
 

gemeenteraad 

Administratief  toezicht Zitting van 28 november 2019 

 

 
Samenstelling: 

 

 
Aanwezig: 

de heer Siebe Ruykens; de heer Luc Deconinck; de heer Bart Keymolen; de heer Jan 

Desmeth; de heer Gunther Coppens; mevrouw An Speeckaert; de heer Herwig Smeets; 

de heer Paul Defranc; mevrouw Marleen De Kegel; de heer Jean Cornand; mevrouw 

Annie Mathieu; mevrouw Kathleen D'Herde; de heer Wim Peeters; de heer Georgios 

Karamanis; mevrouw Lydie De Smet; de heer Eddy Longeval; de heer Michel Miedzinski; 

de heer Guy Jonville; mevrouw Nicole Billens; de heer Gust Crabbe; de heer Raimondo 

Palermo; de heer Godefroid Pirsoul; de heer Brahim Harfaoui; de heer Olivier Huygens; 

mevrouw Natacha Martel; mevrouw Veerle Seré; de heer Jeroen Tiebout; de heer Jeroen 

Steeman; de heer Walter Vastiau 

 

Afwezig: 

mevrouw Ann De Ridder; mevrouw Betty Willems; mevrouw Aurore Vanden Meersche 

 

Verontschuldigd: 
mevrouw Ann De Ridder; mevrouw Betty Willems 

 

 
OPENBARE ZITTING 

 
Vaste punten  

 
Secretariaat 
1 2019_GR_00286 Notulen openbare zitting 

gemeenteraad van 24 oktober 2019 - 

Beslissing Goedgekeurd 

Beknopte samenvatting 

De notulen van de openbare zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2019 worden 

ter goedkeuring voorgelegd. 

 
 

 

Jeugd 
2 2019_GR_00290 Conceptnota speelpleinwerking zomer 2020 -2025  

- Beslissing 

Goedgekeurd 

Beknopte samenvatting 

De conceptnota speelpleinwerking zomer 2020 - 2025 wordt ter goedkeuring aan de 

gemeenteraad voorgelegd. 

De tarieven zijn opgenomen in het retributiereglement. 

 



 
 

Juridische zaken  
3 2019_GR_00291 Kosteloze grondafstand -  Begoniastraat -  

Beslissing 

Goedgekeurd 

Beknopte samenvatting 

Na controle van de eigendommen van het OCMW is gebleken dat het OCMW eigenaar is 

van een deel van de Begoniastraat, terwijl dit had moeten zijn overgedragen aan de 

gemeente. 

Voorstel: goedkeuren van kosteloze grondafstand van het OCMW aan de gemeente. 

 
 

4 2019_GR_00292  Zuurstof voor de 

Vogelzangbeek - voorlopig 

onteigeningsbesluit - Beslissing 

Goedgekeurd 

Beknopte samenvatting 

Voor het onthardingsproject 'Zuurstof voor de Vogelzangbeek' dient een verwerving te 

gebeuren. Teneinde het dossier niet te vertragen in geval van het afspringen van de 

mogelijkheid tot minnelijke verwerving, dient de onteigeningsprocedure te worden 

opgestart, met de opmaak van een voorlopig onteigeningsbesluit. 

 

 
Personeel & onderwijs  
5 2019_GR_00282 Aanpassing schoolwerkplan gemeentelijke  

basisschool 't Populiertje - Beslissing 

Goedgekeurd 

Beknopte samenvatting 

Tijdens de gemeenteraad van 31 januari 2002 en de gemeenteraad van 31 augustus 

2006 werd het schoolwerkplan voor de gemeentelijke basisscholen vastgesteld. De 

uitbreiding van het schoolwerkplan met een hoofdstuk omtrent zorg- en gelijke 

onderwijskansenbeleid werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 27 juni 2013. 

Tijdens schooljaar 2018-2019 werkte de gemeentelijke basisschool 't Populiertje aan zijn 

schoolwerkplan om het te actualiseren en te concretiseren. De nieuwe versie moet 

worden goedgekeurd door de gemeenteraad. 

 

 
Secretariaat 
6 2019_GR_00285 Verlenen van eretitel aan gemeenteraadslid -  

Beslissing 

Goedgekeurd 

Beknopte samenvatting 

Aftredende schepenen en gemeenteraadsleden kunnen gemachtigd worden de eretitel 

van hun mandaat te voeren. De voorwaarden waaronder deze eretitel kan worden 

verleend, werden door de gemeenteraad in zitting van 28 maart 2013 vastgesteld. Het is 

dan ook de gemeenteraad zelf die, rekening houdend met de door hem bij reglement 

bepaalde voorwaarden, beslist over de toekenning van de eretitel aan de schepenen en 

gemeenteraadsleden. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de heer Roland Demol te 

machtigen de eretitel van gemeenteraadslid te voeren. 

 
 

7 2019_GR_00288 Convenant betreffende de 

toeristische werking met Toerisme Vlaams-

Brabant VZW - Beslissing Goedgekeurd 

Beknopte samenvatting 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld met Toersime Vlaams-Brabant VZW een 

convenant af te sluiten. 



 
 

8 2019_GR_00279 Iverlek - vaststelling van 

mandaat van de vertegenwoordiger van de 

gemeente op de algemene vergadering in 

buitengewone zitting van 17 december 2019 - 

Beslissing Goedgekeurd 

Beknopte samenvatting 

De deelnemers van Iverlek worden uitgenodigd om de algemene vergadering in 

buitengewone zitting bij te wonen. Deze zal worden gehouden op dinsdag 17 december 

2019 om 18 uur in Technopolis, Technologielaan 1, 2800 Mechelen. 

De gemeenteraad moet het mandaat van zijn vertegenwoordiger herhalen voor elke 

algemene vergadering en hem mandateren om de agendapunten al dan niet goed te 

keuren. 

 

Bij aangetekend schrijven van 17 september 2019 werd de agenda van de algemene 

vergadering in buitengewone zitting van 17 december 2019 toegevoegd. Deze agenda 

bevatte onder andere het agendapunt in verband met de behandeling en goedkeuring 

van het fusievoorstel rond de integratie (fusie) van Iverlek, PBE en Riobra. 

Omwille van recente ontwikkelingen inzake de decretale context en de daarmee mogelijk 

gepaard gaande evoluties binnen de organisatie van de netinfrastructuur-sector, werd 

door de raad van bestuur van 21 oktober jl. het voorstel tot fusie tot Fluvius Zenne-Dijle 

herbekeken. Daarbij werd zeer specifiek vastgesteld dat er een politiek draagvlak bestaat 

om de decretale context, waarbij de verplichting geldt om uiterlijk op 1 januari 2021 te 

komen tot verplichte gebiedsuitwisselingen, te wijzigen qua timing naar 1 april 2025 en 

dat in tussentijd zal nagedacht worden over de toekomstige organisatie van de 

netinfrastructuur-sector. 

 

Dit, in combinatie met het feit dat door de fusie van de twee werkmaatschappijen 

(exEandis en ex-Infrax tot Fluvius) één van de belangrijke redenen voor 

gebiedsuitwisselingen is komen te vervallen, maakt dat de context voor de geplande 

fusie ernstig is geëvolueerd. Binnen de Fluvius-groep wordt momenteel onderzocht welke 

aanpassing van de structuren noodzakelijk is om aan de bezorgdheden en het 

geëvolueerd kader te voldoen. Hierover wensen we duidelijkheid te krijgen einde 2020 

om dit te kunnen realiseren tegen april 2025. 

 

Daarnaast stellen ze vast dat de realisatie van de gebiedsuitwisselingen een enorme 

belasting vormt van de marktwerking en de uitbouw van de daartoe benodigde systemen 

én bovendien zeer aanzienlijke uitgave vergt. In dit kader werd door de raad van bestuur 

beslist om het voorstel tot fusie niet langer te handhaven en enkel nog de niet-

fusiegerelateerde statutenwijzigingen te behouden. 

 

Concreet betekent dit dat het tweede agendapunt omtrent het voorstel van fusie door 

overneming van de opdrachthoudende verenigingen PBE en Riobra door de 

opdrachthoudende vereniging Iverlek als agendapunt op de buitengewone algemene 

vergadering van Iverlek van 17 december 2019 integraal geschrapt wordt. De 

documentatie houdende dit agendapunt (fusievoorstel, omstandig verslag en 

statutenwijzigingen gerelateerd aan de voorgenomen fusie) is dus eveneens zonder 

voorwerp. 

 
 

9 2019_GR_00280 Riobra - vaststelling van 

mandaat van de vertegenwoordiger van de 

gemeente op de algemene vergadering in 

buitengewone zitting van 18 december 2019 - 

Beslissing Goedgekeurd 



Beknopte samenvatting 

De deelnemers van Riobra worden uitgenodigd om de algemene vergadering in 

buitgewone zitting bij te wonen. Deze zal worden gehouden op woensdag 18 december 

2019 om 18 uur in het Fluvius gebouw, Diestsesteenweg 126 in 3210 Lubbeek. 

De gemeenteraad moet het mandaat van zijn vertegenwoordiger herhalen voor elke 

algemene vergadering en hem mandateren om de agendapunten al dan niet goed te 

keuren. 

 

Bij aangetekend schrijven van 17 september 2019 werd de agenda van de algemene 

vergadering in buitengewone zitting van 18 december 2019 toegevoegd. Deze agenda 

bevatte onder andere het agendapunt in verband met de behandeling en goedkeuring 

van het fusievoorstel rond de integratie (fusie) van Iverlek, PBE en Riobra. 

 

Omwille van recente ontwikkelingen inzake de decretale context en de daarmee mogelijk 

gepaard gaande evoluties binnen de organisatie van de netinfrastructuur-sector, werd 

door de raad van bestuur van 21 oktober jl. het voorstel tot fusie tot Fluvius Zenne-Dijle 

herbekeken. Daarbij werd zeer specifiek vastgesteld dat er een politiek draagvlak bestaat 

om de decretale context, waarbij de verplichting geldt om uiterlijk op 1 januari 2021 te 

komen tot verplichte gebiedsuitwisselingen, te wijzigen qua timing naar 1 april 2025 en 

dat in tussentijd zal nagedacht worden over de toekomstige organisatie van de 

netinfrastructuur-sector. 

 

Dit, in combinatie met het feit dat door de fusie van de twee werkmaatschappijen 

(exEandis en ex-Infrax tot Fluvius) één van de belangrijke redenen voor 

gebiedsuitwisselingen is komen te vervallen, maakt dat de context voor de geplande 

fusie ernstig is geëvolueerd. Binnen de Fluvius-groep wordt momenteel onderzocht welke 

aanpassing van de structuren noodzakelijk is om aan de bezorgdheden en het 

geëvolueerd kader te voldoen. Hierover wensen we duidelijkheid te krijgen einde 2020 

om dit te kunnen realiseren tegen april 2025. 

 

Daarnaast stellen ze vast dat de realisatie van de gebiedsuitwisselingen een enorme 

belasting vormt van de marktwerking en de uitbouw van de daartoe benodigde systemen 

én bovendien zeer aanzienlijke uitgave vergt. In dit kader werd door de raad van bestuur 

beslist om het voorstel tot fusie niet langer te handhaven. 

 

Concreet betekent dit dat het eerste agendapunt omtrent het voorstel van fusie door 

overneming van de opdrachthoudende verenigingen PBE en Riobra door de 

opdrachthoudende vereniging Iverlek als agendapunt op de buitengewone algemene 

vergadering van Riobra van 18 december 2019 integraal wordt geschrapt. De 

documentatie houdende dit agendapunt (fusievoorstel, omstandig verslag en de 

ontwerpstatuten Fluvius Zenne-Dijle) is dus eveneens zonder voorwerp. 

 
 

10 2019_GR_00283 Cipal - vaststelling van 

mandaat van de vertegenwoordiger van de 

gemeente op de algemene vergadering van 12 

december 2019 - Beslissing 

Goedgekeurd 

Beknopte samenvatting 

De deelnemers van Cipal worden uitgenodigd om de algemene vergadering bij te wonen.  

Deze zal worden gehouden op donderdag 12 december 2019 om 16 uur in het 

Technologiehuis, Cipalstraat 3 in 2440 Geel. Er wordt tevens de mogelijkheid geboden 

om de vergadering op afstand bij te wonen via videoconferencing in het 

seminariecentrum Aula Schaubroeck, Steenweg Deinze 154 in 9810 Nazareth. 

 

De gemeenteraad moet het mandaat van zijn vertegenwoordiger herhalen voor elke 

algemene vergadering en hem mandateren om de agendapunten al dan niet goed te 

keuren. 

 



 

11 2019_GR_00284 Intradura - vaststelling van mandaat van de  

vertegenwoordiger van de gemeente op de 

statutaire buitengewone algemene vergadering 

van 18 december 2019 - Beslissing Goedgekeurd 

Beknopte samenvatting 

De deelnemers van Intradura worden uitgenodigd om de statutaire buitengewone 

algemene vergadering bij te wonen. Deze zal worden gehouden op woensdag 18 

december 2019 om 19 uur in de lokalen van Haviland Intercommunale, 

Brusselsesteenweg 617 te 1731 Asse-Zellik. 

 

De gemeenteraad moet het mandaat van zijn vertegenwoordiger herhalen voor elke 

algemene vergadering en hem mandateren om de agendapunten al dan niet goed te 

keuren. 

 
 

12 2019_GR_00293 Havicrem - vaststelling 

van mandaat van de vertegenwoordiger van 

de gemeente op de buitengewone algemene 

vergadering van 11 december 2019 - 

Beslissing Goedgekeurd 

Beknopte samenvatting 

De deelnemers van Havicrem worden uitgenodigd om de buitengewone algemene 

vergadering bij te wonen. Deze zal worden gehouden op woensdag 11 december 2019 

om 18.30 uur in het crematorium Daelhof, Erasmuslaan 50 te Eppegem. 

 

De gemeenteraad moet het mandaat van zijn vertegenwoordiger herhalen voor elke 

algemene vergadering en hem mandateren om de agendapunten al dan niet goed te 

keuren. 

 
 

13 2019_GR_00297 3Wplus - Kennisname ontslag 

van effectief vertegenwoordiger + aanduiding van 

nieuwe effectieve vertegenwoordiger van de 

gemeente op de algemene vergaderingen voor de 

duur van de verdere legislatuur 2019-2024 - 

Beslissing Goedgekeurd 

Beknopte samenvatting 

In de gemeenteraadszitting van 28 februari 2019 werd de effectief vertegenwoordiger en 

plaatsvervanger van de gemeente op de algemene vergaderingen van 3Wplus voor de 

duur van de legislatuur 2019-2024 afgevaardigd. 

 

De gemeenteraad neemt kennis van de ontslagaanvraag van de huidige effectief 

vertegenwoordiger en duidt een nieuwe effectief vertegenwoordiger aan. 

 
 

14 2019_GR_00298  3Wplus - aanduiding van afgevaardigde voor de  

raad van bestuur - Beslissing Goedgekeurd 

 

Beknopte samenvatting 

Aanduiding van afgevaardigde voor de raad van bestuur in 3Wplus. 

 
 

 

 

 

 

 

 



HD 1 2019_GR_00301 Bijkomend punt gemeenteraad 28 november  

2019.  Digitalisering indienen amendementen - 

Beslissing 

Niet behandeld 

Beknopte samenvatting 

De heer Eddy Longeval (VLAAMS BELANG) heeft een bijkomend punt voor de 

gemeenteraad van 28 november 2019 ingediend. Digitalisering indienen amendementen. 

 
 

Patrimonium & Openbare ruimte  
15 2019_GR_00294 Fluvius - vernieuwen openbare verlichting Jan  

Baptist Troucheaustraat + Vogelstraat (deel) -  

Beslissing 

Goedgekeurd 

Beknopte samenvatting 

De verouderde openbare verlichting in de Jan Baptist Troucheaustraat dient te worden 

vervangen door een nieuwe installatie met LED-toestellen. Tevens wordt gedeeltelijk de 

verlichting gesaneerd in de Vogelstraat door LED en wordt er bijkomende verlichting 

geplaatst. 

 

 
Kinderopvang 
16 2019_GR_00287 Oprichting Loket 

Kinderopvang Sint-PietersLeeuw - Beslissing 

Goedgekeurd 

Beknopte samenvatting 

Een Lokaal Loket Kinderopvang is een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor 

ouders die op zoek zijn naar opvang. Tegelijk is het een netwerk van al wie met 

kinderopvang in de gemeente bezig is. 

 

Het decreet van 20 april 2012 houdende kinderopvang van baby’s en peuters (hoofdstuk 

4, artikel 13) en daarbijhorende vergunningsbesluit van 22 november 2013 (hoofdstuk 3, 

artikel 61) bepalen dat elke gemeente verplicht is een Lokaal Loket Kinderopvang uit te 

bouwen. Het loket is geen doel op zich maar een middel om gezinnen te helpen in hun 

zoektocht naar kinderopvang en om een beter zicht te krijgen op de verhouding tussen 

vraag en aanbod. 

 

De gemeenteraad keurt de oprichting van het Loket Kinderopvang Sint-Pieters-Leeuw 

goed. De werking start op 1 januari 2020.  

 

 
Welzijn 
 

17 2019_GR_00295 Bevestiging statuten Leeuw Mondiaal - Beslissing 

Goedgekeurd 

Beknopte samenvatting 

Op 27 april 2017 keurde de gemeenteraad de statuten goed van Leeuw Mondiaal. Bij 

deze vragen we om deze statuten te herbevestigen. 

 
 

Financiën 
 

18 2019_GR_00289 Goedkeuring jaarrekening 2018  - Kennisgeving 

Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

De gouverneur van de Provincie Vlaams Brabant heeft op 29 oktober 2019, de 

jaarrekening 2018 van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw goedgekeurd. 

 



 

19 2019_GR_00296 Budgetwijziging 2 - 2019 gemeente - Beslissing 

Goedgekeurd 

Beknopte samenvatting 

Er is een  budgetwijziging in de gemeente nodig.  

 

 
HOOGDRINGENDE PUNTEN 
 

HD 1 2019_GR_00301 Bijkomend punt gemeenteraad 28 november  

2019.  Digitalisering indienen amendementen - 

Beslissing 

Aanvaard 

Beknopte samenvatting 

De heer Eddy Longeval (VLAAMS BELANG) heeft een bijkomend punt voor de 

gemeenteraad van 28 november 2019 ingediend. Digitalisering indienen amendementen. 

 
 

 

 

algemeen directeur 

Walter Vastiau 

voorzitter 

Siebe Ruykens 
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