
EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW – GEWOON TOEZICHT 

 

BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 23 FEBRUARI 2017 
 

 

OPENBARE VERGADERING 

 

001 Notulen openbare vergadering gemeenteraad 26 januari 2017. Goedkeuring. 

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

op het gemeentesecretariaat. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

002 Verlenging tijdelijke verhindering raadslid Hilde Van Impe + verlenging vervanging 

door Ann De Ridder. Kennisgeving. 

Verlenging tijdelijke verhindering om medische redenen van gemeenteraadslid Hilde Van 

Impe, van 1 februari 2017 tot en met 30 april 2017, om haar mandaat als gemeenteraadslid uit 

te oefenen. Verlenging vervanging door Ann De Ridder. 

 

Bij haar schrijven was een medisch attest toegevoegd dat minder dan 15 dagen oud was. 

 

Aan de raad wordt voorgesteld hiervan kennis te nemen. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

003 Verbouwing Molenborre: goedkeuren wijze van gunnen en vaststellen voorwaarden. 

Aan de gemeenteraad wordt het bestek voor de verbouwing van de Molenborre tot 

gemeenteschool ter goedkeuring voorgelegd.  

 

Dit project is een promotiebouwdossier dat zal worden gegund via een open 

offerteaanvraag. 

 

De raming bedraagt 663.160,43 euro, btw incl. 

 

 Goedgekeurd 25 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, Raymond Stiens, Herwig Smeets, Kim 

Paesmans, Ann De Ridder, Guy Jonville, Jean Cornand, Annie Mathieu, Georgios Karamanis, 

Lydie De Smet, Michel Miedzinski, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Jenny Sleeuwaegen), 

3 stemmen tegen (Kathleen D’Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans) en 0 

onthoudingen 

 

 

004 Heraanleg voetbalvelden Vlezenbeek - goedkeuren wijze van gunnen en vaststellen 

voorwaarden opdracht. 

Aan de gemeenteraad wordt het bestek voor de heraanleg van beide voetbalvelden van 

Vlezenbeek ter goedkeuring voorgelegd. 

 

De kostprijs wordt geraamd op 150.000 euro, inclusief btw. 

 

De opdracht zal worden gegund via een open aanbesteding. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 



005 Leveren en plaatsen van nieuwe vloerbekleding in CC Coloma - goedkeuring bestek. 

In het kader van de opdracht “Leveren en plaatsen van nieuwe vloerbekleding in CC 

Coloma” werd een bestek met nr. 2017-009 opgesteld door de Technische dienst.  

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 33.057,85 excl. btw of € 40.000,00 incl. 

21% btw. Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op 

budgetcode 2210007/3/0709 (actie 2017140449/2017141293). 

 

Bestek ter inzage op het gemeentesecretariaat. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

006 Onderhoudswerken aan bitumineuze verhardingen aan verschillende buurtwegen - 

dienstjaar 2017 - goedkeuring bestek. 

Aanstellen van een aannemer voor het uitvoeren van onderhoudswerken aan buurtwegen 

met KWS verharding (asfalt) met een mogelijke optie tot verlenging voor max. 3 dienstjaren: 

2018, 2019 en 2020.  

 

Gunning bij wijze van open aanbesteding. 

 

Het maximale bestelbedrag voor de basisopdracht (2017) bedraagt € 465.000 incl. 21% btw. 

Kredieten zijn voorzien in het investeringsbudget van 2017 onder budgetcode 2240007/0200 

(actie 2017140449/2017140559). De uitvoering van opdrachten is beperkt tot het beschikbaar 

budget per dienstjaar.  

 

Bestek en raming ter inzage op het gemeentesecretariaat. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

007 Wijziging meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint Lutgardis: goedkeuring. 

Kerkfabriek Sint Lutgardis heeft een wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 ingediend voor 

een extra investeringsuitgave van 82.250 euro waarvoor een gemeentelijke 

investeringstoelage gevraagd wordt. De uitgaven dienen voor de herstelling van betonrot 

aan de gevels van het kerkgebouw. 

 

 

Investerings- 

ontvangsten 

(bedrag na laatste 

goedgekeurd MJP) verhoging verlaging 

nieuw 

bedrag in 

gewijzigd 

MJP 

2014 20 000,00     20 000,00 

2015 20 000,00     20 000,00 

2016 10 000,00     10 000,00 

2017 15 000,00 82 250,00   97 250,00 

2018 0,00     0,00 

2019 0,00     0,00 

totaal 65 000,00 82 250,00 0,00 147 250,00 

     

     



 

investeringsuitgaven 

(bedrag na laatste 

goedgekeurd MJP) verhoging verlaging 

nieuw 

bedrag in 

gewijzigd 

MJP 

2014 20 000,00     20 000,00 

2015 20 000,00     20 000,00 

2016 10 000,00     10 000,00 

2017 15 000,00 82 250,00   97 250,00 

2018 0,00     0,00 

2019 0,00     0,00 

totaal 65 000,00 82 250,00   147 250,00 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 van de 

kerkfabriek Sint Lutgardis goed te keuren. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

008 Budgetwijziging 2017 kerkfabriek Sint Lutgardis: aktename. 

Exploitatieontvangsten: 5.481,78 euro 

Exploitatie-uitgaven: 16.242,29 euro 

Investeringsontvangsten: 126.289,41 euro 

Investeringsuitgaven: 126.289,41 euro 

 

Het exploitatie-overschot in de budgetwijziging 2017 bedraagt: 0,00 euro. 

Het investeringsoverschot in de budgetwijziging 2017 bedraagt: 0,00 euro. 

 

Exploitatietoelage (gewone gemeentelijke toelage) 804,37 euro 

Investeringstoelage (buitengewone gemeentelijke toelage) 126.289,41 euro 

 

De investeringstoelage bestaat uit het saldo van de toelagen (29.039,41 euro) die werden 

ingeschreven in vorige jaren van het MJP, maar die toen niet werden opgebruikt.   

 

Deze investeringstoelage moet niet opnieuw worden ingeschreven in het gemeentebudget 

omdat de saldi van investeringsbudgetten jaarlijks worden overgedragen.  

 

Verder werd er voor 2017 in het vorige meerjarenplan al 15.000 euro voorzien en wordt er in 

een nieuwe meerjarenplanwijziging nog 82.250 euro extra aangevraagd. 

 

Deze budgetwijziging van kerkfabriek Sint Lutgardis past in het gewijzigde meerjarenplan dat 

eerder in deze zitting behandeld werd. 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld akte te nemen van de budgetwijziging 2017 indien 

het meerjarenplan ook werd goedgekeurd. 

 

 Met algemene stemmen – aktename 

 

 

009 Wijziging beheersovereenkomst OCMW en gemeente. Goedkeuring. 

De gemeenteraad keurde in zitting van 29 oktober 2015 de beheersovereenkomst 

gemeente-OCMW goed.  

 

Ingevolge de pensionering van de financieel beheerder van het OCMW met ingang van 1 

mei 2017 is het nodig de beheersovereenkomst aan te passen om de aanstelling van een 

gemeenschappelijk financieel beheerder mogelijk te maken.  



Tegelijk wordt de tekst van de beheersovereenkomst geactualiseerd en aangepast in 

overeenstemming met de evoluties die zich sinds het najaar 2015 hebben voorgedaan. 

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de gewijzigde beheersovereenkomst goed te 

keuren. Ook aan de raad voor maatschappelijk welzijn zal worden gevraagd de gewijzigde 

beheersovereenkomst goed te keuren. 

 

 Goedgekeurd met 21 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, Raymond Stiens, Herwig Smeets, Kim 

Paesmans, Ann De Ridder, Kathleen D’Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, Guy 

Jonville, Jenny Sleeuwaegen), 7 stemmen tegen (Jean Cornand, Annie Mathieu, Georgios 

Karamanis, Lydie De Smet, Michel Miedzinski, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo) en 0 

onthoudingen 

 

 

010 Aanstelling van de financieel beheerder om met ingang van 1 mei 2017 tegelijk het 

ambt van financieel beheerder van het OCMW uit te oefenen. Goedkeuring. 

Er moet met ingang van 1 mei 2017 voorzien worden in de invulling van de functie van 

financieel beheerder van het OCMW. Hiervoor wordt gekozen gebruik te maken van de 

decretale mogelijkheid om te werken met één titularis voor gemeente en OCMW.  

 

Aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld om de 

financieel beheerder van de gemeente, mevrouw Cindy Van Driessche, met ingang van 1 

mei 2017 aan te stellen om tegelijkertijd het ambt van financieel beheerder van het openbaar 

centrum voor maatschappelijk welzijn te laten uitoefenen. 

 

 Bij geheime stemming: 

Goedgekeurd met 27 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen en 1 blanco stem 

 

 

011 Oprichting Intradura opdrachthoudende vereniging. Goedkeuring. 

Definitief voorstel met betrekking tot de oprichting van Intradura opdrachthoudende 

vereniging (afvalintercommunale). 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

012 Intradura opdrachthoudende vereniging - voordracht kandidaat-bestuurder in de 

raad van bestuur. Goedkeuring. 

Ingevolge de oprichting van de afvalintercommunale Intradura opdrachthoudende 

vereniging is het noodzakelijk dat de gemeenteraad overgaat tot de aanduiding van een 

kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging. 

 

 Bij geheime stemming: 

Met 20 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 3 onthoudingen en 5 blanco stemmen: 

De heer Gunther Coppens, schepen, Postweg 122 te 1602 Vlezenbeek, wordt voorgedragen 

als kandidaat-bestuurder van Intradura opdrachthoudende vereniging, voor de duur van 6 

jaar. 

 

 

013 Intradura opdrachthoudende vereniging - voordracht kandidaat-bestuurder met 

raadgevende stem in de raad van bestuur. Goedkeuring. 

Ingevolge de oprichting van de afvalintercommunale Intradura opdrachthoudende 

vereniging kan men een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem in de raad van 

bestuur van de opdrachthoudende vereniging aanduiden. 

 



Deze persoon dient een raadslid te zijn die verkozen is op een lijst waarvan geen enkele 

verkozen deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen. 

 

 Bij geheime stemming: 

Met 22 stemmen, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen en 6 blanco stemmen 

De heer Guy Jonville, raadslid, Brusselbaan 475 A te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, wordt 

voorgedragen als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem van Intradura 

opdrachthoudende vereniging, voor de duur van 6 jaar. 

 

 

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

mbt de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering op 26 april 

2017. Statutenwijziging. Goedkeuring. 

De oproepingsbrief van 17 januari 2017 bevat de agenda van de buitengewone algemene 

vergadering van Haviland, en omvat volgende agendapunten: 

 

1. Notulen van de buitengewone algemene vergadering 14 december 2016: 

goedkeuring. 

2. Statutenwijziging: goedkeuring. 

3. Verlenen volmacht aan notaris Frederika Lens om over te gaan tot de coördinatie van 

de statuten: goedkeuring. 

4. Toetreding OCMW (art. 8): goedkeuring. 

 

De vertegenwoordiger van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van 

Haviland op 26 april 2017 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 

 

 

015 Wassen en onderhoud van werkkleding en ander linnen - vaststellen lastvoorwaarden 

en wijze van gunnen. Goedkeuring. 

Aan de gemeenteraad wordt het bestek voor onderhoud en wassen van de werkkleding en 

ander linnen ter goedkeuring voorgelegd. De opdracht wordt gegund via de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De totale uitgave wordt geraamd op € 

25.000 voor 1 jaar en 3 verlengingen van een jaar en is voorzien in het exploitatiebudget van 

2017 en de volgende jaren. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

016 Algemene realisatie gemeentemagazine - vaststellen voorwaarden en wijze van 

gunnen. 

Aan de gemeenteraad wordt het bestek voor de opdracht “Algemene realisatie 

gemeentemagazine” ter goedkeuring voorgelegd. 

 

Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag. 

 

De raming bedraagt € 300.000 incl. BTW voor 4 jaar en wordt opgesplitst in 2 percelen: 

- Perceel 1: redactie en copywriting 

- Perceel 2: vormgeving, druk en bedeling 

 

Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. 

 

 

 



Kredieten zijn voorzien in  het exploitatiebudget van 2017 en de volgende jaren. 

 

 Goedgekeurd met 21 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, Raymond Stiens, Herwig Smeets, Kim 

Paesmans, Ann De Ridder, Kathleen D’Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, Guy 

Jonville, Jenny Sleeuwaegen), 7 stemmen tegen (Jean Cornand, Annie Mathieu, Georgios 

Karamanis, Lydie De Smet, Michel Miedzinski, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo) en 0 

onthoudingen 

 

 

017 Erfpacht voormalig gemeentehuis Vlezenbeek - vaststellen voorwaarden. 

Goedkeuring. 

Op 26 mei 2016 besloot de gemeenteraad principieel om het perceel grond met gebouw 

(voormalig gemeentehuis van Vlezenbeek), gelegen te Gemeenteplein 1, 1602 Vlezenbeek in 

erfpacht te geven. Tijdens de eerste procedure heeft de laatste kandidaat echter laten 

weten dat zij zich terugtrekken. 

 

Na overleg met de stuurgroep wordt er voorgesteld om een tweede procedure te 

organiseren.  

 

Hierbij wordt de mogelijke bestemming verruimd: alle bestemmingen die in het RUP 

Vlezenbeek zijn bepaald, zullen toegelaten zijn. Voor het overige zijn er geen grote 

wijzigingen. 

 

 Goedgekeurd met 21 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, Raymond Stiens, Herwig Smeets, Kim 

Paesmans, Ann De Ridder, Kathleen D’Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, Guy 

Jonville, Jenny Sleeuwaegen), 7 stemmen tegen (Jean Cornand, Annie Mathieu, Georgios 

Karamanis, Lydie De Smet, Michel Miedzinski, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo) en 0 

onthoudingen 

 

 

018 Ophalen en bewaren van gevonden en achtergelaten fietsen - vaststellen 

voorwaarden en wijze van gunnen. Goedkeuring. 

Aan de gemeenteraad wordt het bestek voor het ophalen en bewaren van gevonden en 

achtergelaten fietsen voorgelegd. 

 

De opdracht zal worden gegund via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

 

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw zal optreden als aankoopcentrale voor de gemeente 

Beersel en de stad Halle. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

019 Ophalen textiel via straatcontainers & huis-aan-huis: intrekken punt gemeenteraad 

november 2016 

Op 24 november 2016 keurde de gemeenteraad de voorwaarden en de wijze van gunning 

goed voor de overheidsopdracht voor het ophalen van textiel via straatcontainers & 

huis-aan-huis. 

 

 

 

 



Gelet op de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid bij de Raad van 

State tegen deze beslissing wordt voorgesteld om deze beslissing in te trekken en de 

overheidsopdracht te stoppen, zonder negatieve erkenning, maar teneinde 

rechtsonzekerheid te vermijden. 

 

Er zal worden teruggekomen naar de gemeenteraad met een nieuw voorstel. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

020 Woonbeleidsvisie: doelstellingen en actieplan. Goedkeuring. 

Eén van de kerntaken van een Intergemeentelijke Samenwerking Woonbeleid betreft de 

opmaak van een gemeentelijke beleidsvisie op wonen.  

 

Na de woonanalyse en de woonmissie en woonvisie maakte de IGS Woonbeleid Zennevallei, 

in samenwerking met de gemeente en het OCMW, een nota op van doelstellingen en een 

prioriteitenlijst van acties.  

 

Deze nota, die ter inzage ligt op het secretariaat, geeft weer waarop het woonbeleid in 

Sint-Pieters-Leeuw zich de komende jaren kan focussen en werd goedgekeurd door de 

Woonraad van Sint-Pieters-Leeuw op 26/10/2016. Wij vragen de goedkeuring van deze nota 

aan de gemeenteraad. 

 

 Goedgekeurd met 17 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, Raymond Stiens, Herwig Smeets, Kim 

Paesmans, Ann De Ridder, Jenny Sleeuwaegen), 7 stemmen tegen (Jean Cornand, Annie 

Mathieu, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Michel Miedzinski, Godefroid Pirsoul, Raimondo 

Palermo) en 4 onthoudingen (Kathleen D’Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, Guy 

Jonville) 

 

 

021 Aanpassing reglement leegstandsregister en reglement heffing op leegstand. 

Goedkeuring. 

Sinds 01 januari 2014 voert de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een beleid tegen leegstand van 

gebouwen en woningen en dit op basis van de bepalingen in het Grond- en Pandendecreet.  

Het Vlaams decreet van 14/10/2016, waarin leegstand een volledige gemeentelijke 

bevoegdheid wordt, trad in werking op 23 december 2016.  

 

Zo zijn de meeste artikelen in het Decreet grond -en pandenbeleid die de 

leegstandsinventarisatie en leegstandsheffing regelen, met uitzondering van artikel 2.2.6, 

geschrapt.  

 

Gezien deze wijzigingen dringt een aanpassing van het huidig gemeentelijk leegstandsregister 

zich op.  

 

We vragen de gemeenteraad om dit aangepast reglement, dat ter inzage ligt op het 

secretariaat, goed te keuren. 

 

 Goedgekeurd met 25 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, Raymond Stiens, Herwig Smeets, Kim 

Paesmans, Ann De Ridder, Guy Jonville, Jean Cornand, Annie Mathieu, Georgios Karamanis, 

Lydie De Smet, Michel Miedzinski, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Jenny Sleeuwaegen), 

0 stemmen tegen en 3 onthoudingen (Kathleen D’Herde, Joseph Van Cutsem, Alain 

Carremans) 

 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1027629&param=informatie&ref=search&AVIDS=


022 Domstraat te 1602 Vlezenbeek: definitieve beslissing straatnaamwijziging van het 

gedeelte van deze straat met de huidige huisnummers 1 tot en met 19A in “Jozef 

Sluysstraat” en nieuwe nummering daarvan - goedkeuring. 

De dienst Mobiliteit heeft aan het college van burgemeester en schepenen van 8/2/2016 

voorgesteld welke straatnaamwijzigingen er in fase 1 in onze gemeente zouden worden 

aangepakt en het college heeft zich akkoord verklaard met het voorstel van deze dienst. 

 

Het college van burgemeester en schepenen nam in zitting van 26/09/2016 kennis van de 

nieuwe naam Kutsemveld voor het gedeelte van de huidige Domstraat met de huisnummers 

1 tot en met 19A op het grondgebied van 1602 Vlezenbeek.  

 

Op 27 oktober 2016 nam de gemeenteraad de princiepsbeslissing tot voormelde 

straatnaamwijzing en een openbaar onderzoek werd ingesteld.  

 

Tijdens het nog lopend openbaar onderzoek bleek dat er van de bewoners veel weerstand 

kwam tegen deze princiepsbeslissing en in zitting van 12/12/2016 besliste het college van 

burgemeester en schepenen een brief te sturen naar de Werkgroep Streek- en Volkskunde om 

hen in kennis te stellen van deze weerstand en met de vraag of de werkgroep zich kon vinden 

in de suggestie “Jozef Sluysstraat”, verwijzend naar de ereburger die vele jaren in deze straat 

heeft gewoond.   

 

De werkgroep zag hierin geen bezwaar en ook de Cultuurraad gaf gunstig advies aan de 

nieuwe straatnaam “Jozef Sluysstraat”. Een nieuw openbaar onderzoek werd ingesteld vanaf 

17 januari 2017 en wordt afgesloten op 16 februari 2017. 

 

Aan de gemeenteraad wordt nu de definitieve beslissing ter goedkeuring voorgelegd. 

 

Het volledige dossier ligt ter inzage op het secretariaat + elektronische versie is in dit 

agendapunt toegevoegd. 

 

 Goedgekeurd met 25 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, Raymond Stiens, Herwig Smeets, Kim 

Paesmans, Ann De Ridder, Guy Jonville, Jean Cornand, Annie Mathieu, Georgios Karamanis, 

Lydie De Smet, Michel Miedzinski, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Jenny Sleeuwaegen), 

3 stemmen tegen (Kathleen D’Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans) en 0 

onthoudingen 

 

 

023 Groepsopvang samenwerkende onthaalouders A. Van Cotthemstraat - heropening 

indieningsdatum kandidatuurstellingen - kennisgeving. 

Door de gemeenteraad werd in zitting van 24 maart 2016 beslist om een gedeelte van het 

gebouw aan de A. Van Cotthemstraat ter beschikking te stellen aan 2 samenwerkende 

onthaalouders.  

 

In zitting van 26 mei 2016 werd beslist een open oproep te doen tot kandidaat-onthaalouders 

voor dit project, met als uiterste indieningsdatum kandidaturen 12/8/2016.  

 

De dienst ontving 6 kandidaturen. Na infoverstrekking en screening bleef er slechts 1 

kandidaat voor het initiatief over. 

 

Intussen kwamen er nog 3 spontane kandidaturen binnen.  

 

Aan het college werd in zitting van 23 januari 2017 gevraagd of deze kandidaten mee in 

aanmerking mochten worden genomen voor  het project en of ze conform de afgesproken 

selectieprocedure mochten worden gescreend. 

 



Aan de gemeenteraad geven we kennis van de voortgang van dit dossier. 

 

 Goedgekeurd met 24 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, Raymond Stiens, Herwig Smeets, Kim 

Paesmans, Ann De Ridder, Jean Cornand, Annie Mathieu, Georgios Karamanis, Lydie De 

Smet, Michel Miedzinski, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Jenny Sleeuwaegen), 4 

stemmen tegen (Kathleen D’Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, Guy Jonville) en 0 

onthoudingen 

 

 

Sint-Pieters-Leeuw, 27 februari 2017 

 

In opdracht: 

De gemeentesecretaris      De burgemeester 

 

 

 

Walter Vastiau        Luc Deconinck 

 


