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Principebeslissing op het voorstel van Open Vld plus betreffende ondersteuning aan 

de Oosterzeelse scholen om via het project ‘vergeten brooddozen’ honger op school 

aan te pakken 

 

TOELICHTING 

In deze eerste schoolmaanden worden leerkrachten en directies in scholen helaas geconfronteerd 
met lege of ongezond gevulde brooddozen. Door de huidige crisis krijgen nu - of wellicht in de nabije 
toekomst - ook sommige Oosterzeelse gezinnen het moeilijk om de eindjes aaneen te knopen. Open 
Vld plus Oosterzele stelt daarom voor om het project ‘Vergeten brooddozen’ op te starten en zo 
samen honger op school aan te pakken. 

Vanuit het OCMW mogen dan al inspanningen gedaan worden om ouders te helpen. Vele ouders 
ervaren echter nog steeds een (te) grote drempel om de stap naar het OCMW te zetten.  

Concreet betekent het project ‘Vergeten brooddozen’ dat het gemeentebestuur bonnen aankoopt bij 
lokale handelaars. De waarde van de bonnen wordt vastgelegd op 1 euro/leerling voor iedere 
schoolvestiging, wat dus voor Oosterzele neerkomt op een totale investeringskost van minder dan € 
1.000 euro op jaarbasis.  

Een kind met een hongergevoel kan zich moeilijk concentreren op de schoolbanken. Dat moeten we 
vermijden. Met dit project wil Open Vld plus Oosterzele effectief gelijke onderwijskansen mee helpen 
waarmaken en ondersteunen. 

Op die manier kunnen de scholen direct inspelen wanneer een leerling een lege brooddoos of 
ongezonde lunch (beschimmeld brood, pizzaresten, energiedrankjes ... ) bij heeft. Met de bonnen 
kunnen de scholen zelf voeding (brood, beleg, fruit, koekjes,..) aankopen en discreet de leerling 
helpen. 

Verder willen we ervoor zorgen dat deze gezinnen de nodige info ontvangen waar ze hulp kunnen 
vinden. Gerichte doorverwijzing naar extra ondersteuning voor deze ouders kan helpen om deze 
kinderen een betere toekomst te bieden. 

Het is noodzakelijk dat er op regelmatige basis overleg met alle directies is om de specifieke noden 
kenbaar te maken wanneer het over het thema ‘honger op school’ gaat. Een actie zoals de ‘Vergeten 
brooddozen’ zorgt ervoor dat we allemaal samen zorgen voor een betere levenskwaliteit voor onze 
kinderen. 

De Gemeenteraad, 

BESLUIT 

Artikel 1  

Op een volgend scholenoverleg met de directies het thema ‘honger op school’ opnieuw aan te 
kaarten, om de nood (ook naar de toekomst toe) in kaart te brengen. 
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Artikel 2  

De gemeente Oosterzele start het project ‘Vergeten brooddozen’ op van zodra uit de resultaten van 
de bevraging in de verschillende scholen blijkt dat er zich mogelijke problemen voordoen en dat 
ouders drempels ondervinden om de stap rechtstreeks naar het OCMW te zetten. 

Artikel 3  

Er wordt ook een gerichte doorverwijzing uitgerold voor deze ouders naar extra ondersteuning. 

 

 

Principebeslissing op het voorstel van Open Vld plus om een energiefonds aan te 

leggen  

 

TOELICHTING 

 

Open Vld plus Oosterzele  pleit, in navolging van andere lokale besturen zoals Zulte, voor het 

opstarten van een energiefonds in de gemeente. Het energiefonds is bedoeld voor inwoners die nog 

maar moeilijk hun energiefacturen kunnen betalen, en die geen recht hebben op een sociaal tarief. 

Pas na een onderzoek door de sociale dienst kan er beslist worden of er bijkomende financiële hulp 

kan geboden worden. 

De energiecrisis zorgt voor grote onzekerheid bij heel veel gezinnen, en dat is in Oosterzele niet 

anders. Met dit voorstel ter oprichting van een energiefonds, willen we de inwoners uit de 

middenklasse die hun energiefacturen niet meer kunnen betalen, helpen. 

We pleiten voor de oprichting van een energiefonds waarmee mensen die niet kunnen genieten van 

een sociaal tarief, of een ander voordeel,  via het OCMW extra ondersteuning kunnen krijgen indien 

ze moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.  We bieden ze op deze manier een soort 

reddingsboei zodat ze niet helemaal kopje onder gaan.  

Het voorstel is bedoeld voor mensen uit middenklasse om te vermijden dat ze drastische zaken 

zouden moeten doen, zoals bijvoorbeeld hun huis verkopen, of in schuldbemiddeling terechtkomen, 

wat we uiteraard absoluut willen vermijden. 

De Vlaamse Regering heeft in haar Septemberverklaring trouwens aangekondigd het lokale 

energiebeleid te versterken, net omdat steden en gemeenten worden overspoeld door vragen van 

bezorgde burgers. Daarom trekt Vlaanderen tot 2024 19 miljoen extra uit voor aanwervingen door de 

energiecellen van de OCMW's. Zodat zij hun meest kwetsbare burgers kunnen helpen hun 

energiefactuur te verlagen. Hen informeren over de budgetmeter. Hen begeleiden richting 

energiescan en renovatie. 

Maar omdat steden en gemeenten ook getroffen worden door de oplopende personeels- en 

energiekosten én om te voorkomen dat de investeringsmotor bij de lokale besturen stil valt, worden 

ook de dotaties voor het gemeentefonds voor in totaal  300 miljoen euro verhoogd. Voor Oosterzele 
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betekent dit een verhoging van 83.972 euro in 2023, 111.963 euro in 2024 en 139.954 euro in 2025 

(samen 335.889 euro). 

Een deel van deze middelen kan dus aangewend worden voor de oprichting van dit energiefonds. 

 

De gemeenteraad, 

BESLUIT 

Artikel 1  

Principieel akkoord te gaan om een energiefonds aan te leggen bedoeld voor inwoners die nog maar 

moeilijk hun energiefacturen kunnen betalen, en die geen recht hebben op een sociaal tarief. 

Artikel 2 

De administratie de opdracht te geven hiervoor de nodige voorbereidingen te laten treffen. 

 

 

 

Principebeslissing op het voorstel van Open Vld plus betreffende de registratie van 

initiatieven in het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact  (LEKP) op het 

pactportaal 

 

TOELICHTING 

 
Oosterzele is één van de 293 gemeenten die zich hebben ingeschreven in het Lokaal Energie en 

Klimaatpact van Vlaams Minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers. Met dat pact spreekt 

Vlaanderen expliciet de overtuiging uit dat lokale besturen de motor zijn om de uitdagingen op het 

vlak van klimaat en energie het hoofd te bieden. Het zijn immers de steden en gemeenten die het best 

de uitdagingen op hun grondgebied kunnen identificeren en bijgevolg weten waar er concrete 

vooruitgang geboekt kan worden. Als we onze klimaatambities willen opschroeven, zal het lokaal 

gebeuren. 

Het pact gaat uit van vier werven: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater. Met daaraan steeds 

heel concrete doelstellingen gekoppeld.  

Zo streeft het Pact tegen 2030 onder meer naar één boom per Vlaming, 50 collectieve renovaties per 

1.000 wooneenheden, één laadpunt per 100 inwoners en één kubieke meter extra regenwateropvang 

per inwoner. De Vlaamse overheid engageert zich om de lokale besturen te ondersteunen bij het 

behalen van deze doelstellingen. Het gaat daarbij om kennisdeling,  professionele en uiteraard ook 

financiële ondersteuning.  

Voor het LEKP 1.0 werd 25 miljoen euro uitgetrokken. Deelnemende steden en gemeenten kunnen 

hieruit trekkingsrechten puren. Intussen is er, omwille van het succes van LEKP 1.0. nu ook een LEKP 

2.0. met nog ambitieuzere doelstellingen en een bijhorend budget van 8,75 miljoen euro voor 2022. 

Ondertekenen kan tot 5 december 2022. Ondertekenaars krijgen eveneens 8,75 miljoen euro in 2023 

verdeeld, en nog 5 miljoen  euro in 2024.  Uit de recente septemberverklaring van de Vlaamse Regering 
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bleek bovendien dat voor de meest ambitieuze lokale besturen op het vlak van energie en klimaat het 

Lokaal Energie en Klimaatpact 2.0 versterkt wordt, goed voor telkens 5 miljoen de komende twee jaar. 

Dit LEKP 2.1 focust op 2 werven. Ten eerste wijkcontracten voor investeringen in groen, water, 

renovatie en hernieuwbaar. Ten tweede projecten energiedelen, waarbij bedrijven, burgers en lokale 

besturen samen hernieuwbare energie opwekken en uitwisselen. 

Een andere manier waarop de Vlaamse regering lokale besturen ondersteunt, is door nadrukkelijk te 

kiezen voor minimale administratieve overlast. Daarom is er een dashboard uitgewerkt, het 

zogenaamde Pactportaal, waar op een enorm laagdrempelige manier lokale besturen hun vooruitgang 

kunnen opvolgen. Voor de werven adaptie, zijnde vergroening en regenwater, kunnen bovendien ook 

particulieren en bedrijven hun inspanningen registreren via het gekoppelde nieuwe instrument: 

genaamd het “Groenblauwepeil”.  

Het is met andere woorden zeer eenvoudig, laagdrempelig, om deze gegevens in te vullen. Bovendien 

moet dit sowieso gebeuren aangezien over de vooruitgang die geboekt is er jaarlijks moet 

gerapporteerd worden aan de gemeenteraad.  

De deadline hiervoor is 1 maart, maar dit mag ons niet in de weg staan de vooruitgang die onze 

gemeente boekt regelmatig te registreren. Dit is immers simpelweg een teken van transparantie ten 

aanzien van de burger én oppositie. 

De Gemeenteraad, 

Met het oog op een transparant en ambitieus lokaal energie en klimaatbeleid, vraagt de 

gemeenteraad aan het college van Burgemeester en Schepenen: 

 

BESLUIT 

Artikel 1  

Een overzicht te geven van de huidige stand van zaken met betrekking tot het energie- en 

klimaatbeleid in het kader van het LEKP 1.0.  

Artikel 2 

Aan te geven wanneer onze gemeente transparantie zal verlenen over de cijfers in het Pactportaal, 

omdat deze momenteel nog niet terug te vinden zijn.   

 

Artikel 3 

Het LEKP 2.0. te ondertekenen als onderdeel van een volgehouden ambitieus lokaal energie- en 

klimaatbeleid. 
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Principebeslissing op het voorstel van Open Vld plus om de rechtspositieregeling van 

het bestuur van Oosterzele aan te passen om fietslease mogelijk te maken 

TOELICHTING 

Lokale besturen kunnen sinds de goedkeuring van het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) van 12 
maart 2021 (verschenen in het Belgisch Staatsblad op 14 april 2021), fietslease aanbieden aan hun 
medewerkers.  

Dit besluit regelt, naast enkele corona-gerelateerde zaken en pleegzorg voor statutair personeel, ook 
de mogelijkheid voor lokale besturen om als werkgever personeelsleden vrijwillig vakantiedagen 
en/of eindejaarstoelage en/of fietsvergoeding in te laten ruilen tegen voordelen ter bevordering van 
fietsmobiliteit. 

Volgende bestaande voordelen kunnen ingeruild worden voor fietsmobiliteit: 

• Eindejaarstoelage (art. 10 en 17 BVR 12 maart 2021) 
• Fietsvergoeding (art. 12 BVR 12 maart 2021) 
• 24+ vakantiedagen (voor OCMW-personeel in specifieke diensten) en 28+ vakantiedagen 

(voor het overige OCMW-personeel en gemeentepersoneel) (art. 13 en 19 BVR 12 maart 
2021) 

Het aanbieden van fietslease gebeurt op vrijwillige basis: 

• Het lokaal bestuur beslist vrijwillig over het al dan niet aanbieden van fietslease én over de 
voordelen die kunnen worden ingeruild; 

• Het individueel personeelslid beslist vrijwillig om al dan niet bestaande voordelen om te 
zetten naar fietslease én welke voordelen ingeruild worden. 

Vooraleer men kan starten met het aanbieden van fietslease, moet elk lokaal bestuur de nadere 
regels bij het aanbieden van fietslease, opnemen in de lokale rechtspositieregeling.  

Open Vld plus stelt daarom voor principieel akkoord te gaan met het aanbieden van fietslease aan de 
werknemers van het bestuur. Na deze principiële goedkeuring kunnen de nodige voorbereidingen 
getroffen worden om de lokale rechtspositieregeling aan te passen.   

Voor hun openbare aanbesteding voor leasefietsen kunnen we als lokaal bestuur inspiratie putten uit 
de soortgelijke aanbesteding van de Vlaamse overheid.  
 

De gemeenteraad, 

BESLUIT 

Artikel 1  

Principieel akkoord te gaan om fietslease mogelijk te maken binnen de rechtspositieregeling van het 

gemeentebestuur van Oosterzele 

Artikel 2 

De administratie de opdracht te geven de nodige voorbereidingen te laten treffen om de 

rechtspositieregeling in die zin aan te passen. 

https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/604735D63391400008000582
https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/604735D63391400008000582
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=410726&saveSearchParams=true&useWorkingOrganisationId=false&selectAllChildren=on&languages=nl-NL&isPopup=&advancedSearch=true&publicationDateBDATo=08%2F07%2F2021&publicationNumberBDA=&versionReferenceNumber=&title=%25fietslease%25&marketPlaceType=jepp&nutsCodeType=1&publicationDateRange=3&publicationDateBDAFrom=01%2F03%2F2021&tenderSubmissionDeadlineFrom=&noticeStatus=0&tenderSubmissionDeadlineTo=&publicationNumberTED=&
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Vraag om uitleg van raadslid Filip Michiels (Open Vld plus) aan het college van 

burgemeester en schepenen omtrent de mogelijke ondersteuning die het bestuur 

plant inzake kinderopvang. 

 

De uitdagingen voor de organisatie van kinderopvang zijn groot. Op elk niveau. In de recente 

Septemberverklaring kondigde de Vlaamse Regering aan de problemen aan te pakken met een 

bijkomende investering van 115 miljoen euro per jaar in de kinderopvang. Dat geld moet dienen voor 

kwaliteitsverbetering en betere ondersteuning van de kinderbegeleiders. 

Maar ook op lokaal vlak blijven uitdagingen groot. Willen we mensen stimuleren om te werken, dan 

hebben ze nood aan kinderopvang. Maar het aantal plaatsen hiervoor is veelal beperkt. In vele 

gevallen wordt er ook met wachtlijsten gewerkt.  Goede kinderopvang heeft nood aan goede en 

veilige infrastructuur. Ook dat blijft een uitdaging. We mogen er niet aan denken dat vergunde en/of 

gesubsidieerde kinderopvangplaatsen wegvallen door infrastructurele problemen. 

Vandaar volgende vragen: 

1. Wat zijn de recente evoluties in het aantal beschikbare kinderopvangplaatsen in onze 

gemeente, enerzijds in de kinderdagverblijven, anderzijds bij de onthaalouders?  

2. Heeft het bestuur zicht op mogelijke verschuivingen in de (nabije) toekomst? 

3. Heeft het bestuur momenteel plannen om extra ondersteuning te voorzien in het kader van 

kinderopvang?  

 

Vraag om uitleg van raadslid Dino Glazemakers (Open Vld plus) aan het college van 

burgemeester en schepenen omtrent de mogelijke ondersteuning aan lokale 

voetbalclubs 

 

In het sportbeleidsplan Oosterzele is als missie opgenomen “We willen streven naar een 

aantrekkelijk sportaanbod met een kwalitatieve basisinfrastructuur” 

We weten allen dat de uitdagingen groot zijn. Ook voor de lokale voetbalverenigingen. Onze fractie 

pleit reeds sinds april 2019 voor een onderbouwd sportinfrastructuurplan. 

Investeringen in goede infrastructuur (gebouwen) zijn ook op vlak van energie een noodzaak. De 

voorbije week gaf Sport Vlaanderen aan dat 17 procent van de sportclubs structureel verlies maakt 

en 30 procent momenteel zijn laatste financiële reserves aan spreekt. Bijna de helft van de 

sportclubs zit met andere woorden in financiële problemen. Slechts 18 procent geeft aan er 

financieel nog goed voor te staan.  

Wat onderhoud betreft, kunnen de Oosterzeelse voetbalverenigingen geen gebruik maken van de 

aangeboden infrastructuur/diensten/ondersteuning van de gemeente. In andere omringende 

gemeenten is dit wel mogelijk (vb. in Merelbeke worden de terreinen onderhouden door de 

groendienst). Om tegemoet te komen aan de vragen van de voetbalclubs werd er een ontwerp 

opgesteld voor extra subsidies toe te kennen aan de erkende Oosterzeelse voetbalverenigingen met 

eigen infrastructuur (maximum 5.000,00 euro per club per jaar). 

Daarmee zijn de uitdagingen echter niet opgelost.  
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Veel ploegen kijken, net als in naburige gemeenten, ook naar het lokaal bestuur om een grote stap 

voorwaarts te zetten. 

Op sociale media worden al eens uitlatingen gedaan door sommige mandatarissen dat de middelen 

hiervoor klaar staan. 

Onze vragen zijn dan ook duidelijk en concreet: 

1. Wanneer en met welke clubs werd er tussen het schepencollege en de voetbalverenigingen 

reeds samengezeten inzake het vernieuwen van de infrastructuur? 

2. Wat werd op deze vergaderingen besproken? 

3. Hoeveel middelen staan in het huidig meerjarenplan voorzien om hierin te investeren? 

4. Wat zijn de minimale voorwaarden die het schepencollege hier vooropstelt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


