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1. Goedkeuren van het verslag van de vorige zitting
Het verslag van de zitting van de gemeenteraad van 24 februari 2021 wordt goedgekeurd.
--------------------------------------Algemene administratie
2. Kennisname ontslag van rechtswege van een schepen, opvolging van rechtswege,
vaststelling van de rangorde en eedaflegging
Het schepenmandaat van de heer Philip Vanhaesebrouck eindigt op 31 maart 2021. Hij wordt met
ingang van 1 april 2021 opgevolgd door de heer Gunther Simoens die de eed aflegt in handen van
de burgemeester.
--------------------------------------Financien en comptabiliteit
3. Wijzigen belastingreglement inname openbaar domein
In de gemeenteraad van 16 december 2020 werd een belastingreglement met betrekking tot inname
openbaar domein goedgekeurd.
De technische dienst heeft een aantal aanpassingen aan het reglement geformuleerd, meer bepaald
betreffende de categorieën die worden vrijgesteld. Er werd een nieuw ontwerp van reglement
opgemaakt dat ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
De inname van openbaar domein betreft een retributie in plaats van een belasting, het
ontwerpreglement werd in die zin werd aangepast.
--------------------------------------Leefmilieu
4. I.V.I.O. - algemene vergadering van 17 mei 2021: goedkeuring agenda en vaststelling van
het mandaat
Het gemeentebestuur van Dentergem is aangesloten bij I.V.I.O en wordt uitgenodigd om de
algemene vergadering van 17 mei 2021 bij te wonen.
Hierbij worden de agendapunten en de bijhorende stukken meegedeeld.
--------------------------------------Personeel
5. Princiepsbeslissing: wijziging organogram en vaststelling aanwervings- en
bevorderingsvoorwaarden betreffende de functie deskundige communicatie
De raad beslist gezien de dringende aanwerving van een voltijds deskundige communicatie per
princiepsbeslissing het organogram en de rechtspositieregeling - bijlage IV - aan te passen.
--------------------------------------Politie
6. Kennisname specifiek toezicht - goedkeuring politiebegroting 2021 politiezone MIDOW
De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring door de gouverneur van de begroting dienstjaar
2021 van de politiezone MIDOW en de daarin vermelde gemeentelijke dotaties, zoals vastgesteld
door de politieraad van 21 december 2020.
--------------------------------------Ruimtelijke ordening
7. Toekennen straatnaam verkaveling Vijvestraat - definitieve vaststelling
Er wordt een nieuwe verkaveling aangelegd in Oeselgem langsheen de Vijvestraat. De
gemeenteraad stelde in de zitting van 4 november 2020 de straatnaam 'Ketserstraat' voorlopig vast.

Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 6 januari 2021 tot en met 4 februari 2021 en er
werden geen bezwaren ingediend. De straatnaam voor de nieuwe verkaveling kan definitief
vastgesteld worden door de gemeenteraad.
--------------------------------------8. Goedkeuring planologisch attest All Drain NV
Er werd een aanvraag voor een planologisch attest ingediend door All-Drain NV met als
voornaamste doel een uitbreiding te realiseren van de bestaande loods voor de plaatsing van een
mengmachine en de plaatsing van 4 nieuwe silo's waarin de grondstoffen voor de fabricage van de
drainagebuizen zullen worden opgeslagen.
De vooropgestelde procedure werd doorlopen. Er werden 7 unieke bezwaarschriften ingediend die
besproken werden tijdens de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening en weerlegd worden.
De gecoro levert een voorwaardelijk gunstig advies af: het plaatsen van een afdoend groenscherm
wordt als voorwaarde opgelegd.
De gemeenteraad keurt het planologisch attest goed.
--------------------------------------9. Varia
---------------------------------------

