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Conform de bepalingen uit het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (art. 285, 
286 en 287) lijsten wij de besluiten uit het college van burgemeester en schepenen op.  
Om privacy redenen zijn alle persoonsgegevens weggelaten uit de titels en toelichtingen.  

 

 

Besluiten in chronologische volgorde 

 

Goedkeuren notulen van het college van burgemeester en schepenen van 26 
november 2019 

Het college van burgemeester en schepenen keurde dit agendapunt goed.  

Aanvaarden ontslag technisch assistent 'begeleidster kinderopvang' (niveau D - 
17/38), departement Vrijetijdszaken, dienst Sport en Jeugd, cel Voor- en naschoolse 
Kinderopvang 'Het Vinkenmolentje' voor 1 uur per week vanaf 9 december 2019  

Het college van burgemeester en schepenen keurde dit agendapunt goed.  

Goedkeuren aanstellen technisch assistent 'begeleidster kinderopvang' (niveau D – 
1/38), ten behoeve van departement Vrijetijdszaken, dienst Sport en Jeugd, cel 
Voor- en naschoolse Kinderopvang 'Het Vinkenmolentje' bij wijze van uitbreiding 
van het contract onbepaalde duur vanaf 9 december 2019 

Het college van burgemeester en schepenen keurde dit agendapunt goed. 

Goedkeuren van de bestelbonnen 

Het college van burgemeester en schepenen keurde dit agendapunt goed.  

Betalen van de aanrekeningen met lijstnummers 2019/423, 432, 437, 438 en 443  

Het college van burgemeester en schepenen keurde dit agendapunt goed. 

Goedkeuren van het verstrekken van personenlijsten aan derden uit het 
bevolkingsregister volgens de vervangende procedure – De Leefschool Oosterzele 
geboorten tussen 1 juli 2017 en 31 december 2018 

Het college van burgemeester en schepenen keurde dit agendapunt goed. 

Toekennen van projectsubsidie aan 11.11.11 



Het college van burgemeester en schepenen keurde dit agendapunt goed.  

Toekennen van een werkingssubsidie voor activiteiten aan erkende gemeentelijke 
verenigingen en erkende kermiscomités 

Het college van burgemeester en schepenen keurde dit agendapunt goed.  

Goedkeuren van de engagementsverklaring met de provincie Oost-Vlaanderen voor 
het verstrekken van duurzaam bouw- en renovatieadvies voor de periode 2020-
2025 

Het college van burgemeester en schepenen keurde dit agendapunt goed. 

Goedkeuren organisatie niet-ingedeelde muziekactiviteit 'Kampvuuravond' op 13 
december 2019  

Het college van burgemeester en schepenen keurde dit agendapunt goed.  

Goedkeuren organisatie niet-ingedeelde muziekactiviteit 'Luxurious eve 2020' op 1 
januari 2020 

Het college van burgemeester en schepenen keurde dit agendapunt goed.  

Aktename melding 2019/226, OMV_2019138025, voor het verbouwen van een 
ééngezinswoning 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurde dit agendapunt goed. 

Verlenen omgevingsvergunning 2019/168, OMV_2019095913, voor het verkavelen 
van een perceel voor het oprichten van een open bebouwing 

Het college van burgemeester en schepenen keurde dit agendapunt goed.  

Verlenen omgevingsvergunning 2019/162, OMV_2019078011, voor de aanleg van 
langsweg en sluiten overweg 80 op lijn 122;   

Het college van burgemeester en schepenen keurde dit agendapunt goed.  

Verlenen omgevingsvergunning 2019/178, OMV_2019107368, voor het bouwen van 
een meergezinswoning met 6 entiteiten 

Het college van burgemeester en schepenen keurde dit agendapunt goed.  

Verlenen omgevingsvergunning 2019/187, OMV_2019110226, voor het slopen van 
bijgebouwen 

Het college van burgemeester en schepenen keurde dit agendapunt goed. 

Verlenen omgevingsvergunning 2019/179, OMV_2019105525,  voor het uitbreiden 
van de bestaande woning 

Het college van burgemeester en schepenen keurde dit agendapunt goed.  



Verlenen omgevingsvergunning 2019/197, OMV_2019110147, voor het bouwen van 
een carport + pergola + tuinhuis 

Het college van burgemeester en schepenen keurde dit agendapunt goed.  

Vastleggen voorwaarden omgevingsvergunningen bij behandeling in beroep door 
de Deputatie 

Het college van burgemeester en schepenen keurde dit agendapunt goed. 

Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer inzake het organiseren van vijf 
lokale veldritten te Balegem op zondag 22 december 2019 

Het college van burgemeester en schepenen keurde dit agendapunt goed.  

Goedkeuren jaarvergunning 2020 voor het signaleren van kleine werken of 
belemmeringen op het grondgebied van Oosterzele, Jacops 

Het college van burgemeester en schepenen keurde dit agendapunt goed.  

Goedkeuren jaarvergunning 2020 voor het signaleren van kleine werken of 
belemmeringen op het grondgebied van Oosterzele, Vindevogel 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurde dit agendapunt goed.  

Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze - Tewerkstellingsproject voor het 
onderhoud begraafplaatsen - 2020  

Het college van burgemeester en schepenen keurde dit agendapunt goed. 

Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze - Aanstellen externe groenploeg 
voor ondersteuning groendienst  

Het college van burgemeester en schepenen keurde dit agendapunt goed.  

Goedkeuren compromis tot aankoop van grond te Poststraat/Pastorieberg 

Het college van burgemeester en schepenen keurde dit agendapunt goed.  

Tijdelijke politieverordening in verband met het innemen van het openbaar 
domein op 16 december 2019 voor het plaatsen van een verhuislift ter hoogte van 
Stationsstraat 27 bus 101  

Het college van burgemeester en schepenen keurde dit agendapunt goed.  

Tijdelijke politieverordening in verband met het innemen van het openbaar 
domein van 3 januari 2020 tot 4 januari 2020 voor het plaatsen van een verhuislift 
ter hoogte van Stationsstraat 27 bus 101  

Het college van burgemeester en schepenen keurde dit agendapunt goed. 

Tijdelijke politieverordening voor het signaleren van werken of belemmeringen 
van 9 december 2019  tot en met 20 december 2019, ter hoogte van 
Aalmoezenijestraat 58, Hardo bvba 



Het college van burgemeester en schepenen keurde dit agendapunt goed. 

Goedkeuren jaarvergunning 2020 voor het signaleren van kleine werken of 
belemmeringen op het grondgebied van Oosterzele, Proximus 

Het college van burgemeester en schepenen keurde dit agendapunt goed.  

Goedkeuren jaarvergunning 2020 voor het signaleren van kleine werken of 
belemmeringen voor het uitvoeren van rioolaansluitingen, interventies en 
wegherstel op het grondgebied van Oosterzele, Elta BVBA 

Het college van burgemeester en schepenen keurde dit agendapunt goed.  

Tijdelijke politieverordening voor het signaleren van werken of belemmeringen 
van woensdag 4 december tot en met maandag 9 december 2019, vernieuwen 
betonvak in de Wijkschoolstraat - wegenwerken De Moor 

Het college van burgemeester en schepenen keurde dit agendapunt goed.  

Tijdelijke politieverordening in verband met het innemen van het openbaar 
domein van 6 december 2019 tot 10 december 2019 voor het plaatsen van een 
container ter hoogte van Peperstraat 2  

Het college van burgemeester en schepenen keurde dit agendapunt goed.  

 

 

 

De beslissingen die op deze lijst zijn vermeld, kunnen op schriftelijk verzoek worden 
opgevraagd met behoud van de toepassing van de regelgeving inzake openbaarheid van 
bestuur. 

 

 

Te Oosterzele, 

 

De algemeen directeur,      De burgemeester 

 

 

 

 

 

Borchert Beliën       Johan Van Durme 

 


