
EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW – GEWOON TOEZICHT 

 

BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 24 NOVEMBER 2016 
 

 

OPENBARE VERGADERING 

 

001 Notulen openbare vergadering gemeenteraad 27 oktober 2016 - goedkeuring. 

De notulen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en liggen ter inzage 

op het gemeentesecretariaat. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

002 Aktename verhindering raadslid Hilde Van Impe. 

Mevrouw Hilde Van Impe stelde de voorzitter van de gemeenteraad ervan in kennis met 

ingang van 1 november 2016 voor een periode van 3 maanden tijdelijk verhinderd te zijn om 

haar mandaat als gemeenteraadslid uit te oefenen om medische redenen. Bij haar schrijven 

was een medisch attest gevoegd dat minder dan 15 dagen oud was. 

 

Vooraleer de gemeenteraad kan overgaan tot de installatie van een plaatsvervanger, moet 

de raad akte nemen van het bestaan van de verhindering. 

 

 Met algemene stemmen – aktename 

 

 

003 Onderzoek van de geloofsbrieven van een vervangend gemeenteraadslid. 

Goedkeuring. 

Ingevolge de tijdelijke verhindering wegens medische redenen van raadslid Hilde Van Impe 

wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om over te gaan tot de installatie van een 

plaatsvervangend raadslid, en in het bijzonder de geloofsbrieven van de plaatsvervanger 

goed te keuren. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

004 Eedaflegging plaatsvervangend gemeenteraadslid. 

Ingevolge de aanstelling van mevrouw Ann De Ridder als plaatsvervangend 

gemeenteraadslid in zitting van heden wordt zij uitgenodigd de eed af te leggen in handen 

van de voorzitter van de gemeenteraad en dit overeenkomstig artikel 7 § 3  van het 

gemeentedecreet waarvan de formule luidt: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat 

trouw na te komen.” 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



005 Gemeenteraadscommissies - tijdelijke vervanging als stemgerechtigd lid en 

verkiezing van een voorzitter van de gemeenteraadscommissie personeelsbeleid, 

administratieve en bestuurlijke organisatie, incl. toezicht en afstemming 

intergemeentelijke organisaties en externe verzelfstandigde agentschappen, voor de 

duur van de tijdelijke verhindering van mevrouw Hilde Van Impe. Goedkeuring. 

Ingevolge de tijdelijke verhindering van mevrouw Hilde Van Impe, en de aanstelling van 

mevrouw Ann De Ridder als plaatsvervangend gemeenteraadslid, wordt aan de 

gemeenteraad voorgesteld akte te nemen van de tijdelijke vervanging van mevrouw Hilde 

Van Impe door mevrouw Ann De Ridder als lid van de gemeenteraadscommissies, en over te 

gaan tot de verkiezing van een voorzitter van de gemeenteraadscommissie personeelsbeleid, 

administratieve en bestuurlijke organisatie, incl. toezicht en afstemming intergemeentelijke 

organisaties en externe verzelfstandigde agentschappen, voor de duur van de tijdelijke 

verhindering van mevrouw Hilde Van Impe. 

 

 Met algemene stemmen wordt de vervanging van het tijdelijk stemgerechtigd lid 

goedgekeurd. 

 

 Met 21 stemmen voor, 1 stem tegen, 5 onthoudingen en 4 blanco stemmen wordt de 

verkiezing als voorzitter van de gemeenteraadscommissie personeelsbeleid, administratieve 

en bestuurlijke organisatie, incl. toezicht en afstemming intergemeentelijke organisaties en 

externe verzelfstandigde agentschappen goedgekeurd. 

 

 

006 Begeleid haalbaarheidsonderzoek kerk Ruisbroek : “bestelling en afsprakennota” en 

“financiering studie”. Goedkeuring. 

Het dossier van de kerk van Ruisbroek werd geselecteerd voor een begeleid 

haalbaarheidsonderzoek inzake transformatie van kerkgebouwen voor nieuwe functies. 

 

Er werd een raamovereenkomst opgemaakt door de Vlaamse Gemeenschap voor de 

“bestelling en afsprakennota” en voor de “aanvraag financiering studie aan het Agentschap 

Binnenlands Bestuur”. 

 

De gemeenteraad dient de raamovereenkomst goed te keuren. 

 

Het dossier ligt ter inzage op het gemeentesecretariaat. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

007 Iverlek- Hoogstraat (deel buiten de bebouwde kom) - ondergronds brengen 

elektriciteitsnet en vernieuwen openbaar verlichtingsnet-goedkeuring offerte. 

Naar aanleiding van de komende werken tot ‘aanleg collector Zuunbeek fase II –project 

Aquafin’ dient Iverlek eveneens aanpassingswerken aan haar net uit te voeren langsheen de 

Hoogstraat. 

 

De gemeenteraad besliste in zitting van 28 april 2016 om het elektriciteitsnet ondergronds te 

brengen en het plaatsen van een nieuwe openbare verlichting in het deel bebouwde kom 

van de Hoogstraat. 

 

Uit besprekingen met alle betrokken partijen mocht duidelijk blijken dat aan het huidige 

bestaande bovengrondse net buiten de bebouwde kom langs de Hoogstraat omvangrijke 

aanpassingen zouden nodig zijn om het beoogde dwarsprofiel te realiseren. Het is hierbij 

belangrijk om de kosten op een nuttige en efficiënte wijze te besteden. Het is derhalve nodig 

om het bestaande bovengrondse elektriciteitsnet buiten de bebouwde kom te vervangen 

door een ondergronds net en tevens te voorzien in een nieuw openbaar verlichtingsnet met 

moderne LED -verlichting met bijkomende voordelen zoals zuiniger verbruik en dimming tijdens 

de nacht. 



Volgens de offerte van Iverlek dd. 09.11.2016 bedragen de kosten € 269.707,91 btw 21% incl. 

ten laste van de gemeente. 

 

Voor de financiering zijn kredieten voorzien in het investeringsbudget van 2016 onder code nr 

2016/2289007/4/0670 –raming 049 – aktie 449, ten bedrage van € 400.000. 

De offerte van Ivelek wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

008 Hoogstraat - Collector Zuunbeek fase 2 - aanleg na werken. Goedkeuring. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 7 maart 2016 de opmaak 

van een bijkomende studie concept woonclusters goedgekeurd.  

 

Deze bijkomende studie kwam er naar aanleiding van de bewonersvergaderingen. Hierbij is 

het noodzakelijk om het profiel langs de Hoogstraat inclusief de woonclusters aan te passen.  

 

Het studiebureau heeft hiervoor een ontwerp opgesteld. De raming voor deze kosten 

bedraagt 130.242,06 excl. btw of € 157.592,89 incl. btw in meer ten laste van de gemeente. 

Deze meerkost omvat volgende werken: 

- Wijziging type-dwarsprofiel; 

- Bijkomende snelheidsremmende vakken; 

- Bijkomende verkeersplateau; 

- Bijkomende straatkolken en signalisatie; 

 

Het aanbrengen van versmallingvakken zorgt voor een plaatselijke afscherming van de 

rijbaan met een achterliggende kantstrook binnen de woonclusters. De snelheidsremmende 

constructie bestaat uit een afscherming van wilgenhout. 

 

Op de commissie mobiliteit en openbare werken van 15/9 werden geen opmerkingen 

geformuleerd. 

Kredieten zijn voorzien in het investeringsbudget van dienstjaar 2016 ten bedrage van € 

425.101,18 (actie 449 – raming 586). 

 

Bijkomende kredieten (€ 165.000) worden voorzien via budgetwijziging 2. 

 

Het ontwerp wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van 24 november 

2016. 

 

 Goedgekeurd met 28 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc 

Van Ruysevelt, Marleen De Kegel, Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, Marleen 

Bosmans, Wim Peeters, Nicole Billens, Gust Crabbe, Katleen Bury, Raymond Stiens, Herwig 

Smeets, Kim Paesmans, Ann De Ridder, Guy Jonville, Jean Cornand, Annie Mathieu, Praxedes 

Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Michel Miedzinski, Godefroid Pirsoul, 

Raimondo Palermo, Eddy Longeval, Jenny Sleeuwaegen), 0 stemmen tegen en 3 

onthoudingen (Kathleen D’Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans) 

 

 

009 Studieopdracht uitbreiding school Den Top: goedkeuring wijze van gunnen en 

vaststellen voorwaarden. 

Aan de gemeenteraad wordt het bestek voor de studieopdracht voor de uitbreiding van Den 

Top ter goedkeuring voorgelegd. 

 

Deze uitbreiding omvat de bouw van 6 klassen en een polyvalente zaal. 

 

 

 



De kostprijs voor de opdracht wordt geraamd op 150.000 euro, btw inclusief. 

 

De opdracht wordt gegund via een open offerteaanvraag. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

010 RUP Rodebeek - Voorlopige vaststelling. 

Het RUP Rodebeek bestaat uit de opmaak van een alternatief voor de geselecteerde 

terreinen voor woonwagens in het provinciaal RUP ‘Weekendverblijven, campings en 

residentiële woonwagenterreinen’. 

 

Het voorliggend RUP omvat twee plangebieden. Het eerste plangebied Hoogelst 

(Bergensesteenweg 700/700b) beoogt de uitbreiding van het woonwagenterrein aansluitend 

bij het reeds bestaande woonwagenterrein. Het tweede plangebied Fazantenlaan 

(Bergensesteenweg 777),  omvat een kwalitatief inbreidingsproject voor woningbouw. Het 

project dient afgestemd te worden op de woonbehoefte van de verschillende 

bevolkingsgroepen.  

 

Het RUP beoogt met andere woorden een verbeterde ruimtelijke ordening door enerzijds de 

woonwagenterreinen te bundelen en anderzijds het woongebied, gelegen tussen de 

Bergensesteenweg en Fazantenlaan, op kwalitatieve wijze in te vullen en af te werken. 

 

Het ontwerp RUP ‘Rodebeek’, aangepast aan de beperkte opmerkingen van de plenaire 

vergadering dd. 04/03/2016, wordt conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

voorgelegd aan de gemeenteraad voor voorlopige vaststelling. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

011 RUP Bergpoort - Voorlopige vaststelling. 

Het RUP ‘Bergpoort’ bestaat uit de herneming van het gebied ‘Bergpoort’ uit het vernietigde 

RUP Wilderveld en aldus de herziening van een deel van het BPA ‘Wilderveld’ en het BPA 

‘Steenweg op Groot-Bijgaarden’. Het betreft de zone voor grootwinkel, zone voor 

bedrijvigheid, zone voor wonen en een nieuwe ontsluitingsweg voor het plangebied.  

 

De bedrijvigheid langs de Bergensesteenweg krijgt ontwikkelingskansen door herstructurering 

en het voorzien van een bijkomende ontsluiting voor de bedrijven die nu volledig op de 

Bergensesteenweg zijn georiënteerd. 

 

Het ontwerp RUP ‘Bergpoort’, aangepast aan de beperkte opmerkingen van de plenaire 

vergadering dd. 04/03/2016, wordt conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

voorgelegd aan de gemeenteraad voor voorlopige vaststelling. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

012 RUP Vangaever - Voorlopige vaststelling. 

Het RUP Vangaever wordt opgemaakt in uitvoering van een positief planologisch attest. Het 

bedrijf Vangaever is een bedrijf gespecialiseerd in de verkoop, herstelling en onderhoud van 

Bobcat-machines en de productie van aanbouwonderdelen. Het planologisch attest voorzag 

op lange termijn in een beperkte uitbreiding van ongeveer 250 m² in agrarisch gebied 

achteraan de bestaande bedrijfsloods. De uitbreidingsbehoefte omvat een opslagplaats en 

bovenliggende burelen. Het geheel zal ten opzichte van het achterliggend openruimte 

gebied worden afgeschermd door een ruime groenbuffer. 

 



Het ontwerp RUP Vangaever, aangepast aan de beperkte opmerkingen van de plenaire 

vergadering dd. 04/03/2016, wordt conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

voorgelegd aan de gemeenteraad voor voorlopige vaststelling. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

013 RUP Voormalige Kaasmakerij Vander Gucht - definitieve vaststelling - behandeling 

bezwaren en adviezen. 

Het RUP Voormalige Kaasmakerij Vander Gucht, aangepast conform het advies van de 

Gecoro dd. 05/10/2016 inzake de behandeling van de adviezen en bezwaren ingediend bij 

het openbaar onderzoek, wordt aan de gemeenteraad voorgelegd voor definitieve 

vaststelling. 

 

Het dossier ligt ter inzage op het gemeentesecretariaat. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

014 Evaluatie decretale graden: gemeentesecretaris. Kennisname evaluatieresultaat. 

De gemeentesecretaris wordt 2-jaarlijks geëvalueerd door het evaluatiecomité, zijnde in casu 

het college van burgemeester en schepenen. De cyclus die werd geëvalueerd liep van 1 

maart 2014 tot 29 februari 2016. 

 

De evaluatie vindt plaats op basis van een voorbereidend rapport opgesteld door externe 

deskundigen in het personeelsbeleid.  

 

Het voorbereidend rapport wordt opgemaakt op basis van een evaluatiegesprek tussen de 

deskundige en de gemeentesecretaris en op basis van een onderzoek over de wijze van 

functioneren van de gemeentesecretaris waarbij de burgemeester en de leden van het 

managementteam worden betrokken. 

 

CCSelect werd door het college van burgemeester en schepenen op 23 mei 2016 aangeduid 

als externe deskundige voor het opstellen van het voorbereidend rapport. 

 

Het voorbereidend rapport werd op 14 november 2016 voorgelegd aan het evaluatiecomité.  

 

Op 14 november 2016 heeft het evaluatiecomité de gemeentesecretaris geëvalueerd. 

 

Het evaluatieresultaat wordt aan de gemeenteraad ter kennisneming voorgelegd. Het 

voorbereidend rapport ligt ter inzage bij de burgemeester. 

 

 Met algemene stemmen – kennisgenomen 

 

 

015 Evaluatie decretale graden: financieel beheerder. Kennisname evaluatieresultaat. 

De financieel beheerder wordt 2-jaarlijks geëvalueerd door het evaluatiecomité, zijnde in 

casu het college van burgemeester en schepenen. De cyclus die werd geëvalueerd liep van 

1 maart 2014 tot 29 februari 2016. 

 

De evaluatie vindt plaats op basis van een voorbereidend rapport opgesteld door externe 

deskundigen in het personeelsbeleid.  

 

Het voorbereidend rapport wordt opgemaakt op basis van een evaluatiegesprek tussen de 

deskundige en de financieel beheerder en op basis van een onderzoek over de wijze van 

functioneren van de financieel beheerder waarbij de burgemeester en de leden van het 

managementteam worden betrokken. 



CCSelect werd door het college van burgemeester en schepenen op 23 mei 2016 aangeduid 

als externe deskundige voor het opstellen van het voorbereidend rapport. 

 

Het voorbereidend rapport werd op 14 november 2016 voorgelegd aan het evaluatiecomité.  

 

Op 14 november 2016 heeft het evaluatiecomité de financieel beheerder geëvalueerd. 

 

Het evaluatieresultaat wordt aan de gemeenteraad ter kennisneming voorgelegd. Het 

voorbereidend rapport ligt ter inzage bij de burgemeester. 

 

 Met algemene stemmen – kennisgenomen 

 

 

016 Havicrem - Vaststelling van mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente 

mbt de agendapunten van de algemene vergadering op 21 december 2016. 

Goedkeuring. 

De oproepingsbrief van 7 november 2016 bevat de agenda van de algemene vergadering 

van Havicrem en omvat volgende agendapunten: 

 

1. Goedkeuring notulen algemene vergadering van 29 juni 2016. 

2. Wijzigingen samenstelling Raad van Bestuur. 

3. Algemene werking Havicrem en nieuwbouw: stand van zaken. 

4. Bespreking beleidsnota en begroting 2017. 

5. Verlenging mandaat revisor. 

 

De vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergadering van Havicrem op 21 

december 2016 zal worden gemandateerd om de agendapunten goed te keuren / niet 

goed te keuren / zich te onthouden. 

 

 Met algemene stemmen worden de agendapunten van bovenvermelde vergadering van 

Havicrem goedgekeurd. 

 

 

017 Cipal - Vaststelling van mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente mbt 

de agendapunten van de algemene vergadering op 9 december 2016. 

Goedkeuring. 

De oproepingsbrief van 24 oktober 2016 bevat de agenda van de algemene vergadering 

van Cipal en omvat volgende agendapunten: 

 

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers. 

2. Bespreking en goedkeuring van de begroting 2017 (met inbegrip van de te 

ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie). 

3. Vervanging van de op voordracht van de gemeente Brasschaat benoemde 

bestuurder. 

4. Benoeming en vervanging van leden van het adviesomité. 

5. Rondvraag. 

6. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. 

 

De vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergadering van Cipal op 9 

december 2016 wordt gemandateerd om de agendapunten goed te keuren / niet goed te 

keuren / zich te onthouden. 

 

 Met algemene stemmen worden de agendapunten van bovenvermelde vergadering van 

Cipal goedgekeurd. 

 

 



018 IWVB - Vaststelling van mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente mbt 

de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders 

op 20 december 2016. Goedkeuring. 

De oproepingsbrief van 21 oktober 2016 bevat de agenda van de bijzondere algemene 

vergadering der aandeelhouders van IWVB en omvat volgende agendapunten: 

 

1. Strategie 2017 en alarmbelprocedure. 

2. Benoemingen en aanstellingen. 

3. Varia en mededelingen. 

 

De vertegenwoordiger van de gemeente op de bijzondere algemene vergadering der 

aandeelhouders van IWVB op 20 december 2016 wordt gemandateerd om de 

agendapunten goed te keuren / niet goed te keuren / zich te onthouden. 

 

 Goedgekeurd met 23 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc 

Van Ruysevelt, Marleen De Kegel, Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, Marleen 

Bosmans, Wim Peeters, Nicole Billens, Gust Crabbe, Katleen Bury, Raymond Stiens, Herwig 

Smeets, Kim Paesmans, Ann De Ridder, Kathleen D’Herde, Joseph Van Cutsem, Alain 

Carremans, Guy Jonville, Eddy Longeval, Jenny Sleeuwaegen), 8 stemmen tegen (Jean 

Cornand, Annie Mathieu, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, 

Michel Miedzinski, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo) en 0 onthoudingen 

 

 

019 Haviland - Vaststelling van mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente 

mbt de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering op 14 

december 2016. Goedkeuring. 

De oproepingsbrieven van 20 oktober 2016 en 24 oktober 2016 bevatten de agenda van de 

buitengewone algemene vergadering van Haviland, en omvatten volgende agendapunten: 

 

1. Notulen van de buitengewone algemene vergadering van 22 juni 2016: goedkeuring 

(een exemplaar van deze notulen werd per brief op 4 juli 2016 aan de deelnemers 

bezorgd). 

2. De te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie +  begroting 2017: 

goedkeuring. 

3. Toetreding autonome gemeentebedrijven (artikel 8): goedkeuring. 

4. Oprichting opdrachthoudende afvalintercommunale: status. 

 

De vertegenwoordiger van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van 

Haviland op 14 december 2016 wordt gemandateerd om de agendapunten goed te keuren 

/ niet goed te keuren / zich te onthouden. 

 

 Met algemene stemmen worden de agendapunten van bovenvermelde vergadering van 

Haviland goedgekeurd. 

 

 

020 Haviland - oprichting van een opdrachthoudende intercommunale voor 

afvalbeheer. Goedkeuring. 

Oprichting van een opdrachthoudende intercommunale voor afvalbeheer. 

 

Tot op heden worden de taken van ophaling en verwerking van afval uitgevoerd door de 

intercommunale Haviland. 

 

Het overlegorgaan, dat door de gemeente en andere vennoten van Haviland 

Intercommunale werd belast met het onderzoek van de mogelijkheden tot intergemeentelijke 

samenwerking, stelt voor om de taken van ophaling en verwerking van afval in de toekomst te 

laten uitvoeren door een nieuw op te richten opdrachthoudende vereniging. 

 



Het overlegorgaan heeft dit voorstel uitgewerkt in 4 documenten: motiveringsnota, het 

bestuursplan, het ondernemingsplan en het ontwerp van statuten. 

 

De gemeenteraad dient zich over het voorstel uit te spreken. 

 

Het dossier ligt ter inzage op het gemeentesecretariaat. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

021 Aankoop van papier: goedkeuring beslissing tot nieuwe samenaankoop via 

intergemeentelijke samenwerking  Haviland (gemeente + ocmw). 

Aan de gemeenteraad wordt de principiële beslissing tot samenaankoop via 

intergemeentelijke samenwerking met Haviland Intercommunale IgSv van papier ter 

goedkeuring voorgelegd. 

 

Haviland zal hierbij optreden als opdrachtencentrale. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

022 Addendum huurovereenkomst politiegebouw Brabantpoort. Goedkeuring. 

De gemeenteraad dient een addendum aan de huurovereenkomst voor het politiegebouw 

Brabantpoort goed te keuren om een kosteloze registratie te krijgen. 

 

Voorstel: goedkeuring van het addendum. 

 

 Goedgekeurd met 30 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc 

Van Ruysevelt, Marleen De Kegel, Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, Marleen 

Bosmans, Wim Peeters, Nicole Billens, Gust Crabbe, Katleen Bury, Raymond Stiens, Herwig 

Smeets, Kim Paesmans, Ann De Ridder, Kathleen D’Herde, Joseph Van Cutsem, Alain 

Carremans, Guy Jonville, Jean Cornand, Annie Mathieu, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios 

Karamanis, Lydie De Smet, Michel Miedzinski, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Jenny 

Sleeuwaegen), 1 stem tegen (Eddy Longeval) en 0 onthoudingen 

 

 

023 Addendum huurovereenkomst politiegebouw Generaal Lemanstraat. Goedkeuring. 

De gemeenteraad dient een addendum aan de huurovereenkomst voor het politiegebouw 

Generaal Lemanstraat goed te keuren om een kosteloze registratie te krijgen. 

 

Voorstel: goedkeuring van het addendum. 

 

 Goedgekeurd met 30 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc 

Van Ruysevelt, Marleen De Kegel, Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, Marleen 

Bosmans, Wim Peeters, Nicole Billens, Gust Crabbe, Katleen Bury, Raymond Stiens, Herwig 

Smeets, Kim Paesmans, Ann De Ridder, Kathleen D’Herde, Joseph Van Cutsem, Alain 

Carremans, Jean Cornand, Annie Mathieu, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, 

Lydie De Smet, Michel Miedzinski, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Eddy Longeval, Jenny 

Sleeuwaegen), 0 stemmen tegen en 1 onthouding (Guy Jonville) 

 

 

024 Toelagereglement individuele abonnementen voor blauwe zones met beperkte 

parkeertijd onderwijs - goedkeuring. 

Met het oog op het gelijk behandelen van het personeel van het vrij onderwijs en het 

gemeenteonderwijs, wordt voorgesteld om een toelage te geven aan de scholen die een 

individueel abonnement terugbetalen aan hun personeel, gelijk aan het bedrag dat de 

gemeente normaal gezien zou ontvangen. 



Voorstel:  goedkeuren van het toelagereglement onderwijs voor individuele abonnementen 

voor blauwe zones met beperkte parkeertijd. 

 

 Goedgekeurd met 18 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc 

Van Ruysevelt, Marleen De Kegel, Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, Marleen 

Bosmans, Wim Peeters, Nicole Billens, Gust Crabbe, Katleen Bury, Raymond Stiens, Herwig 

Smeets, Kim Paesmans, Ann De Ridder, Jenny Sleeuwaegen), 13 stemmen tegen (Kathleen 

D’Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, Guy Jonville, Jean Cornand, Annie Mathieu, 

Praxedes Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Michel Miedzinski, Godefroid 

Pirsoul, Raimondo Palermo, Eddy Longeval) en 0 onthoudingen 

 

 

025 Gemeentelijk reglement op de textielinzameling. Goedkeuring. 

Gelet op artikel 26-28 van het Materialendecreet kan de gemeente de ophaling en 

inzameling van huishoudelijke afvalstoffen bij gemeentelijk reglement regelen. 

 

In dit reglement wordt op de ophaling van textiel via containers, zowel op publiek als op 

privaat domein, en huis-aan-huis geregeld. 

 

Voorstel: goedkeuren gemeentelijk reglement op de textielinzameling. 

 

 Goedgekeurd met 23 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc 

Van Ruysevelt, Marleen De Kegel, Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, Marleen 

Bosmans, Wim Peeters, Nicole Billens, Gust Crabbe, Katleen Bury, Raymond Stiens, Herwig 

Smeets, Kim Paesmans, Ann De Ridder, Kathleen D’Herde, Joseph Van Cutsem, Alain 

Carremans, Guy Jonville, Eddy Longeval, Jenny Sleeuwaegen), 8 stemmen tegen (Jean 

Cornand, Annie Mathieu, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, 

Michel Miedzinski, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo) en 0 onthoudingen 

 

 

026 Ophalen textiel via straatcontainers & huis-aan-huis: goedkeuren wijze van gunnen 

en vaststellen voorwaarden. 

Aan de gemeenteraad wordt het bestek voor het ophalen van textiel via straatcontainers en 

huis-aan-huis voorgelegd. 

 

De opdracht zal worden gegund via de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 

bekendmaking. 

 

De dienstverlener zal worden vergoed via de opbrengst van de textielinzameling. 

 

 Goedgekeurd met 23 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc 

Van Ruysevelt, Marleen De Kegel, Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, Marleen 

Bosmans, Wim Peeters, Nicole Billens, Gust Crabbe, Katleen Bury, Raymond Stiens, Herwig 

Smeets, Kim Paesmans, Ann De Ridder, Kathleen D’Herde, Joseph Van Cutsem, Alain 

Carremans, Guy Jonville, Eddy Longeval, Jenny Sleeuwaegen), 8 stemmen tegen (Jean 

Cornand, Annie Mathieu, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, 

Michel Miedzinski, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo) en 0 onthoudingen 

 

 

027 Leveren publicitair straatmeubilair en het onderhouden van gesubsidieerde 

bushokjes: goedkeuren wijze van gunnen en vaststellen voorwaarden. 

Aan de gemeenteraad wordt het bestek voor het leveren van publicitair straatmeubilair en 

het onderhouden van gesubsidieerde bushokjes voorgelegd.  

 

De opdracht zal worden gegund via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

 



De gekozen ondernemer wordt voor zijn leveringen & diensten vergoed door de 

opbrengsten/inkomsten die hij genereert met de geplaatste publiciteitspanelen. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

028 Verkoop site Bergpoort - kennisgeving. 

Op vrijdag 28 oktober 2016 ging de openbare verkoop van de site Bergpoort door in het 

gemeentehuis. 

 

Het winnende bod kwam van Colruyt Group, voor een bedrag van € 2.975.000. 

Aangezien dit het openingsbod was, moet er een korting van 1% worden toegekend. Colruyt 

heeft nu een aantal weken de tijd voor de betaling, waarna de verkoop definitief wordt. 

 

 Met algemene stemmen – kennisgenomen 

 

 

029 Implementatie webloket: goedkeuring wijze van gunnen en vaststellen voorwaarden. 

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw wil een webloket waarbij de burgers uittreksels 

en attesten via eID kunnen aanvragen en onmiddellijk/snel automatisch ontvangen.  

 

Dit webloket, dat 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 beschikbaar is, zal het comfort voor de burger 

verhogen. 

 

We starten voor deze opdracht een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

 

De kostprijs wordt geraamd op een jaarlijkse kost van 10.000 euro, inclusief btw. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

030 Digitalisering kerkhofbeheer: goedkeuring wijze van gunnen en vaststellen 

voorwaarden. 

Voor de kerkhoven wordt een digitale toepassing aangekocht die de invulling en het verder 

beheer van graven en urnevelden op een eenvoudige manier mogelijk maakt.  

 

Aan de gemeenteraad wordt het bestek voor deze opdracht ter goedkeuring voorgelegd. 

De kostprijs wordt geraamd op 20000 euro, btw inclusief.  

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

031 Goedkeuring aanpassing Lokaal toewijzingsreglement lokale binding Halle en 

Sint-Pieters-Leeuw. 

Het kaderbesluit Sociale Huur geeft de mogelijkheid aan steden en gemeenten om een eigen 

toewijzingsbeleid te voeren. Hierdoor kunnen gemeenten een optimale manier van toewijzen 

van sociale huurwoningen uitwerken in functie van de plaatselijke toestand. In 2012 werd er in 

gezamenlijk overleg tussen de gemeenten Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel een lokaal 

toewijzingsreglement op basis van lokale binding opgesteld.  

 

De Sociale Verhuurkantoren werkzaam te Halle en Sint-Pieters-Leeuw zullen worden 

uitgeschreven uit dit reglement. 

 

Het  aangepaste toewijzingsreglement en verslag van de intergemeentelijke woonraad van 

26 april liggen ter inzage bij het Secretariaat. 

 

 



Aan de gemeenteraad vragen wij om dit aangepast toewijzingsreglement goed te keuren. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

032 Protocolakkoord gemengde inbreuken en inbreuken op stilstaan en parkeren (in het 

kader van de nieuwe politieverordening met gemeentelijke administratieve sancties). 

Goedkeuring. 

Een protocolakkoord moet verplicht worden afgesloten tussen de procureur des Konings en 

het college van burgemeester en schepenen met betrekking tot de gemengde inbreuken en 

inbreuken op het stilstaan en parkeren.  

 

In het protocolakkoord, waarvan de Koning het wettelijke model en de modaliteiten vastlegt, 

worden de wettelijke bepalingen vermeld die nageleefd moeten worden met betrekking tot 

de procedure voor inbreuken op het stilstaan en parkeren (bv. termijnen verzending 

procesverbaal, informatie van de procureur aan de gemeente, etc.).  

 

Het protocolakkoord mag identiek zijn voor alle gemeenten van de politiezone Zennevallei. 

Het protocolakkoord wordt na goedkeuring en ondertekening bekendgemaakt op de 

gemeentelijke website. Ook zal het een verplichte bijlage vormen bij de gemeentelijke 

politieverordening. De bijlagen liggen ter inzage op het secretariaat. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

033 Vervanging van twee leden in de bestuursorganen CC Coloma. Goedkeuring. 

In de algemene vergadering van de CC Coloma zetelen 3 aangeduide raadsleden van de 

gemeente Sint-Pieters-Leeuw en 25 gebruikers/deskundigen, waaronder 20 gebruikers en 5 

deskundigen. In de raad van bestuur van de CC Coloma zetelen 13 raadsleden, 7  gebruikers 

en 5 deskundigen. 

 

Aangezien één van de leden onlangs overleed en een ander lid ontslag nam, dienen nieuwe 

leden aangesteld te worden.  

 

De  gemeenteraad neemt kennis van de  voordracht van Jos Lemaire –door Okra ter 

vervanging van André Moustie in de algemene vergadering van het CC Coloma.  

 

De gemeenteraad draagt Ruth Van Obbergen voor als deskundige voor de AV ter 

vervanging van Evi Frans. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

034 Organisatie vakantiekampen met deelnameprijs - goedkeuring. 

De jeugddienst stelt voor om tijdens de zomervakantie 2017 drie vakantiekampen te 

organiseren. 

 

De organisatie inclusief deelnameprijs wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 

gemeenteraad. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

 

 

 

 



035 Organisatie cursus circomotoriek voor ouder/kindkoppels + tarief - goedkeuring. 

De jeugddienst stelt voor een cursusreeks circomotoriek te organiseren. 

 

De cursus wordt georganiseerd voor 12 koppels (ouder+kind) in Laekelinde op volgende 

tijdstippen:  

- zondag 29 januari  

- zondag 5 februari 

- zondag 12 februari 

- zondag 19 februari 

 

Er is telkens een sessie in de voormiddag (10 u-12:30 u) voorzien voor 4-6 jarigen met ouder 

en  een sessie in de namiddag (13:30 u -16 u) voor 6-9 jarigen met ouder. 

 

Kostprijs: 1.420 euro.  

 

Voorstel deelnameprijs per koppel: 60 euro. 

 

Aan de gemeenteraad wordt de goedkeuring gevraagd over de organisatie van de cursus 

en het deelnametarief. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

036 Bijkomend punt – Motie gemeente Sint-Pieters-Leeuw over het GEN rond Brussel en 

het nieuwe vervoersplan van de NMBS. 

Gelet op artikel 22 van het gemeentedecreet dient de sp.a een bijkomend agendapunt in 

voor de gemeenteraadszitting van 24 november 2016. 

 

Momenteel voert de federale regering gesprekken met de NMBS over de nieuwe 

meerjareninvesteringsplannen en het vervoersplan 2017. Bij deze gesprekken zijn ook de 

gewestregeringen van dit land betrokken.  

 

Het vervoersplan 2017 werd reeds goedgekeurd op de raad van bestuur van de NMBS, maar 

ligt nog lang niet vast. Verschillende belanghebbenden krijgen momenteel de mogelijkheid 

tot inspraak voordat het plan bij de federale regering op tafel komt. 

 

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw onderstreept dat een performant openbaar 

vervoer een onmiskenbare impact heeft op het terugdringen van de files en dat het 

spoorvervoer daarvan de motor is. Een performant openbaar vervoer overtuigt pendelaars 

om niet langer dagelijks de auto te nemen naar het werk. Onrechtstreeks verhoogt een 

performant openbaar vervoersnetwerk dus de levenskwaliteit van mensen. De milieuhinder 

van auto’s wordt teruggedrongen, filestress wordt verminderd en de work-life balance 

ondervindt een positief effect. 

 

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw benadrukt dat voor pendelaars uit de provincie 

Vlaams-Brabant het GEN-netwerk rond Brussel hét instrument is om de trein zijn centrale rol te 

laten vervullen in het openbaar vervoer in de provincie. De verdere uitrol van het GEN rond 

Brussel dient daarom prioriteit te krijgen. Daarom roept het gemeentebestuur van 

Sint-Pieters-Leeuw alle betrokken actoren op om bij de opmaak van de nieuwe 

meerjareninvesteringsplannen en het nieuwe vervoersplan 2017 van de NMBS de 

infrastructuurwerken van het GEN-netwerk rond Brussel af te werken en op het GEN voldoende 

frequente treinen te voorzien die tegemoet komen aan de reële noden van de pendelaars 

naar en van Brussel in het station Ruisbroek in onze gemeente. 

 

 

 



Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw voegt hieraan toe dat bus en trein afdoende op 

elkaar moeten worden afgestemd. Daarom roept het gemeentebestuur van 

Sint-Pieters-Leeuw de federale en Vlaamse regeringen op om hun mobiliteitsplannen op 

elkaar af te stemmen. Bovendien vraagt het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw 

daarom de verschillende vervoersmaatschappijen om te overleggen en hun vervoersplannen 

concreet en systematisch op elkaar af te stemmen. 

 

De burgemeester wijst er ter vergadering op dat de gemeenteraad niet de gewoonte heeft 

moties over materies van bovenlokaal belang in behandeling te nemen, en verwijst naar het 

lopende initiatief van het Toekomstforum en laat de perstekst die deze week is uitgekomen, 

ronddelen. Ook het persbericht "ontwikkeling Brussels Airport" wordt aan de raadsleden 

bezorgd.  

 

Op basis van deze informatie trekt raadslid Guy Jonville de motie terug. 

 

 

Sint-Pieters-Leeuw, 30 november 2016 

 

In opdracht: 

De gemeentesecretaris      De burgemeester 

 

 

 

Walter Vastiau        Luc Deconinck 

 


