
  

Open Vld plus heeft aan het Schepencollege volgende voorstellen en vragen overgemaakt om te 

agenderen op een gemeenteraad die – op onze vraag - vervroegd wordt samengeroepen. 

 

OPENBARE ZITTING 

1. Goedkeuring principebeslissing op voorstel van Open Vld plus over een eerste reeks fiscale 

steunmaatregelen vanuit gemeentelijk oogpunt naar aanleiding van de Corona-pandemie  

De corona-crisis heeft een ernstige impact op ons leven, dat voelt iedereen goed aan. 

Gezinnen en bedrijven. Maar ook na deze crisis is het duidelijk dat de gevolgen nog een eind 

zullen wegen op de economie en onze inwoners. Alle beetjes – naast de federale en de 

Vlaamse maatregelen, ook gemeentelijke initiatieven -  helpen hierbij 

De Vlaamse Regering riep de lokale besturen op om hun reglementen te herzien zodat de 

ondernemers op hun grondgebied geen belastingen of retributies moeten betalen op 

activiteiten of situaties waarop zij door de crisis financieel al zwaar inleveren. Het gaat om 

terrasbelastingen, toeristenbelastingen, kermisbelastingen, marktstandrechten, … 

Het wijzigen of opheffen van belasting- en retributiereglementen is een bevoegdheid die 

uitsluitend de gemeenteraad toekomt. 

Daarom worden een eerste reeks fiscale steunmaatregelen voorgesteld. Dit voorstel werd 

reeds op 28 maart 2020 overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen. 

Aan de raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren 

(uitgewerkt voorstel reeds eerder overgemaakt en is HIER te lezen) 

 

2. Goedkeuring Principebeslissing op voorstel van Open Vld plus over een tweede reeks 

steunmaatregelen vanuit gemeentelijk oogpunt naar aanleiding van de Cornona-pandemie  

 

Na een voorstel rond een eerste reeks (fiscale) maatregelen, acht Open Vld plus het wenselijk 

een tweede reeks steunmaatregelen ter goedkeuring voor te leggen aan het bestuur.  

Maar inwoners hebben ook tijdens deze lange periode van lockdown-light nood aan steun. 

Daarom wordt voorgesteld om een aantal gemeentelijke initiatieven uit te rollen, zoals het 

contacteren van senioren, het lanceren van een nood-gsm nummer voor kwetsbare 

personen, het lanceren van een ‘Hart voor Handelaars’-bon ter ondersteuning van de lokale 

ondernemers, het voorzien van internettoegang voor kwetsbare personen, plexiglas-wanden 

uitwerken voor handelaars en (para)medici,… 

Deze tweede reeks  steunmaatregelen werden reeds op 6 april 2020 overgemaakt aan het 

College van Burgemeester en Schepenen. 

Aan de raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren 

(uitgewerkt voorstel reeds eerder overgemaakt en is HIER te lezen) 

 

http://filipmichiels.be/wp-content/uploads/2020-03-28-Principebeslissing-ficale-maategelen-Corona-Open-Vld-plus-DEF.pdf
http://filipmichiels.be/wp-content/uploads/2020-04-06-Principebeslissing-steunmaategelen-Corona-2-Open-Vld-plus-.pdf


  

3. Goedkeuren principebeslissing op voorstel van Open Vld plus omtrent de versnelde 

uitvoering van digitale toepassingen en controle op cyberveiligheid voor het bestuur van 

Oosterzele 

 

In het meerjarenplan 2020-2025 zijn een aantal acties opgenomen rond doorgedreven 

digitalisering, waarbij het zwaartepunt van de investeringen ligt in het jaar 2021. Onze fractie 

is reeds lang vragende partij om aan de functies rond E-loket, maar ook een zaken als 

cyberveiligheid binnen de gemeentelijke diensten zo snel mogelijk uitvoering te geven. 

Digitale instrumenten kunnen nu meer dan ooit het verschil maken, ook in Oosterzele, om de 

effecten van de COVID 19 – maatregelen op te vangen op tal van terreinen. Dat vereist ook 

een sterke cyber- en informatieveiligheid. 

We weten niet hoe lang de maatregelen zullen blijven duren, maar zeker is dat thuiswerk en 

social distancing meer een norm zal worden.  Een toegankelijker e-loket zorgt er vb. voor dat 

minder inwoners verplicht zijn om naar het gemeentehuis te komen. Het laat ook de 

personeelsleden nog meer toe om van thuis uit te werken. 

Daarom wordt voorgesteld om de investeringen rond e-loket, digitaliseren van processen en 

het inzetten op cyberveiligheid versneld uit te voeren. 

Aan de raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren 

UITGEWERKT AGENDAPUNT 

TOELICHTING 

In met meerjarenplan 2020-2025 zijn een aantal acties opgenomen rond doorgedreven 

digitalisering, waarbij het zwaartepunt van de investeringen ligt in het jaar 2021. Onze fractie 

is reeds lang vragende partij om aan de functies rond E-loket, maar ook een zaken als 

cyberveiligheid binnen de gemeentelijke diensten zo snel mogelijk uitvoering te geven. 

Digitale instrumenten kunnen nu meer dan ooit het verschil maken, ook in Oosterzele, om de 

effecten van de COVID 19 – maatregelen op te vangen op tal van terreinen. Dat vereist ook 

een sterke cyber- en informatieveiligheid. 

We weten niet hoe lang de maatregelen zullen blijven duren, maar zeker is dat thuiswerk en 

social distancing meer een norm zal worden.  Een toegankelijker e-loket zorgt er vb. voor dat 

minder inwoners verplicht zijn om naar het gemeentehuis te komen. Het laat ook de 

personeelsleden nog meer toe om van thuis uit te werken. 

Daarnaast is nu ook een verhoogde activiteit van cybercriminelen waarneembaar.  

Zeker nu ook vele medewerkers van thuis uit werken, nemen de risico’s toe, door 

cybercriminelen die zich richten tot de vele thuiswerkenden en, bijvoorbeeld, via phishing 

door nagemaakte inlogpagina’s tot bedrijfsnetwerken en digitale platformen die thuiswerken 

faciliteren. 

Meer dan ooit is er nu nood aan robuuste en veilige lokale ICT-systemen die de 

informatieveiligheid maximaal waarborgen.  



  

Daarom stellen we voor om versneld uitvoering te geven aan de uitbouw van het e-loket en 

het digitaliseren van processen. En daarnaast ook snel werk te maken van een audit op het 

vlak van informatieveiligheid en cyberveiligheid. 

De Gemeenteraad 

BESLUIT 

Artikel 1: Principieel akkoord te gaan met het voorstel om versneld uitvoering te geven aan 

de investeringen rond e-loket. 

Artikel 2: Principieel akkoord te gaan met het voorstel om versneld uitvoering te geven aan 

de investeringen rond digitalisering van projecten. 

Artikel 3: Principieel akkoord te gaan met het voorstel omwerk te maken van een audit op 

het vlak van informatieveiligheid en cyberveiligheid. 

Artikel 4: Aan het College van Burgemeester en Schepen wordt opdracht gegeven hier 

uitvoering aan te geven. 

 

4. Goedkeuren principebeslissing omtrent het informeren van de raadsleden en het mogelijk 

maken om samen te werken inzake maatregelen voor de gemeentelijke diensten en voor 

de inwoners, ondernemers, verenigingen 

 

De verschillende partijen binnen de gemeenteraad hebben van in het begin van de crisis 

aangereikt om samen te werken om voorstellen te kunnen uitwerken in deze crisis. 

 

De gemeenteraadsleden worden naar ons aanvoelen in deze Corona-periode te weinig  

(onvoldoende) op de hoogte gehouden van beslissingen die het schepencollege i.s.m. de 

crisiscel neemt. Er heeft tot hiertoe 2x een digitaal overleg plaatsgevonden met een aantal 

afgevaardigden van politieke partijen die in de gemeenteraad zetelen. De informatie die toen 

werd meegegeven was niet volledig en/of correct. 

 

Daarom wordt voorgesteld om – tijdens deze periode van verstrengde Corona-maatregelen – 

in de weken waarbinnen geen gemeenteraad plaatsvindt, via de commissie Algemeen Beleid 

de raadsleden te informeren over maatregelen en beslissingen van de burgemeester of van 

het schepencollege. Op die digitale vergadering is het wenselijk dat ook aan (een lid van de) 

administratie die deel uitmaakt van de crisiscel vragen kunnen gesteld worden. 

 

Aan de raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren 

UITGEWERKT AGENDAPUNT 

 

De verschillende partijen binnen de gemeenteraad hebben van in het begin van de crisis 

aangereikt om samen te werken om voorstellen te kunnen uitwerken in deze crisis. 

 



  

De gemeenteraadsleden worden naar ons aanvoelen in deze Corona-periode te weinig  

(onvoldoende) op de hoogte gehouden van beslissingen die het schepencollege i.s.m. de 

crisiscel neemt. Er heeft tot hiertoe 2x een digitaal overleg plaatsgevonden met een aantal 

afgevaardigden van politieke partijen die in de gemeenteraad zetelen.  

 

Op een aantal dringende vragen kon niet steeds een antwoord gegeven worden. Beslissingen 

worden niet (altijd) correct meegegeven, wat soms tot onduidelijkheid leidt. Ook over 

beslissingen inzake tewerkstelling van het personeel of over burgemeestersbeslissingen 

n.a.v. Corona wordt niet gecommuniceerd. 

 

Daarom wordt voorgesteld om – tijdens deze periode van verstrengde Corona-maatregelen – 

in de weken waarbinnen geen gemeenteraad plaatsvindt, via de commissie Algemeen Beleid 

de raadsleden te informeren over maatregelen en beslissingen van de burgemeester of van 

het schepencollege. Op die digitale vergadering is het wenselijk dat ook aan (een lid van de) 

administratie die deel uitmaakt van de crisiscel vragen kunnen gesteld worden. 

 

Het is voor onze fractie NIET nodig dat voor dit type vergadering enige zitpennig zou worden 

uitbetaald. Het is vooral de bedoeling om correct en op korte termijn geïnformeerd te 

kunnen worden en vanuit de fracties voorstellen te kunnen aanreiken om SAMEN deze crisis 

te kunnen aanpakken. 

De Gemeenteraad 

BESLUIT 

Artikel 1: Akkoord te gaan om – tijdens deze corona-crisis - op wekelijkse basis de commissie 

Algemeen Beleid digitaal samen te roepen om de fracties te informeren en ruimte te laten 

om voorstellen aan te brengen over maatregelen inzake corona. 

Artikel 2: Deze commissievergaderingen vinden niet plaats in de weken wanneer er een 

gemeenteraad wordt ingepland 

Artikel 3: Deze vergaderingen zijn onbezoldigd 

Artikel 4: Burgemeestersbesluiten die worden genomen in het kader van Corona, worden 

onverwijld overgemaakt aan alle raadsleden 

 

5. Vraag om uitleg met gedachtewisseling over de invulling van het personeelsrooster door 

diensten van het bestuur  

 

Op de momenten van digitaal fractie-overleg  (28/03 en 7/04) werd kort enige toelichting 

gegeven over de manier hoe het personeel momenteel werkt. Op een aantal inhoudelijke 

vragen rond het tewerkstellingsregime van statutairen en contractuelen kon op dat moment 

geen duidelijk antwoord gegeven worden door de aanwezige schepen. 

 

De Vlaamse Overheid heeft op 8 april een overzicht bezorgd met informatie hierover.  

 



  

De huidige uitzonderlijke situatie noopt lokale besturen flexibel om te gaan met de 

werkorganisatie. 

 

Dit houdt het volgende in: 

 

- Thuiswerk is de norm. 

- Lokale besturen worden opgeroepen om te zoeken naar creatieve mogelijkheden om 

personeelsleden zinvolle taken te geven die op dit moment belangrijk zijn in het 

aanpakken van de crisis. 

- In functie van hun verantwoordelijkheden en taken binnen het bestrijden van de 

coronacrisis moeten lokale besturen hun personeel dus flexibel inzetten voor het 

beheersen van de crisis. 

- Er moet te allen tijde en bij alle maatregelen die worden genomen, respect worden 

opgebracht voor het welzijn van de werknemers.  

 

Daarnaast blijven we vaststellen dat heel wat personeel binnen het bestuur de gemeente 

verlaat. We hebben dit in het verleden al meermaals aangekaart dat we ons hierover zorgen 

maken. 

 

Graag had onze fractie vernomen volgens welk regime het personeel binnen de verschillende 

diensten werkt. Naargelang het antwoord hadden we daarover desgevallend graag een korte 

gedachtewisseling gehouden. 

 

Tevens willen we polsen naar het plan van aanpak dat het bestuur heeft inzake de 

optimalisering van het personeelsbeleid. 

 

 

 

 

6. Vraag om uitleg over de (preventieve) maatregelen die het lokaal bestuur reeds heeft 

genomen inzake de veiligheid van de gezondheid voor inwoners van zorginstellingen 

 

De crisis in de zorginstellingen is momenteel enorm. Alle verplegers, verzorgers, 

zorgverleners, directie,… doen hun uiterste best om de nodige zorg te bieden aan de 

inwoners van de zorginstellingen. 

 

Ook onze gemeente telt een aantal zorginstellingen. We zien dat een aantal lokale besturen 

zelf reeds enige tijd belangrijke maatregelen hebben uitgerold om ook in private 

zorginstellingen en vzw’s de crisis zo veel als mogelijk te voorkomen of desgevallend in te 

dijken. 

 

Welke maatregelen heeft het gemeentebestuur van Oosterzele hierover reeds genomen? 

 

 

 

 



  

7. Vraag om uitleg over het inroepen van medische expertise in de gemeentelijk crisiscel 

 

Onze fractie is voorstander om iemand uit de medische sector mee op te nemen in de 

gemeentelijke crisiscel. Die persoon kan – met een andere blik – een aantal maatregelen 

vanuit gezondheidsoogpunt bekijken en mee verder uitwerken. 

 

We vernamen dat er zich hiervoor reeds kandidaten zouden hebben aangemeld. 

 

In welke mate is het bestuur bereid om op dit voorstel in te gaan? Indien men dit niet wenst 

te doen, wat is hiervoor de reden? 

 

 

 

8. Vraag om uitleg over de richtlijnen inzake organisatie van evenementen 

 

Oosterzele kent een bruisend verenigingsleven, en zeker in de zomermaanden worden heel 

wat activiteiten georganiseerd. 

 

Ook op korte termijn staan in onze gemeente grotere publieke buitenevenementen op de 

kalender (vb Sinksenkermis). De organisatie van dergelijke evenementen vergt heel wat 

voorbereiding en middelen. Enige zekerheid voor organisatoren is daarom gewenst. 

 

Op het moment van indienen van deze vraag zijn er vanuit de hogere overheid nog geen 

richtlijnen bekend hoe gemeenten hiermee omgaan. Toch zien we dat een reeks lokale 

besturen zelf voor een bepaalde termijn al beslissingen hebben genomen over het al dan niet 

organiseren van publieke activiteit in de maand mei of juni. 

 

Heeft het bestuur hierover reeds een beslissing genomen? Zo ja, wat wordt voorgesteld? Zo 

neen, tegen wanneer zou men dit doen? 

 

 

9. Vraag om uitleg aan het College van Burgemeester en Schepenen, betreffende het uitdelen 

van gratis mondmaskers op de markt door de burgemeester. 

 

Volgende vraag werd als schriftelijke vraag reeds ingediend op 27 maart, maar bleef 

momenteel onbeantwoord: 

We kregen van verschillende inwoners bevestigd dat de burgemeester op de markt van 

Scheldewindeke op woensdagvoormiddag 25/03 rondliep om aan te kondigen dat hij gratis 

mondmaskers had om uit te delen aan de marktkramers.  

Nochtans hebben experts en de bevoegde ministers op 24/03 nog in een gezamenlijke 

mededeling de burgemeesters opgeroepen om te stoppen met het opeisen van 

mondmaskers bij bedrijven op hun grondgebied om ze dan uit te delen aan burgers. "Het is 

belangrijk dat maskers beschikbaar blijven voor ons zorgpersoneel. Maskers uitdelen aan 

burgers op straat heeft weinig zin. Een goede basishygiëne blijft het belangrijkste, in 



  

combinatie met het opvolgen van de bijkomende maatregelen", stelde viroloog Steven Van 

Gucht van het wetenschappelijk comité. 

Tegelijk werden ook een aantal mondmaskers uitgedeeld aan verzorgenden van 

rustinstellingen. 

Vandaar volgende vragen: 

1. Bevestigt of ontkent de burgemeester dat hij op de markt heeft rondgelopen en 

heeft gezegd dat hij gratis mondmaskers ter beschikking had voor marktkramers? 

2. Zijn er marktkramers aan wie de burgemeester een mondmasker heeft uitgedeeld? 

3. Waarom heeft de burgemeester de richtlijnen van de experten en ministers niet na 

om de mondmaskers enkel ter beschikking te stellen van de zorgsector (ziekenhuizen, 

rustinstellingen, dokters, apothekers, thuisverzorgenden,…) 

4. Gaat het voltallig schepencollege akkoord met het principe die de burgemeester 

toepaste om gratis mondmaskers ter beschikking te stellen voor de marktkramers? 

 

 

10. Vraag om uitleg aan het College van Burgemeester en Schepenen, betreffende de 

bevestiging van de kwaliteit van de uitgedeelde mondmaskers aan de zorginstellingen en 

thuisverpleging door de burgemeester  

 

Volgende vraag werd als dringende schriftelijke vraag reeds ingediend op 30 maart, maar 

bleef momenteel onbeantwoord: 

Via de pers vernamen we dat de burgemeester voor 2000 mondmaskers gezorgd heeft, die 

hij zelf verdeeld heeft in Oosterzele. Voor onze zorgsector is het inderdaad belangrijk om 

mondmaskers te hebben. In het kader van de volksgezondheid is het wel belangrijk dat we 

onze zorgverleners voldoende veiligheid kunnen garanderen in deze crisis; daarom heeft de 

federale regering een systeem opgezet om alle mondmaskers die uitgedeeld worden te 

controleren op hun veiligheid en betrouwbaarheid en dus om de kwaliteit van de 

mondmaskers te kunnen garanderen. 

Daarom worden de maskers die via het tracé van de federale overheid aankomen naar Peutie 

gebracht, en worden er met de inspectiediensten (FOD Economie en het 

geneesmiddelenagentschap) controles op toegepast, om er zeker van te zijn dat de kwaliteit 

gegarandeerd is. 

De overheidsdienst Economie heeft in het weekend van 28 maart immers bevestigd dat ook 

in ons land mondmaskers beneden de norm werden ingevoerd. Daarom stelt de FOD 

Economie dus alles in het werk om te vermijden dat minderwaardig medisch materiaal wordt 

verspreid. 

Vandaar volgende DRINGENDE vragen: 



  

1. Is het materiaal dat de burgemeester uitdeelde door de inspectiediensten van de 

federale overheid gecontroleerd? 

2. Is het uitgedeeld materiaal van bevestigde goede kwaliteit? 

3. Op welke manier is er aan de burgemeester gegarandeerd dat het materiaal niet van 

minderwaardige kwaliteit is? 

 

 

Oosterzele, 10 april 2020 

 

Filip Michiels, Kaat Pien, Carine Schamp, Kaat Pien, Louise Van Hoorde, Pascal Fermon,  
Guy De Smet, Ruben De Gusseme 
 
Gemeenteraadsleden Open Vld plus 

 

 


