
 

Extra vragen INSPRAAK.nu – Gemeenteraad - donderdag 27 januari 2022 

INSPRAAK.nu OOSTROZEBEKE.nu Onderwerp 

Marijke Jonas  
Van D’huynslager 

De praktische organisatie - werking jeugdverenigingen in de winter-corona-tijd 

- Wat is de max. bezetting voor bijv. het ksa-lokaal?  
- Wat te doen als bij regenweer/extreem slecht weer een te grote groep (jongens en meisjes) willen 
binnenspelen en de capaciteit van hun lokaal het maximum aantal deelnemers overschrijdt?  
Wordt door de gemeente extra binnenruimte voorzien? Is dit gratis? 
 

Marijke Jacques Goemaere 

Begraafplaats en uniformiteit  

Ik stel vast dat er op de begraafplaats van het centrum wordt afgeweken van de standaard dekplaat voor 
urnenkelders. Graag uitleg! 
 
 
 



 

  

Koen Castelein Jacques Goemaere 

Glascontainer Ettingen 

Het fenomeen van zwerfvuil rond de glascontainer in Ettingen hebben we al meermaals op de 
gemeenteraad gebracht.  
- Hoeveel keer werd hier nu reeds een camera van IVIO geplaatst?  

- Wat was het resultaat?  

- Hoeveel camera’s heeft de gemeente in eigen beheer? Hoeveel kunnen er gehuurd (of gratis geplaatst) 

worden bij IVIO? 

- Welk afschrikmiddel kan worden aangewend: dummy camera’s, ‘u wordt gefilmd-plaatje’?   

 

 

 

 

  

 



 

  

Extra vragen INSPRAAK.nu –  Raad voor maatschappelijk welzijn - donderdag 27 januari 2022 

INSPRAAK.nu OOSTROZEBEKE.nu Onderwerp 

Wim Carine Geldhof WZC opnamestop nieuwe bewoners 

Wat is de reden dat er een opnamestop is in het wzc?  

Greet Jacques Goemaere 

Coronabudget Vlaamse overheid voor gemeenten 

- Hoeveel budget is er over? 
- Ons voorstel: 
1- de meest kwetsbare gezinnen/inwoners voorzien van FFP2 maskers en zelftests 
2- een voorraad gewone mondmaskers schenken aan de beide scholen  

Marleen  Carine Geldhof 
WZC organigram 

- In welke mate werd het organigram voor het WZC gewijzigd? 
- Hoe ziet de bestuursfunctie er momenteel uit? 



 

Amendement van Marleen Lefebre namens de fractie INSPRAAK.nu bij punt 3: 

wijziging van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad 

Juridische overweging 

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, laatst gewijzigd bij decreten van 16 juli 2021. 

Besluit van de Vlaamse regering van 10 september 2021 over de voorwaarden voor digitaal of hybride 

vergaderen voor de organen van de lokale besturen. 

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 7 

maart 2019, gewijzigd bij besluit van de gemeenteraad van 6 februari 2020. 

Besluit van de burgemeester van 2 augustus 2021 betreffende fysieke vergaderingen van de gemeen-

teraad en de raad voor maatschappelijk welzijn met beperkt publiek vanaf 2 september 2021 

Feiten, context en argumentatie 

Artikel 20 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat het huishoudelijk 

reglement van de gemeenteraad bepaalt of een gemeenteraad digitaal of hybride kan vergaderen, de 

wijze waarop, en onder welke uitzonderlijke omstandigheden. 

Deze vergadering van 27 januari gaat digitaal door omwille van de quarantaine of isolatie van één of 

meerdere raadsleden, in afwijking van het besluit van de burgemeester van 2 augustus 2021.  

Dat is een uitzonderlijke omstandigheid én een goede reden. 

Met het hier voorgesteld §3 dat dit amendement tussenvoegt in artikel 55, wordt deze reden om 

digitaal te vergaderen dan ook officieel als een geldige reden bestempeld. 

Toch hoeft de quarantaine of isolatie van één raadslid niet de volledige gemeenteraad ertoe 

verplichten om digitaal te vergaderen. 

Met dit amendement laten we, zoals het decreet voorziet, ook hybride vergaderen toe. 

Dit amendement bepaalt verder dat alle vergaderingen van de gemeenteraad in livestream 

uitgezonden worden, en dus niet alleen de digitale of de hybride vergaderingen. 

Hiermee wordt niet alleen de actieve openbaarheid van bestuur gevoelig verbeterd, ook al is dat op 

zich een goede en voldoende gegronde reden om alle vergaderingen te livestreamen. 

Maar daarenboven: zo kan de beslissing om alsnog hybride te vergaderen nog tot vlak voor de 

vergadering genomen worden, zonder grote gevolgen voor het opzetten van de opnamefaciliteiten. 

Dit amendement verplaatst de bepaling over de livestream dan ook van het nieuwe hoofdstuk over 

digitale en hybride vergaderingen naar artikel 8 in het hoofdstuk ‘Informatie voor raadsleden en 

publiek’. 

Artikel 20 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt verder dat de 

Vlaamse Regering minimale voorwaarden voor digitale vergaderingen kan bepalen. 

Die deed dat bij besluit van de Vlaamse regering van 10 september 2021 over de voorwaarden voor 

digitaal of hybride vergaderen voor de organen van de lokale besturen. 

Onder de voorwaarden om digitaal te vergaderen is artikel 1, punt 2° van dat besluit: de voorwaarde 

dat de raadsleden zichtbaar en hoorbaar herkenbaar zijn op een wijze waardoor hun identiteit kan 

worden vastgesteld. 



 

Diezelfde voorwaarde is onder artikel 4, § 2, punt 3° ook opgesomd onder de voorwaarden om hybride 

te vergaderen. 

Het decreet of het besluit bepalen nergens dat wanneer voor een raadslid deze voorwaarde tijdelijk 

niet vervuld is zonder voorafgaande verwittiging aan de voorzitter, het raadslid in kwestie de 

vergadering definitief verlaten heeft. 

Ook in fysieke vergaderingen heeft het even verlaten van de vergadering niet de consequentie dat het 

raadslid de vergadering definitief verlaten heeft. 

Een toiletbezoek … waardoor een raadslid even uit beeld stapt of een tijdelijk technisch defect aan de 

webcam: het is begrijpelijk dat dit in het huishoudelijk reglement gelijkgesteld wordt aan een 

afwezigheid van de vergadering, maar daarom nog niet dat het raadslid in kwestie de vergadering 

definitief verlaten heeft. 

Vanzelfsprekend is het aangewezen en een vorm van beleefdheid om de voorzitter van de 

gemeenteraad via de chat te verwittigen. 

Maar door na te laten op voorhand te verwittigen, verliest een raadslid zijn recht om verder aan de 

vergadering deel te nemen niet. 

 

Financiële impact 

Niet van toepassing 

 

Amendeert het ontwerp van besluit 

Artikel 1 

De titel van de tekst die in artikel 2 aan het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad toegevoegd 

wordt, wordt vervangen door “Digitaal of hybride vergaderen”. 

Artikel 2 

In de tekst die in artikel 2 aan het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad toegevoegd wordt, 

worden in artikel 55 na § 2 twee paragrafen toegevoegd, die luiden: 

§ 3. Wanneer minstens één der leden op voorhand aangeeft zich in quarantaine of in isolatie te 

bevinden, maar toch in staat te zijn om digitaal aan de vergadering deel te nemen, beslissen 

raadsvoorzitter en burgemeester samen ofwel om digitaal te vergaderen, ofwel om hybride te 

vergaderen, volgens de voorwaarden in dit reglement. 

§ 4. Wanneer de vergadering hybride doorgaat, kunnen de raadsleden elk voor zich beslissen of ze 

fysiek dan wel digitaal aan de vergadering deelnemen. 

In datzelfde toegevoegd artikel 55 worden de paragrafen § 3 en § 4 hernummerd naar respectievelijk 

§ 5 en § 6. 

Artikel 3 

In de tekst die in artikel 2 aan het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad toegevoegd wordt, 

wordt artikel 56 geschrapt. 

Ter vervanging (wordt een artikel aan het wijzigingsbesluit toegevoegd, en daarin) wordt aan artikel 8 

van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad een nieuwe paragraaf toegevoegd, die luidt: 

§ 3. De openbare zitting van de gemeenteraad kan door het publiek digitaal gevolgd worden via een 

livestream. 



 

Het publiek vindt via de webstek van de gemeente de dag en het tijdstip van de digitale vergadering en 

de link naar de livestream. 

Artikel 4 

In de tekst die in artikel 2 aan het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad toegevoegd wordt, 

wordt artikel 57 hernummerd en vervangen door: 

Artikel 56. 

§ 1. Bij een digitale raadsvergadering heeft ieder raadslid afzonderlijk digitaal toegang tot de 

beraadslaging en de stemming. 

§ 2. Bij een hybride raadsvergadering heeft ieder raadslid dat digitaal deelneemt afzonderlijk digitaal 

toegang tot de beraadslaging en de stemming. 

§ 3. Raadsleden die deelnemen aan een digitale raadsvergadering of digitaal deelnemen aan een 

hybride raadsvergadering, vermelden hun naam en eventueel hun fractie bij hun beeld. 

§ 4. Raadsleden die deelnemen aan een digitale raadsvergadering of digitaal deelnemen aan een 

hybride raadsvergadering, laten hun camera aan staan gedurende de hele digitale raadsvergadering. 

Raadsleden die tijdelijk even weggaan van de camera, geven dat duidelijk aan in de chat, evenals 

wanneer ze terugkeren. 

Wanneer raadsleden die normaal in beeld zouden moeten zijn niet voor de camera blijken te zitten, en 

daarover niets gemeld hebben in de chat, dan wordt aangenomen dat ze de vergadering verlaten 

hebben. 

§ 5. De raadsleden die deelnemen aan een digitale raadsvergadering vragen het woord via het 

opsteken van een digitaal handje. Ze zetten hun microfoon enkel aan wanneer ze het woord krijgen 

van de voorzitter. De raadsleden komen in beeld als ze het woord nemen. De voorzitter kan de 

microfoon van raadsleden dempen. 

Artikel 5 

In de tekst die in artikel 2 aan het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad toegevoegd wordt, 

wordt artikel 58 hernummerd naar artikel 57.  

  



 

Amendement van Marleen Lefebre namens de fractie INSPRAAK.nu bij punt 2: 

wijziging van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk 

welzijn 

Juridische overweging 

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, laatst gewijzigd bij decreten van 16 juli 2021 

Besluit van de Vlaamse regering van 10 september 2021 over de voorwaarden voor digitaal of hybride 

vergaderen voor de organen van de lokale besturen 

Huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, vastgesteld in zitting van de 

gemeenteraad van 7 maart 2019, gewijzigd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 6 

februari 2020 

Besluit van de burgemeester van 2 augustus 2021 betreffende fysieke vergaderingen van de 

gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn met beperkt publiek vanaf 2 september 2021 

Feiten, context en argumentatie 

Artikel 20, gelezen volgens artikel 74, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur 

bepaalt dat het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt of een raad 

voor maatschappelijk welzijn digitaal of hybride kan vergaderen, de wijze waarop, en onder welke 

uitzonderlijke omstandigheden. 

Deze vergadering van 27 januari gaat digitaal door omwille van de quarantaine of isolatie van één of 

meerdere raadsleden, in afwijking van het besluit van de burgemeester van 2 augustus 2021. 

Dat is een uitzonderlijke omstandigheid én een goede reden. 

Met het hier voorgesteld § 3 dat dit amendement tussenvoegt in artikel 55, wordt deze reden om 

digitaal te vergaderen dan ook officieel als een geldige reden bestempeld. 

Toch hoeft de quarantaine of isolatie van één raadslid niet de volledige raad voor maatschappelijk 

welzijn ertoe verplichten om digitaal te vergaderen. 

Met dit amendement laten we, zoals het decreet voorziet, ook hybride vergaderen toe. 

Dit amendement bepaalt verder dat alle vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn in 

livestream uitgezonden worden, en dus niet alleen de digitale of de hybride vergaderingen. 

Hiermee wordt niet alleen de actieve openbaarheid van bestuur gevoelig verbeterd, ook al is dat op 

zich een goede en voldoende gegronde reden om alle vergaderingen te livestreamen. 

Maar daarenboven: zo kan de beslissing om alsnog hybride te vergaderen nog tot vlak voor de 

vergadering genomen worden, zonder grote gevolgen voor het opzetten van de opnamefaciliteiten. 

Dit amendement verplaatst de bepaling over de livestream dan ook van het nieuwe hoofdstuk over 

digitale en hybride vergaderingen naar artikel 8 in het hoofdstuk “Informatie voor raadsleden en 

publiek”. 

Artikel 20, gelezen volgens artikel 74, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur 

bepaalt verder dat de Vlaamse Regering minimale voorwaarden voor digitale vergaderingen kan 

bepalen. 

Die deed dat bij besluit van de Vlaamse regering van 10 september 2021 over de voorwaarden voor 

digitaal of hybride vergaderen voor de organen van de lokale besturen. 

Onder de voorwaarden om digitaal te vergaderen is artikel 1, punt 2° van dat besluit: de voorwaarde 

dat de raadsleden zichtbaar en hoorbaar herkenbaar zijn op een wijze waardoor hun identiteit kan 

worden vastgesteld. 



 

Diezelfde voorwaarde is onder artikel 4, § 2, punt 3° ook opgesomd onder de voorwaarden om hybride 

te vergaderen. 

Het decreet of het besluit bepalen nergens dat wanneer een voor raadslid deze voorwaarde tijdelijk 

niet vervuld is zonder voorafgaande verwittiging aan de voorzitter, het raadslid in kwestie de 

vergadering definitief verlaten heeft. 

Ook in fysieke vergaderingen heeft het even verlaten van de vergadering niet de consequentie dat het 

raadslid de vergadering definitief verlaten heeft. 

Een toiletbezoek, een brandje of crisissituatie in huis waardoor een raadslid even uit beeld stapt, of 

een tijdelijk technisch defect aan de webcam: het is begrijpelijk dat dit in het huishoudelijk reglement 

gelijkgesteld wordt aan een afwezigheid van de vergadering, maar daarom nog niet dat het raadslid in 

kwestie de vergadering definitief verlaten heeft. 

Vanzelfsprekend is het aangewezen en beleefd om de voorzitter via de chat te verwittigen. 

Maar door na te laten op voorhand te verwittigen, verliest een raadslid zijn recht om verder aan de 

vergadering deel te nemen niet. 

Financiële impact 

Niet van toepassing 

Amendeert het ontwerp van besluit 

Artikel 1 

De titel van de tekst die in artikel 2 aan het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk 

welzijn toegevoegd wordt, wordt vervangen door “Digitaal of hybride vergaderen”. 

 

Artikel 2 

In de tekst die in artikel 2 aan het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn 

toegevoegd wordt, worden in artikel 55 na § 2 twee paragrafen toegevoegd, die luiden: 

§ 3. Wanneer minstens één der leden op voorhand aangeeft zich in quarantaine of in isolatie te 

bevinden, maar toch in staat te zijn om digitaal aan de vergadering deel te nemen, beslissen 

raadsvoorzitter en burgemeester samen ofwel om digitaal te vergaderen, ofwel om hybride te 

vergaderen, volgens de voorwaarden in dit reglement. 

§ 4. Wanneer vergadering hybride doorgaat, kunnen de raadsleden elk voor zich beslissen of ze fysiek 

dan wel digitaal aan de vergadering deelnemen. 

In datzelfde toegevoegd artikel 55 worden de paragrafen § 3 en § 4 hernummerd naar respectievelijk § 

5 en § 6. 

Artikel 3 

In de tekst die in artikel 2 aan het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn 

toegevoegd wordt, wordt artikel 56 geschrapt. 

Ter vervanging (wordt een artikel aan het wijzigingsbesluit toegevoegd, en daarin) wordt aan artikel 8 

van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn een nieuwe paragraaf 

toegevoegd, die luidt: 

§ 3. De openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn kan door het publiek digitaal 

gevolgd worden via een livestream. 

 



 

Het publiek vindt via de webstek van de gemeente de dag en het tijdstip van de digitale vergadering en 

de link naar de livestream.” 

Artikel 4 

In de tekst die in artikel 2 aan het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn 

toegevoegd wordt, wordt artikel 57 hernummerd en vervangen door: 

“Artikel 56. 

§ 1. Bij een digitale raadsvergadering heeft ieder raadslid afzonderlijk digitaal toegang tot de 

beraadslaging en de stemming. 

§ 2. Bij een hybride raadsvergadering heeft ieder raadslid dat digitaal deelneemt afzonderlijk digitaal 

toegang tot de beraadslaging en de stemming. 

§ 3. Raadsleden die deelnemen aan een digitale raadsvergadering of digitaal deelnemen aan een 

hybride raadsvergadering, vermelden hun naam en eventueel hun fractie bij hun beeld. 

§ 4. Raadsleden die deelnemen aan een digitale raadsvergadering of digitaal deelnemen aan een 

hybride raadsvergadering, laten hun camera aan staan gedurende de hele digitale raadsvergadering. 

Raadsleden die tijdelijk even weggaan van de camera, geven dat duidelijk aan in de chat, evenals 

wanneer ze terugkeren. 

Wanneer raadsleden die normaal in beeld zouden moeten zijn niet voor de camera blijken te zitten, en 

daarover niets gemeld hebben in de chat, dan wordt aangenomen dat ze de vergadering verlaten 

hebben. 

§ 5. De raadsleden die deelnemen aan een digitale raadsvergadering vragen het woord via het 

opsteken van een digitaal handje. Ze zetten hun microfoon enkel aan wanneer ze het woord krijgen 

van de voorzitter. De raadsleden komen in beeld als ze het woord nemen. De voorzitter kan de 

microfoon van raadsleden dempen.” 

Artikel 5 

In de tekst die in artikel 2 aan het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn 

toegevoegd wordt, wordt artikel 58 hernummerd naar artikel 57.  

  



 

Amendement van Marleen Lefebre namens de fractie INSRPAAK.nu bij punt 4: 

opstart gemeentelijke landbouwraad 

 

Juridische overweging 

Wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen 

gewaarborgd wordt, het laatste gewijzigd bij de wet van 12 mei 2009 tot wijziging van de wet van 16 

juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt. 

Gewone wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen het laatst gewijzigd bij het decreet 

Franse gemeenschap van 11 maart 2021 betreffende bijzonder decreet tot wijziging van de bijzondere 

wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op een gewaarborgde 

evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen binnen de regering van de Franse Gemeenschap. 

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, het laatst gewijzigd bij decreet 21 december 

2018 houdende wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. 

Besluit van de gemeenteraad van 15 januari 2004 betreffende erkennen van de gemeentelijke 

culturele raad, de gemeentelijke sportraad, de gemeentelijke jeugdraad, de gemeentelijke 

seniorenraad, de gemeentelijke adviesraad veilig verkeer, de gemeentelijke adviesraad voor milieu en 

natuur en het lokaal overleg kinderopvang, het laatst gewijzigd bij besluit van de gemeenteraad van 2 

mei 2019 betreffende erkennen van de gemeentelijke culturele raad, de gemeentelijke sportraad, de 

gemeentelijke jeugdraad, de gemeentelijke seniorenraad, de gemeentelijke adviesraad veilig verkeer 

en de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, het lokaal overleg kinderopvang en de 

gemeentelijke bibliotheekraad: wijziging. 

Feiten, context en argumentatie 

Het organiseren en formaliseren van inspraak van de landbouwers in de dossiers die de sector 

aanbelangt, is zeker verdedigbaar. 

Landbouw is echter niet de enige economische sector in onze gemeente. 

Om van Oostrozebeke een bruisende, ondernemende gemeente te maken, kan best op een 

gelijkaardige manier formeel advies ingewonnen worden bij de handelaars, zelfstandigen en 

ondernemers in de andere sectoren. 

Om tegemoet te komen aan de vraag tot overleg en de nood om de ondernemingsvriendelijkheid van 

het beleid aan te moedigen, geeft dit amendement aan om niet alleen een landbouwraad maar ook 

een adviesraad voor handel en lokale economie op te richten. 

Volgens het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, het laatst gewijzigd bij decreet 21 

december 2018 houdende wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur is 

de gemeenteraad bevoegd om adviesraden op te richten. 

De oprichting van adviesraden is facultatief, tenzij een wet of decreet de oprichting van een adviesraad 

oplegt. In het geval van een gemeentelijke raad voor lokale economie en handel is er geen 

verplichting. 

Het decreet over het lokaal bestuur bepaalt twee voorwaarden: ten hoogste twee derde van de leden 

van de adviesraad mag van hetzelfde geslacht zijn, anders kan de raad niet op rechtsgeldige wijze 

advies uitbrengen en gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen 

mogen geen stemgerechtigd lid zijn van de adviesraden. 

De gemeenteraden kunnen bij reglement bepalingen opnemen over de samenstelling van de raden, de 

representativiteit in de raden en de werking van de raden. 

Naar analogie met de bestaande adviesraden zal de landbouwraad na oprichting een huishoudelijk 

reglement opmaken waarin deze bepalingen vervat zitten. 



 

De wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen 

gewaarborgd wordt, verplicht de gemeente om de gebruikersgroeperingen en de ideologische en 

filosofische strekkingen met medebeslissende of adviserende stem te betrekken bij het beheer van de 

culturele instellingen. 

Men ziet de culturele instellingen heel ruim, hier vallen ook bibliotheek, jeugd – en sportinfrastructuur, 

adviesraad voor veilig verkeer, milieu en natuur, het lokaal overleg kinderopvang en de gemeentelijke 

bibliotheekraad onder. 

Ook de landbouwraad zal hieronder vallen, alsook de raad voor lokale economie en handel. 

Artikel 1 

Aan de lijst in artikel 1 wordt een punt toegevoegd, dat luidt: “de gemeentelijke raad voor lokale 

economie en handel”. 

Artikel 2 

Aan de lijst in artikel 2 wordt een punt toegevoegd, dat luidt: 

“De gemeentelijke raad voor lokale economie en handel zal om advies gevraagd worden voor alle 

aangelegenheden die te maken hebben met handelaars, zelfstandigen en niet-

landbouwondernemingen in de gemeente. 

Daarnaast kan de lokale economie en handel op eigen initiatief een advies uitbrengen aan de 

gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen over alle beleidsdossiers waarvan zij 

vindt dat er belangen in verband met lokale economie en/of handel zijn.” 

Artikel 3 

Aan de lijst in artikel 3 wordt een punt toegevoegd, dat luidt: “het lokale beleid rond lokale economie 

en handel”. 

 


