingel 73 – 3500 Hasselt. 

Polisnummer : 45 027 026 

 

De polissen kunnen bij de coördinator opgevraagd worden. 

 

Ongevalsformulieren zijn beschikbaar in Het Vinkemolentje  en bij de coördinator. De 
verzekeringsdocumenten dienen ingevuld binnen de vijf werkdagen terug bezorgd te 
worden in Het Vinkemolentje of bij de coördinator. 

 

De verzekering dekt geen materiële schade. 
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§ 11.2 De schriftelijke overeenkomst, de online registratiegegevens en het 
huishoudelijk reglement 

Inlichtingen over hun kind en het gezin, geven de ouders online in bij de registratie. De 
schriftelijke overeenkomst wordt ingevuld en ondertekend vooraleer het kind 
gebruikmaakt van de opvang. Hiervoor komen de ouders naar een infomoment van Het 
Vinkemolentje. Het huishoudelijk reglement wordt op dat moment ook meegegeven aan 
de ouders en zij tekenen voor ontvangst en kennisname. 

 

§ 11.3 Het aanwezigheidsregister 

Het aanwezigheidsregister is online ter beschikking in de opvang. Daarin wordt voor elk 
kind het uur van aankomst en vertrek per dag genoteerd. 

 

§ 11.4 Het kwaliteitshandboek 

Het kwaliteitshandboek beschrijft hoe de opvang werkt, welke de pedagogische 
doelstellingen zijn, de betrokkenheid van de ouders, de organisatiestructuur, welke 
procedures er geldig zijn, ... Het kwaliteitshandboek ligt ter inzage bij de coördinator en 
kan door de ouders ingekeken worden. 

 

§ 11.5 De vrijetijdsbrochure 

De vrijetijdsbrochure verschijnt drie keer per jaar (voorjaar, zomer, najaar). Naast info 
over andere gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten, vinden ouders in deze brochure info over 
Het Vinkemolentje, o.a. specifieke info over de betreffende vakanties.  

 

De vrijetijdsbrochure wordt verspreid via de Oosterzeelse scholen, de sporthal, het 
gemeentehuis, de bibliotheek en gemeenschapscentrum De Kluize en is online te 
raadplegen op www.oosterzele.be.  

 

Artikel 12: Klachtenbehandeling 

Als ouders bedenkingen, opmerkingen of klachten hebben, kunnen zij deze bespreken 
met de begeleid(st)ers of de coördinator. Samen wordt naar een oplossing gezocht. 

 

Als ouders niet tevreden zijn met de oplossing, kunnen zij schriftelijk een klacht indienen 
bij de coördinator of de organisator, m.n. het gemeentebestuur. De klachtenprocedure 
treedt dan in werking. 

 

In tweede instantie kan men zich richten tot de klachtendienst van Kind en Gezin: 

Adres :   Hallepoortlaan 27 

  1060 Brussel 

Telefoon: 02 533 14 14 

E-mail :  klachtendienst@kindengezin.be 

Website :  www.kindengezin.be 

 

mailto:klachtendienst@kindengezin.be
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Als de ouders niet tevreden zijn over de behandeling van een klacht over de schriftelijke 
overeenkomst of  over de afrekening, kunnen zij terecht bij de Federale 
Consumentenombudsdienst: 

E-mail:  klachten@consumentenombudsdienst.be 

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen 

 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

24. VRIJE TIJD - VASTSTELLEN VAN HET REGLEMENT VOOR DE INRICHTING EN 
ORGANISATIE VAN DE VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG OP SCHOOLDAGEN 

De gemeenteraad stelt het reglement voor de inrichting en organisatie van de voor- en 
naschoolse opvang op schooldagen vast. 

 

De voorzitter leidt het punt in. 

 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De gemeenteraad,  

 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41 

 

Juridisch kader 

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de bepaling van de begrippen 
gezondheidstoezicht en 

sociale voordelen van 24 juli 1991 

 

Omzendbrief wat betreft gezondheidstoezicht en sociale voordelen van 25 juli 1991 

 

Decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau van 30 november 
2007 

 

Motivering 

Naar aanleiding van de implementatie van online registreren en inschrijven in i -School, 
worden de reglementen voor de verschillende opvang- en vakantie-initiatieven van de 
gemeente hervormd. 

Het reglement voor de inrichting en organisatie van de voor- en naschoolse opvang op 
schooldagen, zoals hier vastgesteld, zal bekend gemaakt worden op de webtoepassing van 
de gemeente. Op dezelfde dag als deze bekendmaking brengt het bestuur de 
toezichthoudende overheid op de hoogte. 

 

mailto:klachtendienst@kindengezin.be
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Besluit 

 

Artikel 1: De gemeenteraad stelt het reglement voor de inrichting en organisatie van de 
voor- en naschoolse opvang op schooldagen, zoals beschreven in de bijlage, vast. 

Artikel 2: Het reglement voor de inrichting en organisatie van de voor- en naschoolse 
opvang op schooldagen van de gemeente Oosterzele van 23 maart 2016 wordt opgeheven 
met ingang van 01 september 2019. 

 

BIJLAGE 

Reglement voor de inrichting en organisatie van de voor-en naschoolse opvang op 
schooldagen 

 

Artikel 1: Engagementen van gemeente Oosterzele 

 

§1- Gemeente Oosterzele stelt opvangpersoneel ter beschikking ten voordele van de 
verschillende onderwijsnetten in Oosterzele voor de voor- en naschoolse opvang van 
kinderen op schooldagen.  

 

§2 - De opvang gebeurt in de school ter plaatse in (een) ruimte(s) die daarvoor worden 
voorzien. Indien de opvang van kinderen op een andere locatie gebeurt dan de school waar 
het kind school loopt, dan staat de school zelf in voor het vervoer van de kinderen. 

 

§3-  De opvang ’s morgens vangt aan om 7 uur en loopt tot 15 minuten voor de start van de 
lessen. De opvang ’s avonds vangt aan 15 minuten na de lessen en stopt om 18 uur. 

 

§4- De hoofdtaken van de begeleid(st)ers zijn: 

1. toezicht houden op de kinderen conform de schoolafspraken 

2. noteren van aanwezigheden van de kinderen in het door de gemeente voorziene 
registratiesysteem 

3. communicatie met directie en leerkrachten bij moeilijkheden, bij opmerkingen 
van ouders en bij defecten en beschadiging 

 

§5- Voor de verwerking en opvolging van de administratie biedt de Gemeente volgende 
diensten aan: 

1. het ter beschikking stellen van een registratiesysteem, van tablets en van het 
onderhoud ervan 

2. de contacten met de leverancier in geval van problemen 

3. het rechtzetten van eventuele fouten in de registratie 

4. de facturatie en betalingsopvolging (uitzondering: artikel 2 §7 van dit reglement)  

5. online ter beschikking stellen van fiscale attesten voor de betaalde bedragen 
(uitzondering: artikel 2 §7 van dit reglement) 
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§6- De begeleid(st)ers zijn verantwoordelijk voor een correct en voorzichtig gebruik van 
de ter beschikking gestelde tablet. Zij bergen de tablet dagelijks op in de door de scho ol 
voorziene ruimte. 

 

§7- Bij afwezigheid van een begeleid(st)er voorziet de Gemeente in vervanging vanaf de 
6de werkdag. 

 

§8- De Gemeente geeft de schooldirecties de kans betrokken te worden bij de selecties en 
evaluaties van de begeleid(st)ers van hun school. 

 

§9- De gemeente betaalt aan elk niet-gemeentelijk onderwijsnet waar de voor- en 
naschoolse opvang gebeurt 0,10 euro voor elk eerste kind van een gezin per begonnen 
half uur dat het kind in de opvang verblijft. De afrekening aan elk onderwijsnet gebe urt 
per schooljaar. 

 

Artikel 2: Engagementen van de Oosterzeelse scholen 

 

§1- De scholen stellen ter plaatse een geschikte opvangruimte (binnen- en buitenruimte) ter 
beschikking en staan in voor de verwarming en het onderhoud ervan. 

 

§2- Het sanitair is gemakkelijk bereikbaar vanaf de opvangruimte. 

 

§3- EHBO-materiaal en een telefoon (bij voorkeur een looptelefoon) zijn aanwezig in de 
opvangruimte alsook een lijst met noodnummers. 

 

§4- De scholen stellen een minimum aan speelmateriaal ter beschikking. 

 

§5- De scholen bieden de begeleid(st)ers ondersteuning wat betreft pedagogische aanpak en 
communicatie met de ouders. De scholen engageren zich om de schoolafspraken, nuttige info 
en communicatiewijze naar de ouders toe door te geven aan de begeleid(st)er. 

 

§6- Voor de goede werking van het registratiesysteem bieden de scholen volgende 
ondersteuning: 

1. De scholen helpen de begeleid(st)ers bij het gestructureerd registreren van elk kind 
voor de avondopvang.  

2. De scholen zorgen voor een opbergruimte of kast waarin de tablet van de opvang 
beveiligd tegen diefstal kan opgeborgen worden en die de begeleider volledig kan 
afsluiten. Anderen, met uitzondering van de directeur, hebben geen toegang tot deze 
opbergruimte of kast. 

3. De scholen zorgen ervoor dat de ouders, bij de eerste inschrijving van hun kind in de 
school, zich verplicht registreren op de online toepassing voor de opvang. 

4. De scholen informeren de ouders correct over de opvang via hun eigen infokanalen 
en met behulp van de infofolder die de gemeente ter beschikking stelt. 
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§7- Bij afwezigheid van een begeleid(st)er voorzien de scholen in vervanging gedurende de 5 
eerste werkdagen. In die periode mag de school zelf de opvang factureren en mag de school  
de ouderbijdragen houden om de gedane kosten te dekken. De school voorziet voor die 
periode zelf de fiscale attesten voor de ouders. 

Indien meerdere begeleid(st)ers in de school werken en  1 van de begeleid(st)ers is afwezig 
en wordt vervangen door de school, dan : 

1. mag de school facturen voor de kinderen die in een aparte groep worden 
opgevangen door de vervangende begeleid(st)er  

2. of, indien de vervangende begeleid(st)er samen met een vaste begeleid(st)er de 
opvang doet, mag de school de opvang factureren van alle kinderen tijdens het 
betreffende opvangmoment, maar stort maximum 2 maanden nadien een gedeelte 
door naar de Gemeente. Het door te storten bedrag is gelijk aan het volledige bedrag 
gedeeld door het totaal aantal voorziene begeleid(st)ers maal het aantal 
begeleid(st)ers dat dan nog in dienst is van de Gemeente. In dit geval geeft de school 
een overzicht van het aantal gefactureerde halve uren opvang per dag door aan de 
Gemeente. 

 

Artikel 3: Ouderbijdrage en betaling 

De tarieven en de inningswijze voor de voor- en naschoolse opvang op schooldagen worden 
door de gemeenteraad in een afzonderlijk retributiereglement vastgelegd. 

 

Artikel 4: Opvanguren voor- en naschoolse opvang op schooldagen 

De kinderen kunnen terecht in de voor- en naschoolse opvang op volgende tijdstippen: 

• Vooropvang: 

vanaf 7 uur tot een kwartier voor aanvang van de lessen 

• Naschoolse opvang: 

vanaf een kwartier na het einde van de lessen tot 18 uur 

 

Artikel 5: Verzekering 

§1- De verzekering van de begeleid(st)ers is opgenomen in de gemeentelijke polissen 
‘algemene burgerlijke aansprakelijkheid’ en ‘collectieve verzekering tegen lichamelijke 
ongevallen’. 

 

§2- De kinderen worden via de schoolpolissen van de verschillende scholen verzekerd tijdens 
de opvang. Elke schoolpolis dekt tevens de lichamelijke ongevallen van huis naar opvang en 
omgekeerd. De scholen erkennen de opvang daarbij als een schoolse activiteit. 

 

Artikel 6: Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking op 1 september 2019.  

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 
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25. ONDERWIJS - GOEDKEUREN VAN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 
'KUNSTKUUR' TUSSEN HET GEMEENTELIJK BASISONDERWIJS EN HET 
KUNSTONDERWIJS (SAMWD) 

Er werd een subsidieproject ingediend bij OVSG voor een lokaal samenwerkingsinitiatief 
tussen het gemeentelijk basisonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs. Hierbij wordt 
getracht het cultureel bewustzijn en de culturele expressie van de betrokken leerlingen 
versterken op een muzische manier.  

Op die manier willen we leerlingen basisonderwijs die blijk geven van artistieke 
interesses en aanleg naar het deeltijds kunstonderwijs bevorderen.  

De activiteiten worden gegeven door docenten van het deeltijds kunstonderwijs, de 
personeelskosten worden volledig gedekt door de subsidie. Er zijn dus geen extra kosten 
voor het gemeentebestuur. 

 

De voorzitter leidt het punt in. Schepen Marleen Verdonck licht het agendapunt verder 
toe. 

 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De gemeenteraad, 

 

Bevoegdheid 

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 40 en 41. 

 

Juridisch kader 

Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs, hoofdstuk 8.  

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2018 betreffende de lokale 
samenwerkingsinitiatieven tussen scholen voor basis- en secundair onderwijs, 
instellingen voor hoger onderwijs en de academies voor deeltijds kunstonderwijs.  

 

Verwijzingsdocumenten 

Goedkeuring aanvraag Kunstkuur Geluksvogels - Vrije Basisschool Leeuwergem - Velzeke 

Goedkeuring aanvraag Kunstkuur Attractie en Connectie - GO! Basisschool KA Zottegem 

Goedkeuring aanvraag Kunstkuur Iedereen een ster - Gemeentelijke Basisschool SBS 
Erwetegem – De Kleine Planeet Zottegem 

Goedkeuring aanvraag Kunstkuur Vele pluimen maken sterke vleugels – GILO Oosterzele 

Geen goedkeuring aanvraag Kunstkuur Flashboem - GO! Basisschool De Leefschool 
Oosterzele 

Samenwerkingsovereenkomst Vrije Basisschool Leeuwergem – Velzeke 

Samenwerkingsovereenkomst Basisschool KA Zottegem 

Samenwerkingsovereenkomst De Kleine Planeet Zottegem. 

Samenwerkingsovereenkomst GILO Oosterzele. 

 

Motivatie 
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Vanaf het schooljaar 2019-2020 kunnen lokale samenwerkingsinitiatieven georganiseerd 
worden tussen academies en scholen voor basisonderwijs, secundair of hoger onderwijs.  

Die samenwerkingsinitiatieven realiseren de volgende doelstellingen: 

1° het cultureel bewustzijn en de culturele expressie van de betrokken leerlingen 
basisonderwijs versterken. 

2° het toeleiden van leerlingen basisonderwijs die blijk geven van artistieke interesse en 
aanleg naar het deeltijds kunstonderwijs bevorderen, in het bijzonder leerlingen uit 
scholen met een meerderheid van leerlingen die beantwoorden aan de 
leerlingenkenmerken, vermeld in artikel 78, § 1, 1°, van het decreet basisonderwijs van 
25 februari 1997 en de gelijkekansenindicatoren, vermeld in artikel 225, § 1, van de 
Codex Secundair Onderwijs. 

Om deze samenwerking te stimuleren is via het project Kunstkuur ondersteuning 
voorzien onder de vorm van extra uren voor het DKO en werkingsmiddelen.  

Aan een dergelijk lokaal samenwerkingsinitiatief moet ten minste één academie en één 
school voor basisonderwijs deelnemen. 

De heer Andy Dhondt, directeur van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans 
diende 5 aanvragen in voor het project Kunstkuur, hiervan werden 4 aanvragen 
goedgekeurd. 

Stad Zottegem wil vanaf schooljaar 2019-2020 met haar Stedelijke Academie voor 
Muziek, Woord en Dans een samenwerking voor drie jaar aangaan met volgende 
onderwijsinstellingen: 

- Vrije Basisschool Leeuwergem – Velzeke 
- Basisschool KA Zottegem 
- De Kleine Planeet Zottegem 
- GILO Oosterzele 

De schoolbesturen van alle betrokken instellingen moeten een 
samenwerkingsovereenkomst afsluiten die de volgende elementen bevat:  

1° de planning van de leeractiviteiten. 

2° de wederzijdse verantwoordelijkheden van de deelnemende scholen en academie voor 
de algemene coördinatie en het ter beschikking stellen van personeelsleden, 
schoolinfrastructuur, leermiddelen, materiaal en vervoer.  

De samenwerkingsovereenkomst zal slechts effectief uitwerking hebben op 1 september 
2019. 

 

Besluit 

 

Artikel 1. De gemeente Oosterzele gaat een lokaal samenwerkingsinitiatief aan tussen de 
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Zottegem en GILO Oosterzele.  

Artikel 2. Keurt het ontwerp van samenwerkingsverband goed dat als bijlage bij dit 
besluit is gevoegd. De samenwerkingsovereenkomst gaat in op 1 september 2019.  
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BIJLAGE 

 

 

Overeenkomst  

Lokaal Samenwerkingsinitiatief  

Deeltijds Kunstonderwijs / Basisonderwijs  

 

 

Tussen de hierna vermelde schoolbesturen, vertegenwoordigd zoals nader aangeduid, is 
overeengekomen een samenwerkingsovereenkomst te sluiten volgens de toepasselijke 
bepalingen van het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs 
(hierna decreet DKO) en het Decreet Lokaal Bestuur: 

 

 de stad Zottegem, 
vertegenwoordigd door Peter Lagaert, voorzitter van de gemeenteraad en Koen 
Codron, algemeen directeur, 

 

 de gemeente Oosterzele, 
vertegenwoordigd door Hilde De Sutter, voorzitter van de gemeenteraad en Borchert 
Beliën, algemeen directeur, 
 

Voormelde partijen hebben de inhoud van deze overeenkomst vastgesteld als volgt:  

 

 

Titel 1: Partijen, doel en duur van het samenwerkingsinitiatief 

 

1.1.1 Art. 1 Partijen 

§1. Het lokaal samenwerkingsinitiatief bestaat uit de volgende onderwijsinstellingen:  

 

- Stedelijke Academie Muziek Woord Dans, Firmin Bogaertstraat 12, 9620 Zottegem;  

-  GILO Oosterzele, Geraardsbergsesteenweg 69 – 71, 9860 Oosterzele 

 

1.1.2 Art. 2 Doel 

§1. Het lokaal samenwerkingsinitiatief heeft de volgende doelstellingen conform artikel 
136, eerste lid van het Decreet DKO: 

1° het cultureel bewustzijn en de culturele expressie van de betrokken leerlingen 
versterken; 

2° het toeleiden van leerlingen basisonderwijs die blijk geven van artistieke interesse en 
aanleg naar het deeltijds kunstonderwijs bevorderen, in het bijzonder leerlingen uit 
scholen met een meerderheid van leerlingen die beantwoorden aan: 

- de leerlingenkenmerken, vermeld in artikel 78, § 1, 1°, van het decreet 
basisonderwijs van 25 februari 1997; 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15223#1085884
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12254#1009859
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- de gelijke kansen indicatoren, vermeld in artikel 225, § 1, van de Codex Secundair 
Onderwijs. 

 

1.1.3 Art. 3 Duur 

§1. De samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten voor drie schooljaren en gaat in op 
1 september 2019. 

 

§2. De samenwerkingsovereenkomst wordt van rechtswege ontbonden wanneer de 
minister op advies van de onderwijsinspectie beslist om het samenwerkingsinitiatief 
vroegtijdig stop te zetten conform artikel 15 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 
4 mei 2018 betreffende de lokale samenwerkingsinitiatieven tussen scholen voor basis - 
en secundair onderwijs, instellingen voor hoger onderwijs en de academies voor deeltijds 
kunstonderwijs (hierna het Besluit LSI). 

 

§3. Elke partner kan de samenwerking vroegtijdig stopzetten via een aangetekende 
opzegging aan de andere partners die het volgende schooljaar ingaat.  

In dat geval bezorgt het samenwerkingsinitiatief een verslag over de periode van 
samenwerking aan de Canon Cultuurcel van het Departement Onderwijs en Vorming 
(hierna de Canon Cultuurcel) uiterlijk op 30 juni voor het begin van het daaropvolgende 
schooljaar. 

 

 

Titel 2: Planning van de leeractiviteiten 

 

 

1.1.3.1 Art. 4  

De academie kan de leeractiviteiten opgenomen in de jaarplanning vrij inplannen in de loop 
van het schooljaar, na onderhandeling in het lokaal comité en in samenspraak met de 
scholen. Deze leeractiviteiten moeten plaatsvinden tijdens de lessen van het basisonderwijs, 
vermeld in artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 april 1991 tot 
organisatie van het schooljaar in het basisonderwijs en in het deeltijds onderwijs 
georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap; 

o op grond van artikel 48 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 
en  

o op grond van artikel 12 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 
2010.) 

 

 

Titel 3: Algemene coördinatie 

 

1.1.3.2 Art. 5  

§1. Het schoolbestuur van de academie neemt de algemene coördinatie op zich.  

 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14289#1053060
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15221
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§2. De directeur van de Stedelijke Academie voor Muziek Woord Dans Zottegem treedt op 
als contactpersoon voor de Canon Cultuurcel. 

 

 

1.1.3.3 Art. 6 

 

Onverminderd de afspraken over de algemene coördinatie, blijft elk schoolbestuur 
verantwoordelijk voor zijn onderwijsinstelling(en) en voor de personeelsleden die het 
heeft aangesteld. 

 

 

Titel 4: Ondersteuning 

 

1.1.3.4 Art. 7 Basis berekening 

De academie van het lokaal samenwerkingsinitiatief ontvangt jaarlijks van de Vlaamse 
overheid conform artikelen 139-142 Decreet DKO: 

- een puntenenveloppe per deelnemende leerling met een maximaal puntenvolume 
van 35 punten; 

- een werkingsbudget per deelnemende leerling met een maximaal werkingsbudget 
van 1059 euro. 

 

1.1.3.5 Art. 8 Afwijkingen puntenvolume 

Na onderling overleg met de andere partners kan het schoolbestuur van de academie aan 
de Canon Cultuurcel de vraag stellen om meer of minder punten in te zetten in het tweede 
of derde schooljaar. 

 

1.1.3.6 Art. 9 Aanwending 

De academie kan de puntenenveloppe uitsluitend aanwenden voor de organisatie en 
coördinatie van culturele leeractiviteiten voor de deelnemende leerlingen van de 
deelnemende onderwijsinstellingen. 

Het schoolbestuur van de academie richt hiervoor tijdelijke betrekkingen in het ambt van 
leraar in. 

 

Het schoolbestuur van de academie kan het werkingsbudget autonoom aanwenden voor:  

1° materiaalkosten; 

2° vervoerskosten en uitrustingskosten voor het lokale samenwerkingsinitiatief ; 

3° toegangsgelden. 

 

 

Titel 5: Het ter beschikking stellen van schoolinfrastructuur, leermiddelen, 
materiaal en vervoer 
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1.1.3.7 Art. 10 Schoolinfrastructuur 

§1. Elke deelnemende partner stelt de nodige schoolinfrastructuur ter beschikking van 
het samenwerkingsinitiatief. 

 

1.1.3.8 Art. 14 Leermiddelen en materiaal 

§1. Elke deelnemende partner stelt de nodige leermiddelen en materialen ter beschikking 
van het samenwerkingsinitiatief. 

 

1.1.3.9 Art. 15 Gemeenschappelijk gebruik materiaal 

In geval van gemeenschappelijk gebruik van materiaal, blijft dit eigendom van de 
inbrengende partner. De inbrengende partner staat ook in voor het eventueel onderhoud 
en de herstellingen. 

In geval van beschadiging spelen de normale regels inzake verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid (d.w.z. dat de schadeverwekker in principe verantwoordelijk en 
aansprakelijk zal zijn). 

 

 

Titel 6: Praktische afspraken 

 

 

1.1.3.10 Art. 16 Leiding personeelsleden 

De directeur van de academie waar de betrekking reglementair wordt georganiseerd, is 
de leidinggevende van het tijdelijk aangesteld personeelslid in de academie. Dit geldt 
eveneens wanneer het personeelslid zijn opdracht vervult in één van de deelnemende 
onderwijsinstellingen. 

 

1.1.3.11 Art. 17 Toezicht 

§1. De organisatie van het toezicht is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de 
deelnemende partners. Elke deelnemende partner is verantwoordelijk voor de 
organisatie van het toezicht in de eigen betrokken onderwijsinstellingen. In onderling 
overleg kan het toezicht samen met andere betrokken partners worden georganiseerd. Bij 
gebreken in het toezicht gelden de normale aansprakelijkheidsregels.  

§2. Elke leraar of elke persoon belast met het toezicht is aansprakelijk voor de leerlingen 
onder zijn toezicht. Bij gebreken in het toezicht gelden de normale 
aansprakelijkheidsregels. 

 

1.1.3.12 Art. 18 Verzekeringen 

De verzekeringspolissen die elke partner afsluit ten behoeve van zijn leerlingen en 
personeelsleden, gelden eveneens voor de volgende betrokkenen die zich in het 
schoolleven van die partner bevinden):  

- de personeelsleden aangesteld binnen deze overeenkomst; 
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- de deelnemende leerlingen van de deelnemende onderwijsinstellingen; 

 

Het gaat minimaal om:  

- een polis burgerlijke aansprakelijkheid voor de leerlingen, het personeel en de externe 
partners; 

- een polis tegen lichamelijke ongevallen voor de leerlingen; 

- een verzekering rechtsbijstand voor het personeel. 

 

 

Titel 7: Veiligheid, preventie, welzijn  

 

1.1.3.13 Art. 19 Naleving welzijnswetgeving  

§1. Elke deelnemende partner leeft de geldende welzijnswetgeving na en respecteert de 
adviezen van de interne en/of externe diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk. 

 

§2. De preventieadviseurs van de deelnemende partners maken hierover afspraken en 
wisselen de nodige gegevens (bv. risicoanalyses) uit.  

 

§3. Elke deelnemende partner brengt de bezoekende leerlingen, personeelsleden en 
externe partners op de hoogte van zijn welzijnsbeleid. 

 

1.1.3.14 Art. 20 Aankoop materiaal 

De wettelijke opgelegde adviesverlening door de preventiedienst bij aankoop van 
materiaal wordt opgenomen door de preventiedienst van de betrokken partner.  

 

1.1.3.15 Art. 21 Controle gebouwen en werkplaats 

Elke deelnemende partner staat in voor de wettelijke keuringen van installaties en 
toestellen in zijn lokalen die ter beschikking worden gesteld van het 
samenwerkingsinitiatief.  

 

1.1.3.16 Art. 22 Rookverbod 

Er geldt een absoluut en permanent verbod op het roken van producten op basis van 
tabak of van soortgelijke producten. De deelnemende partners brengen in hun 
vestigingsplaatsen rookverbodstekens aan zodanig dat ieder die aanwezig is, er kennis 
van kan nemen. De deelnemende partners doen het nodige om dit rookverbod eveneens 
te handhaven bij gebruik door derden van deze vestigingsplaatsen.  

 

 

Titel 8: Interne kwaliteitszorg 
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1.1.3.17 Art. 23 IKZ 

§1. De academie en de scholen zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 
lokale samenwerkingsinitiatief. Ze gaan na in welke mate de toegekende ondersteuning 
bijdraagt tot het realiseren van de doelstellingen, vermeld in artikel 2. 

§2. De lokale samenwerkingsinitiatieven laten de controle door de onderwijsinspectie 
toe, zoals bepaald in het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs.  

 

1.1.3.18 Art. 24 Jaarverslag 

§ 1. Het schoolbestuur van de academie bezorgt jaarlijks in samenspraak met de 
betrokkenen in het samenwerkingsinitiatief een verslag aan de Canon Cultuurcel uiterlijk 
op 31 juli voor het begin van het daaropvolgende schooljaar waarop de ondersteuning 
betrekking heeft. 

De verslaggeving omvat een inhoudelijk en een financieel verslag. Het financieel verslag 
bevat een overzicht van de gemaakte kosten. 

§2. Dit jaarverslag wordt vooraf aan alle betrokken partners ter beschikking gesteld zodat 
de samenwerking jaarlijks kan worden geëvalueerd. 

 

 

Titel 9: Slotbepalingen 

 

1.1.3.19 Art. 25 

Meer specifieke regels en afspraken kunnen intern worden vastgelegd in elke 
onderwijsinstelling, via een dienstnota. 

Aldus opgemaakt te plaats op datum in       (zoveel exemplaren als er partijen zijn) 
exemplaren waarvan elk der voornoemde partijen erkent één exemplaar te hebben 
ontvangen. 

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

26. ONDERWIJS - VASTSTELLEN VAN HET SCHOOLREGLEMENT 2019-2020 
GEMEENTELIJK BASISONDERWIJS OOSTERZELE 

Een schoolbestuur moet voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement opstellen dat 
de betrekkingen tussen het schoolbestuur, de ouders en de leerlingen regelt. Decretaal 
legt de overheid vast welke elementen minimaal in het schoolreglement opgenomen 
worden. Een inschrijving is slechts rechtsgeldig wanneer de ouders het schoolreglement 
ontvangen en ondertekenen voor akkoord. 

 

De voorzitter leidt het punt in. Burgemeester Johan Van Durme licht het agendapunt 
verder toe. 
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Raadslid Roswitha Gerbosch merkt op dat de in het ontwerpdocument vermelde prijzen 
voor de kinderopvang niet overeenstemmen met hetgeen zopas in voorgaande 
retributiereglementen werd goedgekeurd. Zij vraagt om dit aan te passen.  

 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De gemeenteraad, 

 

Bevoegdheid 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 

 

Juridisch kader 

Gelet het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikelen 11 ter,19,27,28,31,32,33 
en 37 zoals het laatst gewijzigd bij Onderwijsdecreet XXVI van 17 juni 2016 

Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 
betreffende overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering;  

Ministeriële omzendbrief van 10 augustus 2001 betreffende toelatingsvoorwaarden 
leerlingen in het gewoon basisonderwijs 

Ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002 betreffende informatie bij eerste 
inschrijving en schoolreglement 

Ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 betreffende kostenbeheersing in het 
basisonderwijs 

Ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende screening niveau onderwijstaal, 
taaltraject en taalbad in het gewoon lager onderwijs 

Ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende preventieve schorsing, tijdelijke 
en definitieve uitsluiting van leerlingen in het lager onderwijs vanaf 1 september 2014 

 

Vormvereisten 

Het schoolreglement is besproken op de schoolraad van 20 mei 2019.  

 

Motivering 

Een schoolbestuur moet voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement opstellen dat 
de betrekkingen tussen het schoolbestuur, de ouders en de leerlingen regelt. Decretaal 
legt de overheid vast welke elementen minimaal in het schoolreglement opgenomen 
worden. 

Het huidig schoolreglement basisonderwijs, vastgesteld door de gemeenteraad op 20 juni 
2018, is aan actualisatie toe. 

Op 20 mei 2019 is het schoolreglement goedgekeurd door de schoolraad, na 
besprekingen in het schoolteam en na advies van de directie.  

 

Besluit 
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Artikel 1: Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs met inbegrip van de 
infobrochure, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 20 juni 2018, 
wordt opgeheven. 

Artikel 2: Het hierbij gevoegde schoolreglement wordt vastgesteld.  

Artikel 3: De meer specifieke regels en afspraken worden door het college van 
burgemeester en schepenen opgenomen in de infobrochure van de school.  

Artikel 4: Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en de infobrochure wordt bij elke 
inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld 
(op papier of via een elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor 
akkoord. 

 

 

BIJLAGE 

 

 

schoolreglement 

 

 

Mijn kind gaat naar de basisschool 

1. Beginselverklaring neutraliteit 

2. Pedagogisch project 

3. Schoolreglement 

4. Infobrochure 

 
Voorwoord 

 

Beste ouders, 

 

Wij zijn blij u en uw kind(eren) hartelijk te mogen begroeten in onze 
scholengemeenschap. 

 

De ploeg van leerkrachten zal zich ten volle inzetten om zowel de verstandelijke, 
creatieve als fysische ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk te begeleiden.  

 

De gemeentelijke basisschool met zijn drie vestigingsplaatsen wil zich langs deze 
informatiebundel met pedagogisch project, schoolreglement en infobrochure aan u 
voorstellen. 

Een brochure kan nooit de volledige werkelijkheid weergeven. Toch denken wij dat u een 
vrij goed beeld kan maken na het doornemen van dit boekje.  
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U vindt in deze schoolgids heel wat inlichtingen en afspraken in verband met ons 
gemeentelijk onderwijs. Een degelijk en modern onderwijs opbouwen en aanbieden in 
samenwerking met de ouders of grootouders blijft onze eerste zorg.  

 

Er wordt gevraagd dat leerlingen, ouders en personeel zich houden aan de leefregels en 
afspraken die in deze brochure zijn opgesomd en dat zij de consequenties bij het niet 
naleven ervan aanvaarden. 

Stellen zich in de loop van het schooljaar problemen, neem gerust contact op met de 
leerkracht, de directeur, een lid van het schoolbestuur of de ouderraad.  

In de geest van verstandhouding en samenwerking zoeken we dan samen naar een 
oplossing. 

 

Wij hopen dat deze brochure voor u een steun en een hulp mag zijn bij het maken van een 
verantwoorde schoolkeuze voor uw kind. 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens alle kinderen en leerkrachten, 

 

 

Els François 

Directeur 

 

De brochure bestaat uit vier delen:  

1. Beginselverklaring neutraliteit 

2. Het pedagogisch project 

3. Het schoolreglement 

4. De infobrochure 

 

Enkel wat decretaal is opgelegd, is opgenomen in het deel ‘schoolreglement’. De overige 
afspraken staan in de infobrochure. Beide worden door de ouders ‘voor akkoord‘ 
ondertekend. 

 

BEGINSELVERKLARING NEUTRALITEIT VAN HET STEDELIJK EN GEMEENTELIJK 
ONDERWIJS 

Het onderwijs van steden en gemeenten is een openbare dienst en moet per definitie 
beantwoorden aan de principes van neutraliteit. Deze principes worden vastgelegd in een 
lokaal pedagogisch, agogisch of artistiek project, in het schoolreglement en in het 
schoolwerkplan. Ook voor de onderwijspraktijk (keuze van leerplannen en leermethodes) 
zijn ze richtinggevend. Schoolbesturen, schoolteams, cursisten, leerlingen en ouders 
stemmen hiermee in en dragen de neutraliteit van het stedelijk en gemeenteli jk onderwijs 
mee uit. 
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1.2 wettelijk kader 

Open voor iedereen 

Scholen, centra en academies zijn toegankelijk voor iedereen die van hun aanbod wil 
genieten volgens artikel 6bis van de Schoolpactwet van 29 mei 1959. Dit artikel bepaalt 
dat een officiële school ‘een open karakter heeft door open te staan voor alle leerlingen, 
ongeacht de ideologische, filosofische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de 
leerlingen’. 

Belgische Grondwet en Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van 
het Kind 

Scholen, centra en academies respecteren in hun werking de internationaalrechtelijke en 
grondwettelijke beginselen inzake de rechten van de mens en van het kind.  

Democratisch burgerschap versterken 

Scholen, centra en academies respecteren de principes van de democratische rechtsstaat 
en versterken deze door hun aanbod, door de manier waarop ze zich organiseren, door 
een participatieve cultuur te stimuleren en door zelf model te staan voor een 
democratische samenleving. 

1.3 actief pluralisme 

Verbondenheid stimuleren 

Scholen, centra en academies gaan uit van de gemeenschappelijke waarden, 
overtuigingen, aspiraties … die mensen met elkaar delen, over en door alle mogelijke 
verschillen heen. Tegelijk spreken ze hun verwachtingen hieromtrent uit tegenover 
leerlingen, ouders en cursisten. Ze maken in hun curriculum plaats voor 
gemeenschappelijke waarden. Door hun aanpak stimuleren ze de verbondenheid tussen 
mensen in hun eigen leer- en leefgemeenschap en in de samenleving. 

Diversiteit erkennen en respecteren 

Scholen, centra en academies erkennen en respecteren de diversiteit bij hun leerlingen en 
cursisten op het vlak van filosofische, levensbeschouwelijke en religieuze overtuiging, 
sociale, etnische en talige achtergrond, nationaliteit, huidskleur, gender en seksuele 
voorkeur. Tegelijk stellen ze duidelijk de verwachting dat leerlingen, ouders en cursisten 
de aanwezige verschillen eveneens respecteren, dat ze bereid zijn te luisteren naar elkaar 
en begrip opbrengen voor andere opvattingen. 

Diversiteit als meerwaarde benutten 

Voor het realiseren van hun doelen vertrekken scholen, centra en academies van de 
meerwaarde die diversiteit biedt. Als dat mogelijk en relevant is, spelen ze in op de 
verschillen tussen leerlingen en cursisten door hun aanpak en door het aanbieden van 
inhoud (curriculum). Ze doen dat onder meer door een kritische dialoog tussen 
levensbeschouwingen en overtuigingen te stimuleren.  
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1.4 Lokaal verankerd, open op de wereld en op de toekomst 

Lokale verankering 

Scholen, centra en academies zijn sterk verweven met de lokale overheid en omgeving. Ze 
gaan actief op zoek naar samenwerking met andere scholen, buurtbewoners, (groot-
)ouders, socio-economische partners of andere partners uit de wijk-, sport-, welzijns-, 
jeugd- en cultuursector. 

Wereldburgerschap 
Scholen, centra en academies zijn niet alleen verankerd in de lokale gemeenschap, maar 
ze staan ook open voor een wereld gekenmerkt door globalisering en 
internationalisering. 

Duurzaamheid 
Scholen, centra en academies erkennen de noodzaak om met het oog op de toekomst 
ecologisch duurzame en gezonde keuzes te maken en ze vertalen die overtuiging in hun 
aanbod en in hun manier van werken. 

PEDAGOGISCH PROJECT 

1.5 GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE SITUERING VAN DE ONDERWIJSINSTELLING 

 

Onze school is een basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. Het 
schoolbestuur is het gemeentebestuur van Oosterzele.  

Als openbare instelling staat onze school open voor alle kinderen, welke ook de 
levensopvattingen van hen en van de ouders mogen zijn. 

De vrije keuze van het levensbeschouwelijk vak is gewaarborgd.  

Het onderwijs dat binnen onze school door de leraren wordt aangeboden past in het 
kader van richtlijnen, vastgelegd door het schoolbestuur in een door haar erkend 
pedagogisch project. 

Dit pedagogisch project bepaalt de aard van het onderwijsaanbod binnen onze school. 
Van de leerkrachten wordt verwacht dat ze volgens de richtlijnen van dit pedagogisch 
project onderwijs verschaffen. Alle andere onderwijsparticipanten worden verondersteld 
het pedagogisch project te respecteren. 

Beslissingen inzake gemeentelijk onderwijs, rekening houdend met de vigerende 
onderwijswetgeving, behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. Het 
gemeentebestuur, als schoolbestuur, heeft dus een verregaande autonomie inzake 
vormgeving en inhoud van haar gemeentelijk onderwijs. Het pedagogisch project geeft 
vorm aan deze autonomie. Het is een uitermate belangrijk gegeven en een voortdurende 
verantwoordelijkheid van een democratisch verkozen gemeenteraad. 

1.6  

1.7 HET PEDAGOGISCH PROJECT  

 

Als officieel gesubsidieerde basisschool met een hoofdschool en twee vestigingsplaatsen 
hebben wij in de regio een lange traditie van opvoeding en onderwijs. Ingebed in de 
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lokale gemeenschap streven wij naar een open en pluralistische school, toegankelijk voor 
zo’n ruim mogelijk publiek. 

Elk kind staat centraal. We leggen de klemtoon op de mogelijkheden van elk kind. Als 
school creëren we een leeromgeving die kinderen aanmoedigt en waarin ze de nodige 
zorg en aandacht krijgen waarop ze recht hebben. Op onze school krijgen de kinderen de 
kans zich evenwichtig en zelfstandig te ontplooien. 

Zonder in grote woorden te vervallen willen we het kind een veelzijdige vorming bieden 
met oog voor alle aspecten van het menselijk handelen. Dit houdt in dat we de morele-
godsdienstige, de cognitieve, de psychomotorische, de dynamisch-affectieve, de sportieve, 
de sociale en de culturele opvoeding in evenwicht trachten te houden.  

In de school willen we dat de kinderen ‘het leren’ aangenaam en aantrekkel ijk vinden. 

De school vormt een onmisbare schakel tussen gezin en maatschappij. Ze begeleidt het 
kind in zijn groei naar volwassenheid zodat het optimaal kan functioneren in de 
samenleving.  
Het relationele, het omgaan met elkaar en met de wereld om zich heen is noodzakelijk. 
Naast het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes leren we de kinderen ook 
open staan voor wat gebeurt in de maatschappij, zowel op het levensbeschouwelijk, 
politiek, sociaal, cultureel en wetenschappelijk vlak. Het kind leert dit op zijn niveau 
benaderen en er een mening over te vormen en te formuleren. Zo trachten we als school 
de kinderen te vormen tot kritische mensen die klaar zijn om in onze maatschappij te 
stappen. 

Onze school is een leefgemeenschap waar rust heerst en waar duidelijke afspraken en een 
respectvolle houding het klimaat bepalen. 

Samen met alle participanten willen we dit als team nastreven. 

1.8  

1.9 ANALYSE VAN HET PEDAGOGISCH PROJECT  

 

Kenmerken van goed basisonderwijs zijn : 

➢ samenhang 

➢ totale persoonlijkheidsontwikkeling 

➢ zorgverbreding 

➢ actief leren 

➢ continue ontwikkelingslijn 

 

Deze kenmerken vinden we terug in de visie op basisonderwijs bij de leerplannen van 
OVSG die de school gebruikt. 
 

Uitgaande van deze kenmerken is het pedagogisch project van onze school gebaseerd op 
vier componenten: 

 

1. Wij stellen het kind centraal 
 

2. Wij vormen het totale kind 
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3. Wij willen kritische mensen vormen die openstaan voor en zich een mening 
kunnen vormen over wat reilt en zeilt in de maatschappij om uiteindelijk een goed 
persoonlijk en maatschappelijk functioneren te bereiken.  
 

4. Wij willen ons als team inzetten om gelijke kansen te creëren voor alle leerlingen 
van onze school. 

 

HET KIND CENTRAAL  

Het kind ‘centraal’ stellen, betekent voor ons dat de behoeften en specifieke talenten 
(interesses en bekwaamheden) het uitgangspunt van ons onderwijs moet zijn. We 
bedoelen hiermee dat, zowel voor het cognitieve, het culturele, het affectieve, het morele,  
het godsdienstige en het sociale aspect, het onderwijs inspeelt op de leefwereld en de 
interessesfeer van de leerling.  

Naast het behandelen van de leerstof is het opwekken van interesses en motivering 
uiterst belangrijk voor de zelfontplooiing van het kind. We doen dit telkens vanuit 
realistische en betekenisvolle situaties. 

 

Peter Petersen formuleerde het vijftig jaar geleden helder : “naast leren zijn er nog drie 
fundamentele levensvormen namelijk spreken, spelen en vieren.”  

Wie het kind centraal stelt, geeft deze vier levensvormen in zijn opvoeding en onderwijs 
evenwichtige kansen. 

 

Als we deze levensvormen effectief centraal stellen, kunnen we veel activiteiten niet 
beoordelen met punten. Het grote belang dat ouders nu hechten aan punten zal erdoor 
gerelativeerd worden.  

‘Het kind centraal’ stellen, zal ons doen begrijpen dat het niet goed is voor het kind steeds 
maar te horen : 

 

➢ Je bent er nog niet, je had er al moeten zijn; 

➢ Je kunt het nog niet en je had het al moeten kunnen; 

➢ Je zult het wel nooit beter kunnen, je hebt nog veel te leren 

 

Positieve benadering voedt de zelfontplooiing van elk kind.  

 

HET TOTALE KIND VORMEN 

Basisvorming in de kleuterschool en de lagere school verwijst naar een harmonische 
ontplooiing van alle componenten van de persoonlijkheid : het morele, het godsdienstige, 
het psychomotorische, het dynamisch-affectieve, het sociale en het cognitieve. 

We willen onze leerlingen een aantal waarden meegeven om tot volle ontplooiing te 
komen in onze huidige samenleving. 

 

1. Levensbeschouwing: moreel – godsdienstig 
 
In ‘La vocation de la vie sociale’ rubriceert de Franse socioloog Gurvitch de 
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levenswaarden in vier lagen : 
 

➢ Bovenlaag: materiële en stoffelijke waarden 

➢ De tweede laag: sociale relaties 

➢ De derde laag: uitwendige normen, de leefregels 

➢ De diepste laag: innerlijke levenswaarden 

 

Het zijn deze waarden die ons leven een diepere zin geven : het ware, het schone, 
het goede, het godsdienstige met het oog op persoonlijk geluk.  

 

In de huidige maatschappij merken we dat de twee bovenste lagen, en vaak alleen 
de eerste, door veruit het grootste deel van de samenleving tot fundamentele 
waarden worden gezien.  

Alle energie gaat naar het najagen van materiële welstand en sociale standing. Het 
is nodig dat we als opvoedende gemeenschap het morele en godsdienstige een 
plaats geven in het maatschappijbeeld dat we willen nastreven.  
 

2. Psycho-motoriek 
 
Het ontwikkelen van psychomotorische vaardigheden bij alle kinderen is een 
belangrijke opdracht van de basisschool. De school moet er voldoende aandacht en 
tijd aan besteden.  
Het geregeld inschakelen van psychomotorische oefeningen moet de 
bewustmaking, de beheersing en het op elkaar afstemmen van ook fijnere 
lichaamstraining tot doel hebben. Het aankweken van een aantal goede 
hygiënische gewoontes en een intensieve lichaamstraining via de lessen 
lichamelijke opvoeding  en naschoolse sportactiviteiten vinden wij belangrijk. Ook 
aandacht voor de geestelijke gezondheidszorg dringt zich op. Een gezonde geest in 
een gezond lichaam. 
 

3. Dynamisch-affectief 
 

Met het dynamisch-affectieve wordt het hele domein van de gevoelens, de 
motivatie, de interesses, attitudes en waardepatronen bedoeld. 
In ieder mens leeft een openheid aan waarden. Iedereen ontwikkelt het vermogen 
om zich in te zetten voor al wat het leven verruimt, zinvol en waardevol maakt 
voor zichzelf en voor anderen. 
 
De vorming van  het dynamisch-affectieve is gericht op alles wat wil en gevoel 
betreft , op het geheel van strevings- en affectieve aspecten.  Deze zijn kenmerkend 
voor alles wat de individuele mens in zijn gedragingen drijft.  

 

4. Cognitief 
 
De verstandelijke vorming van de kinderen blijft nog steeds een belangrijke peiler 
in het onderwijs. 
Het kind leert er informatie verwerken en intellectuele vaardigheden ontwikkelen. 
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Deze leren ze op verschillende wijze hanteren en toepassen.  
 
Bij de ontwikkeling hiervan moet de aandacht gaan naar diverse vormen van het 
intellectueel functioneren : 
 

➢ Het verwerven en bewerken van informatie en kennis in de brede zin van 
het woord 

➢ Het geheugen trainen 

➢ Het toepassen van de verworven informatie in nieuwe situaties die voor het 
kind betekenisvol zijn en afgestemd zijn op hun leef- en belevingswereld 

➢ Het creatief denken stimuleren met het oog op de verscheidenheid van 
oplossingswegen en het kritisch denken.  

 

We streven ernaar leren en doen optimaal te laten samenvloeien. Hierdoor wordt 
leren een actief en constructief proces. Het kind leert zelfstandig denken en op zijn 
niveau eigen verantwoordelijkheden nemen. 

  

5. Sociaal 
 
Een kind behoort vooral te leren en te leren samenleven. Wij willen aandacht geven 
aan het sociale aspect van de opvoeding en een bijdrage leveren tot de sociale 
ontwikkeling van ieder kind.  

 
Meer aandacht besteden aan de maatschappelijke bewustwording en sociale 
vaardigheden vinden wij belangrijk. Sociale interacties vormen de basis voor de 
volwaardige en evenwichtige ontwikkeling van de mens. Het individuele en het sociale 
smelten in eenheid samen.  
 
We willen mensen vormen die eerbied hebben voor de ander, die verdraagzaam zijn, 
die zin hebben voor samenwerking en verantwoordelijkheid, die rechtvaardig en 
eerlijk zijn, die hulpvaardig en solidair zijn, die liefhebben, die communicatief zijn, die 
hoffelijk en wellevend zijn, die vriendschappelijk zijn en de vaardigheid bezitten om 
conflicten op een geweldloze manier op te lossen.  
 
Wij willen als school voor de kinderen een veilige haven zijn waarin zij zich gelukkig 
en gewaardeerd voelen. Hierdoor kunnen kinderen zelfvertrouwen krijgen zodat ze 
anderen met een open geest en zonder vooroordelen leren appreciëren.  
 
Daarom is het als onderwijs belangrijk om de grenzen open te gooien en Europees, ja 
zelfs mondiaal, multicultureel georiënteerd te zijn.  
 

KRITISCHE MENSEN  

We willen voor de kinderen de nodige ruimte scheppen zodat ze de wereld kunnen 
verkennen, beleven en vorm geven op een creatieve wijze. Waar het kind creatief nieuwe 
wegen mag verkennen en beproeven, leert het hoe waardevol zijn inspiratie en 
persoonlijke inbreng kan zijn in het omgaan met mensen en dingen.  

 
Het kind mag vragen stellen en antwoorden geven die het persoonlijk belangrijk vindt. 
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Door een steeds hernieuwde confrontatie met de realiteit en tevens met wat anderen 
reeds hebben ervaren en meegedeeld, zal het kind ondervinden dat zijn creativiteit ook 
het luisteren naar de realiteit insluit.  

Creativiteit en kritische zin gaan hand in hand. Ze hebben elkaar nodig en bouwen elkaar 
op. 

 

1.10 DE INZET VAN HET TEAM  

 

Samen met alle participanten, het schoolbestuur, de leerkrachten, de ouders, de kinderen, 
het administratief – en onderhoudspersoneel willen we deze doelstellingen realiseren. 
We werken aan een sfeer van menselijke nabijheid en wederzijds begrip en vertrouwen.  
 

De school is een leefgemeenschap waar rust heerst in plaats van geweld en waar 
duidelijke afspraken en een respectvolle houding het klimaat bepalen en waarin elke 
groep zijn taak en verantwoordelijkheid heeft. 
 

Steunend op deze elementen streeft de school naar kwaliteit. De teamleden staan vanuit 
een positieve ingesteldheid open voor vernieuwing en professionele ontwikkeling. 
Daarbij aarzelen ze niet om van elkaar te leren. Uiteraard dringt zich hiervoor een goede 
overlegcultuur op. Leerkrachten dienen oog te hebben voor kwaliteitszorg en 
verbetering. Deze zorg kan pas slagen als ze gedragen wordt door het volledige team, 
gecoacht door de directeur die nascholing en permanente vorming stimuleert  en 
coördineert. Via begeleiding kan de teamleider de individuele leerkracht waarderen en 
bevestigen met als doel het professioneel rendement te vergroten. Het beter functioneren 
van de leerkracht komt zo niet enkel de ontwikkeling van het kind ten goede maar ook de 
relatie met de overige participanten.  

 

1.11 TOT SLOT 

Elke school heeft haar eigen karakter. Doorslaggevend is het feit dat kinderen zich echt 
‘thuis’ voelen op school.  

We streven ernaar dat onze school een plaats is waar kinderen graag vertoeven. Pas als 
een kind zich veilig, gelukkig en gewaardeerd voelt, krijgt het vleugels bij alles wat er in 
het verdere leven te leren valt. 

 

SCHOOLREGLEMENT 

1.12 Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen 

Artikel 1  

Het schoolreglement regelt de verhouding tussen leerlingen en hun ouders enerzijds en 
de school/het schoolbestuur anderzijds. 

Artikel 2 
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De ouders ondertekenen het schoolreglement, de infobrochure en het pedagogisch 
project van de school voor akkoord. Dit is een inschrijvingsvoorwaarde. 

De infobrochure (in het bijzonder de personeelspuzzel) wordt jaarlijks, bij aanvang van 
het nieuwe schooljaar, aangepast.  

Het schoolreglement wordt door de directeur voorafgaand aan elke inschrijving van de 
leerling schriftelijk of via elektronische drager en met toelichting, indien de ouders dit 
wensen (schoolwebsite, e-mail, …) ter beschikking gesteld. Bij elke wijziging van het 
schoolreglement informeert de directeur de ouders schriftelijk of via elektronische 
drager en met toelichting, indien de ouders dit wensen. De ouders verklaren zich opnieuw 
schriftelijk akkoord. Indien de ouders zich met de wijziging niet akkoord verklaren, dan 
wordt aan de inschrijving van het kind een einde gesteld op 31 augustus van het lopende 
schooljaar. De school vraagt de ouders of ze ook een papieren versie van het 
schoolreglement en/of eventuele wijzigingen wensen en stelt deze ter beschikking.  

Artikel 3 

Dit schoolreglement eerbiedigt de internationaalrechtelijke en grondwettelijke 
beginselen inzake de rechten van de mens en van het kind in het bijzonder.  

Artikel 4 

Voor de toepassing van dit schoolreglement wordt verstaan onder:  

 

1° Aangetekend: met aangetekende brief of tegen afgifte van een gedateerd 
ontvangstbewijs. 

 

2° Extra-murosactiviteiten: activiteiten van één of méér schooldagen die 
plaatsvinden buiten de schoolmuren en worden georganiseerd voor één of 
meer leerlingengroepen. 

 

3° Klassenraad: team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur 
samen de verantwoordelijkheid draagt of zal dragen voor de begeleiding 
van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of individuele 
leerling. 

 

4° Leerlingen: de kinderen die regelmatig zijn ingeschreven in de basisschool.  

 

5° Regelmatige leerling: 

- voldoet aan de toelatingsvoorwaarden of wijkt hiervan wettelijk af 

- is slechts in één school ingeschreven, behalve als het kind ingeschreven 
is in een ziekenhuisschool (type 5) 

- is aanwezig en neemt deel aan de onderwijsactiviteiten, behalve bij 
gewettigde afwezigheid of wettelijke vrijstelling (deelname aan een 
taalbad wordt als zodanig beschouwd) 

6° Toelatingsvoorwaarden: 

Om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs moet een kind ten minste twee en een 
half jaar oud zijn. Als een kleuter, op het moment van de inschrijving nog geen drie jaar is, 
kan hij in het basisonderwijs slechts toegelaten worden op één van de volgende 
instapdagen:  
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- de eerste schooldag na de zomervakantie;  

- de eerste schooldag na de herfstvakantie;  

- de eerste schooldag na de kerstvakantie;  

- de eerste schooldag van februari;  

- de eerste schooldag na de krokusvakantie;  

- de eerste schooldag na de paasvakantie;  

- de eerste schooldag na Hemelvaart.  

Om in het lager onderwijs toegelaten te worden, moet een leerling zes jaar zijn vóór 1 
januari van het lopende schooljaar én ten minste het voorgaande schooljaar ingeschreven 
zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor 
kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 250 halve dagen aanwezig zijn 
geweest. 

 

Als de kleuter geen 250 halve dagen of meer aanwezig is geweest, dan moet de 
klassenraad zijn toelating geven om te kunnen starten in het lager onderwijs   

De beslissing en motivatie wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk 10 schooldagen na 
de eerste schooldag van september of de inschrijving. 

 

Uitzonderingen: 

- Een leerling die een jaar te vroeg wil instappen in het lager onderwijs (5 
jaar ten laatste op 31 december van het lopende schooljaar) wordt enkel 
ingeschreven, na advies van het CLB en na toelating van de klassenraad. 
Het beslissingsrecht van de ouders vervalt hier. 

- De beslissing en motivatie wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk 10 
schooldagen na de eerste schooldag van september of de inschrijving.  

- Voor zij-instromers van 7 jaar of ouder gelden de bovenstaande 
voorwaarden niet.  

7° Leerlingengroep: een aantal leerlingen dat samen voor een bepaalde periode 
eenzelfde opvoedings- of onderwijsactiviteit volgt. 

 

8° Ouders: de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in 
feite de minderjarige onder hun bewaring hebben. 

 

9° Pedagogisch project: het geheel van de fundamentele uitgangspunten dat 
door een schoolbestuur voor een school en haar werking wordt bepaald.  

 

10° School: het pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat 
onder leiding staat van de directeur. 

 

11° Schoolbestuur: het bestuur dat verantwoordelijk is voor de sch(o)ol(en) van 
de gemeente, nl. de gemeenteraad. Inzake daden van dagelijks beheer is het 
college van burgemeester en schepenen bevoegd. 

 

12° Schoolraad: is een officieel inspraakorgaan waarin ouders, personeel, en 
personen van de lokale gemeenschap vertegenwoordigd zijn.  
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13° Werkdag: weekdagen van maandag tot vrijdag, met uitzondering van 
feestdagen en dagen die vallen tijdens de herfst-, kerst-, krokus- en 
paasvakantie. 

 

14° Schooldag: een dag waarop leerlinggebonden activiteiten georganiseerd zijn, 
met uitzondering van zaterdag, zondag en de schoolvakanties. 

 

1.13 Hoofdstuk 2  Engagementsverklaring 

 

Artikel 5 

§ 1  Oudercontacten 

De school organiseert op geregelde tijdstippen oudercontacten. De ouders en de 
school zelf kunnen op eigen initiatief bijkomende oudercontacten voorstellen.  

De ouder(s) woont (wonen) de oudercontacten bij. 

 

Deze data wijzigen elk schooljaar en worden in de infobrochure opgenomen bij 
aanvang van het schooljaar. 

 

§ 2 Voldoende aanwezigheid 

De ouders zorgen ervoor dat hun kind elke schooldag en op tijd naar school komt.  

 

§ 3  Deelnemen aan individuele begeleiding 

Sommige kinderen hebben nood aan een individuele begeleiding. Voor kinderen 
die daar nood aan hebben, werkt de school vormen van individuele ondersteuning 
uit en ze maakt daarover afspraken met de ouders zoals voorzien in het zorg- en 
gelijke onderwijskansenbeleid van de school. 

De ouders ondersteunen op een positieve manier de maatregelen die in 
samenspraak genomen zijn. 

 

§ 4 Nederlands is de onderwijstaal van de school. 

 Ouders moedigen hun kind(eren) aan om Nederlands te leren.  

Ouders ondersteunen de initiatieven en de maatregelen die de school neemt om de 
eventuele taalachterstand van hun kind(eren) weg te werken. 

 

1.14 Hoofdstuk 3 Sponsoring 

Artikel 6 

§ 1 De school werkt voor het bereiken van de eindtermen en het nastreven van 
ontwikkelingsdoelen met de middelen die door de Vlaamse Gemeenschap en door 
het schoolbestuur ter beschikking worden gesteld. 
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§ 2 Om de bijdragen van de ouders voor niet-eindterm gebonden onderwijskosten te 
beperken, kan de school gebruik maken van geldelijke en niet-geldelijke 
ondersteuning door derden. 

 

§ 3 Dergelijke ondersteuning in de vorm van mededelingen die rechtstreeks of 
onrechtstreeks tot doel hebben de verkoop van producten of diensten te 
bevorderen, kan enkel in geval van facultatieve activiteiten en na overleg in de 
schoolraad. 

 

§ 4 De school zal in geval van dergelijke ondersteuning enkel vermelden dat de 
activiteit of een gedeelte van de activiteit ingericht werd door middel van een gift, 
een schenking, een gratis prestatie of een prestatie verricht onder de reële prijs 
door een bij name genoemde natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke 
vereniging. 

 

§ 5 De bedoelde mededelingen kunnen enkel indien: 

 

1° deze mededelingen verenigbaar zijn met de pedagogische en 
onderwijskundige taken en doelstellingen van de school;  

2° deze mededelingen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de 
betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang 
brengen. 

 

§ 6 In geval van vragen of problemen met betrekking tot de geldelijke of niet-geldelijke 
ondersteuning door derden, richt men zich tot het schoolbestuur.  

 

1.15 Hoofdstuk 4  Kostenbeheersing 

Artikel 7 

§ 1  Kosteloos 

Het schoolbestuur vraagt geen direct of indirect inschrijvingsgeld. 
Het schoolbestuur vraagt geen bijdrage voor onderwijs gebonden kosten die 
noodzakelijk zijn om een eindterm te realiseren of een ontwikkelingsdoel na te 
streven. 

De school biedt volgende materialen gratis ter beschikking, maar ze blijven 
eigendom van de school 

 

Lijst met materialen Voorbeelden 

Bewegingsmateriaal 

 

 

Ballen, touwen, (klim)toestellen, 
driewielers, … 
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Constructiemateriaal 

 

Karton, hout, hechtingen, 
gereedschap, katrollen, tandwielen, 
bouwdozen, … 

 

Handboeken, schriften, werkboeken en -
blaadjes, fotokopieën, software 

 

 

ICT-materiaal 

 

Computers inclusief internet, tv, radio, 
telefoon,… 

 

Informatiebronnen 

 

(Verklarend) woordenboek, 
(kinder)krant, jeugdencyclopedie, 
documentatiecentrum, cd-rom, dvd, 
klank- en beeldmateriaal, … 

 

Kinderliteratuur 

 

Prentenboeken, (voor)leesboeken,  
kinderromans, poëzie, strips, … 

 

Knutselmateriaal 

 

Lijm, schaar, grondstoffen, textiel, … 

Leer- en ontwikkelingsmateriaal Spelmateriaal, lees- en 
rekenmateriaal, denkspellen, 
materiaal voor socio-emotionele 
ontwikkeling, … 

 

Meetmateriaal Lat, graadboog, geodriehoek, 
tekendriehoek, klok (analoog en 
digitaal), thermometer, weegschaal, …  

 

Multimediamateriaal 

 

Audiovisuele toestellen, fototoestel, 
cassetterecorder, dvd-speler, … 

 

Muziekinstrumenten Trommels, fluiten, … 

 

Planningsmateriaal 

 

Schoolagenda, kalender, dagindeling, 
… 
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Schrijfgerief 

 

Potlood, pen, … 

Tekengerief Stiften, kleurpotloden, verf, penselen, 
… 

Atlas, globe, kaarten, kompas, passer, 
tweetalige alfabetische woordenlijst, 
zakrekenmachine  

 

 

 

§ 2 Scherpe maximumfactuur 

Het schoolbestuur kan echter een beperkte bijdrage vragen voor kosten die ze maakt om 
de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen te verlevendigen.  

Dit gebeurt steeds na overleg met de schoolraad. 

Het gaat over volgende bijdragen: 

1. de toegangsprijs voor het zwembad, met uitzondering van de leerlingengroep 
waarvoor de toegangsprijs door de Vlaamse Gemeenschap wordt gedragen;  

2. de toegangsprijs bij pedagogisch-didactische uitstappen; 

3. de deelnamekosten bij eendaagse extra-murosactiviteiten; 

4. de vervoerskosten bij pedagogisch-didactische uitstappen, eendaagse extra-
murosactiviteiten en zwemmen, met uitzondering van de leerlingengroep 
waarvoor de vervoerkosten naar het zwembad door de Vlaamse Gemeenschap 
worden gedragen; 

5. de aankoopprijs van turn- en zwemkledij; 

6. de kosten voor occasionele activiteiten, projecten en feestactiviteiten;  

Maximumbijdrage per schooljaar: 

Niveau Geïndexeerd bedrag scherpe maximumfactuur 

Kleuters 45 euro 

Lager onderwijs 90 euro 

 

§ 3 Minder scherpe maximumfactuur 

 

Voor meerdaagse extra-murosactiviteiten kan enkel in de lagere school een bijdrage 
gevraagd 

worden. Dit gebeurt na overleg met de schoolraad. 

 

Deze bijdrage mag maximaal 440 euro bedragen voor de volledige schoolloopbaan lager 
onderwijs. 
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§ 4 Bijdrageregeling 

 

De school biedt volgende diensten en materialen aan tegen betaling:  

 

1. vervoer en deelname aan buitenschoolse activiteiten (o.a. Stichting Vlaamse Schoolsport, 
didactische uitstappen, theater); 

2. buitenschoolse opvang; 

3. middagtoezicht; 

4. maaltijden en dranken; 

5. abonnementen voor tijdschriften; 

6. nieuwjaarsbrieven; 

7. klasfoto’s; 

8. steunacties; 

9. zwemmen 

 

Kleuter Lager 

Kla
s 

Wat Bedra
g 

Klas Wat Bedrag 

K0 warme maaltijd (gewoon 
of vegetarisch) 

soep 

buitenschoolse opvang 
(per begonnen half uur) 

middagtoezicht 

nieuwjaarsbrieven 

tijdschriften 

 

€ 2,40 

 

€ 0,50 

€ 0,90 

 

€ 0,60 

 

 

 

1 warme maaltijd 
(gewoon of vegetarisch) 

soep 

buitenschoolse opvang 
(per begonnen half uur) 

middagtoezicht 

nieuwjaarsbrieven 

tijdschriften 

turnset 

€ 3,10 

 

€ 0,50 

€ 0,90 

 

€ 0,60 

 

 

€ 20,00 

K1 idem 

 

 2 idem 

 

 

K2 idem 

 

 3 idem 

 

 

K3 idem 

 

 4 idem 

 

 

 

Voor dit soort uitgaven is er geen 
maximumbedrag voorzien. 

5 idem 

 

 

6 idem 

 

 

 
De ouders kiezen of ze hier gebruik van maken of niet. De school gebruikt deze 
materialen/diensten niet in haar activiteiten en lessen. 

 

§ 5     Basisuitrusting 
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De school verwacht dat de leerlingen over een basisuitrusting beschikken  die ten laste 
valt van de ouders:  

 - boekentas 

 - pennenzak 

 - reservekledij voor kleuters 

 - zwemgerief vanaf derde kleuterklas 

 

Voor de leerlingen van de lagere school is het dragen van lichte sportschoenen, 
broekje en T-shirt verplicht. T-shirt en broekje met logo van de school kunnen 
aangekocht worden in de school.  

 

§ 6      Betalingen 

 

Bij het begin van iedere maand maakt de administratie de rekening van de voorbije 
maand. U ontvangt deze tijdens de eerste helft van de nieuwe maand. Eventuele 
wijzigingen dienen binnen de acht dagen gemeld te worden aan het secretariaat. De 
rekeningen dienen betaald te worden binnen de 30 dagen. 

Deze maandelijkse betalingen kunnen ook via een domiciliëring gebeuren. U vraagt 
hiervoor een daarvoor bestemd formulier op het secretariaat.  

 

Het schoolbestuur kan in uitzonderlijke omstandigheden, na advies van de directeur en in 
samenspraak met de ouders, een van de volgende afwijkingen op de leerlingenbijdragen 
toestaan: 

1. Verdere spreiding van betaling; 

2. Uitstel van betaling; 

 

1.16 Hoofdstuk 5  Extra-murosactiviteiten 

 

Artikel 8  

Extra-murosactiviteiten zijn activiteiten van één of meerdere schooldagen die plaats 
vinden buiten de schoolmuren en worden georganiseerd voor één of meer 
leerlingengroepen.  

De school streeft ernaar dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-murosactiviteiten, 
aangezien ze deel uitmaken van het leerprogramma. 

De ouders worden tijdig geïnformeerd over de geplande extra-murosactiviteiten. 

Ouders hebben echter het recht om hun kinderen niet mee te laten gaan op extra-
murosactiviteiten van een volledige dag of meer. Ze moeten deze weigering schriftelijk 
kenbaar maken aan de school. 

Als de leerling niet deelneemt dan moet de leerling toch op school aanwezig zijn. Voor 
deze leerlingen voorziet de school een aangepast programma.  
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Activiteiten die volledig buiten de schooluren georganiseerd worden, vallen hier niet onder. 

 

1.17 Hoofdstuk 6 Huiswerk, agenda’s, rapporten, evaluatie en schoolloopbaan  

 

Artikel 9 Huiswerk 

 

Dit zijn alle opdrachten na schooltijd uit te voeren, o.m. mondelinge en schriftelijke 
opdrachten, leren van lessen, opzoeken van documentatie, meebrengen van materiaal, 
alsook het laten invullen en/of ondertekenen van formulieren.  

 

In principe wordt er elke dag, behalve op woensdag, een klein huiswerk meegegeven.  

Ook bij huiswerk kan de leerkracht in bepaalde gevallen differentiëren.….  

 

Artikel 10 Agenda   

 

In de kleuterschool beschikt de kleuter over een heen- en weerschriftje. Het zit iedere 
schooldag in de schooltas van de kleuter en dient om mededelingen aan ouders en 
kleuterleidster onderling door te geven. Graag bij iedere mededeling de datum 
vermelden. 

In de lagere school worden elke dag de huistaak en lessen in de agenda genoteerd. Dit 
zit iedere schooldag in de schooltas van uw kind. Soms worden langs deze weg nog 
bijkomende afspraken en berichten meegedeeld. Een dagelijkse controle van de 
schoolagenda is dus van groot belang. U kunt hiermee het dagelijks schoolleven van uw 
kind volgen. Anderzijds is de agenda ook het middel bij uitstek voor de ouders om te 
communiceren met de leerkrachten en de directie. 

 

Artikel 11 Evaluatie en rapport  

Een samenvatting van de evaluatiegegevens van de leerling wordt neergeschreven in een 
rapport. Dit rapport wordt bezorgd aan de ouders, die ondertekenen voor kennisneming. 
Het rapport wordt, ondertekend terugbezorgd aan de leerkracht.  

In de lagere school worden 4 rapporten meegegeven (herfst-, winter-, lente- en 
zomerrapport).. Toetsen worden hoofdzakelijk gegeven op het einde van een lessenreeks 
en/of een afgewerkt thema. Aan de hand van soms meerdere toetsen zal men een 
rapportcijfer bekomen dat het gemiddelde beeld geeft per vak.  
In het 4de leerjaar worden de eerste vier hoofdstukken van de gebruikte Franse methode 
aangeboden. Deze wordt getoetst en de resultaten worden weergegeven in een bijlage.  
De toetsen worden steeds ter inzage meegegeven met het kind voor de ouders. 

De uitslagen brengen dus verslag uit van de weg die het kind aflegt in de richting van de 
doelstellingen die de leerkracht voorop stelt. 

Om een totaalbeeld te krijgen van de leerlingen komen ook de expressievakken aan bod, 
maar deze worden niet geëvalueerd met punten 

Ook de gedragingen zijn eveneens van belang. Deze evaluaties geven een beeld hoe uw 
kind zich op school gedraagt.  



Gemeenteraad 20 juni 2019 - NOTULEN - 154 

De kinderen worden voor de lessen ‘levensbeschouwelijke vakken’ niet met punten 
geëvalueerd over de studie van hun eigen religie, filosofie of moraal.  

 

Artikel 12 Schoolloopbaan  

§ 1 Op voorwaarde dat aan alle toelatingsvoorwaarden voldaan is, nemen de ouders 
van de leerling de eindbeslissing inzake: 

- de overgang van kleuter- naar lager onderwijs, na kennisneming van en 
toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB;  

- het volgen van een achtste leerjaar lager onderwijs, na kennisneming van 
en toelichting bij het gunstig advies van de klassenraad en advies van het 
CLB.  

§ 2 Een leerling die een jaar te vroeg  wil instappen in het lager onderwijs (5 jaar ten 
laatste op 31 december van het lopende schooljaar) wordt enkel ingeschreven, na 
advies van het CLB en na toelating van de klassenraad. Geeft de klassenraad geen 
toelating, dan vervalt het beslissingsrecht van de ouders.  

 

§ 3 Als de school beslist het leerproces van een leerling te onderbreken door deze 
leerling het aanbod van het afgelopen schooljaar gedurende het daaropvolgende 
schooljaar nogmaals te laten volgen, neemt deze de beslissing na overleg met het 
CLB. De beslissing wordt aan de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling 
toegelicht. De school deelt mee welke bijzondere aandachtspunten er in het 
daaropvolgende schooljaar voor de leerling zijn. 

 

1.18 Hoofdstuk 7  Afwezigheden en te laat komen  

 

Artikel 13 Afwezigheden 

Zowel voor kleuters als voor leerlingen lager onderwijs is een voldoende aanwezigheid 
noodzakelijk voor een vlotte schoolloopbaan. 

 

Afwezigheden worden telefonisch/schriftelijk meegedeeld aan de directeur, de 
afdelingsverantwoordelijke, de klasleerkracht of het secretariaat, bij voorkeur voor de 
start van de schooldag. 

 

§ 1 Kleuteronderwijs 

 
Er is geen medisch attest nodig voor afwezigheden van kleuters.  

Voor een leerplichtige leerling die nog een jaar in het kleuteronderwijs doorbrengt, 
gelden de regels van het lager onderwijs.  

 

§ 2 Lager onderwijs 

 

1° Afwezigheid wegens ziekte: 
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a) een verklaring van ziekte ondertekend en gedateerd door een ouder. Dit kan 
hoogstens vier maal per schooljaar worden ingediend voor maximum 3 dagen. De 
verklaring vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van 
afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum. 

 

b) een medisch attest: 

- als de ouders al vier maal in een schooljaar zelf een verklaring wegens 
ziekte hebben ingediend voor maximum 3 dagen;  

- bij een afwezigheid wegens ziekte van meer dan drie opeenvolgende 
kalenderdagen; 

 

2° Afwezigheid van rechtswege: 

Bij een afwezigheid van rechtswege bezorgen de ouders aan de directeur of 
leerkracht een ondertekende verklaring of een officieel document. De verklaring 
vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de 
begindatum en de vermoedelijke einddatum. 
Het gaat om volgende gevallen: 

- het bijwonen van een familieraad; 

- het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een persoon 
die onder hetzelfde dak woont als de leerling of van een bloed- of aanverwant 
van de leerling; 

- de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank; 

- het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere 
jeugdzorg en de jeugdbescherming; 

- de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht;  

- het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet 
erkende levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling.  

- het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of 
lidmaatschap van een vereniging als topsportbelofte aan sportieve 
manifestaties. Maximaal 10 al dan niet gespreide halve schooldagen per 
schooljaar.  

 

3° Afwezigheid mits voorafgaandelijke toestemming van de directeur:  

Bij een afwezigheid met toestemming van de directeur bezorgen de ouders aan de 
directeur een ondertekende verklaring of een officieel document. De verklaring 
vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de 
begindatum en de vermoedelijke einddatum. 

 

4° Afwezigheid wegens verplaatsingen van de trekkende bevolking:  

In uitzonderlijke omstandigheden kan de afwezigheid van kinderen van 
binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten en 
woonwagenbewoners gewettigd zijn om de ouders te vergezellen tijdens hun 
verplaatsingen. 

 
De afspraken over de modaliteiten aangaande het onderwijs op afstand en 
aangaande de communicatie tussen de school en de ouders worden vastgelegd in 
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een overeenkomst tussen de directeur en de ouders. 
 

5° Afwezigheden voor topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek mits 
toestemming van de      directie: 

Deze categorie afwezigheden kan slechts worden toegestaan voor maximaal zes 
lestijden per week (verplaatsingen inbegrepen) en kan enkel als de school voor de 
betrokken topsportbelofte over een dossier beschikt dat volgende elementen bevat: 

- een gemotiveerde aanvraag van de ouders; 

- een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten 
sportfederatie; 

- een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend 
keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap; 

- een akkoord van de directie. 

 

 6° Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden: 

a) de afwezigheid omwille van revalidatie na ziekte of ongeval, en dit gedurende 
maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen.  

 

Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school beschikken over een dossier 
dat minstens de volgende elementen bevat:  

- een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet 
plaatsvinden;  

- een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van 
de revalidatie blijkt; 

- een advies, geformuleerd door het CLB, na overleg met de klassenraad en de 
ouders; 

- een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de 
behandeling, vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden.  

  

Uitzonderlijk kunnen de 150 minuten overschreden worden, mits gunstig advies 
van de arts van het CLB, in overleg met de klassenraad en de ouders.  

 

b) de afwezigheid gedurende maximaal 150 minuten per week, verplaatsing 
inbegrepen voor de behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële 
diagnose. 

 

Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school beschikken over een dossier 
dat ten minste de volgende elementen bevat:  

- een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet 
plaatsvinden; 

- een advies, geformuleerd door het CLB in overleg met de klassenraad en de 
ouders; 

- een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de 
revalidatieverstrekker. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van 
elk schooljaar een evaluatieverslag;  
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- een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd 
moet worden, rekening houdend met het evaluatieverslag waarvan sprake in 
punt 3). 

 

In uitzonderlijke omstandigheden en mits gunstig advies van het CLB in overleg 
met de klassenraad en de ouders, kan de maximumduur van 150 minuten voor 
leerplichtige kleuters uitgebreid worden tot 200 minuten, verplaatsing inbegrepen.  

   

Voor leerlingen die vallen onder de toepassing van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 12 december 2003 betreffende de integratie van leerlingen met een 
matige of ernstige verstandelijke handicap in het gewoon lager en secundair 
onderwijs kan de afwezigheid maximaal 250 minuten per week bedragen, 
verplaatsing inbegrepen.  

 

§ 3 Problematische afwezigheden 

 Alle afwezigheden die niet zijn opgesomd of niet kunnen worden gewettigd zoals 
beschreven onder § 2 worden ten aanzien van de leerling beschouwd als 
problematische afwezigheden. Ook afwezigheden gewettigd door een twijfelachtig 
medisch attest, met name de ‘dixit’ -attesten, geantidateerde attesten en attesten 
die een niet-medische reden vermelden, worden als problematische afwezigheden 
beschouwd. 

In deze gevallen zal de directeur contact opnemen met de ouders. De ouders 
kunnen deze afwezigheid alsnog wettigen. Vanaf meer dan tien halve schooldagen 
problematische afwezigheden heeft de school een meldingsplicht ten opzichte van 
het CLB. Het CLB voorziet begeleiding voor de betrokken leerling, in samenwerking 
met de school. 

Artikel 14  Te laat komen 

 

§ 1 Kinderen moeten op tijd op school zijn. Een leerling die toch te laat komt, wordt 
door zijn ouders begeleid tot aan de klas. 

 De ouders worden bij herhaaldelijk te laat komen van hun kind gecontacteerd door 
de directie/leerkracht. 

 

§ 2 In uitzonderlijke gevallen kan een leerling die daarvoor een gewettigde reden heeft, de 
school voor het einde van de schooldag verlaten. Dit kan enkel na toestemming van de 
directeur. 

 

1.19 Hoofdstuk 8 Schending van de leefregels, preventieve schorsing, tijdelijke en 
definitieve uitsluiting 

Artikel 15 Leefregels 

 

Ouders stimuleren hun kind om de leefregels van de school na te leven die in dit 
schoolreglement en de infobrochure opgesomd zijn. 
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Artikel 16 Schending van de leefregels en ordemaatregelen 
 

§ 1 Indien een leerling door zijn gedrag de leefregels schendt of de goede orde in de 
school in het gedrang brengt, kunnen maatregelen worden genomen. 

 

§ 2 Deze maatregelen kunnen zijn: 

- een mondelinge opmerking; 

- een schriftelijke opmerking in de schoolagenda of het heen-en-weerschrift 
die de ouders ondertekenen voor gezien; 

- een extra taak die de ouders ondertekenen voor gezien; 

 

Deze opsomming sluit niet uit dat een andere maatregel wordt genomen, aangepast 
aan het onbehoorlijk gedrag van de leerling.  

Deze maatregelen kunnen worden genomen door de directeur of elk personeelslid 
van de school met een kindgebonden opdracht. 

 

§ 3 Meer verregaande maatregelen kunnen zijn: 

- een gesprek tussen de directeur en de betrokken leerling. De directeur maakt 
hiervan melding in de schoolagenda of het heen-en-weerschrift. De ouders 
ondertekenen voor gezien. 

- De leerkracht en/of de directeur nemen contact op met de ouders en 
bespreken het gedrag van de leerling. Van dit contact wordt een verslag 
gemaakt. Het verslag wordt door de ouders ondertekend voor gezien; 

- preventieve schorsing: 

Een preventieve schorsing is een uitzonderlijke maatregel die de directeur voor 
een leerplichtige leerling in het lager onderwijs kan hanteren als bewarende 
maatregel om de leefregels te handhaven en om te kunnen nagaan of een 
tuchtsanctie aangewezen is. De leerling mag gedurende maximaal vijf 
opeenvolgende schooldagen de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet 
volgen. De directeur kan, mits motivering aan de ouders, beslissen om die periode 
eenmalig met maximaal vijf opeenvolgende schooldagen te verlengen indien door 
externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden 
afgerond. De preventieve schorsing kan onmiddellijk uitwerking hebben en de 
school stelt de ouders in kennis van de preventieve schorsing. De school voorziet 
opvang voor de leerling, tenzij de school aan de ouders motiveert waarom dit niet 
haalbaar is. 

 

§ 4 Indien vermelde maatregelen niet het gewenste effect hebben, kan een individueel 
begeleidingsplan met meer bindende gedragsregels worden vastgelegd door de 
directeur. 
Dit moet ertoe bijdragen dat een goede samenwerking met personeelsleden en/of 
medeleerlingen opnieuw mogelijk wordt. 

Dit begeleidingsplan wordt opgesteld door de leerkracht, de zorgcoördinator en de 
directeur. Het wordt steeds besproken met de ouders. Het wordt van kracht van 
zodra de ouders het begeleidingsplan ondertekenen voor akkoord.  
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Indien de ouders niet akkoord gaan met het individueel begeleidingsplan, kan de 
directeur onmiddellijk overgaan tot het opstarten van een tuchtprocedure.  

 

§ 5 Tegen geen enkele van deze maatregelen is er beroep mogelijk. 

 

Artikel 17 Tuchtmaatregelen: tijdelijke en definitieve uitsluiting van leerlingen 

 

§ 1 Het onbehoorlijk gedrag van een leerling kan uitzonderlijk een tuchtmaatregel 
noodzakelijk maken. 

 

§ 2 Een tuchtmaatregel kan worden opgelegd indien de leerling: 

- het verstrekken van opvoeding en onderwijs in gevaar brengt;  

- de verwezenlijking van het pedagogisch project van de school in het gedrang 
brengt; 

- ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt; 

- zich niet houdt aan het eventueel opgesteld individueel begeleidingsplan; 

- de naam van de school of de waardigheid van het personeel aantast;  

- de school materiële schade toebrengt. 

 

§ 3            Tuchtmaatregelen zijn:  

 Tijdelijke uitsluiting 

De directeur kan, in uitzonderlijke gevallen, een leerplichtige leerling in het lager 
onderwijs tijdelijk uitsluiten. Een tijdelijke uitsluiting is een tuchtsanctie die inhoudt 
dat de gesanctioneerde leerling gedurende minimaal één schooldag en maximaal 
vijftien opeenvolgende schooldagen de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep 
niet mag volgen. Een nieuwe tijdelijke uitsluiting kan enkel na een nieuw feit. De 
school voorziet opvang voor de leerling, tenzij de school aan de ouders motiveert 
waarom dit niet haalbaar is. 

 

 Definitieve uitsluiting 

 

De directeur kan, in uitzonderlijke gevallen, een leerplichtige leerling in het lager 
onderwijs definitief uitsluiten. Een definitieve uitsluiting is een tuchtsanctie die 
inhoudt dat de gesanctioneerde leerling wordt uitgeschreven op het moment dat 
die leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk één maand, 
vakantieperioden tussen 1 september en 30 juni niet inbegrepen. 

 

In afwachting van een inschrijving in een andere school mag de gesanctioneerde 
leerling de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet volgen. De school 
voorziet opvang voor de leerling, tenzij de school aan de ouders motiveert waarom 
dit niet haalbaar is. 

 

§ 4 Er is geen mogelijkheid tot collectieve uitsluiting: elke leerling wordt afzonderlijk 
behandeld. 
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§ 5 Het schoolbestuur kan de inschrijving weigeren in een school waar de betrokken 
leerling het huidige, vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd 
uitgesloten. 

 

Artikel 18 Tuchtprocedure 

 

§ 1 De directeur kan beslissen tot een tijdelijke of definitieve uitsluiting.  

 

§ 2 De directeur volgt daarbij volgende procedure: 

 

1° het voorafgaandelijke advies van de klassenraad moet worden ingewonnen. In 
geval van de intentie tot een definitieve uitsluiting moet de klassenraad uitgebreid 
worden met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft;  

 

2° de intentie tot een tuchtmaatregel wordt na bijeenkomst van de klassenraad 
aangetekend aan de ouders bezorgd, binnen de drie schooldagen. De school 
verwijst in de kennisgeving naar de mogelijkheid tot inzage in het tuchtdossier, 
met inbegrip van het advies van de klassenraad, na afspraak.  

De ouders hebben het recht om te worden gehoord, eventueel bijgestaan door een 
vertrouwenspersoon. 

Dit gesprek moet uiterlijk vijf schooldagen na ontvangst van de kennisgeving 
plaatsvinden. 

3°  De tuchtstraf moet in overeenstemming zijn met de ernst van de feiten.  

 

4° De genomen beslissing van de directeur wordt schriftelijk gemotiveerd en 
binnen de drie schooldagen aangetekend  aan de ouders bezorgd. In dit 
aangetekend schrijven wordt de mogelijkheid vermeld tot het instellen van het 
beroep, alsook de bepalingen uit het schoolreglement die hier betrekking op 
hebben. 

 

Artikel 19 Tuchtdossier 

 

Een tuchtdossier van een leerling wordt opgesteld en bijgehouden door de directeur.  

Het tuchtdossier omvat een opsomming van: 

- de gedragingen  

- de reeds genomen ordemaatregelen; 

- de gedragingen die niet overeenstemmen met het individueel 
begeleidingsplan; 

- de reacties van de ouders op eerder genomen maatregelen; 

- het gemotiveerd advies van de klassenraad; 

- het tuchtvoorstel en de bewijsvoering ter zake. 

Artikel 20 Beroepsprocedure tegen definitieve uitsluiting 
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§ 1 Ouders kunnen een beslissing tot definitieve uitsluiting betwisten en kunnen een 
beroepsprocedure instellen. De ouders stellen het beroep in bij het schoolbestuur.  

Dit beroep moet binnen de vijf schooldagen na kennisneming van de feiten 
aangetekend ingediend worden bij het schoolbestuur. 

 

 Het beroep: 

- wordt gedateerd en ondertekend  

- vermeldt ten minste het voorwerp van beroep met omschrijving en 
motivering van de ingeroepen bezwaren.  

- kan aangevuld worden met overtuigingsstukken  

§ 2         Het beroep wordt behandeld door een beroepscommissie, opgericht 
door het schoolbestuur. 

 

§ 3 De beroepscommissie bestaat uit een delegatie van externe leden en een delegatie 
van  interne leden en wordt in functie van een concreet beroep samengesteld door 
het college van burgemeester en schepenen. 

 

§ 4 De voorzitter wordt door het College van burgemeester en schepenen onder de 
externe leden aangeduid  

 

Het schoolbestuur bepaalt de samenstelling van de beroepscommissie, met 
inachtneming van volgende bepalingen: 

 

1° de samenstelling van de beroepscommissie kan per te behandelen dossier 
verschillen, maar kan binnen het te behandelen dossier niet wijzigen; 

2° de samenstelling is als volgt:  

- “interne leden”, zijnde leden intern aan het schoolbestuur of intern aan de 
school waar de betwiste beslissing tot definitieve uitsluiting is genomen, met 
uitzondering van de directeur die de beslissing heeft genomen;  

- “externe leden”, zijnde personen die extern zijn aan het schoolbestuur en 
extern aan de school waar de betwiste beslissing tot definitieve uitsluiting is 
genomen. 

 

In voorkomend geval en voor de toepassing van deze bepalingen: 

a) wordt een persoon die vanuit zijn hoedanigheden zowel een intern lid als 
een extern lid is, geacht een intern lid te zijn; 

b) wordt een lid van de ouderraad of, met uitzondering van het personeel, 
de school- raad van de school waar de betwiste beslissing tot definitieve 
uitsluiting is genomen, geacht een extern lid te zijn, tenzij de bepaling 
vermeld in punt a) van toepassing is; 

 

De werking van de beroepscommissie 
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4°Het schoolbestuur bepaalt de werking, met inbegrip van de 
stemprocedure, van een beroepscommissie, met inachtneming van volgende 
bepalingen: 

1° elk lid van een beroepscommissie is in beginsel stemgerechtigd, met dien 
verstande dat bij stemming het aantal stemgerechtigde interne leden van de 
beroepscommissie en het aantal stemgerechtigde externe leden van de 
beroepscommissie gelijk moet zijn; bij staking van stemmen is de stem van 
de voorzitter doorslaggevend; 

2° elk lid van een beroepscommissie is aan discretieplicht onderworpen; 

3° een beroepscommissie hoort de ouders in kwestie; 

4° een beroepscommissie beslist autonoom over de stappen die worden 
gezet om tot een gefundeerde beslissing te komen, waaronder eventueel het 
horen van een of meer leden van de klassenraad die een advies over de 
definitieve uitsluiting heeft gegeven; 

5° de werking van een beroepscommissie kan geen afbreuk doen aan de 
statutaire rechten van de individuele personeelsleden van het onderwijs;  

6° een beroepscommissie oordeelt of de genomen beslissing alleszins in 
overeenstemming is met de decretale en reglementaire onderwijsbepalingen 
en met het schoolreglement. 

 

Het schoolbestuur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor deze beslissing 
van de beroepscommissie. 

 

§ 5 Het beroep door een beroepscommissie kan leiden tot: 

1° de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid 
als: 

a) de in het schoolreglement  opgenomen  termijn voor indiening van het 
beroep is overschreden; 

b) het beroep niet voldoet aan de vormvereisten opgenomen in het 
schoolreglement; 

2° de bevestiging van de definitieve uitsluiting, 

 

3° de vernietiging van de definitieve uitsluiting.  

 

§ 6 Het resultaat van het beroep wordt gemotiveerd en aangetekend aan de ouders 
bezorgd binnen de drie schooldagen na de beslissing van de beroepscommissie. Bij 
de kennisgeving van de beslissing moeten de beroepsmogelijkheden bij de Raad van 
State worden vermeld . 

 

§ 7 Bij overschrijding van deze vervaltermijn is de omstreden definitieve uitsluiting van 
rechtswege nietig. 

 

§ 8 Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot definitieve uitsluiting niet op.  
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1.20 Hoofdstuk 9  Getuigschrift basisonderwijs 

Artikel 21 Het getuigschrift toekennen 

Het schoolbestuur kan een getuigschrift basisonderwijs uitreiken, op voordracht 
en na beslissing van de klassenraad. 

Het getuigschrift wordt toegekend uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar, 
of na een beroepsprocedure. 

De regelmatige leerling ontvangt het getuigschrift basisonderwijs indien uit het 
leerlingendossier blijkt dat de leerling bij het voltooien van het lager onderwijs de 
leerplandoelen in voldoende mate heeft bereikt. 

Artikel 22 Het getuigschrift niet toekennen 

 

Als de klassenraad het getuigschrift niet toekent, motiveert hij zijn beslissing op 
basis van het leerlingendossier en deelt het schoolbestuur dit uiterlijk op 30 juni 
van het lopende schooljaar aangetekend mee aan de ouders. 

 

Een leerling die het getuigschrift basisonderwijs niet behaalt, krijgt een verklaring 
met de vermelding van het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager 
onderwijs .Naast deze verklaring heeft de leerling recht op een schriftelijke 
motivering waarom het getuigschrift basisonderwijs niet werd toegekend, alsook 
aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. 

 

Ouders die niet akkoord gaan met deze beslissing, kunnen uiterlijk binnen de drie 
werkdagen een overleg vragen met de directeur De bedoeling van dit overleg is om 
alsnog tot een overeenkomst te komen zonder dat de formele beroepsprocedure 
opgestart moet worden. 

Dit overleg vindt plaats binnen de twee werkdagen na de aanvraag tot gesprek.  

De school kan dit overleg niet weigeren en er moet een schriftelijk verslag van 
gemaakt worden.  

In dit verslag wordt meteen opgenomen of de directeur de klassenraad al dan niet 
opnieuw samenroept. 

 

Wanneer de ouders niet akkoord gaan met de beslissing (hetzij om de klassenraad 
niet bijeen te roepen, hetzij om het getuigschrift niet toe te kennen), dan wijst de 
school de ouders schriftelijk op de mogelijkheid tot beroep bij de 
beroepscommissie.  

 

 Indien de klassenraad bij zijn oorspronkelijke beslissing blijft, wordt zij opnieuw 
gemotiveerd en door het schoolbestuur aangetekend meegedeeld aan de ouders, 
uiterlijk binnen de drie werkdagen. Wanneer de ouders niet akkoord gaan met de 
beslissing dan wijst de school de ouders schriftelijk op de mogelijkheid tot beroep 
bij de beroepscommissie. 
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Artikel 23 Beroepsprocedure 

§ 1 Ouders kunnen het niet-toekennen van een getuigschrift door de klassenraad 
betwisten en kunnen een beroepsprocedure instellen, na voorgaande stappen, 
zoals beschreven in artikel 23. 

 Dit beroep moet door de ouders aangetekend en binnen de vijf werkdagen 
ingediend worden bij het schoolbestuur. 

 Het beroep:  

- wordt gedateerd en ondertekend;  

- vermeldt ten minste het voorwerp van beroep met omschrijving en 
motivering van de ingeroepen bezwaren; 

- kan aangevuld worden met overtuigingsstukken;  

§ 2 Het beroep wordt behandeld door een beroepscommissie, opgericht door het 
schoolbestuur. 

 

Het schoolbestuur stelt de beroepscommissie samen, met inachtneming van 
volgende bepalingen: 

1° de samenstelling kan per te behandelen dossier verschillen, doch kan 
binnen het te behandelen dossier niet wijzigen; 

2° de samenstelling is als volgt:  

- interne leden”, zijnde leden van de klassenraad die besliste het getuigschrift 
basisonderwijs niet toe te kennen, waaronder alleszins de directeur 
eventueel aangevuld met een lid van het schoolbestuur 

- externe leden”, zijnde personen die extern zijn aan dat schoolbestuur en 
extern aan de school die besliste het getuigschrift basisonderwijs niet uit te 
reiken. 

In voorkomend geval en voor de toepassing van deze bepalingen: 

a) wordt een persoon die vanuit zijn hoedanigheden zowel een 
intern lid als een extern lid is, geacht een intern lid te zijn;  

b) wordt een lid van de ouderraad of, met uitzondering van het 
personeel, de schoolraad van de school die besliste het 
getuigschrift basisonderwijs niet toe te kennen, geacht een extern 
lid te zijn, tenzij de bepaling vermeld in punt a) van toepassing is;  

3° de voorzitter wordt door het schoolbestuur onder de externe 
leden   aangeduid. 

4° Het schoolbestuur bepaalt de werking, met inbegrip van de 
stemprocedure, van de beroepscommissie, met inachtneming van volgende 
bepalingen: 

1° elk lid van een beroepscommissie is in beginsel stemgerechtigd, met 
dien verstande dat bij stemming het aantal stemgerechtigde interne 
leden van de beroepscommissie en het aantal stemgerechtigde externe 
leden van de beroepscommissie gelijk moet zijn; bij staking van 
stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend; 

2° elk lid van een beroepscommissie is aan discretieplicht onderworpen; 

3° een beroepscommissie hoort de ouders in kwestie; 
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4° een beroepscommissie beslist autonoom over de stappen die worden 
gezet om tot een gefundeerde beslissing te komen, waaronder 
eventueel het horen van een of meer leden van de klassenraad die het 
getuigschrift basisonderwijs niet toegekend heeft; 

5° de werking van een beroepscommissie kan geen afbreuk doen aan de 
statutaire rechten van individuele personeelsleden van het onderwijs;  

6° een beroepscommissie oordeelt of de genomen beslissing alleszins in 
overeenstemming is met de reglementaire onderwijsbepalingen en met 
het schoolreglement”. 

 

§ 3 De beroepscommissie komt bijeen uiterlijk tien werkdagen na het ontvangen van 
het beroep. 

  De beroepsprocedure wordt voor de duur van zes weken opgeschort met ingang 
van 11 juli. 

 

§ 4 Het beroep door een beroepscommissie kan leiden tot: 

1° de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid 
als: 

a) de in het schoolreglement opgenomen termijn voor indiening van het 
beroep is overschreden; 

b) het beroep niet voldoet aan de vormvereisten opgenomen in het 
schoolreglement; 

                  2° de bevestiging van het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs;  

                  3° de toekenning van het getuigschrift basisonderwijs.  

 

Het schoolbestuur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de beslissing van de 
beroepscommissie. 

 

§ 5 Het resultaat van het beroep wordt gemotiveerd en aangetekend aan de ouders 
bezorgd, uiterlijk op 15 september daaropvolgend met vermelding van de verdere 
beroepsmogelijkheid bij de Raad van State (termijn en modaliteiten). 

 

 In de mate van het mogelijke wordt de beslissing vroeger dan de eerste schooldag 
van september genomen, zodat de leerling op 1 september het schooljaar kan 
beginnen. 

 

§ 6 De ouders kunnen zich gedurende de procedure laten bijstaan door een raadsman. 
Dit kan geen personeelslid van de school zijn.  

Artikel 24 

Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift 
basisonderwijs krijgt, heeft recht op een schriftelijke motivering met inbegrip van 
bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan, en een verklaring met de 



Gemeenteraad 20 juni 2019 - NOTULEN - 166 

vermelding van het aantal en de gevolgde schooljaren lager onderwijs, afgeleverd door de 
directie.  

Artikel 25 

Het meegeven van het getuigschrift en rapport kan om geen enkele reden worden 
ingehouden, ook niet bij verzuim door de ouders van hun financiële verplichtingen. 

 

1.21 Hoofdstuk 10 Onderwijs aan huis en Synchroon internetonderwijs 

Artikel 26 

§ 1 Het onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs zijn kosteloos.  

 

§ 2 Alle leerlingen van het basisonderwijs (kleuter- en lager onderwijs) die wegens 
ziekte langdurig of korte opeenvolgende periodes niet op school aanwezig kunnen 
zijn, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op 4 lestijden onderwijs aan 
huis per week ,synchroon internetonderwijs of een combinatie van beide.  

 

§3         Voor tijdelijk onderwijs aan huis dienen volgende voorwaarden gelijktijdig te zijn 
vervuld: 

1. de leerling is meer dan eenentwintig opeenvolgende kalenderdagen afwezig, 
vakantieperiodes meegerekend, wegens ziekte of ongeval, of de leerling is 
chronisch ziek en is negen halve dagen afwezig; 

2. De ouders (of de personen die de minderjarige in rechte of in feite onder hun 
bewaring hebben) dienen een schriftelijke aanvraag in bij de directeur van de 
school.  

3. de afstand tussen de school en de verblijfplaats van de betrokken leerling 
bedraagt ten hoogste tien kilometer. 

4. Bij een chronische ziekte kan het tijdelijk onderwijs aan huis ook gedeeltelijk 
op school georganiseerd worden. Dit is mogelijk na een akkoord tussen de 
ouders en de school en vindt plaats buiten de normale schooluren en niet 
tijdens de middagpauze. 

 

§ 4 De aanvraag voor tijdelijk onderwijs aan huis , gebeurt door de ouders, per brief of 
via een specifiek aanvraagformulier.  

Bij die aanvraag gaat een medisch attest waarop de arts attesteert dat de leerling 
niet of minder dan halftijds naar school kan gaan (bij langdurige afwezigheid 
wegens ziekte of ongeval) of waarop de arts-specialist attesteert dat de leerling 
lijdt aan een chronische ziekte, maar wel onderwijs mag krijgen ,  

 

De aanvraag van de ouders en de medische vaststelling van de chronische 
ziekte door de arts-specialist moet niet bij elke afwezigheid of bij elke periode van 
9 halve dagen afwezigheid opnieuw gebeuren, maar blijft geldig gedurende de 
volledige periode van de inschrijving van de leerling op de school.  
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§5 De school zal de ouders individueel op de hoogte brengen van het bestaan en de 
mogelijkheden van het TOAH, van zodra duidelijk is dat de leerling in aanmerking 
zal komen voor het TOAH. Kleuters zijn nog niet leerplichtig, dit neemt niet weg 
dat ook de ouders van deze doelgroep geïnformeerd worden over TOAH.I 

 Indien aan al deze voorwaarden is voldaan, zal de school de dag na het ontvangen 
van de aanvraag en vanaf de tweeëntwintigste kalenderdag afwezigheid en voor de 
verdere duur van de afwezigheid van het kind, voor vier lestijden per week 
onderwijs aan huis verstrekken. 

 Bij chronisch zieke kinderen is onderwijs aan huis, mogelijk telkens het kind negen 
halve dagen (hoeven niet aan te sluiten) afwezig was. 

 

§6 Bij verlenging van de afwezigheid moeten de ouders opnieuw een schriftelijke 
aanvraag, vergezeld van een medisch attest, indienen bij de directeur.  

 Bij chronisch zieke leerlingen hoeft er niet telkens opnieuw een medisch attest 
voorgelegd worden en volstaat een schriftelijke aanvraag van de ouders.  

 

§7 Kinderen die na een periode van onderwijs aan huis, de school hervatten, maar 
binnen een termijn van 3 maanden opnieuw afwezig zijn wegens ziekte, hebben 
onmiddellijk recht op onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een 
combinatie van beiden. Wel moet het onderwijs aan huis opnieuw worden 
aangevraagd . 

 

§8 De concrete organisatie wordt bepaald na overleg met de directeur.  

§9         De centrale organisator voor synchroon internetonderwijs is vzw Bednet.  Bednet 
bepaalt autonoom welke leerlingen in aanmerking komen voor synchroon 
internetonderwijs op basis van een aantal criteria ,waaronder de 
ondersteuningsbehoefte van de leerling en het positief engagement van de leerling, 
de ouders, de school en het CLB. 

§10       Bij een langdurige afwezigheid wordt een minimale afwezigheid van 4 weken 
vooropgesteld vooraleer de leerling recht heeft op synchroon internetonderwijs.  

§11      Bij een frequente afwezigheid wordt een minimale geplande afwezigheid van 36 
halve dagen op jaarbasis vooropgesteld vooraleer een leerling recht heeft op 
synchroon internetonderwijs. 

§12      Synchroon internetonderwijs kan door alle betrokkenen bij de begeleiding van de 
leerling aangevraagd worden via de webstek van vzw Bednet:  

                          http://www.bednet.be/aanvraag-aanmaken 

 

1.22 Hoofdstuk 11 Schoolraad, ouderraad en leerlingenraad  

 

Artikel 27 

 

De schoolraad wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de volgende geledingen:  

1° de ouders; 

http://www.bednet.be/aanvraag-aanmaken
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2° het personeel; 

3° de lokale gemeenschap 

 

Artikel 28 

 

Er wordt een ouderraad opgericht, wanneer ten minste tien procent van de ouders erom 
vraagt. Het moet gaan over ten minste drie ouders. 

De leden van de ouderraad worden verkozen door en uit de ouders. Iedere ouder kan zich 
verkiesbaar stellen en kan één stem uitbrengen. De stemming is geheim.  

Zie huishoudelijk reglement. 

Artikel 29 

 

De school richt een leerlingenraad op als ten minste 10% van de leerlingen van het vijfde en 
zesde leerjaar er om vragen. 

 

1.23 Hoofdstuk 12 Leerlingengegevens, privacy en gegevensbescherming 

 

Artikel 30 Gegevensbescherming en informatieveiligheid  

De school verwerkt persoonsgegevens van leerlingen en ouders in het kader van haar 
opdracht. Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke voor deze verwerking en de 
veiligheid ervan. 

Het schoolbestuur en de school leven de verplichtingen na die voortvloeien uit de 
regelgeving inzake privacy en gegevensbescherming en gaan zorgvuldig om met deze 
persoonsgegevens. Het schoolbestuur zorgt voor een afdoend niveau van 
gegevensbescherming en informatieveiligheid. Het beschikt hiervoor over een 
informatieveiligheidsconsulent. De school heeft een aanspreekpunt dat in contact staat 
met de informatieveiligheidsconsulent en betrokken wordt in het 
informatieveiligheidsbeleid van het schoolbestuur (wat onderwijs betreft).  

De school zal enkel gegevens verwerken met de toestemming van de ouders, tenzij er een 
andere wettelijke grondslag is voor de verwerking. Deze toestemming moet vrij,  
specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig zijn.  
Over het gebruik van social media in de klas worden afspraken gemaakt.  

De school is transparant over de verwerking van persoonsgegevens en verstrekt de 
nodige informatie, al dan niet in detail, met inbegrip van de afspraken die gemaakt zijn 
met derden en bewerkers die persoonsgegevens ontvangen. 

Verder hanteert de school een strikt beleid inzake toegangsrechten en paswoorden en 
reageert ze adequaat op datalekken. 

De meer concrete regels voor de gegevensverwerking en -bescherming worden 
vastgelegd in een privacyverklaring die dat tot doel heeft:  

- de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen te beschermen tegen verkeerd en 
onbedoeld gebruik van de persoonsgegevens; 
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- vast te stellen welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel dit 
gebeurt; 

- de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens te waarborgen; 

- de rechten van betrokkene te waarborgen. 

De meest recente versie van deze privacyverklaring is te raadplegen via de website van 
het schoolbestuur. 

Personeelsleden van de school waar de leerling met een verslag of een gemotiveerd 
verslag ingeschreven is of de lessen volgt, hebben recht op inzage van het verslag of het 
gemotiveerde verslag uit het multidisciplinaire dossier van de leerling. Dat recht op 
inzage geldt ook voor de personeelsleden van de school voor buitengewoon onderwijs die 
in het kader van het ondersteuningsmodel instaan voor de begeleiding van de leerling 
met een verslag of een gemotiveerd verslag. Bij elke inzage wordt de regelgeving over de 
bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens 
toegepast. 

 

Artikel 31 Meedelen van leerlingengegevens aan ouders 

 

Ouders hebben recht op inzage en recht op toelichting bij de gegevens die op de leerling 
betrekking hebben, waaronder de evaluatiegegevens, die worden verzameld door de 
school. Indien na de toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen van de 
leerlingengegevens, hebben ze kopierecht.  

 

Iedere kopie dient persoonlijk en vertrouwelijk behandeld te worden, mag niet verspreid 
worden noch publiek worden gemaakt en mag enkel gebruikt worden in functie van de 
onderwijsloopbaan van de leerling. 

 

Ouders kunnen zich daarnaast beroepen op de wetgeving op openbaarheid van bestuur 
die voorziet in een recht op inzage, toelichting en/of kopie. Hiertoe richten ze een vraag 
tot het schoolbestuur dat bekijkt of toegang kan worden verleend.  

Als een volledige inzage in de leerlingengegevens een inbreuk is op de privacy van een 
derde, dan wordt de toegang tot deze gegevens verstrekt via een gesprek, gedeeltelijke 
inzage of rapportage. 

 

Artikel 32 Meedelen van leerlingengegevens aan derden 

De school zal geen leerlingengegevens meedelen aan derden, tenzij voor de toepassing 
van een wettelijke of reglementaire bepaling of in het kader van een overeenkomst die de 
school afsluit met een verwerker voor leerplatformen, leerlingenvolgsystemen, 
leerlingenadministratie e.d.m. 

Een gemeenteraadslid kan in het kader van zijn controlerecht inzage krijgen in gegevens 
van leerlingen op voorwaarde dat deze gegevens noodzakelijk zijn om het controlerecht 
effectief uit te kunnen oefenen (aftoetsen van finaliteit, proportionaliteit, transparantie 
en veiligheid). 
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Ook in het kader van het lidmaatschap bij de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten 
(OVSG) en de daaruit voortvloeiende dienstverlening kunnen er leerlingengegevens 
worden meegedeeld. 

 

Bij verandering van school door een leerling worden tussen de betrokken scholen 
leerlingengegevens overgedragen op voorwaarde dat: 

 

1° de gegevens enkel betrekking hebben op de leerlingspecifieke 
onderwijsloopbaan; 

2° de overdracht gebeurt in het belang van de leerling; 

3° ouders zich niet expliciet verzet hebben, tenzij de regelgeving de overdracht 
verplicht stelt. 

De school nodigt ouders hiertoe uit op een overleg waarop de gegevens worden 
ingekeken en waarop samen overeengekomen wordt welke gegevens worden 
overgedragen. 

 

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door de leerling mo gen 
nooit aan de nieuwe school doorgegeven worden. 

 

Artikel 33 Geluids- en beeldmateriaal gemaakt door de school 

De school kan geluids- en beeldmateriaal van leerlingen maken en publiceren. 

Voor het maken en publiceren van niet-gericht geluids- en beeldmateriaal in 
schoolgerelateerde publicaties zoals de website van de school of gemeente, publicaties 
die door de school of gemeente worden uitgegeven, wordt de toestemming van de 
leerlingen/ouders vermoed. Onder niet-gericht geluids- en beeldmateriaal verstaan we 
geluids- en beeldmateriaal dat een eerder spontane, niet geposeerde sfeeropname 
weergeeft zonder daarvoor specifiek één of enkele personen eruit te lichten. Het gaat 
bijvoorbeeld om een groepsfoto tijdens een activiteit van de school. De betrokken 
leerlingen/ouders kunnen schriftelijk hun toestemming weigeren.  

Voor het maken en publiceren van gericht geluids- en beeldmateriaal zal voorafgaandelijk 
de toestemming van de leerling/ouders worden gevraagd. Hierbij worden het soort 
geluids- of beeldmateriaal, de verspreidingsvorm en het doel gespecificeerd.  

Voor de publicatie van zowel geposeerde (gerichte) als niet-geposeerde, spontane 
afbeeldingen van leerlingen wordt aan de ouders expliciet een schriftelijke toestemming 
gevraagd bij inschrijving. 

1.24  

1.25 Hoofdstuk 13 Smartphone, tablet, laptop, trackers of andere gelijkaardige 
toestellen, internet en sociale media 

Artikel 34  

Alleen buiten de schoolgebouwen mogen smartphone, tablet, laptop, trackers of enige 
andere gelijkaardige toestellen gebruikt worden. Als ouders of leerlingen elkaar dringend 
nodig hebben tijdens de schooldag, kunnen ze terecht op het secretariaat van de school.  
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Artikel 35 

Elke leerling draagt zorg voor zijn toestel. Het IMEI nummer van het toestel wordt 
genoteerd in de schoolagenda. Dit helpt het opsporen van een verdwenen toestel. 

Artikel 36 

Elke leerling zorgt ervoor dat de privacy-instellingen van zijn toestel zo afgesteld zijn dat 
ze de privacy van anderen niet kunnen schenden. 

 

Artikel 37 

Het is niet toegestaan om beeld- of geluidsopnamen te maken op het domein van de 
school zonder toestemming van de school. Overeenkomstig de privacywetgeving mogen 
er geen beeld- of geluidsopnamen van medeleerlingen, personeelsleden of andere 
personen gemaakt worden of verspreid zonder hun uitdrukkelijke toestemming. 

Artikel 38 

Onder sociale media worden websites zoals Facebook, Netlog Instagram, Twitter, enz. 
verstaan. Er worden geen films, geluidsfragmenten, foto’s enz. op sociale websites 
geplaatst die betrekking hebben op de school zonder dat daar uitdrukkelijk toestemming 
voor wordt gegeven door de school. Dit geldt voor de leerlingen, ouders en grootouders 
en alle personen die onder hetzelfde dak wonen als de leerling.  

Artikel 39 

Bij communicatie via sociale media worden de normale fatsoennormen in acht genomen. 
Cyberpesten is verboden. 

Artikel 40 

Het downloaden, installeren en verdelen van illegale software op school is verboden.  

Artikel 41 

Het internet van de school mag alleen gebruikt worden voor schoolse aangelegenheden.  

1.26  

1.27 Hoofdstuk 14 Absoluut en permanent algemeen rookverbod 

Artikel 42 

Er is een absoluut en permanent verbod op het roken van tabak of van soortgelijke 
producten (onder andere de shisha pen, de e-sigaret of heatsticks,…) 

Dit verbod geldt binnen de volledige instelling, met inbegrip van zowel de gebouwen als 
de speelplaatsen, sportterreinen en andere open ruimten.  

Er is eveneens een absoluut en permanent verbod op het roken van tabak of van 
soortgelijke producten tijdens extramuros-activiteiten. 
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Bij overtreding van deze bepaling  

- zal de leerling gesanctioneerd worden volgens het orde- en tuchtreglement 
opgenomen in dit schoolreglement; 

- zullen ouders en/of bezoekers verzocht worden te stoppen met roken of het 
schooldomein te verlaten. 

 

Hoofdstuk 15 Leerlingenbegeleiding  

Artikel 43 

 

6.1 Contactgegevens 

 

Directeur:   Marleen Leclercq 

Vestigingshoofd Zottegem :  Muriel Baert 

Verpleegster:   Nele Vagenende 

Sociaal assistent:  Jasper Clepkens & Liesbeth Baele 

Dokter:                 Veronique Theys 

Contactadres:  Kastanjelaan 8 

    9620 Zottegem 

    Tel: 09/361.14.01 

 

Het schoolbestuur heeft een beleidscontract afgesloten met het CLB Zuid-Oost-
Vlaanderen behorende tot het vrije net. Carine Boone is de contactpersoon met 
onze school.  

 

Het CLB is ter beschikking van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 en 
van 13.30 tot  17.00 (dinsdag tot 19.30) 

 

Het CLB heeft de opdracht leerlingen te begeleiden in hun functioneren op 
school en in de maatschappij. Hiervoor biedt het kwaliteitsvolle 
leerlingenbegeleiding aan.  

Kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding bevordert de totale ontwikkeling, 
verhoogt het welbevinden, voorkomt vroegtijdig schoolverlaten en creëert 
meer gelijke onderwijskansen. Op die manier draagt het bij tot het 
functioneren van de leerling in de schoolse én maatschappelijke context 

 

          Het CLB  werkt: 

• onafhankelijk en stelt het belang van de leerling centraal;  

• kosteloos voor de leerling, de ouders en de school; 

• multidisciplinair; 

• binnen de regels van het beroepsgeheim  

• met respect voor het pedagogisch project van de school;  
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Artikel 43 

 

Leerlingenbegeleiding 

 

Het CLB werkt vraaggestuurd vanuit de leerlingen, de ouders en de scholen, 
behalve voor de verplichte begeleiding. 

 

       .Vraaggestuurde begeleiding : 

 

• Leren en Studeren 

• Schoolloopbaanbegeleiding :vragen over schoolloopbaan zoals de 
overgang naar het secundair, veranderen van school, overstap naar 
buitengewoon onderwijs,... 

• Het psychisch en sociaal functioneren : dit kan bijvoorbeeld gaan over 
gedragsproblemen, psychische problemen, sociale problemen,….  

• Preventieve gezondheidszorg : vragen over gezonde voeding, 
seksualteit,… 

 

Het CLB  zet de individuele leerlingenbegeleiding alleen verder als de 
betrokken bekwame leerling daarmee akkoord gaat of de ouders van de 
niet bekwame leerling daarmee akkoord gaan 

 

     . Verplichte leerlingenbegeleiding : 

 

• De controle op de leerplicht:  

• De signaalfunctie en de consultatieve leerlingenbegeleiding door het 
CLB:  

-als het CLB noden vaststelt bij de leerling of een probleem of 
onregelmatigheid vaststelt in het beleid op leerlingenbegeleiding, 
dan brengt het CLB de school hiervan op de hoogte 

-het CLB  biedt ondersteuning  aan de school bij problemen van 
individuele    leerlingen of groepen van leerlingen 

• De preventieve gezondheidszorg: op bepaalde tijdstippen in de  
schoolcarrière wordt de kleuter/leerling onderzocht via medische 
consulten. Ook wordt het CLB gecontacteerd door de school als er 
sprake is van een besmettelijke ziekte. 

 

          Preventieve gezondheidszorg 

 
Preventieve gezondheidszorg bestaat uit algemene en gerichte consulten en 
profylactische maatregelen. 

Het medisch consult gebeurt door dr. Veronique Theys en mevr. Nele Vagenende 
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(verpleegkundige)  

Ze zijn te bereiken: 

 -     op school: na afspraak 

-     op het CLB –centrum: 09/361 14 01 

 

 

     .  Algemene consulten 

 

De algemene gezondheid, vaccinaties, groei en ontwikkeling en sensoriële toestand 
worden nagekeken en adviezen geformuleerd aan de leerling en zijn ouders. De 
algemene consulten gebeuren in het CLB. 

 

    .  Gerichte consulten 

 

Dit zijn onderzoeken waarin vooral groei, ontwikkeling, vaccinaties en opvolging 
van de gezondheid worden nagekeken. De onderzoeken worden bij voorkeur in de 
school uitgevoerd.  

 

Overzicht van de medische consulten : 

• 3 jaar of in de eerste kleuterklas 

• 6 jaar of in het eerste leerjaar 

• 9 jaar of in het vierde leerjaar 

• 11 jaar of in het zesde leerjaar 

 

 

     .   Profylactische maatregelen 

 

Het CLB houdt toezicht op de vaccinaties van de leerlingen en biedt vaccinaties aan 
die in het vaccinatieschema zijn opgenomen. Ouders en leerlingen worden hierover 
geïnformeerd en geven hiervoor hun toestemming. 

 

De huisarts ,de ouders of de directeur hebben de plicht om de CLB-arts te 
verwittigen bij besmettelijke infectieziekten. 

Het CLB treft de nodige profylactische maatregelen. 

De maatregelen zijn bindend voor leerlingen, ouders en personeel.  

 

Ter info:  de lijst van verplicht te melden infectieziekten zoals bepaald in het 
Ministerieel besluit tot bepaling van de lijst van infecties die gemeld moeten 
worden  

Artikel 1. Ter uitvoering van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 19 juni 2009 betreffende initiatieven om uitbreiding van schadelijke 
effecten, die veroorzaakt zijn door biotische factoren, tegen te gaan, moeten 
volgende infecties gemeld worden : 
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 1° anthrax; 

 2° botulisme; 

 3° brucellose; 

 4° salmonella typhi of salmonella paratyphi-infectie; 

 5° cholera; 

 6° chikungunya; 

 7° dengue; 

 8° difterie; 

 9° enterohemorragische e. coli-infectie; 

 10° gastro-enteritis, bij epidemische verheffing in een collectiviteit; 

 11° gele koorts; 

 12° gonorroe; 

 13° haemophilus influenzae type B invasieve infecties; 

 14° hepatitis A; 

 15° hepatitis B (acuut); 

 16° humane infectie met aviaire (of een nieuw subtype) influenza; 

 17° legionellose; 

 18° malaria waarbij vermoed wordt dat de besmetting heeft 
plaatsgevonden op het Belgisch     grondgebied, inclusief (lucht)havens;  

 19° mazelen; 

 20° meningokokken invasieve infecties; 

 21° pertussis; 

 22° pest; 

 23° pokken;. 

 24° poliomyelitis; 

 25° psittacose; 

 26° Q-koorts; 

 27° rabiës; 

 28° SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome); 

 29° syfilis; 

 30° tuberculose; 

 31° tularemie; 

 32° virale hemorragische koorts; 

 33° vlektyfus (rickettsia prowazekii of rickettsia typhi-infectie); 

 34° voedselinfecties (vanaf twee gevallen); 

 35° West Nilevirusinfectie 

     

 

Overdracht van het dossier 

Van iedere leerling wordt een multidisciplinair dossier aangelegd bij het 
begeleidend CLB. 
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Dit dossier bevat alle voorhanden zijnde relevante persoonlijke gegevens van de 
leerling. 

  

 

1.28 Hoofdstuk 16 Reglement Buitenschoolse opvang 

 

REGELGEVING 

 

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de bepaling van de begrippen 
gezondheidstoezicht en sociale voordelen van 24 juli 1991 

 

Omzendbrief wat betreft gezondheidstoezicht en sociale voordelen van 25 juli 1991  

 

Decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau van 30 november 
2007 

 

REGLEMENT 

 

Artikel 43 Engagementen van gemeente Oosterzele 

 

§ 1 Gemeente Oosterzele stelt opvangpersoneel ter beschikking ten voordele van de 
verschillende onderwijsnetten in Oosterzele voor de voor- en naschoolse opvang 
van kinderen op schooldagen.  

§ 2 De opvang gebeurt in de school ter plaatse in een ruimte die daarvoor wordt 
voorzien. 

Indien de opvang van kinderen op een andere locatie gebeurt dan de school waar 
het kind school loopt, dan staat de school zelf in voor het vervoer van de kinderen.  

§ 3 De opvang ’s morgens vangt aan om 7u en loopt tot 15 min. voor de start van de 
lessen. De opvang ’s avonds vangt aan 15 min. na de lessen en stopt om 18u.  

 

§ 4 De hoofdtaken van de begeleid(st)ers zijn: 

1. toezicht houden op de kinderen conform de schoolafspraken 

2. noteren van aanwezigheden en bijhouden van eventuele fouten bij het 
registreren 

3. communicatie met directie en leerkrachten bij moeilijkheden, bij opmerkingen 
van ouders en bij defecten en beschadiging 

4. dagelijks registratiegegevens laten inlezen op een computer 

 

§ 5 Voor de verwerking en opvolging van de administratie biedt de Gemeente volgende 
diensten aan: 

1. het ter beschikking stellen van een registratiesysteem, van badges en van het 
onderhoud ervan 

2. de contacten met de leverancier in geval van problemen 
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3. het rechtzetten van fouten in de registratie 

4. de facturatie en betalingsopvolging (uitzondering: artikel 2 §8 van dit reglement)  

5. de opmaak en het opsturen van fiscale attesten (uitzondering: artikel 2 §8 van 
dit reglement) 

 

§ 6 De begeleid(st)ers zijn verantwoordelijk voor hun eigen badge. De badge mag bij het 
registreren niet door andere personen gehanteerd worden, behalve door een 
vervangende begeleid(st)er wanneer de vaste begeleid(st)er afwezig is.  

 

§ 7 Bij afwezigheid van een begeleid(st)er voorziet de Gemeente in vervanging vanaf de 
6de werkdag. 

 

§ 8 De Gemeente geeft de schooldirecties de kans betrokken te worden bij de selecties 
en evaluaties van de begeleid(st)ers van hun school.  

 

Artikel 44 Engagementen van de Oosterzeelse scholen 

 

§ 1 De scholen stellen ter plaatse een geschikte opvangruimte (binnen- en 
buitenruimte) ter beschikking en staan in voor de verwarming en het onderhoud 
ervan. 

 

§ 2 Het sanitair is gemakkelijk bereikbaar vanaf de opvangruimte.  

 

§ 3 EHBO-materiaal en een telefoon (bij voorkeur een looptelefoon) zijn aanwezig in de 
opvangruimte alsook een lijst met noodnummers. 

 

§ 4 De scholen stellen een minimum aan speelmateriaal ter beschikking.  

 

§ 5 De scholen stellen een leerlingenlijst ter beschikking voor de begeleid(st)er met 
contactgegevens van ouders/opvoeders en informeren de begeleid(st)er over 
noodzakelijke info wat betreft de kinderen (bijvoorbeeld medische gegevens, kind 
dat zelfstandig naar huis mag enz.) 

 

§ 6  De scholen bieden de begeleidsters ondersteuning wat betreft pedagogische aanpak 
en communicatie met de ouders. De scholen engageren zich om de schoolafspraken, 
nuttige info en communicatiewijze naar de ouders toe door te geven aan de 
begeleid(st)er. 

 

§ 7    Voor de goede werking van het registratiesysteem bieden de scholen volgende 
ondersteuning: 

1. De scholen stellen de leerlinggegevens ter beschikking aan de opvang.  

2. Veranderingen in administratieve gegevens worden door de scholen zelf 
bijgehouden in het registratiesysteem. Mogelijke aanpassingen zijn:  

• kinderen verwijderen die de school verlaten hebben 
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• nieuwe kinderen toevoegen 

• adreswijzigingen 

• wijziging van de gezinssituatie 

3. Op elke opvanglocatie is een computer met internetverbinding aanwezig om de 
registratiegegevens dagelijks in te lezen. Indien er een secretariaat is op de 
locatie gebeurt dit aldaar. Indien er geen secretariaat is, doen de begeleid(st)ers 
dit zelf op de beschikbare computer. 

4. De scholen printen bij het begin van het schooljaar voor elke opvanglocatie een 
lijst uit met barcodes van de verschillende leerlingen. Wanneer er nieuwe 
leerlingen bijkomen, wordt hun barcode er onmiddellijk aan toegevoegd.  

5. De scholen helpen de begeleid(st)ers bij het gestructureerd registreren van elk 
kind voor de avondopvang. 

  

§ 8 Bij afwezigheid van een begeleid(st)er voorzien de scholen in vervanging gedurende 
de 5 eerste werkdagen. In die periode factureert de school de opvang en houdt de 
school de ouderbijdragen om de gedane kosten te dekken. De school voorziet voor 
die periode de fiscale attesten voor de ouders. 

Indien meerdere begeleid(st)ers in de school werken en 1 van de begeleid(st)ers is 
afwezig en wordt vervangen door de school, dan: 

1. factureert de school voor de kinderen die in een aparte groep worden 
opgevangen door de vervangende begeleid(st)er  

2. of, indien de vervangende begeleid(st)er samen met een vaste begeleid(st)er de 
opvang doet, factureert de school de opvang van alle kinderen tijdens het 
betreffende opvangmoment, maar stort maximum 2 maanden nadien een 
gedeelte door naar de Gemeente. Het door te storten bedrag is gelijk aan het 
volledige bedrag gedeeld door het totaal aantal voorziene begeleid(st)ers maal 
het aantal begeleid(st)ers dat dan nog in dienst is van de Gemeente. In dit geval 
geeft de school een overzicht van het aantal gefactureerde halve uren opvang per 
dag door aan de Gemeente. 

 

Artikel 45 Ouderbijdrage, registratie en betaling 

 

§ 1 Het college is gemachtigd om de tarieven voor de voor- en naschoolse opvang vast 
te stellen, de wijze van inning en de voorwaarden ervoor te bepalen binnen het 
kader van dit reglement. 

 

§ 2 Elke ochtend en avond registreren de begeleid(st)ers aan de hand van een 
badgesysteem de aanwezigheden van de kinderen. Daarbij is: 

1. het einduur van de ochtendopvang per school voor elk kind hetzelfde 

2. het aanvangsuur van de avondopvang per school voor elk kind hetzelfde 

Uitzondering: indien een kind eerst naar de studie gaat of naar een andere activiteit 
die de school organiseert, en daarna pas naar de opvang, dan wordt het reële uur 
van toekomen in de opvang genoteerd als aanvangsuur. 
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§ 3 De ouders registreren hun kind spontaan bij de begeleid(st)er bij het brengen en 
ophalen. Is een kind niet geregistreerd en is het toch aanwezig in de opvang, dan 
wordt het maximale verblijf aangerekend: 

1. voor de ochtend is dit aanwezig vanaf 7.00 

2. voor de avond is dit aanwezig tot 18.00 

 

§ 4 De registratiegegevens worden door de gemeente verwerkt. De gemeente maakt de 
facturen op en stuurt ze naar de ouders/opvoeders. 

 Uitzondering: zie artikel 2 §8 van dit reglement. 

 

§ 5 Bij het te laat ophalen van een kind worden volgende stappen genomen:  

1. bij een eerste en tweede maal te laat afhalen, spreekt de begeleid(st)er de ouder 
aan en wordt het werkelijke uur van afhalen geregistreerd.  

2. bij een derde maal te laat afhalen, wordt het werkelijke uur van afhalen 
geregistreerd, geeft de begeleid(st)er dit door aan de directie van de school en 
spreekt de directeur de ouder aan. 

3. bij een vierde maal te laat afhalen, geeft de directie dit door aan de coördinator 
van de opvang. De Gemeente neemt dan contact op met de ouder en kan dan de 
reële kostprijs van het loon van de begeleid(st)er aanrekenen aan de ouder.  

 

Artikel 46 Verzekering 

§ 1 De verzekering van de begeleid(st)ers is opgenomen in de gemeentelijke polissen 
‘algemene burgerlijke aansprakelijkheid’ en ‘collectieve verzekering tegen 
lichamelijke ongevallen’. 

 

§ 2 De kinderen worden via de schoolpolissen van de verschillende scholen verzekerd 
tijdens de opvang. Elke schoolpolis dekt tevens de lichamelijke ongevallen van huis 
naar opvang en omgekeerd. De scholen erkennen de opvang daarbij als een 
schoolse activiteit. 

 

INFOBROCHURE 

1.29 Hoofdstuk 1  Situering van onze school 

 

1. SCHOOLGEGEVENS:   

1.1. Hoofdschool: 

Gemeentelijke basisschool Oosterzele 

Geraardsbergstesteenweg 69-71 

9860 Oosterzele 

Tel. : 09/362.61.20 

Email : els.francois@oosterzele.be 
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1.2. Vestigingsplaatsen: 

Gemeentelijke basisschool Balegem 

Rooigemstraat 8 

9860 Oosterzele 

Tel. : 09/362.74.71 

 

Gemeentelijke basisschool Scheldewindeke 

Stationsstraat 17 

9860 Oosterzele 

Tel. : 09/363.83.71 

1.3. Schoolbestuur 

Onze school is een Gemeentelijke Basisschool. Dit houdt in dat de school bestuurd wordt 
door: 

Het gemeentebestuur van Oosterzele. 

Voorzitter: De burgemeester Johan Van Durme 

Schepen van Onderwijs: Dhr. Johan Van Durme 

Leden: De schepenen en gemeenteraadsleden 

 

Het gemeentebestuur organiseert het onderwijs op de gemeente voor kleuters en 
leerlingen van de lagere school en draagt verantwoordelijkheid voor het algemeen 
beleid van de gemeentelijke basisschool. 

1.4. Scholengemeenschap 

 

Sinds 1 september 2003 maken wij allemaal deel uit van de Scholengemeenschap 
Vlaamse Ardennen. 

 

Eerst maakten het beheerscomité en de directiekring de evenwichtsoefening op vlak 
van organisatie, beheer en samenwerken. 

Van bij de start opteerden wij voor een gemeenschappelijke koers op vlak van 
administratie, zorg en ICT. 

De stimuli-uren worden niet versnipperd, maar integraal aangewend op niveau van de 
scholengemeenschap: een halftijdse ICT-coördinator werd aangesteld. 

 

Het gemeenschappelijk draagvlak van onze scholengemeenschap Vlaamse Ardennen 
zal vergroten en de bestaande samenwerkingsverbanden zullen verfijnd worden. 

Een gelijkgericht personeels- en professionaliseringsbeleid wordt nu reeds op het 
juiste spoor gezet. 

Kiezen voor elkaar zonder onze eigenheid te verliezen. . . 

Het lijkt bijna op een samenlevingscontract. . . 

Samen kom je er altijd sterker uit. 
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De school behoort tot de scholengemeenschap Vlaamse Ardennen met volgende 
schoolbesturen en scholen als lid:  GBS Denderleeuw, GBS Burst, GBS Vlierzele, GBS 
Herzele, GBS Oosterzele, SBS Zottegem, GKS Lierde, GBS Parike. 

 

Voorzitter van het beheerscomité: Benjamin Rogiers (Schepen van Onderwijs Herzele) 

Directeur met coördinerende opdracht: Lieve Janssens (directie GBS Herzele) 

 

1.5. Directeur  

 

Els François 

 

De directeur staat in voor de dagelijkse leiding van de school. In opdracht van het 
schoolbestuur, binnen het kader van het pedagogisch project, zorgt zij voor het 
plannen, organiseren, coördineren en bijsturen van de schoolactiviteiten. 

 

1.6.  Personeel 

 

Leermeesters 

Lichamelijke opvoeding  

Els De Corte    

Rebecca Gerard 

 

Niet-Confessionele Zedenleer  

Cindy Schepens     

Farida Rebahi 

 

Rooms-Katholieke godsdienst 

Natascha Fourneaux   

 

Islamitische godsdienst 

Selman Özgün 

 

Onderwijzend personeel kleuter 

Lieselot Van Steenberge  

Katia Van Waeyenberge   

Marianne De Nollin 

Stephanie De Smet 

Tim Duysburgh 

Inge Aper 

Isabelle Schelstraete  



Gemeenteraad 20 juni 2019 - NOTULEN - 182 

Els Van Immerzeele 

Stephanie Cornil 

  

Onderwijzend personeel lager 

Jo Dhaeyer  

Ronny Van Wanzeele  

Grietje De Braekeleer 

Charlotte De Canck  

Evi De Paepe 

Saskia De Landsheere  

Luc De Cuyper  

 Evelien Galle 

Sibil Heymans  

Natalie Van Quaethem  

Grietje De Braekeleer  

Petra Keppens 

Evelyne De Mulder 

Lies Verdegem 

Ann De Jonge 

Soetkin De Temmerman 

   

 

Zorgcoördinatoren  

 

Trude Piepers  

Evelien Galle   

Mieke Van Den Driessche  (scholengemeenschap) 

 

ICT-coördinator 

  

Jerry Poelman & Nikie de  Temmerman (scholengemeenschap) 

 

Kinderverzorgster 

Ann Van Wanzeele 

 

Administratief personeel 

Carine Dammekens  

Katrien Dammekens 

 

Personen die instaan voor de voor- en naschoolse opvang 

 

Oosterzele: 
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Ann Van Wanzeele    Linda De Cuyper   

Ineke Van Haesevelde   Ingeborg Waeytens 

 

 

Balegem     Scheldewindeke:     

Tanja Bavré     Sabina Van Laer 

 

Onderhoudspersoneel 

 

Oosterzele:   

Irene Borden 

Deve Paragsa 

 

Balegem:  

Marleen Van Den Hauwe   Sabrina Waeytens 

 

Scheldewindeke: 

Anneke Van De Vijver       

 

Onderhoudswerkman – Buschauffeur 

 

Johan Liebaert     Koen De Gusseme 

 

2. RADEN  

 

1. Schoolraad 

 

De schoolraad is een overlegorgaan waarin vertegenwoordigers zetelen van de 
personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap waarin de school gevestigd 
is. De raad participeert aan het schoolbeleid: hij heeft op bepaalde domeinen 
advies- en overlegbevoegdheid, informatie- en instemmingsrecht. 

 

Meer informatie over de bevoegdheden van de schoolraad, de overeenkomst met 
het schoolbestuur en het huishoudelijk reglement (de wijze van besluitvorming, 
het aantal mandaten per geleding, de wijze van uitoefening communicatie- en 
informatieplicht, vergaderritme, interne relaties met schoolbestuur, directeur,…) 
kan op eenvoudige vraag bij de voorzitter van de schoolraad bekomen worden.  

 
Voorzitter:    Berdhy Ysebaert  

 

Personeel:   Evi De Paepe 

Sibil Heymans  

Lies Verdegem  



Gemeenteraad 20 juni 2019 - NOTULEN - 184 

   

Ouders:     

Mandy Ghyselinck 

Jonas Eliano  

 

Lokale gemeenschap:   Frans Kenis 

        Annie Goeminne 

      Berdhy Ysebaert  

 

Technische raadgevers:  Johan Van Durme: burgemeester en schepen van 
onderwijs 

                          Els François : directeur 

 

 

De schoolraad wordt om de 4 jaar verkozen en vergadert minimaal driemaal per jaar. 
De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen 
voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda 
toe te voegen. 

 

 

2. Klassenraad 

 

De klassenraad is een team van personeelsleden (eventueel aangevuld met externe 
deskundigen) dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde samen de 
verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van en het onderwijs aan een 
bepaalde leerlingengroep of een individuele leerling. 

 

3. Algemeen bijzonder onderhandelingscomité  

 

Het ABOC is een onderhandelings-en overlegcomité inzake algemene 
personeelsaangelegenheden, tussen de vertegenwoordigers van het schoolbestuur en 
de vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel aangeduid door de 
representatieve vakorganisaties. 

Het OCSG onderhandelt en overlegt in deze materies op het niveau van de 
scholengemeenschap. 

 

4. Ouderraad 

 

De ouderraad is een vereniging van geëngageerde ouders die verder meebouwen aan 
een kindgerichte school. Per vestiging bestaat er een aparte ouderraad. 

Deze ouderraden organiseren en ondersteunen op school allerlei vergaderingen en 
activiteiten voor de leerlingen buiten de schooluren en voor de ouders van de 
leerlingen. 
Deze ouderraden hebben een voorzitter, secretaris, penningmeester,…Gegevens over 
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deze personen of hoe je lid kan worden van de ouderraden, wordt meegedeeld in het 
begin van het schooljaar of kan je terugvinden op de website. 
 

 

Oosterzele:  Voorzitter: Mevr. Isabelle Struyver  

         

Balegem:  Voorzitter: Fleur Michiels               
         

Scheldewindeke:  Voorzitter: Luc Geeraert 

     

     

Koepel voor Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs: KOOGO 

Ravensteingalerij 27 bus 8 – 1000 Brussel Tel. 02/512.88.74 – Fax. 02/502.12.64 

 

De ouderraad helpt het opvoedingsproject van de school realiseren. Het verwoordt de 
zorgen en suggesties van de ouders en staat de directeur en de leerkrachten met raad 
en daad bij waar dit gewenst en haalbaar is. 

 

5. Partners 

 

1. Pedagogische begeleiding 

 

Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het Onderwijs secretariaat 
van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG vzw) 

OVSG is de koepelorganisatie van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs.  

 

OVSG maakt de volgende kernopdrachten waar voor de leden:  

- belangen behartigen; 

- pedagogisch begeleiden; 

- juridische dienstverlening verstrekken; 

- vorming en nascholing aanbieden. 

  

O.V.S.G. (Onderwijssecretariaat van steden en gemeenten v.d. Vlaamse Gemeenschap) 

Ravensteingalerij 3 bus 7 

1000 Brussel 

 

3. ONDERWIJSAANBOD (LEERGEBIEDEN)  -  LEERPLANNEN  

 

De doelen uit het pedagogisch project worden geconcretiseerd via het gebruik van de 
OVSG- 

leerplannen. 

 

Het onderwijsaanbod in het gewoon kleuteronderwijs omvat ten minste de volgende 



Gemeenteraad 20 juni 2019 - NOTULEN - 186 

leergebieden:  

- lichamelijke opvoeding; 

- muzische vorming; 

- Nederlands; 

- wereldoriëntatie; 

- wiskundige initiatie. 

 

Het onderwijsaanbod in het gewoon lager onderwijs omvat ten minste, en waar mogelijk 
in samenhang de volgende leergebieden:  

- lichamelijke opvoeding; 

- muzische vorming; 

- Nederlands; 

- wiskunde; 

- wereldoriëntatie; 

- Frans; 

- leren leren; 

- sociale vaardigheden; 

- informatie- en communicatietechnologie; 

- ten minste 2 lestijden onderwijs in de erkende godsdiensten of niet-confessionele 
zedenleer. 

 

4. TAALSCREENING -  TAALTRAJECT -  TAALBAD  

1. Taalscreening 

 

De school onderzoekt het niveau van het Nederlands bij elke leerling die voor het eerst 
naar het lager onderwijs gaat. Dit gebeurt via een verplichte taalscreening.  

De screening gebeurt nooit voor de inschrijving van de leerling en is geen 
toelatingsvoorwaarde. 

 

2. Taaltraject 

 

Op basis van de resultaten van de taalscreening voorziet de school een taaltraject voor de 
leerlingen die het nodig hebben. Dit taaltraject sluit aan bij de noden van de leerling wat 
het Nederlands betreft. 

 

3. Taalbad 

 

Als de leerling het Nederlands onvoldoende kent om de lessen te kunnen volgen, kan de 
school een taalbad organiseren. Het doel van het volgen van een taalbad is dat de leerling 
voltijds en intensief de Nederlandse taal leert om zo snel mogelijk te kunnen deelnemen 
aan de reguliere onderwijsactiviteiten. 
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1.30 Hoofdstuk 2  Organisatorische afspraken  

 

5. AFHALEN EN BRENGEN VAN DE KINDEREN  

1. Ouders 

 

Ouders die hun kinderen zelf naar school brengen, begeleiden de kinderen tot aan 
de schoolpoort. Ouders kunnen enkel in uitzonderlijke gevallen en met toestem-
ming van de directeur, hun kind begeleiden tot in het klaslokaal. 

Ouders die hun kinderen door andere personen aan school laten afhalen, delen op 
voorhand schriftelijk aan de directeur/ administratief medewerker mee wie het 
kind mag afhalen. 

De schoolingang moet steeds worden vrijgehouden. 

Wanneer ouders hun kind(eren) voor de aanvang van het toezicht naar school 
brengen of na het beëindigen van het toezicht op school laten, dan valt dit volledig 
onder hun eigen verantwoordelijkheid.  

 

             Begeleiding voor het verlaten van de school 

 

Ouders die hun kinderen op school afhalen, komen tot aan de schoolpoort.  

De kinderen die worden afgehaald, kunnen nooit zonder begeleiding van de ouders 
de speelplaats verlaten (en bv. alleen naar de parkeerplaats gaan).  

 

6. AANVANG EN EINDE VAN DE LESSEN  

                  Oosterzele       voormiddag:   8.50 tot 12.00 

                    (hoofdschool)    8.50 tot 11.35 (woensdag) 

  

   namiddag             13.10 tot 15.55  

              vrijdagnamiddag: 13.10 tot 15.00 

 

                   Balegem     voormiddag: 8.50 tot 12.00 

       8.50 tot 11.35 (woensdag)  

       namiddag:  13.15 tot 16.00  

       vrijdagnamiddag: 13.15 tot 15.00  

 

                   Scheldewindeke    voormiddag: 8.25 tot 12.00 

       8.25 tot 11.30  (woensdag) 

       namiddag:  13.15 tot 15.20  

       vrijdagnamiddag: 13.20 tot 15.00  

 

Alle leerlingen dienen 5 minuten voor het belsignaal aanwezig te zijn op school! 

 

Voor de kleuterschool: Breng de kleuter tijdig en regelmatig naar school. Het zal zijn gehele 
ontwikkeling bevorderen. 
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De kinderen worden geacht de school verlaten te hebben 15 minuten na het einde der lessen 
in voor- en namiddag. 

 

7. TOEZICHT EN KINDEROPVANG  

1. Toezicht  

 

Doordat het ministerie geen toelagen meer geeft voor middagtoezicht (van 12.15 tot 15 
minuten voor de aanvang der lessen) zien wij ons genoodzaakt een bijdrage te vragen.  

 

In afspraak met alle Oosterzeelse scholen werd beslist € 0,60 te vragen per kind per 
middag. 

 

• eerste kind € 0,60 per middag  

• tweede kind € 0,40 per middag  

• derde kind € 0,40 per middag  

• vierde kind gratis 

 

De hele middag is er toezicht op school. Bij slecht weer spelen de leerlingen binnen. 
Kinderen die naar huis gaan eten, worden slechts 15 minuten voor de aanvang van de 
lessen terug toegelaten op de speelplaats. Indien zij vroeger terugkomen wordt de 
bijdrage voor het middagtoezicht aangerekend! 

 

2. Kinderopvang  

 

Na onderhandelingen met de verschillende Oosterzeelse scholen werd een eenvormig 
opvangsysteem uitgewerkt. 

Er is elke dag opvang van 7. 00 's morgens tot 18.00 ’s avonds.  

Kleuters en leerlingen die niet tijdig afgehaald worden, blijven bij de verantwoordelijke van 
de opvang. 

 

Op woensdagnamiddag gaat de buitenschoolse kinderopvang (Het Vinkemolentje) door in de 
hoofdschool te Oosterzele, tevens tot 18.00.  
De kinderen van de afdeling Balegem en Scheldewindeke worden met de bus naar de opvang 
gebracht.  

 

Prijzen: De tarieven zijn vastgelegd in het retributiereglement voor de voor- en naschoolse 
opvang op schooldagen en het retributiereglement voor het gemeentelijk initiatief 
buitenschoolse kinderopvang (IBO) Het Vinkemolentje 

          

OPMERKINGEN: 

1) om misbruiken te beperken mag de opvang vanaf 7.00 ’s morgens en ten laatste tot 
18.00 's avonds. 

2) kinderen ophalen in de opvang en daarna terugbrengen om nog boodschappen te doen, 
kan niet. 
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3) De woensdagnamiddagopvang gebeurt voor de verschillende Oosterzeelse scholen in 
het GILO te Oosterzele. Kinderen die van deze opvang gebruik willen maken worden met 
de schoolbus naar de opvangplaats gevoerd. 

 

8. SCHOOLVERZEKERING  

Het schoolbestuur heeft een ongevallenverzekering bij Ethias die de medische kosten 
veroorzaakt door een ongeval op school of op weg van en naar school vergoed. Dit geldt 
ook voor alle buitenschoolse activiteiten die door de school worden georganiseerd. 

Let wel: er is geen vergoeding voorzien voor stoffelijke schade (bv. Kleren, brillen,…)  

Bij elk ongeval dient zo snel mogelijk een ongevallenformulier te worden ingevuld: luiken A 
en B door de toezichthouder of de directeur/secretariaat van de school, luik C door de ouders 
en luik D door de arts. 

Daarna wordt een dossier geopend. De ouders dienen alle betalingsbewijzen te bewaren. De 
mutualiteit regelt de normale terugbetaling. 

 Na ontvangst van het dossiernummer van de verzekering kunnen de onkostenbewijzen 
opgestuurd worden en terugbetaald. Het dossier van het ongeval wordt afgesloten na 
volledige genezing van het lichamelijke letsel. 

 

Wanneer er zich een ongeval met een leerling voordoet, wordt de volgende procedure 
gevolgd: 

- vaststellen ernst van de verwonding (door EHBO, directie) 

- naargelang de ernst van de verwonding: 

° niet ernstig (bijv. kleine schaafwonde): leerling wordt ter plekke verzorgd; 

° zeer ernstig: dienst 112 wordt gebeld -> spoedopname, ouders worden verwittigd; 

° tussenkomst van een geneesheer is nodig (of bij twijfel): de ouders (of 
verantwoordelijke ingevuld op infoblad) worden gecontacteerd en gevraagd hun kind 
op te halen voor bezoek aan huisdokter. 

- indien de ouders (verantwoordelijke) niet kunnen bereikt worden roept de school de 
huisdokter van  het kind of een andere geneesheer. 

 

9. SCHOOLTOELAGE  

Kinderen vanaf 3 jaar die Nederlandstalig kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen in 
Vlaanderen of Brussel kunnen als extra rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag als het 
inkomen van de ouders (of de ouder en eventuele partner waar het kind is gedomicilieerd 
na een echtscheiding) voldoet aan de inkomensvoorwaarde. 

De schooltoeslag vervangt de huidige schooltoelage vanaf het schooljaar 2019-2020. 
Vanaf dan zult u de schooltoeslag ontvangen van uw uitbetaler van het Groeipakket.  

 

Ouders die met hun kinderen in Vlaanderen wonen, zullen vanaf september 2019 
(schooljaar 2019-2020) hun schooltoeslag niet meer moeten aanvragen. Voor een kind 
dat al gekend is binnen het Groeipakket wordt het recht op een schooltoeslag 
automatisch onderzocht en toegekend. 

  

De schooltoeslag wordt één maal per jaar toegekend, aan het begin van het 
schooljaar (september of oktober).  

https://www.vlaanderen.be/schooltoelage-voor-het-basisonderwijs-en-het-secundair-onderwijs
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Leeftijd Bedrag 

3 - 5 jaar Gemiddeld 103,70 euro/jaar 

6 - 12 jaar Gemiddeld 194 euro/jaar 

 

Meer informatie :  

     https://www.groeipakket.be/ 

  

10.UITERLIJK VOORKOMEN  

Kledij, schoeisel en haartooi van de leerlingen zijn verzorgd, stijlvol, eenvoudig en 
hygiënisch. De kledij eigen aan een bepaalde cultuur en/of levensbeschouwing of 
modetrends zijn toegestaan. Als deze kledij oorzaak is van conflicten kan men overwegen 
om deze te verbieden. 

 

11.AFSPRAKEN ZWEMMEN  

Vanaf de derde kleuterklassen krijgen de kinderen watergewenning. 

Vanaf het eerste leerjaar gaan de leerlingen op regelmatige basis zwemmen. De data voor het 
schoolzwemmen kan je terugvinden op onze schoolkalender. 
 

Voor de zwemlessen dienen de kinderen een zwembroek of badpak en een handdoek mee te 
brengen. Shorts zijn niet langer toegelaten. Leren zwemmen is opgenomen in de eindtermen, 
vrijstelling van zwemles kan dus alleen om medische redenen met een medisch attest. 

 

De leerlingen betalen € 3,00 voor de inkom van het zwembad en het busvervoer.  

Het derde leerjaar gaat volledig gratis zwemmen.  

 

12.VERLOREN VOORWERPEN  

De school is niet aansprakelijk voor diefstal of het verlies van persoonlijk materiaal van 
de kinderen (kledij, fiets, juwelen, gsm, …). Indien een kind iets verloren heeft, kunnen de 
ouders steeds terecht bij de afdelingsverantwoordelijke of de directeur om na te gaan of 
het materiaal zich bij de verloren voorwerpen bevindt. 

 

Enkele keren per schooljaar worden de verloren voorwerpen in de klassen doorgegeven 
en uitgestald op de speelplaats. Verloren voorwerpen die blijven liggen, worden aan een 
goed doel geschonken. 

 

13.VERKEER EN VEILIGHEID  

De ouders bespreken met hun kinderen de veiligste schoolroute van thuis naar school en 
van school naar thuis.  

De ouders zorgen ervoor dat kinderen, die met de fiets naar school komen, over een fiets 
beschikken die verkeerstechnisch in orde en veilig uitgerust is.  

Het is belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven en hun kinderen ondersteunen 
om de verkeersregels na te leven. Ouders-automobilisten die hun kinderen aan de 
schoolpoort afzetten worden gevraagd hun kinderen op een afstand van de schoolpoort te 
laten uitstappen in plaats van in de drukte voor de schoolpoort.  

https://www.groeipakket.be/
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Dankzij het gemeentebestuur ontvangen alle leerlingen vanaf het 2de leerjaar een fluo 
hesje in het begin van het schooljaar. 

 

De kinderen van de 3de kleuterklas en 1ste leerjaar kunnen in de maand september een 
veilige fietshelm kopen aan voordelige voorwaarden via het gemeentebestuur.  

 

14.LEEFREGELS VOOR DE KI NDEREN  

Stiptheid 

 

- Ik kom naar de voorbewaking. 

Ik ga rechtstreeks naar het lokaal van de bewaking.  

- Ik kom niet naar de voorbewaking. 

Ik kom steeds op tijd maar niet vroeger dan nodig. 

- Bij het belsignaal stop ik het spel en blijf rustig staan. Bij het tweede signaal, 
gegeven door de toezichthouder, ga ik naar de rij en zwijg ik.  

- Ik zorg dat ik altijd het nodige schoolgerei mee heb, ook voor het zwemmen en de 
gymles. 

- Ik maak mijn huistaak en leer mijn lessen. 

De leerkracht zal dit controleren. Wanneer ik dat niet heb kunnen doen verwittig ik 
de leerkracht. Dit kan op volgende wijze: bv.- een nota in mijn agenda - een briefje 
van mijn ouders. 

Ik laat elke week mijn agenda tekenen door mijn ouders. Wanneer ik niet mag 
zwemmen en/ of turnen geef ik het briefje vóór de les aan de leermeester 
lichamelijke opvoeding.  

- Ik geef thuis onmiddellijk alle brieven en nota's van de school af. 

 

Gedrag 

- Ik verlaat nooit de school zonder toestemming van een leerkracht of de directeur.  

- Ik blijf niet of begeef me niet in de gangen en klassen zonder toelating.  

- Ik kruip niet over de afsluiting om de bal te halen.  

- In de eetzaal ben ik rustig en heb ik goede tafelmanieren.  

- Ik luister steeds naar de aanwijzingen van de leerkracht of de begeleider.  

- Bij mijn aankomst op school ga ik onmiddellijk op de speelplaats en blijf er tot het 
belsignaal gaat. 

- Bij het belsignaal stop ik het spel en ga rustig in de rij staan. 

- Wanneer het speeltijd is, verlaten we met de leerkracht de klas.  

- Op de speelplaats hou ik alles netjes en draag ik zorg voor alle aanwezige dingen 
zoals speeltuigen, banken, planten...  

- Er is nooit een reden om tijdens de schooluren of pauzes zonder een volwassene 
en zonder toestemming van de directeur de speelplaats te verlaten.  

- Wanneer iemand mij na school komt afhalen, wacht ik op de speelplaats. Nooit aan 
de straatkant. 
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- Ik snoep niet in de schoolgebouwen. Kauwgom is niet toegelaten. Vervang snoep 
zoveel mogelijk door koek, fruit of groente.  

- Gsm’s mogen niet gebruikt worden tijdens de schooluren.  

Orde, zorg en netheid 

 

- Ik draag zorg voor mijn kledij en bescherm mijn persoonlijke bezittingen. Kleren 
hangen aan de kapstok en liggen niet op de grond. 

- Mijn kleding, vast schoeisel, haartooi en uiterlijk zijn eenvoudig, hygiënisch, stijlvol 
en verzorgd. 

- Geen rommel in mijn schooltas. Ik steek alles netjes bij elkaar en sleur niet te veel 
mee. 

- Ik zorg mee voor een nette school en heb eerbied voor het milieu. Papiertjes en 
restjes gooi ik in de vuilnisbak (sorteer!).  

- Mijn schooltas staat op de aangeduide plaats.  

- Mijn fiets staat netjes in de fietsenstalling.  

- Ik veeg mijn voeten bij het binnenkomen.  

- Ik sluit de deuren.  

- Ik draag zorg voor de bloemen en de planten. 

- Ik gedraag me zoals het hoort in de toiletruimte: Ik spoel het toilet door na 
gebruik. Ik vergeet niet mijn handen te wassen. Spelen doe ik op de speelplaats, 
niet in de toiletruimte.  

- Mijn bank mag gezien worden. Ik leg alles netjes op zijn plaats.  

- Ik draag zorg voor mijn schoolboeken.  

- Ik loop en speel niet in de gangen.  

- Gedurende de speeltijden ben ik op de speelplaats.  

- Ik schrijf netjes en verzorg mijn schriften. 

 

Zorg voor het milieu  

 

- Ik zorg mee voor een nette school. 

- Ik sorteer het afval en gooi het in de juiste container. 

- Ik draag zorg voor het groen op de speelplaats. 

 

Beleefdheid 

 

- Ik gedraag mij rustig en beleefd. 

- Ik spreek altijd keurig Nederlands. 

- Ik gebruik geen scheldwoorden en krachttermen, ook niet bij het spel. 

- Ik spreek mijn medeleerlingen aan met hun voornaam en gebruik geen bijnamen.  

- Ik benader bezoekers aan de school steeds hoffelijk.  

- Volwassenen spreek ik aan met mijnheer of mevrouw. 

- De leerkrachten noem ik 'meester' of ‘juf’. 

- Een vriendelijk gebaar of groet, staat iedereen goed! 
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Mijn medeleerlingen en ik 

 

- Ik heb respect voor anderen.  

- Ik sluit niemand uit, ook niet bij het spel.  

- Ik vecht niet en maak geen ruzie.  

- Ik speel nooit ruw of gevaarlijk en hou steeds rekening met het spel van anderen.  

- Ik scheld niemand uit.  

- Ik speel sportief. 

- Ik heb eerbied voor het bezit van de andere kinderen. Ik ruil geen dingen van 
mezelf met anderen en aanvaard ook niets dat niet van mij is.  

- Ik pest niemand en zet ook anderen niet aan tot pesten.  

- Ik help de kleinere kinderen. 

- Wanneer er een ongeval gebeurt, verwittig ik onmiddellijk een volwassene.  

 

Het verkeer en ik 

 

- Ik zorg dat mijn fiets in orde is.  

- Ik steek over langs het zebrapad.  

- Ik vraag aan mijn ouders om met mij de veiligste schoolroute te zoeken en deze 
met mij in te oefenen. De schoolverzekering dekt enkel de route van huis naar 
school en omgekeerd. 

- Ik respecteer de verkeersreglementen. 

 

Wanneer ik de schoolbus gebruik: 

 

- Ga ik direct na het opstappen zitten. 

- Sta ik pas op om af te stappen wanneer de bus stilstaat.  

- Wacht ik tot de bus weg is om de straat over te steken. 

 

Veiligheid en ik 

 

- Ik plaats niets voor nooduitgangen en versper geen gangen, trappen en in- of 
uitgangen.  

- Ik ga rustig en ordelijk van en naar de klassen.  

- Ik ga niet naar plaatsen (bv. kelder, zolder, keuken, ... ) zonder de leerkracht te 
verwittigen.  

- Ik raak geen elektrische toestellen aan zonder toestemming.  

- Ik raak geen onderhoudsproducten aan.  

- Als ik geneesmiddelen moet innemen, geef ik die 's morgens aan de leerkracht. 
Mijn ouders zorgen voor een briefje. 

 

Wat te doen bij ongeval waarbij een kind van onze school betrokken is? 
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Ik verwittig onmiddellijk een volwassene. 

Ik vertel: 

• waar en wanneer het ongeval gebeurd is;  

• wat er gebeurd is; 

• wie erbij betrokken is. 

 

Wat te doen bij brand? 

 

Bij brand zorg ik onmiddellijk voor een melding. Bij brandalarm verlaat ik onmiddellijk 
het lokaal via de uitgangen die we bij de oefening gebruikten, zonder lopen. Ik volg de 
instructies van de leerkrachten: 

 

• ik verlaat de lokalen via de uitgangen die we bij de oefening gebruikten;  

• ik laat al mijn materiaal achter; 

• ik verzamel op de aangeduide en ingeoefende plaatsen. 

 

Gevaarlijk speelgoed 

 

Het is niet toegelaten elektronische toestellen, zak- of knipmessen, lederen ballen of 
ander gevaarlijk speelgoed mee te brengen naar de school.  

 

Wat als ik deze afspraken niet naleef? 

 

Ik krijg een mondelinge opmerking. 

Ik word een tijdje afgezonderd (onder toezicht) en/of krijg een zinvolle taak.  

Ik krijg een schriftelijke opmerking in mijn agenda en mijn ouders tekenen voor gezien.  

Ik word naar de directeur gestuurd. 

De leerkracht en/of de directeur nemen contact op met mijn ouders en bespreken mijn 
gedrag. 

Zij nemen samen de noodzakelijke en opvoedende maatregelen. 

Indien ik de afspraken meermaals niet naleef, kan de directeur een tuchtprocedure 
starten. 

 

Wat als de leerkracht zich vergist? 

 

Ik vraag beleefd aan de leerkracht of het mogelijk is dat hij zich vergist heeft. Ik bespreek 
het voorval met de leerkracht, liefst onmiddellijk of tijdens de daaropvolgende speeltijd.  

Indien de leerkracht er niet met mij wil over praten, vraag ik de directeur naar mij n 
zienswijze te luisteren. Die zal dan na een gesprek met mij en de leerkracht een besluit 
treffen. 
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1.31 Hoofdstuk 3 Schoolverandering 

3.1. De verantwoordelijkheid voor het veranderen van school in de loop van een 
schooljaar ligt bij de ouders. 

 

3.2. De nieuwe inschrijving geldt vanaf de dag waarop de directie van de nieuwe school 
de schoolverandering schriftelijk heeft meegedeeld aan de directie van de 
oorspronkelijke school.  

 

3.3. Bij verandering van school door een leerling worden tussen de betrokken scholen 
leerlingengegevens overgedragen onder de volgende gezamenlijke voorwaarden:  

 

1° de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke 
onderwijsloopbaan; 

2° de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de 
onderwijsloopbaan betrekking heeft; 

3° tenzij de regelgeving de overdracht verplicht stelt, gebeurt de overdracht niet 
indien de ouders er zich expliciet tegen verzetten, na, op hun verzoek, de 
gegevens te hebben ingezien. 

 

3.4. Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door de leerling mogen 
nooit aan de nieuwe school doorgegeven worden. 

 

3.5. Bij schoolverandering deelt de school het aantal halve dagen ongewettigde 
afwezigheid van het lopende schooljaar mee aan de nieuwe school.  

3.6. Schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs kan 
onmiddellijk zodra de ouders over een inschrijvingsverslag beschikken.  

 

1.32 Hoofdstuk 4 Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden  

 

In principe zijn de beide ouders van een minderjarige gezamenlijk 
verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind (co-ouders). Zij hoeven 
daarvoor niet gehuwd te zijn of samen te wonen. Zij nemen eensgezind de 
beslissingen over het onderwijs van hun kind. 

 

Bij de eerste inschrijving van het kind melden de ouders aan de directeur of zij al 
dan niet het ouderlijk gezag over het kind gezamenlijk uitoefenen. Indien de 
directeur een vermoeden heeft dat de ouders het ouderlijk gezag niet gezamenlijk 
uitoefenen of dat één van de ouders handelt zonder de toestemming van de andere 
ouder kan nadere informatie en eventueel een ondertekende verklaring gevraagd 
worden waarin de ouders de juiste informatie inzake uitoefening van het ouderlijk 
gezag verschaffen. 

De directeur geeft in dergelijke gevallen een overzicht van de respectievelijke 
bevoegdheden aan beide ouders. 
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4.1. Samenlevende ouders 

 

Elke ouder die alleen een handeling stelt die verband houdt met het ouderlijk 
gezag wordt geacht te handelen met instemming van de andere ouder. Dit geldt 
voor gehuwde samenlevende ouders als voor niet gehuwde samenlevende ouders. 
Heeft de directeur of een personeelslid van de school het vermoeden dat die 
stilzwijgende toestemming ontbreekt dan zal de medewerking geweigerd worden.  

 

4.2. Niet-samenlevende ouders 

 

- Wanneer de ouders niet samenleven, blijven zij het ouderlijk gezag gezamenlijk 
uitoefenen (co-ouderschapregeling). Ook hier geldt het vermoeden van instem-
ming van de afwezige ouder, wanneer de andere ouder alleen een rechtshandeling 
betreffende het kind stelt. Heeft de directeur of een personeelslid van de school het 
vermoeden dat die stilzwijgende toestemming ontbreekt dan zal de medewerking 
geweigerd worden tot er toestemming is van de tweede ouder. 

 

- In afwijking van de co-ouderschapregeling kan de bevoegde rechter het ouderlijk 
gezag uitsluitend  opdragen aan één van beide ouders. Hij kan ook een 
tussenoplossing uitwerken waarbij voor bepaalde beslissingen met betrekking tot 
de opvoeding van het kind de instemming van beide ouders vereist is terwijl voor 
het overige één ouder alleen verantwoordelijk is. De school zal op voorlegging van 
een dubbel van de rechter de regeling volgen. 

 

Binnen een exclusief ouderlijk gezag, behoudt de ouder die niet het ouderlijk gezag 
uitoefent het recht om toezicht uit te oefenen op de opvoeding. Dit houdt in dat hij 
op de hoogte wordt gehouden van de schoolresultaten en schoolverrichtingen. Het 
geeft evenwel geen beslissingsrecht in verband met de opvoeding. 

 

De regeling voor niet-samenlevende ouders is van toepassing op: 

- feitelijk gescheiden echtparen; 

- uit de echt gescheiden ouders; 

- ouders die vroeger samenleefden; 

- ouders die nooit hebben samengeleefd. 

 

4.3. Ontzetting uit het ouderlijk gezag 

 

Door een rechterlijke beslissing kan een ouder worden ontzet uit het ouderlijk 
gezag. Deze ouder heeft geen beslissingsrecht in verband met de opvoeding en 
evenmin een recht op informatie. De school zal de regeling volgen na voorlegging 
van een dubbel van het vonnis waaruit de ontzetting blijkt.  

De directeur moet de wetgeving inzake ouderlijk gezag bij alle beslissingen in 
verband met de opvoeding van de leerlingen naleven o.m. 

- bij de inschrijving van de leerlingen; 

- bij de keuze van een levensbeschouwelijk vak of de vrijstelling daarvan;  



Gemeenteraad 20 juni 2019 - NOTULEN - 197 

- bij orde- en tuchtmaatregelen; 

- keuzes i.v.m. de schoolloopbaan van het kind (bv. overzitten of niet).  

- bij de schoolverrichtingen in het algemeen. 

4.4.   Concrete afspraken 

 

De school respecteert de rechten van beide ouders bij alle beslissingen in verband 
met de opvoeding van de leerlingen zoals: 

- bij de inschrijving van de leerlingen; 

- bij de keuze van een levensbeschouwelijk vak of de vrijstelling daarvan;  

- bij orde- en tuchtmaatregelen; 

- bij keuzes i.v.m. de schoolloopbaan van het kind (bv. zittenblijven of niet);  

- bij de schoolverrichtingen in het algemeen (bv. bij informatie via 
nieuwsbrief, bij uitnodiging oudercontacten, bij bezorgen van rapporten, …).  

 

De school gaat ervan uit dat zij door de ouders geïnformeerd wordt indien er 
rekening moet gehouden worden met een specifieke regeling.  

 

1.33 Hoofdstuk 5  Keuze van de levensbeschouwelijke vakken 

 

 Ouders kiezen bij de inschrijving van hun leerplichtig kind: 

1. dat hun kind een cursus in één der erkende godsdiensten volgt;  

2. dat hun kind een cursus niet-confessionele zedenleer volgt. 

 

Als ouders op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben 
tegen het volgen van één van de aangeboden cursussen godsdienst of niet-
confessionele zedenleer, dan kunnen ze vragen om een vrijstelling te krijgen. De 
ouders zorgen zelf voor opdrachten. Een vrijstelling betekent nooit dat een leerling 
minder tijd op school doorbrengt dan de normale aanwezigheid van alle leerlingen.  

 

De ouders zijn verplicht deze keuze te maken bij de eerste inschrijving in de 
school. Deze verklaring wordt binnen de 8 kalenderdagen bezorgd aan de school, 
te rekenen vanaf de dag van inschrijving of vanaf de eerste schooldag van 
september. 

De ouders kunnen hun keuze wijzigen, uiterlijk op 30 juni van het voorafgaande 
schooljaar. Ze vragen dan een formulier bij de directeur en bezorgen dit aan het 
secretariaat voor 30 juni.  

1.34  

1.35 Hoofdstuk 6 CLB (centrum voor leerlingbegeleiding) 

 

6.1 Contactgegevens 
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Directeur:   Marleen Leclercq 

Vestigingshoofd Zottegem :  Muriel Baert 

Verpleegster:   Nele Vagenende 

Sociaal assistent:  Jasper Clepkens & Liesbeth Baele 

Dokter:                Veronique Theys 

Contactadres:  Kastanjelaan 8 

    9620 Zottegem 

    Tel:09/361.14.01 

 

Het schoolbestuur heeft een beleidscontract afgesloten met het CLB Zuid-Oost-Vlaanderen 
behorende tot het vrije net. Muriel Baert is de contactpersoon met onze school.  

 

Het CLB is ter beschikking van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12u. en van 13u.30 tot  17 
uur (dinsdag tot 19u.30) 

 

M.D.T. (Multi-disciplinair Team) 

Voorzitter :  Els François– Directeur 

Leden:                Veronique Theys – CLB-afgevaardigde 

  Nele Vagenende – CLB-afgevaardigde 

  Jasper Clepkens – CLB-afgevaardigde 

                       Liesbeth Baele - CLB-afgevaardigde 

  Carine Boone – CLB-afgevaardigde 

  Trude Piepers  – zorgcoördinator  

  Evelien Galle - zorgcoördinator 

             Klastitularis 

  Externen: logo, ergo, kine,… 

Dit team bespreekt de leerevolutie van onze leerlingen en stelt een handelingsplan op voor 
kinderen met belemmeringen op het gebied van het cognitieve, het sociaal-emotionele en het 
fysische. 

 

1.36 Hoofdstuk 7  ondersteuningsnetwerk   

De school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk Centrum -Kasterlinden 
waarbinnen de types 2, 3, 4, 6, 7gehoor, 7 stos en 9 worden aangeboden. 

 

Contactgegevens :  

Mevr. Filo Capizzi 
Tel 02 430 67 70 

 

Voor algemene vragen over ondersteuning of voor specifieke vragen over de 
ondersteuning van uw kind binnen de school kan u rechtstreeks mailen 
naar  ondersteuningsteam@kasterlinden-vgc.be. 

 

mailto:ondersteuningsteam@kasterlinden-vgc.be?
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1.37 Hoofdstuk 8  Toedienen van medicijnen   

7.1. De school dient uit eigen beweging geen medicatie toe. Bij ziekte zal ze in de eerste 
plaats een ouder of een opgegeven contactpersoon trachten te bereiken. Indien dit 
niet lukt en afhankelijk van de hoogdringendheid, zal de school de eigen huisarts, 
een andere arts of eventueel zelfs de hulpdiensten contacteren.  

  

7.2. De ouders kunnen de school vragen om medicatie toe te dienen. 

De school kan weigeren om medicatie toe te dienen, tenzij:  

 8.2.1. die is voorgeschreven door een arts én: 

8.2.2. die omwille van medische redenen tijdens de schooluren dient te worden 
toegediend.  

De ouders bezorgen de school: 

- de naam van het kind; 

- de datum; 

- de naam van het medicament; 

- de dosering; 

- de wijze van bewaren; 

- de wijze van toediening; 

- de frequentie; 

- de duur van de behandeling. 

 

8.2.3. In overleg met de CLB-arts kan het personeelslid van de school alsnog 
weigeren medicatie toe te dienen. In onderling overleg tussen de school, het CLB 
en de ouders wordt naar een passende oplossing gezocht.  

 

1.38 Hoofdstuk 9  Grensoverschrijdend gedrag / integriteit van de leerling 

 

Leerlingen onthouden zich van iedere daad van geweld, pesten en grensoverschrijdend 
seksueel gedrag. Bij vermoeden van inbreuk neemt de school gepaste maatregelen om de 
fysieke integriteit van de leerlingen te beschermen. 

 

1.39 Hoofdstuk 10  Administratie van de leerlingen 

 

11.1 Inschrijving van de leerlingen 

 

Bij de inschrijving van de leerlingen dient een officieel document te worden voorgelegd dat de 
identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont. Het officieel document kan 
zijn: het trouwboekje, uittreksel uit de geboorteakte, identiteitskaart van het kind, de SIS-
kaart, bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, de reispas voor vreemdelingen. 
Kinderen van vreemde nationaliteit bezorgen een uittreksel uit het bevolkingsregister.  

 

1. Je kunt je kind inschrijven op onze school: 



Gemeenteraad 20 juni 2019 - NOTULEN - 200 

• Op de opendeurdagen; 

• Op de kennismakingsdag 

• Bij huisbezoek door één van de leerkrachten;  

• De eerste week van juli & de laatste 14 dagen van augustus telkens van maandag tot 
vrijdag van 10.00 tot 12.00  

• Op afspraak en op schooldagen tussen 09.00 en 11.30 of tussen 14.00 en 15.00. 

• Na afspraak met de directeur of één van de leerkrachten. 

   

2. Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders deze brochure  

    (schoolreglement, pedagogisch project en infobrochure) en volgende formulieren: 

• kennisneming van het schoolreglement en ter ondertekening ‘voor akkoord’,  

   ontvangst brochure: ’Informatie aan de ouder’ 

• keuzeformulier godsdienst – zedenleer 

 

11.2 Adreswijziging of wijziging in de gezinstoestand 

 

Elke wijziging dient onmiddellijk schriftelijk te worden medegedeeld aan de directie of de 
klastitularis. 

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen 

 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

27. ONDERWIJS - GOEDKEUREN VAN HET DECRETAAL DEEL VAN HET 
SCHOOLWERKPLAN VAN DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL OOSTERZELE - 
TOEVOEGING VISIE OP DE LEERLINGENBEGELEIDING 

Het schoolwerkplan is het document van de school waarin naast het pedagogisch project 
allerhande gegevens, afspraken en maatregelen zijn opgenomen met betrekking tot 
organisatorische en inhoudelijke aspecten van het aangeboden onderwijs. Het 
schoolwerkplan is tevens het centraal document van de school waaruit allerhande 
plannen, zoals nascholingsplan, beleidsplannen, jaarplan, zorgplan,… zijn opgebouwd. Het 
is een middel voor het schoolbestuur om het schoolteam aan te zetten op planmatige 
wijze en doelgericht te werken aan de onderwijsopdracht.  

Het decretaal deel van het bestaande schoolwerkplan dient evenwel aangevuld te worden 
met onze visie op leerlingenbegeleiding. 

 

De voorzitter leidt het punt in. Burgemeester Johan Van Durme licht het agendapunt 
verder toe. 

 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De gemeenteraad,  
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Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41 

 

Juridisch kader 

Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikelen 47 en 195§4; 

Decreet leerlingenbegeleiding, 2018 in decreet basisonderwijs art 47 bis, ter, quater, 
quinquies 

Gemeenteraadsbeslissing van 25 januari 2018 houdende goedkeuren pedagogisch project 
van de gemeentelijke basisschool Oosterzele; 

Het huidig schoolwerkplan van de gemeentelijke basisschool Oosterzele zoals 
goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 18 april 2018; 

 

Motivering 

Het schoolwerkplan is het document van de school waarin naast het pedagogisch project 
allerhande gegevens, afspraken en maatregelen zijn opgenomen met betrekking tot 
organisatorische en inhoudelijke aspecten van het aangeboden onderwijs;  

Het schoolwerkplan is tevens het centraal document van de school waaruit allerhande 
plannen, zoals nascholingsplan, beleidsplannen, jaarplan, zorgplan,… zijn opgebouwd. Het 
is een middel voor het schoolbestuur om het schoolteam aan te zetten op planmatige 
wijze en doelgericht te werken aan de onderwijsopdracht;  

Kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding bevordert de totale ontwikkeling van alle 
leerlingen, verhoogt hun welbevinden, voorkomt vroegtijdig schoolverlaten en creëert 
meer gelijke onderwijskansen.  
Op die manier draagt het bij tot het functioneren van de leerling in de schoolse én 
maatschappelijke context. 
Om een beleid op leerlingenbegeleiding te realiseren zet onze school actief in op het 
begeleiden van de leerlingen, het ondersteunen van het zorgzaam handelen van het 
onderwijzend personeel en de coördinatie van alle leerlingenbegeleidingsinitiatieven.  

Ons beleid op leerlingenbegeleiding is afgestemd op het pedagogisch project, de lokale 
context en de noden van de leerlingenpopulatie. In dit hele verhaal houden we steeds 
rekening met de 4 begeleidingsdomeinen uit het Referentiekader Onderwijskwaliteit 
(ROK) : onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en 
preventieve gezondheidszorg.  
Onlosmakelijk daarmee verbonden, is kwaliteitszorg, het handelingsgericht werken en 
het zorgcontinuüm prioritair om onze visie uit te bouwen.  

Het decretaal deel van het bestaande schoolwerkplan dient aangevuld te worden met 
onze visie op leerlingenbegeleiding. 

 

Besluit 

 

Art.1 – Aan het bestaande schoolwerkplan van de gemeentelijke basisschool Oosterzele, 
zoals reeds goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18 april 2018, wordt de 
visie op leerlingenbegeleiding toegevoegd. 

Art.2 – Het als bijlage bij dit besluit gevoegde schoolwerkplan wordt goedgekeurd.  

Art.3 – Afschrift van dit besluit ter kennisgeving over te maken aan de directeur.  
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BIJLAGE 

 

SCHOOLWERKPLAN 

 

DEEL 1     SWP-basis 

 

Voorwoord 

 

1. Pedagogisch project 

 
1.1. Gegevens met betrekking tot de situering van de onderwijsinstelling.  

1.2. Het pedagogisch project 

1.3. Analyse van het pedagogisch project 

 1.3.1. Het kind centraal 

1.3.2. Het totale kind vormen 

 1.3.3. Kritische mensen 

 1.3.4. De inzet van het team 

 

2. Schoolorganisatie en –functioneren 

 

2.1. De organisatie van de school 
 2.1.1. Het schoolbestuur 
 2.1.2. Administratieve gegevens 
 2.1.3. Structuur 

2.1.4. Organogram  

2.1.5. Personeel  

2.1.6. Scholengemeenschap 

2.1.7. Pedagogische begeleiding 

2.1.8. Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) 

2.1.9. Schoolraad 

2.1.10 Aboc 

2.2. Criteria met betrekking tot de aanwending van het lestijdenpakket.  
2.3. Criteria met betrekking tot de indeling in leerlingengroepen.  

2.4. Criteria met betrekking tot het gebruik van de onderwijstijd.  

 

3. Pedagogisch-didactisch handelen 

 

3.1. Wijze van evaluatie en rapportering. 

3.2  Voorzieningen in het gewoon basisonderwijs voor leerlingen met een 
handicap     of leerlingen die leerbedreigd zijn. 

 

4. Zorgbeleid 
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4.1. Visie op zorgbeleid 
 

4.2. Organogram van het zorgbeleid op school 
 
4.3. Zorgbeleid op 3 niveaus en 3 terreinen 
 
 4.3.1. Zorginitiatieven op niveau van de school 
 4.3.2. Ondersteunen van het handelen van de leraar 
 4.3.3. Het begeleiden van leerlingen 

 

5. Leerlingenbegeleiding 

  

5.1.  Context van de school en noden leerlingenpopulatie 

 Gegevens met betrekking tot de situering van de onderwijsinstelling 
 

5.2. Visie op zorg/leerlingenbegeleiding en optimale onderwijskansen 

 

DEEL 2  SWP 

 

1. Schoolorganisatie 

 

1.01 – Afspraken leerkrachten  

1.02 – Arbeidsreglement   

1.03 – SR - AN - schoolkosten  

1.04 – Dienstnota’s en weekplanningen  

1.05 – Onthaalprocedure en mentorschap  

1.06 – Lestijdenpakket  

1.07 – Functiebeschrijvingen  

1.08 – Samenwerkingsvormen  

1.09 – Roosters  

1.10 – Kalenders  

1.11 – Formulieren  

1.12 – Klaseigen infobrochures  

1.13 - Personeelslijst   

  

2. Plannen 

 

2.00 - Globaal Beleidsplan  

2.01 - Nascholingsplan    

2.02 - Spijbel- en 
schoolverzuimplan  

 

2.03 - Crisisplan  
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2.04 - Gezondheidsplan  

2.05 - ICT-beleidsplan  

2.06 - MOS-werking  

2.07 - Socio-emotioneel actieplan  

2.08 - Taalbeleidsplan  

2.09 - CLB  

 

3. Leergebieden en domeinen 

 

3.01 - Leergebiedoverschrijdingen  

3.02 - Muzische vorming  

3.03 - Nederlands  

3.04 - Wiskunde  

3.05 - Wereldoriëntatie  

3.06 - Lichamelijke opvoeding   

  

3.08 - Ontwikkelingsdoelen KS  

3.09 - OVSG-leerplannen  

3.10 - Frans  

3.11 - Schoolniveau werkgroepen  

  

4. Kwaliteitsontwikkeling 

 

4.01 - Interne 
schoolanalyse 

 

4.02 - Externe 
schooldoorlichting 

 

4.03 - Outputindicatoren  

4.04 - Veiligheidsplan  

4.05 - Portfolio  

4.06 - OVSG-toetsen  

4.07 - Klachtenmeldingen  

4.08 - Kwaliteitscontrole  

 

5. Verslagen overlegorganen 

 

5.00 - Administratie  

5.01 - Personeelsvergaderingen  

5.02 - Werkgroepen  

5.03 - Leerlingenraad  

5.04 - Ouderraad  

5.05 - Schoolraad  
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6. Zorgbeleid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INLEIDING 

 

Ieder schoolbestuur maakt voor elk van zijn scholen in toepassing van art. 47 § 1 van het 
decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 een schoolwerkplan.  

Volgende elementen moeten er in vervat zijn: 

 

1. De omschrijving van het pedagogisch project zijnde het geheel van fundamentele 
uitgangspunten dat door het schoolbestuur voor de school wordt vastgelegd.  

2. De organisatie van de school en voornamelijk de indeling in leerlingengroepen;  
3. De wijze waarop het leerproces van de leerlingen wordt beoordeeld en hoe 

daarover wordt gerapporteerd; 
4. De voorzieningen in het gewoon onderwijs voor de leerlingen met een handicap of 

die leerbedreigd zijn, inclusief de samenwerkingsvormen met andere scholen van 
gewoon en/of buitengewoon onderwijs. 

5. De wijze waarop de school haar zorgbeleid voert. 

 

Tijdens de schooldoorlichting neemt de onderwijsinspectie kennis van het 
schoolwerkplan zonder de inhoud ervan te beoordelen. 

 

Het schoolwerkplan van de gemeentelijke basisschool kwam tot stand door overleg en 
heeft tot doel alle belangstellenden informatie te geven over de werking van de school en 
kenbaar te maken hoe wij als team onze taak willen realiseren.  

 

5.06 - Zorgoverleg  

  

5.08 - ICT-overleg  

5.09 - ABOC    

5.10 - CLB  

5.11 - Anderstalige 
nieuwkomers 

 

5.12 - Andere  

6.01 - Zorgomkadering – principes  

6.02 - Zorgniveaus  

6.03 - Zorgoverleg   

6.04 - Maatregelen (redelijke aanpassingen)  

6.05 - Maatregelen (evalueren)  

6.06 - Zorgfiches   

6.07 - Questi LVS / KVS  

6.08 - Armoedebestrijding  

6.09 - Varia  

6.10 - Zorgarchief  
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Het schoolwerkplan vormt het draaiboek voor het werken in de school. Het is geen star 
maar een dynamisch gegeven waarin – vertrekkend vanuit het pedagogisch project en de 
prioriteiten van de school legt – een leidraad, een referentiekader vastgelegd wordt 
waarmee het schoolteam de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen wil bereiken.  

 

Het schoolwerkplan dient regelmatig bijgeschaafd te worden om de steeds veranderende 
onderwijskundige taak van de school te realiseren. 

 

 

DEEL 1 SWP  

 

VOORWOORD 

 

‘OPVOEDEN’ … een uitdaging ! 

 

De school is het spiegelbeeld van de samenleving en vormt een onmisbare schakel 
tussen gezin en maatschappij en begeleidt de groei naar het ‘volle’ leven.  

 

Het is belangrijk dat de school een leeromgeving creëert die kinderen aanmoedigt en 
waarin ieder kind de nodige zorg en aandacht krijgt die het verdient. 

 

Wij bieden onderwijs aan waarin het kind centraal staat. Voor ons betekent lesgeven 
niet alleen ‘leerstof’ geven, niet enkel het hoofd maar ook het hart en de handen zijn 
belangrijk. 

Wij willen bij de kinderen verwondering en leergierigheid opwekken.  

 

Naast een ‘leergemeenschap’ moet de school ook een ‘leefgemeenschap’ zijn. We 
bouwen aan een sfeer van wederzijds vertrouwen, openheid en verdraagzaamheid. We 
hanteren het principe van de ‘vriendelijke’ strengheid waarbij duidelijke afspraken en 
een respectvolle houding het klimaat bepalen.  

 

Wij streven naar een school waar kinderen het leren ‘aangenaam en aantrekkelijk’ 
vinden, kortom een school waar kinderen zich ‘thuis’ voelen. 

Pas als een kind zich veilig, gelukkig en gewaardeerd voelt krijgt het vleugels bij alles 
wat er verder in het leven te leren valt.  

 

Samen met de bemanning van ons schoolschip – het team – bezorgen wij de bevoorrechte 
passagiers – onze kinderen – een boeiende reis op weg naar een volwaardig en 
maatschappelijk leven. 
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Directie en schoolteam 

 

1.PEDAGOGISCH PROJECT 

 

 

SCHOOLPROFIEL 

 

De Gemeentelijke Basisschool Oosterzele staat voor : 

Een open school 

De school staat open voor alle leerlingen basisonderwijs zonder onderscheid van origine, 
taal of geslacht. 

 

Een pluralistische school 

Op school wordt ieders morele en godsdienstige overtuiging gerespecteerd, voor zoverre 
zij strookt met de gangbare normen van goed gedrag en zeden.  

 

Een vormende school 

De school ijvert voor de ontplooiing van het totale kind: cognitief, emotioneel, creatief, 
dynamisch-affectief, sociaal en psychomotorisch. 

Met een verruimde blik op het wereldgebeuren ondersteunen we de kinderen in hun 
ontwikkeling als individu en als gemeenschapswezen. 

 

Een democratische school 

De school staat voortdurend in dialoog met haar omgeving : de kinderen,  

ouders, ouderraad, schoolraad, schoolbestuur, … Open communicatie vinden we hierbij 
een troef. 

 

Een humanistische school 

De school leert de kinderen zelfstandig denken, gekoppeld aan een kritische en sociale 
houding. 

Normen- en waardenbesef worden op een kindvriendelijke en kordate wijze bijgebracht.  

 

Een sociale school 

De school heeft aandacht voor het welbevinden van iedereen. Door aandacht te hebben 
voor de sociale relaties en voor zorgverbreding worden de talenten van iedereen 
geaccentueerd.  

 

Een milieuvriendelijke school 

De school sensibiliseert de kinderen tot een bewuste milieubeleving en overtuigt hen van 
de onschatbare waarde van de natuur en hoe ze daar als individu kunnen toe bijdragen.  

 

Een vernieuwende school 

Een school die open staat voor de onderwijsvernieuwingen en deze probeert te 
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implementeren in de dagdagelijkse werking o.a. door deelname aan navorming en 
bijscholing. 

 

Een culturele school 

Een school die de kinderen Iaat proeven en bewust maakt van hun eigen cultuur tussen 
andere waardevolle culturen. Door het organiseren van allerhande activiteiten en thema’s 
laten we kinderen in contact komen met verschillende aspecten van cultuur.  

 

1.1  Gegevens met betrekking tot de situering van de onderwijsinstelling 

 

Onze school is een basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.  

Het schoolbestuur is het gemeentebestuur van Oosterzele.  

 

Als openbare instelling staat onze school open voor alle kinderen, welke ook de 
levensopvattingen van hen en van de ouders mogen zijn.  

 

De vrije keuze van het levensbeschouwelijk vak is gewaarborgd.  

 

Het onderwijs dat binnen onze school door de leraren wordt aangeboden past in het 
kader van richtlijnen, vastgelegd door het schoolbestuur in een door haar erkend 
pedagogisch project. 

 

Dit pedagogisch project bepaalt de aard van het onderwijsaanbod binnen onze school. 
Van de leerkrachten wordt verwacht dat ze volgens de richtlijnen van dit pedagogisch 
project onderwijs verschaffen. Alle andere onderwijsparticipanten worden verondersteld 
het pedagogisch project te respecteren. 

 

Beslissingen inzake gemeentelijk onderwijs, rekening houdend met de vigerende 
onderwijswetgeving, behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. Het 
gemeentebestuur, als schoolbestuur, heeft dus een verregaande autonomie inzake 
vormgeving en inhoud van haar gemeentelijk onderwijs. Het pedagogisch project geeft 
vorm aan deze autonomie. Het is een uitermate belangrijk gegeven en een voortdurende 
verantwoordelijkheid van een democratisch verkozen gemeenteraad. 

 

1.2  Het pedagogisch project 

 

Als officieel gesubsidieerde basisschool met een hoofdschool en twee vestigingsplaatsen 
hebben wij in de regio een lange traditie van opvoeding en onderwijs. Ingebed in de 
lokale gemeenschap streven wij naar een open en pluralistische school, toegankelijk voor 
zo’n ruim mogelijk publiek. 

 

Elk kind staat centraal. We leggen de klemtoon op de mogelijkheden van elk kind. Als 
school creëren we een leeromgeving die kinderen aanmoedigt en waarin ze de nodige 
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zorg en aandacht krijgen waarop ze recht hebben. Op onze school krijgen de kinderen de 
kans zich evenwichtig en zelfstandig te ontplooien. 

 

Zonder in grote woorden te vervallen willen we het kind een veelzijdige vorming bieden 
met oog voor alle aspecten van het menselijk handelen. Dit houdt in dat we de morele -
godsdienstige, de cognitieve, de psychomotorische, de dynamisch-affectieve, de sportieve, 
de sociale en de culturele opvoeding in evenwicht trachten te houden.  

In de school willen we dat de kinderen ‘het leren’ aangenaam en aantrekkelijk vinden.  

 

De school vormt een onmisbare schakel tussen gezin en maatschappij. Ze begeleidt het 
kind in zijn groei naar volwassenheid zodat het optimaal kan functioneren in de 
samenleving.  
Het relationele, het omgaan met elkaar en met de wereld om zich heen is noodzakelijk. 
Naast het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes leren we de kinderen ook 
open staan voor wat gebeurt in de maatschappij, zowel op het levensbeschouwelijk, 
politiek, sociaal, cultureel en wetenschappelijk vlak. Het kind leert dit op zijn niveau 
benaderen en er een mening over te vormen en te formuleren. Zo trachten we als school 
de kinderen te vormen tot kritische mensen die klaar zijn om in onze maatschappij te 
stappen. 

 

Onze school is een leefgemeenschap waar rust heerst en waar duidelijke afspraken en een 
respectvolle houding het klimaat bepalen. 

Samen met alle participanten willen we dit als team nastreven.  

 

1.3  Analyse van het pedagogisch project 

 

Kenmerken van goed basisonderwijs zijn : 

➢ samenhang 

➢ totale persoonlijkheidsontwikkeling 

➢ zorgverbreding 

➢ actief leren 

➢ continue ontwikkelingslijn 

 

Deze kenmerken vinden we terug in de visie op basisonderwijs bij de leerplannen van 
OVSG die de school gebruikt. 
 

Uitgaande van deze kenmerken is het pedagogisch project van onze school gebaseerd op 
vier componenten : 

 

1. Wij stellen het kind centraal 
 

2. Wij vormen het totale kind 
 

3. Wij willen kritische mensen vormen die openstaan voor en zich een mening 
kunnen vormen over wat reilt en zeilt in de maatschappij om uiteindelijk een goed 
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persoonlijk en maatschappelijk functioneren te bereiken.  
 

4. Wij willen ons als team inzetten om gelijke kansen te creëren voor alle leerlingen 
van onze school. 

 

1.3.1.  Het kind centraal 

 

Het kind ‘centraal’ stellen, betekent voor ons dat de behoeften en specifieke talenten 
(interesses en bekwaamheden) het uitgangspunt van ons onderwijs moet zijn. We 
bedoelen hiermee dat, zowel voor het cognitieve, het culturele, het affectieve, het morele, 
het godsdienstige en het sociale aspect, het onderwijs inspeelt op de leefwereld en de 
interessesfeer van de leerling.  

Naast het behandelen van de leerstof is het opwekken van interesses en motivering 
uiterst belangrijk voor de zelfontplooiing van het kind. We doen dit telkens vanuit 
realistische en betekenisvolle situaties. 

 

Peter Petersen formuleerde het vijftig jaar geleden helder : “naast leren zijn er nog drie 
fundamentele levensvormen namelijk spreken, spelen en vieren.”  

Wie het kind centraal stelt, geeft deze vier levensvormen in zijn opvoeding en onderwijs 
evenwichtige kansen. 

 

Als we deze levensvormen effectief centraal stellen, kunnen we veel activiteiten niet 
beoordelen met punten. Het grote belang dat ouders nu hechten aan punten zal erdoor 
gerelativeerd worden.  

‘Het kind centraal’ stellen, zal ons doen begrijpen dat het niet goed is voor het kind steeds 
maar te horen : 

 

➢ Je bent er nog niet, je had er al moeten zijn; 

➢ Je kunt het nog niet en je had het al moeten kunnen; 

➢ Je zult het wel nooit beter kunnen, je hebt nog veel te leren 

 

Positieve benadering voedt de zelfontplooiing van elk kind.  

 

1.3.2. Het totale kind vormen. 

Basisvorming in de kleuterschool en de lagere school verwijst naar een harmonische 
ontplooiing van alle componenten van de persoonlijkheid : het morele, het godsdienstige, 
het psychomotorische, het dynamisch-affectieve, het sociale en het cognitieve. 

We willen onze leerlingen een aantal waarden meegeven om tot volle ontplooiing te 
komen in onze huidige samenleving. 

 

1. Levensbeschouwing: moreel – godsdienstig 

2. In ‘La vocation de la vie sociale’ rubriceert de Franse socioloog Gurvitch de 
levenswaarden in vier lagen : 

➢ Bovenlaag: materiële en stoffelijke waarden 

➢ De tweede laag: sociale relaties 
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➢ De derde laag: uitwendige normen, de leefregels 

➢ De diepste laag: innerlijke levenswaarden 

 

Het zijn deze waarden die ons leven een diepere zin geven : het ware, het schone, 
het goede, het godsdienstige met het oog op persoonlijk geluk. 

 

In de huidige maatschappij merken we dat de twee bovenste lagen, en vaak alleen 
de eerste, door veruit het grootste deel van de samenleving tot fundamentele 
waarden worden gezien.  

Alle energie gaat naar het najagen van materiële welstand en sociale standing. Het 
is nodig dat we als opvoedende gemeenschap het morele en godsdienstige een 
plaats geven in het maatschappijbeeld dat we willen nastreven.  

 

3. Psycho-motoriek 
Het ontwikkelen van psychomotorische vaardigheden bij alle kinderen is een 
belangrijke opdracht van de basisschool. De school moet er voldoende aandacht en 
tijd aan besteden. Het geregeld inschakelen van psychomotorische oefeningen 
moet de bewustmaking, de beheersing en het op elkaar afstemmen van ook fijnere 
lichaamstraining tot doel hebben. Het aankweken van een aantal goede 
hygiënische gewoontes en een intensieve lichaamstraining via de lessen 
lichamelijke opvoeding  en naschoolse sportactiviteiten vinden wij belangrijk. Ook 
aandacht voor de geestelijke gezondheidszorg dringt zich op. Een gezonde geest in 
een gezond lichaam. 

4.  

5. Dynamisch-affectief 
Met het dynamisch-affectieve wordt het hele domein van de gevoelens, de 
motivatie, de interesses, attitudes en waardepatronen bedoeld.In ieder mens leeft 
een openheid aan waarden. Iedereen ontwikkelt het vermogen om zich in te zetten 
voor al wat het leven verruimt, zinvol en waardevol maakt voor zichzelf en voor 
anderen. 

De vorming van  het dynamisch-affectieve is gericht op alles wat wil en gevoel 
betreft , op het geheel van strevings- en affectieve aspecten.  Deze zijn kenmerkend 
voor alles wat de individuele mens in zijn gedragingen drijft.  

 

6. Cognitief 
De verstandelijke vorming van de kinderen blijft nog steeds een belangrijke pijler 
in het onderwijs.Het kind leert er informatie verwerken en intellectuele 
vaardigheden ontwikkelen. Deze leren ze op verschillende wijze hanteren en 
toepassen.  
 
Bij de ontwikkeling hiervan moet de aandacht gaan naar diverse vormen van het 
intellectueel functioneren : 

➢ Het verwerven en bewerken van informatie en kennis in de brede zin van 
het woord 

➢ Het geheugen trainen 

➢ Het toepassen van de verworven informatie in nieuwe situaties die voor het 
kind betekenisvol zijn en afgestemd zijn op hun leef- en belevingswereld 



Gemeenteraad 20 juni 2019 - NOTULEN - 212 

➢ Het creatief denken stimuleren met het oog op de verscheidenheid van 
oplossingswegen en het kritisch denken.  

 

We streven ernaar leren en doen optimaal te laten samenvloeien. Hierdoor wordt 
leren een actief en constructief proces. Het kind leert zelfstandig denken en op zijn 
niveau eigen verantwoordelijkheden nemen. 

  

5. Sociaal 
Een kind behoort vooral te leren en te leren samenleven. Wij willen veel aan het 
sociale aspect van de opvoeding en een bijdrage leveren tot de sociale ontwikkeling 
van ieder kind.  

 
Meer aandacht besteden aan de maatschappelijke bewustwording en sociale 
vaardigheden vinden wij belangrijk. Sociale interacties vormen de basis voor de 
volwaardige en evenwichtige ontwikkeling van de mens. Het individuele en het sociale 
smelten in eenheid samen.  

We willen mensen vormen die eerbied hebben voor de ander, die verdraagzaam zijn, 
die zin hebben voor samenwerking en verantwoordelijkheid, die rechtvaardig en 
eerlijk zijn,  die hulpvaardig en solidair zijn, die liefhebben, die communicatief zijn, die 
hoffelijk en wellevend zijn, die vriendschappelijk zijn en de vaardigheid bezitten om 
conflicten op een geweldloze manier op te lossen.  

Wij willen als school voor de kinderen een veilige haven zijn waarin zij zich gelukkig 
en gewaardeerd voelen. Hierdoor kunnen kinderen zelfvertrouwen krijgen zodat ze 
anderen met een open geest en zonder vooroordelen leren appreciëren. 
 
Daarom is het als onderwijs belangrijk om de grenzen open te gooien en Europees, ja 
zelfs mondiaal, multicultureel georiënteerd te zijn. 

 

1.3.3. Kritische mensen 

We willen voor de kinderen de nodige ruimte scheppen zodat ze de wereld kunnen 
verkennen, beleven en vorm geven op een creatieve wijze. Waar het kind creatief nieuwe 
wegen mag verkennen en beproeven, leert het hoe waardevol zijn inspiratie en 
persoonlijke inbreng kan zijn in het omgaan met mensen en dingen.  

 
Het kind mag vragen stellen en antwoorden geven die het persoonlijk belangrijk vindt. 
Door een steeds hernieuwde confrontatie met de realiteit en tevens met wat anderen 
reeds hebben ervaren en meegedeeld, zal het kind ondervinden dat zijn creativiteit ook 
het luisteren naar de realiteit insluit.  

Creativiteit en kritische zin gaan hand in hand. Ze hebben elkaar nodig en bouwen elkaar 
op. 

 

1.3. 4. De inzet van het team 

 

Samen met alle participanten, het schoolbestuur, de leerkrachten, de ouders, de  kinderen, 
het administratief – en onderhoudspersoneel willen we deze doelstellingen realiseren. 
We werken aan een sfeer van menselijke nabijheid en wederzijds begrip en vertrouwen.  
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De school is een leefgemeenschap waar rust heerst in plaats van geweld en waar 
duidelijke afspraken en een respectvolle houding het klimaat bepalen en waarin elke 
groep zijn taak en verantwoordelijkheid heeft. 

Steunend op deze elementen streeft de school naar kwaliteit. De teamleden staan vanuit 
een positieve ingesteldheid open voor vernieuwing en professionele ontwikkeling. 
Daarbij aarzelen ze niet om van elkaar te leren. Uiteraard dringt zich hiervoor een goede 
overlegcultuur op. Leerkrachten dienen oog te hebben voor kwaliteitszorg en 
verbetering. Deze zorg kan pas slagen als ze gedragen wordt door het volledige team, 
gecoacht door de directeur die nascholing en permanente vorming stimuleert en 
coördineert. Via begeleiding kan de teamleider de individuele leerkracht waarderen en 
bevestigen met als doel het professioneel rendement te vergroten. Het beter functioneren 
van de leerkracht komt zo niet enkel de ontwikkeling van het kind ten goede maar ook de 
relatie met de overige participanten.  

 

Tot slot 

 

Elke school heeft haar eigen karakter. Doorslaggevend is het feit dat kinderen zich echt 
‘thuis’ voelen op school.  

We streven ernaar dat onze school een plaats is waar kinderen graag vertoeven. Pas als 
een kind zich veilig, gelukkig en gewaardeerd voelt, krijgt het vleugels bij alles wat er in 
het verdere leven te leren valt. 

 

2. DE SCHOOLORGANISATIE EN - FUNCTIONEREN 

 

2.1. DE ORGANISATIE VAN DE SCHOOL 

 

1.39.1 2.1.1. HET SCHOOLBESTUUR 

Het schoolbestuur is de gemeenteraad van Oosterzele, Dorp 1 te 9860 OOSTERZELE 

 09 363 99 13 

Het schoolbestuur is de organisator van het onderwijs in onze school. Het is 
verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke 
voorwaarden voor het verloop van het onderwijs. 

 

Burgemeester :   de heer Johan Van Durme  

Schepen van onderwijs : mevrouw Marleen Verdonck 

gemeentesecretaris :   de heer Borchert Beliën 

 

1.39.2 2.1.2. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 

Administratieve zetel van de school :  

 

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL  

Geraardsbergsesteenweg 69-71 

9860  OOSTERZELE 
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  09 362 61 20 

   09 362 39 05 

E-mail : els.francois@oosterzele.be 

Website: www.gilo.be 

 

Instellingsnummer : 022533 

 

1.39.3 2.1.3. STRUCTUUR 

 

Vpl Adres Kleuter Lager 

1 

GBS Oosterzele  

Geraardsbergsesteenweg 69-71 

9860 Oosterzele 
 09 362 61 20 

X X 

2 

GBS Balegem  

Rooigemstraat  8 

9860 Oosterzele  

 09 362 74 71 

X X 

3 

GBS Windekind  
Stationsstraat 17 

9860 Oosterzele 

  09 363 83 71 

X X 

 

2.1.4. ORGANOGRAM: ZIE BIJLAGE 

 

1.39.4 2.1.5. HET PERSONEEL  

Het schoolteam van de GBS Oosterzele wordt gevormd door :  

 

▪ de directeur 
 

▪ het beleids- en ondersteunend personeel  
- de zorgcoördinator  
- de ICT-coördinator   
- de administratief medewerker 
 

▪ het onderwijzend personeel  
- de kleuteronderwijzers 
- de onderwijzers lager onderwijs 
- de leermeesters levensbeschouwelijke vakken 
- de leermeesters lichamelijke opvoeding 
 

mailto:els.francois@oosterzele.be
http://www.gilo.be/
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▪ het paramedisch personeel 
- de kinderverzorgster 
 

▪ het onderhoudspersoneel 

▪ de buschauffeur  

▪ het opvangpersoneel 
 

→ Een volledige lijst met namen en adressen van het schoolteam : zie bijlage 

 

1.39.5 2.1.6. SCHOLENGEMEENSCHAP 

De school maakt deel uit van de scholengemeenschap ‘Vlaamse Ardennen – SG VLAARD’  

Samenstelling scholengemeenschap : 

▪ GBS Oosterzele 

▪ SBS Zottegem 

▪ GBS Brakel 

▪ GBS St.-Lievens-Houtem 

▪ GKS Lierde 

▪ GBS Erpe-Mere 

▪ GBS Denderleeuw 

 

Administratieve zetel van SG Vlaard: 

 

GBS DE KERSENTUIN  

Tuinwijkstraat 2 

9550 HERZELE 

  053 62 21 58 

Contactadres en standplaats: 

Markt 20 

9550 HERZELE 

  053 60 70 45 

1.39.6 E-mail : lieve.janssens@sgvlaard.be 

1.39.7 2.1.7. PEDAGOGISCHE BEGELEIDING 

Het schoolbestuur en het onderwijzend personeel laten zich begeleiden door het 
Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG 
VZW) 

 

OVSG  

Ravensteingalerij 3 bus 7 

1000 BRUSSEL 

  02 506 41 50 

   02 502 12 64 
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Email : info@ovgs.be 

Website: www.ovgs.be 

 

Doelstellingen en opdrachten van de pedagogische begeleidingsdienst  

 

De pedagogische begeleidingsdienst geeft advies, al dan niet op vraag, verstrekt 
informatie en biedt ondersteuning inzake alle pedagogische-didactische materies. 

Het kan gaan om zowel schoolgerichte begeleiding, vakoverschrijdende als vak-
/klasgerichte begeleiding. De bevordering van de onderwijskwaliteit van de instellingen 
en de versterking van de beroepskwaliteit van de personeelsleden staan hierin centraal.  

 

Aard van de dienstverlening 

Wijze van werken 

 

De pedagogische begeleidingsdienst organiseert diverse schooloverstijgende initiatieven, 
op basis van een eigen aanbod. 

Naargelang de werkvorm zullen deze initiatieven worden bekendgemaakt langs de 
daartoe geschikte kanalen. 

Ingeval personeelsleden participeren aan deze initiatieven, gebeurt dit in uitvoering van 
de vigerende regelgeving en volgens de lokale modaliteiten. 

 

De pedagogische begeleidingsdienst kan op eigen initiatief elke actie ontplooien en 
interventie doen in het kader van de bevordering van de onderwijskwaliteit van één of 
meer instellingen of centra en ter versterking van de beroepsbekwaamheid van de 
personeelsleden. 

 

De pedagogische begeleidingsdienst kan door het schoolbestuur en/of directie worden 
gevraagd omwille van een specifieke vastgesteld probleem of een gesignaleerd tekort op 
het pedagogische vlak in de brede zin van het woord of omwille  van een aanvraag tot 
ondersteuning op basis van het voorgestelde algemeen begeleidingsaanbod.  

 

2.1.8.  HET CENTRUM VOOR LEERLINGBEGELEIDING  (= CLB) 

 

Het schoolbestuur  heeft vanaf het schooljaar 2003 -2004  een beleidscontract afgesloten  
met het CLB 23 van Oudenaarde, met zetel te Zottegem.   

Het centrum voor leerlingenbegeleiding is een dienst waar artsen, maatschappelijk, 
verpleegkundig en psychologisch personeel in teamverband samenwerken met als 
opdracht de leerlingen doorheen hun schoolloopbaan te begeleiden en hun welbevinden 
te bevorderen. 

 

Het CLB begeleidt de leerlingen bij:  

het leren en studeren 

de onderwijsloopbaan 

de preventieve gezondheidszorg 

mailto:info@ovgs.be
http://www.ovgs.be/
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het psychisch en sociaal functioneren 

Het CLB verstrekt informatie over: 

het onderwijs en de aansluiting met de arbeidsmarkt 

de welzijnsvoorzieningen 

de gezondheidsvoorzieningen 

Het CLB werkt : 

discreet en met respect voor de privacy 

gratis 

raadgevend, preventief en remediërend 

vraag gestuurd 

prioritair voor leerlingen die leerbedreigd zijn of opgroeien in een risico-omgeving. 

 

Het CLB-team : 

 

Directeur:  Marleen Le Clercq 

Onthaaltrajecter: Carine Boone 

Verpleegster:  Nele Vagenende 

Sociaal assistent: Jasper Clepkens & Liesbeth Baele 

Dokter:   Veronique Theys 

Contactadres:  Kastanjelaan 8 

   9620 Zottegem 

   Tel: 09/361 14 01 

 

1.39.8 2.1.9. DE SCHOOLRAAD 

Sedert 1 april 2005 werd de participatieraad opgeheven en vervangen door de  

schoolraad. 

De schoolraad bestaat uit een vertegenwoordiging van 3 geledingen :  

 

Voorzitter:   Berdhy Ysebaert 

Personeel:  Evi De Paepe 

Sibil Heymans  

Lies Verdegem  

    

Ouders:    

 Mandy Ghyselinck  

 Jonas Eliano  

 

Lokale gemeenschap:  Berdhy Ysebaert  

Frans Kenis 

Annie Goeminne 
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Technische raadgevers: Johan Van Durme: Burgemeester en schepen van 
onderwijs 

Els François: Directeur 

 

De schoolraad heeft een advies- en overlegbevoegdheid t.a.v. het schoolbestuur. 

 

1.39.9 2.1.10. ABOC 

Het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelingscomité (= ABOC) is een onderhandelings- en 
overlegcomité inzake algemene personeelsaangelegenheden, tussen de 
vertegenwoordigers van het schoolbestuur en de vertegenwoordigers van het personeel 
aangeduid door de representatieve Leergebiedorganisaties.  

 

1.39.10 Samenstelling van het ABOC: 

1.39.11 Afvaardiging van de overheid: 

Voorzitter  J. Van Durme: Burgemeester en schepen van onderwijs 

 

Technici  B. Beliën: Algemeen directeur 

    

Secretaris   Medewerker GBS Oosterzele 

1.39.12  
Afvaardiging van de Leergebiedbond : 

A.C.O.D.  Mevrouw Tania Van Den Broeck  

COV   De heer Patrick Van Herpe   

V.S.O.A.  Mevrouw Karine Dedier     

 

 

2.2. CRITERIA MET BETREKKING TOT DE AANWENDING VAN HET LESTIJDENPAKKET. 

 

 

1.40 Via het lestijdenpakket kan het schoolbestuur na overleg in de schoolraad en het ABOC 
de school zodanig organiseren dat het pedagogisch project optimaal kan gerealiseerd 
worden. Bovendien kan er ruimte gelaten worden om in te spelen op plaatselijke en 
actuele noden en behoeften. 

 

1.40.1 Specifieke criteria voor het kleuteronderwijs 

 Bij de aanwending van het lestijdenpakket streven we naar  groepen ingedeeld 
naar leeftijd. Behalve in de peuter- en eerste kleuterklas wordt er gekozen voor 
een gemengde groep. 
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 Er worden 2 lestijden L.O. ingericht volgens de vigerende regelgeving.  

 Vanaf de derde kleuterklas gaan we op regelmatige basis zwemmen.  
 

 Bij de aanwending van het lestijdenpakket wordt, om pedagogische en 
organisatorische redenen, het continuïteitsprincipe zoveel mogelijk in acht 
genomen: 

 

o Behoud van een minimaal aantal zelfde klassen per vestigingsplaats;  

o Geen of zo weinig mogelijk wijzigingen in affectaties; 

o Zoveel mogelijk aanstellen van dezelfde tijdelijke leraren, rekening 
houdend met de voorrangsregeling; 

 

1.40.2 Specifieke criteria voor het lager onderwijs 

 Bij de aanwending van het lestijdenpakket streven we naar een optimale 
opsplitsing van de klassen, rekening houdend met de noden van de kinderen. 
 

 Er wordt 2 uur lichamelijke opvoeding per week ingericht.  

De ene week krijgen de kinderen 2 uur turnen; de andere week wordt 1 uur turnen 
aangeboden, gecombineerd met 1 uur zwemmen.  

 De eerste en tweede graad gaat tweewekelijks zwemmen. De derde graad is      
hierop een uitzondering. Zij zwemmen per trimester. 

       De lessen worden gegeven door een leermeester lichamelijke opvoeding.  

 

 Conform de regelgeving omvat het onderwijsaanbod twee lestijden in 
levensbeschouwelijke vakken. 

   

 Bij de verdeling en de aanwending van de lestijden wordt om pedagogische en 
organisatorische redenen het continuïteitsprincipe zoveel mogelijk 
gerespecteerd. 

 

o Geen of zo weinig mogelijk wijzigingen in affectaties; 

o Aanstellen van dezelfde tijdelijke leerkrachten rekening houdend met de 
voorrangsregeling. 
 

2.3. CRITERIA MET BETREKKING TOT DE INDELING IN LEERLINGENGROEPEN. 

 

Het college van Burgemeester en Schepenen bepaalt in samenspraak met het volledige 
schoolteam de indeling in groepen. 

 

De kleuters worden ingedeeld in groepen hoofdzakelijk op basis van leeftijd. Bij een 
sterke aangroei kunnen de kleuters in een andere groep ingedeeld worden. Nieuwe 
groepsindelingen in de loop van het schooljaar gaan steeds in, na een vakantieperiode. 
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Voor de lagere school worden de groepen ingedeeld op basis van leeftijd.  Uitzonderingen 
kunnen gemaakt worden op basis van een advies van de klassenraad. 

In functie van het optimaal gebruik van het lestijdenpakket kunnen andere indelingen - 
per leerlingenniveau of per leergebied - georganiseerd worden. 

 

De lessen levensbeschouwelijke vakken worden georganiseerd conform de regelgeving.  

 

1.40.3 2.3.1. SCHOOLORGANISATIE: KLEUTERONDERWIJS 

De kleuterklassen worden in principe ingedeeld volgens het geboortejaar. Toch zijn er 
afwijkingen mogelijk voor kinderen die, rekening houdend met de schoolrijpheid en 
didactische leeftijd, beter thuis horen in een andere leeftijdsgroep.  

Tijdens het MDO worden de mogelijkheden van de kleuter besproken.  

Indien blijkt dat een kind beter in een andere leeftijdsgroep thuishoort, wordt dit tijdens 
een MDO besproken met ouders en teamleden. Bij dergelijke gesprekken en/of 
beslissingen wordt steeds het CLB betrokken. De ouders beslissen of ze al dan niet op het 
advies van het MDO ingaan. 

 

Er wordt gestreefd naar een opsplitsing van drie kleuterklassen. Deze verdeling hangt 
echter af van het aantal kleuters. In geval er te weinig lesuren zijn, voegt men de 2de en 
3de kleuterklas samen. 

 

1.40.4 2.3.2. SCHOOLORGANISATIE: LAGER ONDERWIJS 

De school wil de leerlingen op een verantwoorde manier indelen. De verdeling is 
afgestemd op de specifieke onderwijsbehoeften en optimale begeleiding van de 
leerlingen.  

 

De klasverdeling wordt jaarlijks voorgelegd aan het personeel en schoolraad.  

 

2.3.2. SCHOOLFUNCTIONEREN 

 

Splitsingsnormen zijn moeilijk vast te leggen omdat deze afhangen van de beschikbare 
lestijden. In elk geval zal getracht worden om de groepsgrootte van de eerste leerjaren zo 
klein mogelijk te houden. 

Bij andere klassen zal de splitsing gebeuren op grond van pedagogisch-didactische 
redenen. 

 

Indien het te organiseren valt binnen het lestijdenpakket kan voor co-teaching gekozen 
worden. 

 

Voor sommige lessen of activiteiten wordt klas- en/of graadsoverschrijdend gewerkt.  

Het aantal lestijden lichamelijke opvoeding is vastgelegd op twee lestijden per week. 
Hiervoor wordt een leermeester lichamelijke opvoeding aangesteld.  
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Het aantal lestijden voor levensbeschouwelijke vakken is vastgelegd op twee lestijden per 
cursus. 

 

Bij afwezigheid van een leerkracht wordt deze vervangen of wordt de klas verdeeld. De  

continuïteit van de lessen wordt zo goed mogelijk gerespecteerd.  

 

Tijdens klasvrije uren kunnen leerkrachten ingeschakeld worden voor vervangingen, met 
name: afwezigheid van collega’s, MDO, nascholing, overlegmoment met directie of ouders, 
… 

 

De klastitularis heeft de taak om volgens fase 0 van het zorgcontinuüm optimale zorg op 
klas- en/of leerlingniveau te verlenen.  

Tijdens plagelestijden fungeren leerkrachten als zorgondersteuner. De invulling van deze 
zorgmomenten gebeurt steeds in overleg met de directie, zorgcoördinator en  
klastitularis.  

De klastitularis zorgt voor een regelmatige evaluatie van het leerproces en de resultaten 
van hun leerlingen. Binnen het kader van onderwijskwaliteit hebben de leerkrachten 
aandacht voor de totale ontwikkeling van het kind binnen zijn leerproces.  

 

 

2.4. CRITERIA MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE ONDERWIJSTIJD. 

 

1.40.5 2.4.1. ORGANISATIE VAN DE SCHOOLUREN – OPENSTELLEN VAN DE SCHOOL 

Oosterzele   

Voormiddag: 08.50 tot 12.00 

                    08.50 tot 11.45 (woensdag) 

Namiddag:    13.10 tot 15.55 

                     Vrijdagnamiddag: 13.10 tot 15.00 

Balegem  

Voormiddag: 08.50 tot 12.00 

 08.50 tot 11.35 (woensdag) 

Namiddag: 13.15 tot 16.00 

Vrijdagnamiddag: 13.15 tot 15.00 

Scheldewindeke  

Voormiddag: 08.25 tot 12.00 

 08.25 tot 11.25 (woensdag) 

Namiddag:    13.15 tot 15.35 

Vrijdagnamiddag: 13.20 tot 15.00 

 

De leerlingen worden op de speelplaats toegelaten een kwartier uur voor het begin der 
lessen, uitgezonderd zij die in de opvang zijn. 
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Een kwartier vóór de aanvang en een kwartier na school gebeurt de bewaking door een 
leerkracht. Daarvoor of daarna kunnen de leerlingen terecht in de voor- of naschoolse 
opvang.  

 

1.40.6 2.4.2. ORGANISATIE VAN DE SPEELTIJDEN + BEWAKINGEN 

1.40.7 De speelplaats 

 

In alle VP verzorgen de leerkrachten - volgens het toezichtsrooster - het toezicht op de 
speelplaats.  

 

3. PEDAGOGISCH DIDACTISCH HANDELEN 

 

3.1. WIJZE VAN EVALUATIE EN RAPPORTERING. 

1.40.8  

1.40.9 3.1.1. EVALUEREN 

 

Evaluatie is een proces waarbij de leerkracht informatie verzamelt over het 
onderwijsleerproces en deze informatie interpreteert om zo te reflecteren over dat 
proces.  Vanuit deze evaluatie kan hij/zij kwaliteitsbevorderende initiatieven nemen om 
het onderwijsleerproces te verbeteren en aan te passen aan de noden van de leerlingen.  

 

Evaluatie grijpt vaak in op het zelfbeeld, de motivatie en het zelfvertrouwen van de 
leerlingen. De doelstelling van evalueren mag dus geenszins het beoordelen of taxeren 
zijn van louter de leerprestaties, maar moet een proces zijn waarbij kinderen 
gestimuleerd worden hun eigen leren en denken te begrijpen en in vraag te stellen. Het 
moet ongetwijfeld deel uitmaken van een krachtig onderwijsleerproces dat kinderen in 
hun ontwikkeling aanmoedigt. Refererend naar de visie van J. Hattie willen we 
benadrukken dat evaluatie deel moet uitmaken van zichtbaar evolueren (visual learning) 
en motiverend moet werken. Door ervaringsgericht kennis op te doen, bouwen kinderen 
plezier en interesse op in het ‘leren’ op zich.  

 

1.40.10 Op klasniveau 

 Op geregelde tijdstippen toetst de leraar de leerlingen. 

 Zorgkinderen worden op regelmatige basis besproken met de directie, de 
zorgcoördinator, het CLB en de ouders. Ook externe begeleiders kunnen op deze 
besprekingen aansluiten. 

 Een (handelings)plan wordt in overleg met het zorgteam opgesteld en indien nodig 
aangevuld of bijgewerkt.  

 

 De gegevens en evoluties van de leerlingen worden geregistreerd in het 
leerlingvolgsysteem van questi.  
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1.40.11 Op schoolniveau 

 Bij aanvang van het schooljaar worden overgangsgesprekken georganiseerd. De 
doorstroming van de leerlingen wordt onder de loep genomen. 

 

 Trimestrieel worden klassenraden georganiseerd. 

 

 Aan de hand van het outputdossier, waarin de gegevens van de leerlingen verwe rkt en 
op schools niveau geëvalueerd wordt,  bekijkt het team waar de focus (noden of 
klemtonen) zal liggen voor het volgende schooljaar. Op die manier wordt kwalitatief 
onderwijs geboden.  

1.40.12 Op leerlingenniveau 

 Waar nodig wordt een afgenomen toets geanalyseerd en geremedieerd. 

 

 De leerling heeft behoefte aan feedback : welke doelen zijn bereikt ? Welke 
vorderingen zijn er gemaakt ? Waar moet nog worden bijgestuurd ? Ook hier wordt 
aan visual learning gedacht. 

 Eventuele achterstand kan opgespoord worden door de input en verwerking in questi. 
Zo kan er tijdig ingegrepen worden als logopedie, revalidatie, … of andere begeleiding 
noodzakelijk is.  

 

 Vanuit het zorgteam wordt indien nodig een handelingsplan opgesteld.  

 

1.40.13 3.1.2. RAPPORTERING 

Leerlingen, ouders en leraren informeren over alle aspecten van het kind is de 
hoofdfunctie van het rapport. 

Wij zien het rapport als een communicatiemiddel tussen de school en thuis. Verder heeft 
het rapport een begeleidende en motiverende functie. 

 

Een kind hoeft echter niet te wachten op het rapport om te vernemen hoe ver het staat en 
hoe de leraar tegen de prestaties en de houding aankijkt. De leerkracht zal dus niet 
aarzelen om stimulerend te reageren en het kind impulsen te geven.  

 

Ouders hebben het recht te weten wat er met hun kind op school gebeurt. Het is dan ook 
logisch dat de school de ouders inlicht over de vorderingen en gedragingen van het kind. 
Uitgaande van de verkregen informatie kunnen de ouders hun kind complementair in zijn 
vormingsproces ondersteunen en begeleiden. 

Voor de leraar is het noodzakelijk te weten hoever de individuele leerling staat in 
attitudevorming en de verwerving van leerinhouden en vaardigheden. Via het rapport 
krijgt hij een genuanceerd beeld over de vorderingen van de leerlingen van alle 
leergebieden over een bepaalde periode. 
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1.40.14 Wie willen we informeren ? 

 

 de leerling 

 de ouders 

 het CLB  

 de directeur 

 op het einde van het schooljaar : de titularis waar de leerling volgend schooljaar bij 
gaat. 

 externen 

 

1.40.15 Welke rapporteringsvormen gebruiken we? 

 

 Kleuters : het heen- en weer- schriftje 

 Lagere schoolkinderen : rapport en agenda 

 Kleuter en lager : gesprekken tijdens oudercontacten – kindcontacten 

 losse contacten met ouders 

 verslagen na MDO – bespreking 

 zorgprogramma 
 

1.40.16 Wanneer rapporteren we ? 

 

 Op oudercontacten    

 Via het heen- en weer – schriftje of de agenda. 

 Langs verslagen MDO . 

 5 x per schooljaar rapport, telkens  vóór elke vakantieperiode → zie schoolreglement. 

 

3.2.  VOORZIENINGEN VOOR KINDEREN MET EEN HANDICAP OF LEERBEDREIGDEN 

 

1. De school wordt toegankelijk gemaakt voor leerlingen met een handicap, 
aangepast leermateriaal moet eveneens worden voorzien. 

2. Op klassenraden worden problemen in kaart gebracht. Met de ouders zorgt men 
voor een vlotte en transparante communicatie. Er is een dicht contact met het CLB.  

3. Het kindvolgsysteem laat ons toe vlug op de bal te spelen. 

4. Er wordt bijzondere aandacht geschonken aan de overgang derde kleuterklas – 
eerste leerjaar. 

5. Op klasniveau tracht elke leerkracht via interne differentiatie, eerste lijnszorg de 
zorgkinderen bij te werken. 

6. Zieke kinderen die voldoen aan de normen van het decreet basisonderwijs en de 
omzendbrief hieromtrent hebben recht op onderwijs aan huis. 

7. De gepaste pedagogische en didactische begeleiding zal vooraf besproken worden 
in de klassenraad. Uiteraard zullen de ouders bij de concrete invulling betrokken 
worden. 
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4. ZORGBELEID 

 

1.41 4.1. Visie op zorgbeleid 

 

Een handelingsgericht zorgtraject start met een gemeenschappelijke visie van alle  
betrokkenen.  

het belang van de lln staat centraal, en  daarvoor is een goede samenwerking en 
afstemming nodig tussen school en clb. 

 

De hoofdtaak van de school is goed kwalitatief onderwijs aan te bieden aan al haar 
leerlingen. Zorgbeleid hoort tot de kern van een kwaliteitsvolle school.  

 

In het pedagogisch project van onze school lezen we :  

 

“Elk kind trachten we centraal te stellen, elk kind moet ernstig  genomen worden, de 
klemtoon wordt gelegd op de mogelijkheden van elk kind en niet op de onmogelijkheden. 
Het is belangrijk dat de school een leeromgeving creëert die kinderen aanmoedigt en 
waarin ieder kind de nodige zorg en aandacht krijgt die het verdient. 
Ervaring en onderzoek leert dat we meer moeten streven naar interne differentiatie dan 
naar externe differentiatie… 

De positieve aspecten van ieder kind zijn van groot belang.  

…Zonder in grote woorden te vervallen willen we het kind een veelzijdige vorming bieden 
met oog voor alle aspecten van het menselijk handelen …  

 

…Het kind moet dit op zijn niveau kunnen benaderen …  

 

…Wij streven naar een school waar kinderen het leren ‘aangenaam en aantrekkelijk’ 
vinden, kortom een school waar kinderen zich ‘thuis’ voelen” 

 

Met deze visie als basis heeft het zorgbreed werken op school tot doel het pedagogisch -
didactisch aanbod af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Hierbij 
trachten we te werken aan een algemeen klimaat van zorgzaamheid voor alle  leerlingen 
zodat zij zich goed voelen op de school en in de klas. Aanvullend staan ook de behoeften 
van leerkrachten en ouders centraal.  
 

Zorgverbreding is de wijze waarop een school efficiënt de zorg verbreedt als kinderen, 
leerkrachten en ouders bijzondere noden hebben. De school kan dan een antwoord 
bieden op hulpvragen van ieder kind, leerkracht of ouder, zodat ieder krijgt waarop 
hij/zij op dat ogenblik behoefte heeft. We werken doelgericht en geven haalbare 
adviezen.  
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Belangrijk hierbij is dat het team gestructureerd overleg pleegt, systematisch en 
constructief werkt aan het zorgbeleid op school. 

 

We werken vanuit een transactioneel kader. 

 

De school streeft er naar in teamverband de leerlingenzorg uit te bouwen via planmatig 
overleg, coördinatie, gelijkgerichtheid, gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit 
veronderstelt een geïntegreerde aanpak van zorgtaken op 3 niveaus :  

 

Binnen het schoolteam is de zorgcoördinator de drijvende kracht en de motor om de 
zorgtaken geïntegreerd op elkaar af te stemmen en zorgt hij voor de samenhang binnen 
het geheel. 
 

De zorg voor de leerlingen in de groep blijft de verantwoordelijkheid van de leerkracht. 
Bij het overleg stemmen de leerkracht enerzijds  en de zorgcoördinator anderzijds hun 
deskundigheid op elkaar af.  Samen zoeken zij naar ideeën en oplossingen die de 
leerkracht als waardevol ervaart en zich zo mee verantwoordelijk voelt voor het 
ondernemen en uitvoeren van acties. 

 

Indien problemen de draagkracht van de leerkracht overstijgen kan het zorgteam hulp 
bieden door klasinterne differentiatie.  

 

Externe hulp via het CLB of andere instanties wordt pas ingeschakeld indien blijkt dat de 
voorgaande interventies onvoldoende zijn.  

 

Wanneer het continuüm van zorg in de basisschool niet volstaat om het kind voldoende 
ontwikkelingskansen te bieden, kan een gerichte en verantwoorde doorverwijzing naar 
het buitengewoon onderwijs plaatsvinden.  

Handelingsgericht werken wordt geplaatst binnen het zorgcontinuüm; 

De uitgangspunten zijn waardevol als spiegel en kwaliteitskader voor het zorgbeleid van 
de school, de pedagogisch – didactische aanpak van de leerlingen in de klas, de 
samenwerking met CLB en externe organisaties, en de overdracht naar een nieuwe 
school.  

 

1.42 4.2.  Organogram van het zorgbeleid op school 

1.43  
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Kind - ouder 

 

1.43.1 VRAAG - NODEN 

 

 

 

 

 

De zorgbrede school 

 

Beginsituatie → overleg  

 

1.43.2 AANBOD VAN LEERTRAJECT 

 

 

1.44  
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Zorgcoördinator  → zorgteam 

 

motor / draagkracht van gedeelde verantwoordelijkheid en deskundigheid 

 

1.45  

1.46 4.3. Zorgbeleid op 3 niveaus en 3 terreinen 

1.47  
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Het zorgbeleid op school wordt aangewend op 3 terreinen: 

 

4.3.1. ZORGINITIATIEVEN OP NIVEAU VAN DE SCHOOLDe zorgcoördinator is zichtbaar aanwezig, 
organiseert overleg, regelt samenwerking met externen (ouders, CLB, logopedisten, …)  

4.3.2. Hij is een aanspreekpunt voor elke zorgaanvraag vanwege de leerlingen, ouders, 
leraren, …Enkele taken van de zorgcoördinator op dit niveau zijn o.a. :  

 

✓ Het introduceren en ondersteunen van het gebruik van een adequaat 
kindvolgsysteem waarbij de samenhang doorheen de basisschool gewaarborgd 
blijft. 
 

✓ Het organiseren van de registratie van nuttige informatie over leerlingen en dit 
toegankelijk maken voor alle betrokkenen. 

✓ De organisatie en het leiden van het intern multidisciplinair overleg.  

✓ De organisatie van de contacten met externen (CLB, pedagogische begeleiding, 
gespecialiseerde diensten, …) 

✓ Het verder uitbouwen van een toegankelijk documentatiecentrum en orthotheek. 
(digitaal mooi aanbod via scholengemeenschap) 

✓ Het organiseren van contacten en besprekingen met de ouders.  

✓ Het uitvoeren van een zelfevaluatie op het zorgbeleid en de reflectie op de globale 
zorgaanpak door het zorgteam. 

✓ Organiseren en coördineren van curriculumdifferentiatie voor individuele 
leerlingen of groepen leerlingen. 

✓ Organiseren en coördineren van gedifferentieerde leertrajecten. 

✓ Outputdossier samen met de directie helpen opstellen. 

✓ Alle voorbereidingen treffen zodat op het einde van het schooljaar de leerkrachten 
van het zesde leerjaar de BASO – zorgfiche kunnen meegeven.  

✓ AVI – toetsen op een gestructureerde manier afnemen. Leerkrachten stimuleren 
om de resultaten van de AVI- toetsen te implementeren in de klaspraktijk. 

✓ Professionalisering. 

 

4.3.3. ONDERSTEUNEN VAN HET HANDELEN VAN DE LEERKRACHT. 

De klasleerkracht blijft in de eerste plaats de verantwoordelijkheid dragen van de 
leerlingengroep die hem is toevertrouwd. Samen met de zorgcoördinator zoekt hij naar 
specifieke oplossingen zodat men aan de specifieke noden van leerlingen een antwoord 
kan bieden. 

De zorgcoördinator geeft collegiale ondersteuning aan de klasleraar op het moment dat 
deze een probleem ontdekt en gemotiveerd overleg zoekt. 

Deze ondersteuning kan bestaan uit o.a. 

✓ Hulpmiddelen aanreiken en bespreken inzake detectie- en probleemanalyse 
 

✓ Het opstellen van handelingsplannen/sticordimaatregelen in samenspraak met de 
klasleraar. 
 

✓ Het ontwikkelen en toelichten van concrete differentiatiematerialen. 
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✓ Actief participeren bij observatie en probleemanalyse. 

✓ Het bijhouden en hanteren van een toetskalender, waarop de signaaltoetsen uit het 
KVS genoteerd en besproken worden. 

✓ Het invoeren van consultatiegesprekken. 

✓ Klasmanagementsaspecten druppelsgewijs implementeren. (bijvoorbeeld via MDO, 
formeel overleg,…) 

✓ Hospiteerbeurten organiseren. 

✓ Coaching van leerkrachten in samenspraak met directie. 

✓ Nieuwe leraren begeleiden en ondersteunen in samenspraak met directie.  

 

4.3.4. HET BEGELEIDEN VAN LEERLINGEN. 

Wanneer het probleem de draagkracht van de klasleraar of klasgroep overstijgt, kan 
de zorg via enkele gerichte interventies tijdelijk worden overgenomen, buiten de 
klascontext. 
 
De eerstelijnszorg door de klasleraar en de aanvullende expertise van de leden van het 
zorgteam vullen elkaar op die manier aan. 

Deze begeleiding kan o.a. bestaan uit: 

 

✓ Ondersteuning in het uitvoeren van genomen maatregelen. 

✓ Hoogbegaafde kinderen ondersteunen en begeleiden. 

✓ Het verder testen van zorgleerlingen die uitvallen op de schooleigen 
signaleringstoetsen. 

✓ In samenspraak met de klasleerkracht een stappenplan ontwikkelen en begeleiden 
om de werkhouding van bepaalde leerlingen te ondersteunen en te ontwikkelen.  

 

✓ Gesprekjes voeren met kind (eren) met sociaal-emotionele problemen. 

 

✓ Hulp bij leer- en/of gedragsproblemen. 

 

5. Leerlingenbegeleiding 

 

Kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding bevordert de totale ontwikkeling van alle 
leerlingen, verhoogt hun welbevinden, voorkomt vroegtijdig schoolverlaten en creëert 
meer gelijke onderwijskansen. Op die manier draagt het bij tot het functioneren van de 
leerling in de schoolse én maatschappelijke context.  

Om een beleid op leerlingenbegeleiding te realiseren zet onze school actief in op het 
begeleiden van de leerlingen, het ondersteunen van het zorgzaam handelen van het 
onderwijzend personeel en de coördinatie van alle leerlingenbegeleidingsinitiatieven.  

Ons beleid op leerlingenbegeleiding is afgestemd op het pedagogisch project, de lokale 
context en de noden van de leerlingenpopulatie. In dit hele verhaal houden we steeds 
rekening met de vier  begeleidingsdomeinen uit het Referentiekader Onderwijskwaliteit 
(ROK) : onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en 
preventieve gezondheidszorg.  
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Onlosmakelijk daarmee verbonden, is kwaliteitszorg, het handelingsgericht werken en 
het zorgcontinuüm prioritair om onze visie uit te bouwen.  

De Gemeentelijke Basisschool Oosterzele staat voor: 

Een open school 

De school staat open voor alle leerlingen basisonderwijs zonder onderscheid van origine, 
taal of geslacht. 

Link met ROK, HGW en zorgcontinuüm: 

onderwijsloopbaan, psychisch en sociaal functioneren 

afstemming en wisselwerking 

leerkracht doet er toe 

positieve aspecten van groot belang 

fase 0: brede basiszorg 

 
Een pluralistische school 

Op school wordt ieders morele en godsdienstige overtuiging gerespecteerd, voor zoverre 
zij strookt met de gangbare normen van goed gedrag en zeden.  

Link met ROK, HGW en zorgcontinuüm: 

onderwijsloopbaan, psychisch en sociaal functioneren 

leerling centraal 

afstemming en wisselwerking 

leerkracht doet er toe  

fase 0: brede basiszorg 

 

 
Een vormende school 

De school ijvert voor de ontplooiing van het totale kind: cognitief, emotioneel, creati ef, 
dynamisch-affectief, sociaal en psychomotorisch. 

Met een verruimde blik op het wereldgebeuren ondersteunen we de kinderen in hun 
ontwikkeling als individu en als gemeenschapswezen. 

Link met ROK, HGW en zorgcontinuüm: 

onderwijsloopbaan, psychisch en sociaal functioneren, leren en studeren en 
preventieve gezondheidszorg 

leerling centraal 

afstemming en wisselwerking 

leerkracht doet er toe  

positieve aspecten zijn van groot belang 

doelgericht handelen  

systematisch en transparant werken 

constructieve samenwerking  

fase 0: brede basiszorg, fase 1: verhoogde zorg, fase 2: uitbreiding van zorg, fase 3: 
IAC 

 

Een democratische school 
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De school staat voortdurend in dialoog met haar omgeving : de kinderen, ouders, 
ouderraad, schoolraad, schoolbestuur, … Open communicatie vinden we hierbij een troef.  

Link met ROK, HGW en zorgcontinuüm: 

onderwijsloopbaan, psychisch en sociaal functioneren, leren en studeren en 
preventieve gezondheidszorg 

leerling centraal 

afstemming en wisselwerking 

systematisch en transparant werken 

constructieve samenwerking  

fase 0: brede basiszorg, fase 1: verhoogde zorg, fase 2: uitbreiding van zorg, fase 3: 
IAC 

 

Een humanistische school 

De school leert de kinderen zelfstandig denken, gekoppeld aan een kritische en sociale 
houding. 
Normen- en waardenbesef worden op een kindvriendelijke en kordate wijze bijgebracht.  
 
Link met ROK, HGW en zorgcontinuüm: 

onderwijsloopbaan, psychisch en sociaal functioneren  

leerling centraal 

afstemming en wisselwerking 

leerkracht doet er toe  

constructieve samenwerking  

fase 0: brede basiszorg  

 

Een sociale school 

De school heeft aandacht voor het welbevinden van iedereen. Door aandacht te hebben 
voor de sociale relaties en voor zorgverbreding worden de talenten van iedereen 
geaccentueerd.  
 
Link met ROK, HGW en zorgcontinuüm: 

onderwijsloopbaan, psychisch en sociaal functioneren, leren en studeren  

leerling centraal 

afstemming en wisselwerking 

leerkracht doet er toe  

fase 0: brede basiszorg  

 

Een milieuvriendelijke school 

De school sensibiliseert de kinderen tot een bewuste milieubeleving en overtuigt hen van 
de onschatbare waarde van de natuur en hoe ze daar als individu kunnen toe bijdragen.  

 

Link met ROK, HGW en zorgcontinuüm: 

psychisch en sociaal functioneren, preventieve gezondheidszorg  

afstemming en wisselwerking 
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leerkracht doet er toe 

constructieve samenwerking  

fase 0: brede basiszorg 

 

Een vernieuwende school  

Een school die open staat voor de onderwijsvernieuwingen en deze probeert te 
implementeren in de dagdagelijkse werking o.a. door deelname aan navorming en 
bijscholing. 

Link met ROK, HGW en zorgcontinuüm: 

leren en studeren  

afstemming en wisselwerking 

leerkracht doet er toe  

constructieve samenwerking  

fase 0: brede basiszorg, fase 1: verhoogde zorg, fase 2: uitbreiding van zorg, fase 3: 
IAC 
 

Een culturele school 

Een school die de kinderen Iaat proeven en bewust maakt van hun eigen cultuur tussen 
andere waardevolle culturen. Door het organiseren van allerhande activiteiten en thema’s 
laten we kinderen in contact komen met verschillende aspecten van cultuur. 

 

Link met ROK, HGW en zorgcontinuüm: 

onderwijsloopbaan, psychisch en sociaal functioneren, leren en studeren  

afstemming en wisselwerking 

positieve aspecten zijn van groot belang 

constructieve samenwerking  

fase 0: brede basiszorg  

 

1.  CONTEXT VAN DE SCHOOL EN NODEN LEERLINGENPOPULATIE:  
      Gegevens met betrekking tot de situering van de onderwijsinstelling 

 

Onze school is een basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.  

Het schoolbestuur is het gemeentebestuur van Oosterzele.  

Als officieel gesubsidieerde basisschool met een hoofdschool en twee vestigingsplaatsen 
hebben wij in de regio een lange traditie van opvoeding en onderwijs. Ingebed in de 
lokale gemeenschap streven wij naar een open en pluralistische school, toegankelijk voor 
zo’n ruim mogelijk publiek. 

 

Onze school telt momenteel een 400-tal leerlingen. Wanneer we naar onze 
leerlingenpopulatie kijken, merken we op dat de kinderen die Nederlands niet als 
thuistaal spreken en waarvan het opleidingsniveau van de moeder laag is, zeer gering zijn 
op onze school.  
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We kunnen concluderen dat we een school zijn in een landelijke omgeving waarvan de 
leerlingenpopulatie weinig diversiteit vertoont.  
Wanneer we de noden van onze leerlingenpopulatie in kaart brengen, kunnen we 
vaststellen dat onze zorg voornamelijk gericht is op het bijsturen van de algemene 
ontwikkeling van onze leerlingen en niet zozeer gericht is op de aanpak van de diversiteit.  

 

De drie grote onderwijsnetten (Vrij Katholiek, Gemeentelijk en Gemeenschapsonderwijs) 
zijn aanwezig in de gemeente Oosterzele en verspreiden zich over 6 scholen, verdeeld 
over 12 locaties. 

De overgrote meerderheid van de kinderen in het basisonderwijs die in Oosterzele 
wonen, lopen ook school in Oosterzele.  

Er wordt sinds een paar jaar geen secundair onderwijs meer aangeboden in Oosterzele en 
de leerlingen verspreiden zich na hun basisonderwijs over de naburige gemeenten en 
steden, vooral Melle, Merelbeke, Wetteren, Zottegem en Gent, in mindere mate naar 
Herzele. 

 

Er is een degelijk aanbod aan openbaar vervoer via de Lijn en de NMBS vanuit de 
verschillende deelgemeenten voor de studenten. 

 

Beslissingen inzake gemeentelijk onderwijs, rekening houdend met de vigerende 
onderwijswetgeving, behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. Het 
gemeentebestuur, als schoolbestuur, heeft dus een verregaande autonomie inzake 
vormgeving en inhoud van haar gemeentelijk onderwijs.  
Het pedagogisch project geeft vorm aan deze autonomie. Het is een uitermate belangrijk 
gegeven en een voortdurende verantwoordelijkheid van een democratisch verkozen 
gemeenteraad. 
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2. VISIE OP ZORG/LEERLINGENBEGELEIDING EN OPTIMALE 
ONDERWIJSKANSEN 

 

 

De deugden zijn onze schatten, 

diep van binnen 

bij ieder van ons aanwezig. 

Sommige zijn meteen zichtbaar,  

zijn een deel van onze persoonlijkheid.  

Andere deugden zetten we ook wel in,  

maar nog niet optimaal.  

En sommige … 

liggen diep 

of zelf heel diep verborgen 

te wachten om gedolven te worden.  

Als een diamantje. 

Opgraven en dan de vlakjes slijpen.  

 

Uitgangspunt  

Onderwijs aanbieden dat maximale kansen geeft aan alle leerlingen op leren en 
ontwikkelen. Het realiseren van vooropgestelde doelen is maximaal gericht op de 
onderwijs- en opvoedingsnoden van de leerlingen.  

 

Leerlingenbegeleiding 

- Begint met een ‘zorgzame’ school te zijn voor alle leerlingen: kwaliteitsvol 
onderwijs.  

- Omvat alle initiatieven die leerlingen ondersteunen in hun totale 
persoonlijkheidsontwikkeling.  

- De school ondersteunt en begeleidt kinderen zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot 
verantwoordelijke, sociale, ruimdenkende en weerbare volwassenen in een 
maatschappij waar ze zich thuis voelen in samenwerking met alle actoren en 
partners.  

- Leerlingenbegeleiding doet beroep op de professionaliteit van het schoolteam. 
- Zorgt voor alle leerlingen! 

 
➔ Steunt op het begeleiden van de onderwijsloopbaan, het leren en studeren,  
      psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg 

 
Een gedragen zorgvisie vertrekkende vanuit een handelingsgericht kader  

1. De onderwijsbehoeften van de leerlingen staan centraal. Deze geven aan wat een 
leerling nodig heeft om onderwijsdoelen te bereiken. De leerlingen worden actief 
betrokken in het vinden naar een gepaste ondersteuning. Dit is essentieel.  
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2. Leerlingenbegeleiding doet beroep op een constructieve samenwerking van 
iedereen die bij de leerling is betrokken. De leerkracht doet ertoe. Hierbij zijn 
systematisch overleg en constructieve communicatie belangrijke actoren tot 
positief welslagen. We trachten ernaar om dit steeds op een transparante manier 
te communiceren. 

 
3. Leerlingenbegeleiding verloopt doelgericht en planmatig. Doelen zijn een eerste 

stap bij het formuleren van onderwijsbehoeften. Het zorgcontinuüm is een 
referentiekader om leerlingenbegeleiding vorm te geven en 
verantwoordelijkheden vast te leggen.  

 

4. Aandacht voor de leerling in zijn context. Kinderen ontwikkelen zich steeds in 
interactie met hun omgeving. Deze afstemming en wisselwerking tussen school 
en omgeving is belangrijk. 

 

5. Positieve aspecten zijn waardevol, ze bieden perspectief doordat we ze betrekken 
in het formuleren van doelen. We spreken kinderen, ouders en leerkrachten aan op 
hun sterke kanten.  

 
6. De leerlingenbegeleiding spreekt deskundigheid van het CLB, 

ondersteuningsnetwerk en andere externen aan. Deze deskundigheid situeert zich 
op het vlak van diagnosestelling, kortdurende begeleiding, vraagverheldering en 
informatieverschaffing. Men geeft advies bij het doorverwijzen naar andere 
partners vanuit welzijn, gezondheid en gezinswerking.  

 

7. Een goed uitgebouwde leerlingenbegeleiding versterkt de draagkracht van de 
school. Op die manier worden de grenzen binnen de school duidelijk aangegeven.  

 
8. Het zorgcontinuüm zorgt ervoor dat we ons bewust worden dat niet alle kinderen 

in onze klas ‘gelijk’ zijn. We streven door differentiatie naar de benadering van een 
totale ontwikkeling van het kind. 

‘Kinderen krijgen gelijke kansen als ze ongelijk onderwijs kunnen genieten.’Sanja 
Nikolic 

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

28. VRIJE TIJD - PRINCIEPSBESLISSING BETREFFENDE DE OPSTART VAN EEN 
KINDERGEMEENTERAAD 

Het gemeentebestuur wil graag in Oosterzele een kindergemeenteraad opstarten omdat 
participatie een belangrijk aandachtspunt zal worden in het nieuwe meerjarenplan. Ook 
kinderen en jongeren hebben een visie of oplossingsmodaliteiten die zeker een 
meerwaarde kunnen zijn voor het Oosterzeels beleid. De opstart van een 
kindergemeenteraad kan hierbij een belangrijke rol spelen. De kindergemeenteraad zal 4 
keer per jaar samenkomen om relevante items te bespreken. 
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De voorzitter leidt het punt in. Schepen Elsy De Wilde licht het agendapunt verder toe. 

 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De gemeenteraad,  

 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41 

 

Juridisch kader 

 

Motivering 

Participatie van kinderen en jongeren in een gemeentelijk beleid is belangrijk en relevant.  

De kindergemeenteraad is een georganiseerde vorm van participatie voor jonge tieners. 
De betrokkenheid van Oosterzeelse scholen in deze organisatie zorgt voor een ruime 
inspraak van heel wat kinderen van onze gemeente. 

De regelmatige samenkomsten (4 keer per jaar) garanderen een continue opvolging en 
inspraak in het beleid en concrete uitvoeringen ervan in onze gemeente door deze 
doelgroep. 

 

Besluit 

 

Artikel 1: tot de opstart van een permanente kindergemeenteraad in onze gemeente.  

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

T1. TOEGEVOEGD VOORSTEL VAN BESLISSING OP VOORSTEL VAN DE 
VERSCHILLENDE FRACTIES CD&V/N-VA, OPEN VLD PLUS EN GROEN: MOTIE 
BETREFFENDE EEN NEGATIEF ADVIES VOOR DE INRICHTING VAN EEN DEPONIE 
VOOR ASBEST IN OOSTERZELE 

Vooraf aan de gemeenteraad van 23 mei 2019 werd door Balegro bvba toelichting 
gegeven over de plannen van de aanvulling/uitbreiding omgevingsvergunning deponie. 
Ter zitting bleek het te gaan over het concrete plan van Balegro bvba om een aanvraag  in 
te dienen tot aanvulling van de bestaande omgevingsvergunning van 31 mei 2018 voor de 
berging van inerte afvalstoffen, deponie categorie 1, op een deel van het terrein, 
waardoor ook asbest zou worden toegelaten op de deponie.  

Hoewel de aanvraag nog niet werd ingediend, lijkt het de gemeenteraad van Oosterzele 
niet wenselijk om een deponie categorie 1 op een locatie in de onmiddellijke nabijheid 
van bewoond gebied toe te staan. 
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De voorzitter leidt het punt in. Schepen Elsy De Wilde licht het agendapunt verder toe. 

 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De gemeenteraad, 

 

Vooraf aan de gemeenteraad van 23 mei 2019 werd door Balegro bvba toelichting 
gegeven over de plannen van de aanvulling/uitbreiding omgevingsvergunning deponie. 
Ter zitting bleek het te gaan over het concrete plan van Balegro bvba om een aanvraag in 
te dienen tot aanvulling van de bestaande omgevingsvergunning van 31 mei 2018 voor de 
berging van inerte afvalstoffen, deponie categorie 1, op een deel van het terrein, 
waardoor ook asbest zou worden toegelaten op de deponie.  

Het te vergunnen projectgebied valt volledig binnen de locatie waar de bestaande 
activiteiten plaatsvinden. In het kader van deze aanvulling wordt een MilieuEffecten 
Rapport (MER) opgesteld. 

Hoewel de aanvraag nog niet werd ingediend, lijkt het de gemeenteraad van Oosterzele 
niet wenselijk om een deponie categorie 1 op een locatie in de onmiddellijke nabijheid 
van bewoond gebied toe te staan. 

Balegro heeft in haar toelichting op de gemeenteraad, en ook in haar toelichting aan de 
buurtbewoners op vrijdag 24 mei 2019, het theoretisch scenario toegelicht hoe in ideale 
omstandigheden er geen risico voor de buurtbewoners zou zijn.  

Toch is het voor de gemeenteraad van Oosterzele duidelijk dat er verschillende ris ico’s 
kunnen opduiken:  

- hoe kan de controle op correcte berging worden gegarandeerd ?  

- hoe kan worden gewaarborgd dat álle zakken waarin het asbest wordt geborgen 
steeds veilig behandeld wordt? In het recente verleden zijn nog vaststellingen 
gedaan – zelfs op grondgebied Oosterzele – waar inzameling van cementgebonden 
asbest niet correct verliep op het containerpark. De procedure werd toen 
bijgesteld, maar duidelijk is dat er zich nog steeds menselijke fouten kunnen 
voordoen. Ook nu zou de kwaliteitsborging aan de bron moeten gebeuren, om in 
eerste instantie een veilig transport te waarborgen en zal er geen specifieke 
controle meer zijn van de bigbags aan de deponie. 

- Balegro bvba geeft op haar website zelf aan dat asbest nooit veilig is maar dat in 
(cement-) gebonden toestand, geïsoleerd in bigbags en gebonden onder de grond 
de meest veilige omgeving is om asbest te stockeren. 100% garantie wordt niet 
geboden. 

- de effecten van transport van asbest houden mogelijks ook negatieve risico’s in 
voor de verschillende gemeenten en haar inwoners die het traject van de 
vrachtwagens doorkruist, niet in het minst voor de buurgemeenten van Oosterzele 
langs de N42. Wat met aanvoer en eventuele verkeersongevallen met een 
vrachtwagen die asbest aanlevert? 

- hoe kan men garanderen dat de cementgebonden asbest die men in Oosterzele wil 
stockeren, op een correcte manier in de bigbags werd geplaatst bij afbraak?  

- welke controle is er voorzien op het correct afsluiten van de bigbags? 

- hoe waarborgt men het correct laden van de vrachtwagens om een veilig transport 
te garanderen? 
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- de kans dat de bigbags ooit nog opnieuw zullen worden opgegraven om op een 
andere manier te verwerken lijkt heel minimaal. Mocht dit toch ooit gebeuren is de 
kans op scheuren van de bigbags reëel. 

- … 

 

De firma Balegro voorziet dat de deponie na 8,5 jaar de maximale capaciteit bereikt zou 
hebben. Het asbest blijft nadien echter wel in de grond zitten. De firma kadert de 
aanvraag in het “actieplan asbestafbouw voor een asbestveilig Vlaanderen tegen 2040”, 
dat dateert van vorig jaar. 

In dat actieplan van de Vlaamse overheid is een actie opgenomen over het onderzoeken 
en ondersteunen van een innovatieve verwerking van asbesthoudend afval tot nieuwe, 
asbestvrije grondstof binnen een circulaire economie en een verminderd ruimtebeslag. 
Die luidt als volgt: 

In functie van een circulaire economie willen we binnen een duurzaam materiaal - én 
ruimtegebruik ook voor asbestafval inzetten op het realiseren van 
materiaalkringlopen. Tot op heden is de best beschikbare en enige 
verwerkingstechniek in Vlaanderen voor asbestafval het storten op categorie 1, 2 of 3 
stortplaatsen. Bij uitvoering van het asbestafbouwbeleid komt over de totale periode 
2019-2040 circa 2 miljoen ton aan asbesthoudende materialen vrij, vooral in de 
periode 2019 tot 2032. 

Het aandeel asbestcement daken en gevels vertegenwoordigt hierin circa 90%. Dit 
betreft het 

geraamde zuivere, droge gewichtsaandeel zoals het geplaatst werd. We stellen vast 
dat de hiervoor werkelijk benodigde bruto stortcapaciteit (tonnages zoals 
geregistreerd bij de stortplaatsen) tot een factor 2 hoger kan zijn door niet 
afscheidbare bijmenging en asbestgelijkende afvalstoffen. Zo doen onder meer het 
verhoogde vochtgehalte (atmosferische en/of voor fixatie bij ontmanteling) en de 
aanwezigheid van organisch materiaal (mosvorming daken) of ander al dan niet 
asbest besmet bouwafval het bruto stortgewicht sterk toenemen.  

Niet-hechtgebonden asbestafval moet bovendien eerst geïmmobiliseerd worden door 
50% bijmenging met cement wat eveneens de benodigde stortcapaciteit verhoogt. De 
Vlaamse stortplaatsen ontvangen daarnaast ook een kleine fractie asbestafval (circa 
5%) van buiten het Vlaamse gewest.  

Tot slot stelt zich een groeiend probleem van asbestvrije vezelcement 
bouwmaterialen die geleidelijk aan vanaf de jaren ’90 geproduceerd werden en na 
afbraak of sloop meestal als asbestverdacht op de stortplaatsen belanden.  

Op basis van de meest recente berekeningen is er nog een vergunde resterende 
stortcapaciteit voor 12,4 jaar op de categorie 1-stortplaatsen en 12,1 jaar op de 
categorie 2-stortplaatsen (1). 

Verschillende Europese en niet-Europese landen investeren in onderzoek naar 
technieken, of passen reeds kleinschalige varianten toe, waarbij de vezelstructuur 
van asbest vernietigd wordt op basis van mechanische, thermische of chemische 
principes, of zelfs een combinatie van deze principes. Door de vezelstructuur te 
vernietigen, wordt het materiaal inert en bruikbaar als asbestvrije, secundaire 
grondstof. De OVAM liet een studie opmaken om de “state of the art” van beschikbare 
technieken te onderzoeken. 
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(1)  Door een bijkomende deponieën sinds de goedkeuring van het actieplan, zou de 
beschikbare capaciteit intussen opgelopen zijn tot 18,5 jaar op deponie categorie 1 
stortplaatsen, te wijten aan de uitbreiding van de stortcapaciteit van Indaver te Antwerpen 
met 3 075 000 m³ en tot 14 jaar voor deponieën categorie 2. 

 

In de periode 2019-2022 wil de OVAM de socio-economische randvoorwaarden 
en kritische succesfactoren uitklaren om de haalbaarheid van een alternatieve 
asbestverwerking te evalueren en om private sectorinitiatieven en 
investeringen te stimuleren.  

We bekijken hiervoor ook de opportuniteiten van een internationaal 
samenwerkingsverband bestaande uit overheden, kennisinstellingen en industriële 
partners. 

Uit het voortraject blijken onder meer volgende technologische en niet-
technologische aspecten cruciaal: 

- validatie van de best beschikbare potentiële verwerkingstechniek op 
pilootschaal; 

- afbakenen end-of-waste criteria voor asbestafval; 

- noodzakelijk regelgevend kader (milieu en arbeidsveiligheid); 

- standaard validatie, toezichts- en monitoringsprotocollen; 

- organisatie tijdelijke opslag in afwachting van verwerking; 

- energievraag en potentieel gebruik groene energie; 

- noodzaak cofinanciering versus aansturend milieuheffingenbeleid.” 

 

Het is voor de gemeenteraad van Oosterzele duidelijk dat op dit ogenblik het niet 
wenselijk is een deponie voor asbest wordt vergund op haar grondgebied. Een dergelijke 
vergunning kan nooit worden toegekend, alvorens zicht is op de alternatieve 
asbestverwerkingsinitiatieven, waar OVAM momenteel onderzoek naar voert, temeer er 
momenteel nog stortcapaciteit voor 12 jaar aanwezig is in Vlaanderen.  

Het College van Burgemeester en Schepenen, evenals de drie gemeenteraadsfracties 
CD&V/N-VA, Open Vld plus en Groen namen reeds individueel het standpunt in om een 
vergunningsaanvraag negatief te adviseren. Voormelde actoren hebben ook hun steun en 
samenwerking aangeboden aan het buurtcomité Asbestprotest. Dit standpunt werd via de 
sociale media en de reguliere pers herhaaldelijk gecommuniceerd.  

Open Vld plus communiceerde op 24 mei 2019, dus voorafgaand aan het infomoment 
voor de buurtbewoners, via de sociale media dat ze in dit dossier het nodige stud iewerk 
zullen doen, met het oog op de veiligheid van de inwoners.  

Eveneens voorafgaand aan de toelichting van Balegro bvba aan de buurtbewoners op 24 
mei 2019 communiceerden de burgemeester en schepen voor communicatie reeds dat 
een eventuele aanvraag negatief geadviseerd zou worden, en dit omwille van de hoger 
beschreven risico’s.   

Op 4 juni 2019 publiceerde Groen een artikel op hun website inzake dit dossier en het 
burgerprotest dat hieromtrent reeds werd opgezet. Groen stelde duidelijk zich te zullen 
inzetten om te voorkomen dat er asbest gestort wordt in de gemeente, en willen hiervoor 
met iedereen samenwerken die deze visie deelt om dit doel te bereiken.  

Ook in buurgemeente Zottegem, waarvan de site Balegro bvba zich op amper een paar 
honderden meters van de gemeentegrens bevindt, is bezorgdheid ontstaan omtrent deze 
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vergunningsaanvraag. Dit wordt ook besproken op de gemeenteraadszitting van 
Zottegem op 17 juni 2019. 

Dit dossier vergt een kordate aanpak. Het College van Burgemeester en Schepenen heeft 
hiertoe na de uiteenzetting van Balegro bvba, op hun eerstvolgende zitting op 28 mei 
2019 beslist om een brief aan Balegro te richten met een duidelijk verzoek om de 
vergunningsaanvraag niet in te dienen.  

In navolging van bovenstaande acties willen de 3 gemeenteraadsfracties Open Vld plus, 
CD&V/N-VA,  en Groen bovenstaande initiatieven extra kracht bijzetten en een duidelijk 
signaal geven naar de vergunningverlenende overheid, de bevolking, de buurgemeenten 
enerzijds en naar Balegro anderzijds. Niettegenstaande er nog geen vergunnigsaanvraag 
werd ingediend zijn de mogelijks negatieve effecten op de leefbaarheid en levenskwaliteit 
voor de inwoners van ons Oosterzele en haar buurgemeenten reëel. De verschillende 
gemeenteraadsfracties willen met deze motie wijzen op het belang dat de voltallige 
Oosterzeelse gemeenteraad haar verantwoordelijkheid opneemt en zich verenigt in dit 
dossier.  

Om deze redenen; 

 

Gelet op de vraag Open Vld plus, CD&V/N-VA en Groen om voor dit agendapunt een stemming 
te houden;  

 

Gelet op de stemming waarvan de uitslag luidt als volgt 

 

BESLUIT: met éénparigheid van stemmen 

 

Artikel 1. Dat de gemeenteraad van Oosterzele zich verenigt in dit dossier en aan de deputatie 
van de provincie Oost-Vlaanderen, wanneer deze deputatie daartoe verzoekt, een negatief 
advies uitspreekt tegen de komst van een deponie voor asbest op grondgebied Oosterzele. 

Artikel 2. Deze motie ook over te maken aan alle buurgemeenten, de provincieraad en de 
Vlaamse Regering. 

Artikel 3. Hierover een onderhoud te vragen tussen een delegatie van de gemeenteraad, 
waarin alle fracties vertegenwoordigd zijn – eventueel aangevuld met een delegatie van het 
buurtcomité-, en de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen. 

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen 

 

De voorzitter sluit de zitting om 23.10 uur. 

 

Namens de gemeenteraad  

 

Algemeen directeur De voorzitter van de gemeenteraad  

 

 

 

Borchert Beliën Hilde De Sutter 

 


