
EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW – GEWOON TOEZICHT 

 

BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 27 APRIL 2017 
 

 

OPENBARE VERGADERING 
 

001 Notulen openbare vergadering gemeenteraad 30 maart 2017. Goedkeuring. 

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

op het gemeentesecretariaat. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 
 

002 Eandis - vernieuwen openbare verlichting langs de V. Nonnemansstraat en 

Vlezenbeeklaan - goedkeuring offerte. 

De nieuwe straatverlichting met led-technologie is heden zo ver gevorderd dat deze voldoet 

aan de technische en economisch gestelde eisen. 

 

Deze nieuwe verlichting is zowel efficiënter, milieuvriendelijker als energiezuiniger dan 

traditionele verlichting. Bijkomend bestaat de mogelijkheid om de led-verlichting ’s nachts te 

dimmen. Het ligt in de bedoeling om op korte termijn het verlichtingsnet langs de hoofdassen 

van de gemeente uit te rusten met hoger omschreven led-technologie.  

 

Eandis heeft een ontwerp opgemaakt om langs de V. Nonnemansstraat en Vlezenbeeklaan 

de openbare verlichting aan te passen op de bestaande palen. Ingevolge de offerte van 

Eandis dd. 9.12.2016 belopen de kosten € 62.194,51 btw 21% incl. ten laste van de gemeente. 

 

Voor de financiering werden kredieten voorzien in het investeringsbudget van 2017 onder 

budgetcode 2017/2289007/4/0670 – raming 049 - actie 449 ten bedrage van € 700.000 

(meerdere projecten). 

 

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

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 
 

003 Eandis - vernieuwen openbare verlichting langs de Pedestraat - goedkeuring offerte. 

De nieuwe straatverlichting met led-technologie is heden zo ver gevorderd dat deze voldoet 

aan de technische en economisch gestelde eisen. 

 

Deze nieuwe verlichting is zowel efficiënter, milieuvriendelijker als energiezuiniger dan 

traditionele verlichting. Bijkomend bestaat de mogelijkheid om de led-verlichting ’s nachts te 

dimmen. Het ligt in de bedoeling om op korte termijn het verlichtingsnet langs de hoofdassen 

van de gemeente uit te rusten met hoger omschreven led-technologie.  

 

Eandis heeft een ontwerp opgemaakt om langs de Pedestraat de openbare verlichting aan 

te passen op de bestaande palen. Ingevolge de offerte van Eandis dd. 13.12.2016 belopen 

de kosten € 97.361,30 btw 21% incl. ten laste van de gemeente. 

 

Voor de financiering werden kredieten voorzien in het investeringsbudget van 2017 onder 

budgetcode 2017/2289007/4/0670 – raming 049 - actie 449 ten bedrage van € 700.000 

(meerdere projecten). 

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

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 



004 Eandis - vernieuwen openbare verlichting langs de Brusselbaan - goedkeuring offerte. 

De nieuwe straatverlichting met led-technologie is heden zo ver gevorderd dat deze voldoet 

aan de technische en economisch gestelde eisen. 

 

Deze nieuwe verlichting is zowel efficiënter, milieuvriendelijker als energiezuiniger dan 

traditionele verlichting. Bijkomend bestaat de mogelijkheid om de led-verlichting ’s nachts te 

dimmen. Het ligt in de bedoeling om op korte termijn het verlichtingsnet langs de hoofdassen 

van de gemeente uit te rusten met hoger omschreven led-technologie.  

Eandis heeft een ontwerp opgemaakt om langs de Brusselbaan de openbare verlichting aan 

te passen op de bestaande palen. Ingevolge de offerte van Eandis dd. 13.12.2016 belopen 

de kosten € 151.151,45 btw 21% incl. ten laste van de gemeente. 

 

Voor de financiering werden kredieten voorzien in het investeringsbudget van 2017 onder 

budgetcode 2017/2289007/4/0670 – raming 049 - actie 449 ten bedrage van € 700.000 

(meerdere projecten). 

 

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

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 
 

005 Onderhoudswerken - aanbrengen van bestrijkingen met slemafdichting - 

goedkeuring bestek. 

Om de levensduur van een bestaande asfaltverharding te verlengen en om de stroefheid te 

verbeteren is het nodig om een oppervlaktebehandeling toe te passen onder vorm van het 

aanbrengen van een éénlaagse bestrijking met slemlaag langsheen de August en Henry 

Detréstraat, Konijnestraat en H. Geeststraat. 

 

De technische dienst heeft hiervoor op 11 april 2017 een bestek met nr. 2017-034 opgesteld.  

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 43.640,00 excl. btw of € 52.804,40 incl. 

21% btw.  

 

De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking.  

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien onder de codes: 2016/2240007/4/0200 (raming 560 

- aktie 449) waarvan heden nog beschikbaar: € 170.971,10. 

 

2017/2240007/4/0200 (raming 560 - aktie 449) waarvan heden nog beschikbaar: € 37.500 

(budgetten eveneens dienstig voor andere onderhoudswerken). 

 

De aannemingsvoorwaarden opgenomen in het bestek alsmede de financieringswijze 

worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 
 

006 C. Leunensstraat - Collector Zuunbeek fase 2 - goedkeuring ontwerpdossier en 

raming voor aanleg RWA-leiding, overstort en lozingsconstructie. 

In het kader van de bestrijding van de wateroverlast heeft het studiebureau Arcadis, op vraag 

van het gemeentebestuur, een ontwerp opgesteld voor de aanleg van een RWA-leiding, 

overstort en lozingsconstructie langs de C. Leunensstraat.  

 

Rioolbeheerder Vivaqua verleent een gunstig advies aan het ontwerp. 

 

 



De raming voor deze kosten bedraagt 241.354,82 btw nvt. De financiering gebeurt via het 

investeringsbudget van 2017 onder budgetcode 2017/2240007/4/0319 (raming 178/actie 449). 

Het ontwerp wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van 27 april 2017. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 
 

007 Verlenging van de deelname van de gemeente aan het project ‘intergemeentelijke 

Natuur- & Landschapsploegen’ in 2017. 

Verlenging van de samenwerkingsovereenkomst ‘Intergemeentelijke Natuur- & 

Landschapsploegen’ voor de periode 2017.  

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

008 Aanpassing gemeentelijke verordening inzake het aanleggen van parkeerplaatsen 

en fietsenstallingen - Goedkeuring 

Vanuit de praktijkervaring wordt voorgesteld om enkele kleine aanpassingen aan de 

‘parkeerverordening’ door te voeren. 

 

Deze gaan over: 

- Eenduidig gebruik van de term vloeroppervlakte. 

- Creëren van bezoekersparkings bij woon- en zorgcentra. 

- Afwijkingen op de bepalingen van de verordening kunnen ook toegestaan worden 

voor gebouwen met een erfgoedwaarde ((beschermd onroerend erfgoed of op 

vastgestelde inventaris onroerend erfgoed). 

- Parkeerplaatsen of fietsenstallingen dienen nieuw te worden aangelegd, bijkomend 

bij het aantal parkeerplaatsen of fietsenstallingen die reeds aanwezig zijn en 

stedenbouwkundig vergund zijn op dit bouwperceel. 

 

Het voorstel van aanpassing werd gunstig geadviseerd door de Gecoro op 25/01/2017 en 

door de gewestelijk stedenbouwkundig (Ruimte Vlaams-Brabant) werd geen advies verleend 

binnen de wettelijke termijn waardoor aan de adviesvereiste kan worden voorbijgegaan. 

 

 Goedgekeurd met 27 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc 

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

Peeters, Nicole Billens, Gust Crabbe, Raymond Stiens, Herwig Smeets, Kim Paesmans, Ann De 

Ridder, Eddy Vanisterbeek, Guy Jonville, Jean Cornand, Annie Mathieu, Praxedes 

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

Raimondo Palermo, Eddy Longeval, Jenny Sleeuwaegen), 3 stemmen tegen (Kathleen 

D’Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans) en 0 onthoudingen 

 
 

009 e-Payment - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - goedkeuring 

Het bestuur heeft beslist om een webloket te implementeren zodat burgers op een 

gemakkelijkere manier bepaalde attesten kunnen aanvragen.  

Aangezien de aanvraag van deze attesten in onze gemeente betalend is, is het noodzakelijk 

om te voorzien in een online betalingsplatform opdat het webloket optimaal zou kunnen 

functioneren. 

 

Op 18/11/2016 heeft Fedict de nieuwe overheidsopdracht e-payment gegund.  

De opdracht bevat 2 percelen: perceel 1 betreft de terbeschikkingstelling van een beveiligd 

betaalplatform (Payment Service Provider) en perceel 2 betreft de terbeschikkingstelling van 

beveiligde online betaalmiddelen. Beide percelen werden aan Worldline gegund.  

 

Fedict treedt voor dit dossier op als opdrachtencentrale. 

 



Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd over de voorwaarden en wijze van 

vaststellen voor de opdracht “e-payment”, zijnde toetreding tot opdrachtencentrale van 

Fedict. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 
 

010 Organogram en personeelsformatie gemeentepersoneel. Goedkeuring. 

De personeelsformatie en het organogram werden vastgesteld door de gemeenteraad van 

30 juni 2016.  

 

In het voorstel van aanpassing van het organogram en personeelsformatie dat ter 

goedkeuring voorligt, wordt rekening gehouden met de uitvoering van de 

beheersovereenkomst opgesteld in het kader van de integratie gemeente / OCMW en 

goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 februari en door de OCMW-raad op 23 maart 

2017.   

 

Overeenkomstig de beheersovereenkomst worden nieuwe functies voorzien in de 

personeelsformatie van het gemeentebestuur en door het gemeentebestuur ingevuld.  

 

Naast de bestaande afdelingen Interne Zaken, Burgergerichte Zaken en Technische Zaken 

wordt een nieuwe afdeling Welzijn opgericht. In deze afdeling worden de volgende diensten 

ondergebracht: Sociale Dienst, Welzijn, Zorg, Kinderopvang en Vlaams Beleid en Integratie.  

 

Concreet betekent dit dat de dienst Vlaams Beleid en Integratie van de afdeling Interne 

zaken, de dienst Sociale Zaken & en senioren en Welzijn en de dienst Kinderopvang, beiden 

van de afdeling Burgergerichte Zaken worden gepositioneerd onder de nieuw op te richten 

afdeling Welzijn. 

 

Aan het hoofd van deze afdeling staat het afdelingshoofd Welzijn.  

 

Deze nieuwe functie wordt in de personeelsformatie voltijds in statutair verband op A-niveau, 

hogere graad en salarisschaal A4a/A4b voorzien. 

 

Het afdelingshoofd Welzijn staat onder de hiërarchische leiding van en rapporteert 

rechtstreeks aan de gemeentesecretaris.  

 

Het afdelingshoofd staat aan het hoofd van de afdeling Welzijn en zorgt voor de coördinatie 

van de diensten die behoren tot deze afdeling. Over de diensten die ressorteren onder het 

OCMW-bestuur en het desbetreffende OCMW-personeel oefent het afdelingshoofd het 

operationeel leiderschap (geen juridisch leiderschap) uit. Over de diensten die ressorteren 

onder het gemeentebestuur en het desbetreffende gemeentepersoneel oefent het 

afdelingshoofd het juridisch en operationeel  leiderschap uit. In een eerste fase blijft de dienst 

Kinderopvang onder de operationele leiding van het afdelingshoofd Burgergerichte Zaken. 

Op deze manier gaat in de aanloopperiode de door het afdelingshoofd Burgergerichte 

Zaken opgebouwde expertise en ervaring niet verloren. 

 

Het afdelingshoofd maakt deel uit van het managementteam. 

 

In het kader van de integratie gemeente / OCMW moet de dienst Informatica ook voor het 

OCMW zorgen voor de strategische en operationele ICT-dienstverlening. De integratie 

betekent een toename van het aantal gebruikers, applicaties en hardware.  

 

Daarenboven is de tendens om maximaal te informatiseren en evolueert de technologie zo 

dat de ICT-dienst in veel meer projecten betrokken wordt die voorheen geen ICT-dossiers 

waren zoals telefonie, kopieertoestellen e.d.  

 



In het ontwerp van personeelsformatie is een nieuwe functie van deskundige IT Helpdesk, 

voltijds in contractueel in verband op C/B-niveau, hogere/basisgraad en salarisschaal 

C4-C5/B1-B3 opgenomen. 

 

De laatste 2 jaar is er een verhoogde instroom van vluchtelingen. Dit legt een sterke druk op 

het Vlaamse en lokale beleid. Ter ondersteuning van de lokale overheden kende de Vlaamse 

overheid extra middelen toe om maatregelen te nemen in het kader van de 

vluchtelingenproblematiek. Voor de gemeente bedragen de extra middelen voor 2017-2018 

€ 100.201. 

 

De middelen moeten ingezet worden voor de ontwikkeling van een lokale aanpak binnen 

twee beleidsprioriteiten 

- het opnemen van de lokale regie inzake de vluchtelingenproblematiek 

- het versterken van het lokale aanbod. 

 

Als regisseur van het lokale integratiebeleid is de integratiedienst het best geplaatst om een 

geïntegreerde aanpak uit te werken: begeleiding bij de zoektocht naar een woonst, 

gezinsondersteuning, inburgering integratie, tewerkstelling, … 

 

In het ontwerp van personeelsformatie is een nieuwe functie van projectmedewerker 

vluchtelingen, voltijds in contractueel verband (tot einde subsidiëring) op B-niveau, 

basisgraad en salarisschaal B1-B3 te voorzien. 

 

Per 1 januari 2017 worden de maaltijden van de kinderdagverblijven bereid door de centrale 

keuken van het WZC De Zilverlinde van het OCMW. In de huidige personeelsformatie zijn 1,5 

voltijdse equivalenten technische beambten (keukenhulp) in contractueel verband voorzien 

die kunnen worden geschrapt. 

 

In vergelijking met de personeelsformatie vastgesteld door de gemeenteraad van 30 juni 2016 

resulteert de aanpassing in een stijging met 1,5 voltijdse equivalenten (VE). 

 

De nieuwe functies die in contractueel verband worden voorzien zijn: 

 deskundige IT Helpdesk (1VE) 

 projectmedewerker vluchtelingen (1VE) (tot einde subsidiëring). 

 

De nieuwe functie die in statutair verband wordt voorzien is het afdelingshoofd Welzijn (1VE). 

 

De contractuele functie van keukenhulp kinderdagverblijven (1,5VE) wordt geschrapt. 

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het organogram en de personeelsformatie vast 

te stellen en derhalve goed te keuren. 

 

 Goedgekeurd met 22 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc 

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

Peeters, Nicole Billens, Gust Crabbe, Raymond Stiens, Herwig Smeets, Kim Paesmans, Ann De 

Ridder, Eddy Vanisterbeek, 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 

 
 

011 Globaal preventieplan in het kader van moederschapsbescherming 

Goedkeuring aanpassing 

De gemeenteraad keurde op 18 december 2014 het globaal preventieplan in het kader van 

moederschapsbescherming voor de personeelsleden tewerkgesteld in de opvang van 

kinderen jonger dan 6 jaar of tewerkgesteld voor de schoonmaak in gebouwen goed. 

 



Uit de medische literatuur blijkt dat de biologische agentia het Cytomegalovirus, afgekort 

CMV, in principe geen risico is voor een baby die borstvoeding krijgt, tenzij dit prematuur is of 

een immuunstoornis heeft.  

 

Dit betekent dat het zwanger personeelslid dat frequent en intensief in contact komt met 

kinderen jonger dan 6 jaar en niet immuun is tegen CMV, en aan wie geen aangepast werk 

kan worden aangeboden, voortaan enkel tijdens de zwangerschap van het werk zal worden 

verwijderd. 

 

Tijdens borstvoeding is verwijdering enkel mogelijk bij een prematuur kind, een kind met een 

lage immuniteit of een kind met een zeer laag geboortegewicht. 

 

Op basis hiervan is een richtlijn opgemaakt Co-Prev (sectororganisatie van de Belgische 

Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk), voor het onderwijs.  

 

Medex, bevoegd voor de vastbenoemde personeelsleden onderwijs,  keurt de aanvragen 

borstvoedingsverlof niet meer goed voor CMV negatieve moeders. 

 

De mutualiteiten daarentegen  keuren meestal dergelijke aanvragen ten onrechte goed.  

 

Om de discrepantie weg te werken tussen de vastbenoemde en tijdelijke personeelsleden 

wordt voorgesteld om het moederschapsbeleid aan te passen. Tijdens borstvoeding is 

verwijdering enkel nog mogelijk bij een prematuur kind, een kind met een lage immuniteit of 

een kind met een zeer laag geboortegewicht. 

 

Voor wat de maatregelen tijdens zwangerschapsverlof en borstvoeding voor de statutaire 

personeelsleden betreft moet in plaats van artikel 260, § 7 worden verwezen naar artikel 260, § 

5 van de rechtspositieregeling. 

 

Het dossier werd op 24 maart 2017 aan het Bijzonder Comité gemeente/OCMW en het 

Afzonderlijk Bijzonder Overleg- en Onderhandelingscomité Onderwijs voorgelegd.  

Op 26 april 2017 wordt het dossier voorgelegd aan de commissie Personeelsbeleid, 

Administratieve en Bestuurlijke organisatie. 

 

De gecoördineerde versie van het  globaal preventieplan zal als bijlage 9 aan het 

arbeidsreglement worden toegevoegd. 

 

Aan de gemeenteraad wordt de aanpassing van het globaal preventieplan in die zin ter 

goedkeuring voorgelegd. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 
 

012 Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting cvba - voordracht 

kandidaat-bestuurder in de Raad van Bestuur. 

Het mandaat van de bestuurder van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting 

cvba, mevrouw Greta Cochez, eindigt met de algemene vergadering van 19 mei 2017. 

 

Vanuit de gemeente Sint-Pieters-Leeuw zetelt er niemand in de Raad van Bestuur. Nochtans 

telt Sint-Pieters-Leeuw de meeste sociale huurwoongelegenheden van het patrimonium van 

de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting cvba en de maatschappelijke zetel is in 

Sint-Pieters-Leeuw gelegen. 

 

 

 



Het bijzonder Comité van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting cvba draagt 

unaniem de gemeente Sint-Pieters-Leeuw voor om een kandidaat bestuurder naar voor te 

schuiven. 

 

 Bij geheime stemming: 

Met 17 stemmen voor, 8 stemmen tegen, 2 onthoudingen en 3 blanco stemmen: 

Mevrouw Marleen De Kegel, schepen, Postweg 217 A te 1602 Vlezenbeek aan te duiden als 

kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur van de Gewestelijke Maatschappij voor 

Volkshuisvesting cvba. 

 
 

013 Finilek - Vaststelling van mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente mbt 

de agendapunten van de jaarvergadering op 16 juni 2017. Goedkeuring. 

De oproepingsbrief van 21 maart 2017 bevat de agenda van de jaarvergadering van Finilek, 

en omvat volgende agendapunten: 

 

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016. 

2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2016. 

3. Goedkeuring van de jaarrekening 2016 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en 

toelichting). 

4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor. 

5. Statutaire benoemingen. 

6. Statutaire mededelingen. 

 

De vertegenwoordiger van de gemeente op de jaarvergadering van Finilek op 16 juni 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 

Finilek goedgekeurd 

 
 

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

mbt de agendapunten van de statutaire gewone algemene vergadering op 21 juni 

2017. 

De oproepingsbrief van 27 maart 2017 bevat de agenda van de statutaire gewone 

algemene vergadering van Haviland, en omvat volgende agendapunten: 

 

1. Notulen van de buitengewone algemene vergadering van 26 april: goedkeuring (een 

exemplaar van deze notulen werd per brief aan de deelnemers bezorgd). 

2. Verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2016. 

3. Jaarrekening 2016 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2016, het 

voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 44). 

4. Verslag van de raad van bestuur: goedkeuring (art. 40). 

5. Verslag van de commissaris over het 51ste maatschappelijk dienstjaar: goedkeuring 

(art. 40). 

6. Bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris (art. 40). 

7. Vaststelling resultaatsbestemming (art. 45). 

8. Vaststelling bijdrage vanwege de houders van A- en B-aandelen in de werkingskosten 

(art. 15). 

9. Varia. 

 

De vertegenwoordiger van de gemeente op de statutaire gewone algemene vergadering 

van Haviland op 21 juni 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 Opvolging delegatiebevoegdheid ‘Vaststellen retributies door college’ - 

kennisgeving. 

Bij gemeenteraadsbeslissing van 28.03.2013 werd delegatie verleend aan het college van 

burgemeester en schepenen voor het vaststellen van de tarieven van de retributies voor in de 

tijd beperkte activiteiten en prestaties tot maximaal € 50,00 per persoon / per activiteit. 

 

Een overzicht voor de periode april 2016 tot april 2017 wordt ter kennisgeving voorgelegd. Het 

dossier ligt ter inzage op het gemeentesecretariaat. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 
 

016 Goedkeuring statuten en huishoudelijk reglement van ‘Leeuw Mondiaal’. 

De 'Sustainable Development Goals' (SDG's) of 'Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen' 

werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 

september 2015. Ze zijn de opvolgers van de Millenniumdoelstellingen, met dit fundamentele 

verschil dat ze niet meer uitgaan van de klassieke Noord-Zuid indeling.  

 

De tegenstelling verdwijnt. Vandaag spreken we van Mondiaal Beleid. Hiervoor worden de 

statuten en het huishoudelijk reglement van de actuele GROS aangepast. Ter inzage op het 

gemeentesecretariaat: het ontwerp van de statuten, het ontwerp van het huishoudelijk 

reglement, en een nota met duiding over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. 

 

We vragen aan de gemeenteraad om de statuten en het huishoudelijk reglement van ‘Leeuw 

Mondiaal’ goed te keuren. 

 

 Goedgekeurd met 29 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc 

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

Peeters, Nicole Billens, Gust Crabbe, Raymond Stiens, Herwig Smeets, Kim Paesmans, Ann De 

Ridder, Eddy Vanisterbeek, 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 

 
 

017 Bepalen plaatsen knekelputten op de begraafplaatsen in Zuun en in Vlezenbeek 

ingevolge de geplande ontknekelingen in 2017 (april-mei) 

In zitting van het college van 7/9/2015 en van 14/12/2015 is bepaald dat het 

gemeentebestuur zou overgaan tot het ontruimen / ontknekelen van een aantal percelen op 

de begraafplaatsen van Zuun en Vlezenbeek. De nodige bekendmakingen werden een jaar 

lang aangeplakt zoals decretaal bepaald. De opdracht werd gegund door het college in 

zitting van 6/2/2017. Deze werken zullen effectief aanvangen in april – mei 2017.  

 

Het hoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om de plaats van de knekelputten te 

bepalen om de stoffelijke overblijfselen in te verzamelen omdat de gemeenteraad beslist over 

de bestemming van de stoffelijke resten.  

 

Om verplaatsingen van de stoffelijke resten tot en minimum te beperken, wordt voorgesteld 

de plaats van de knekelputten als volgt te bepalen: 

- op de begraafplaats van Zuun: op perk 5 (dit wordt ontknekeld). 

- op de begraafplaats van Vlezenbeek: op perk 1 (wordt ook ontknekeld). 

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de goedkeuring te geven aan de bepaling van de 

beide plaatsen voor deze knekelputten.  

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 



018 Reglement eetkramen StraPatZen. Goedkeuring. 

Tijdens  StraPatZen kunnen bezoekers eten en drinken kopen bij de eet- en drankstanden. In 

de mate van het mogelijke worden mensen uit de eigen streek aangesproken om een kraam 

uit te baten en drankjes en gerechtjes aan te bieden uit de wereldkeuken.  

 

Er wordt geen vast standgeld gevraagd. De dranken en gerechtjes worden betaald met 

StraPatZenmunten die op een centrale plaats gekocht kunnen worden. Achteraf ruilen de 

kraamuitbaters de munten in bij de gemeente. Zij staan een deel van hun inkomsten – in 

verhouding tot wat ze hebben verkocht -  af aan de organisatie. Dit is immers een win-win 

situatie voor de organisatie (gemeente) en de kramers.  

 

Het reglement werd aangepast. De maximale bijdrage werd begrensd tot 19% i.p.v. 30%. De 

simulatie voor 2016 toont aan dat deze aanpassing 679,16 euro minder inkomsten zou 

binnenbrengen. De reden van het voorstel tot aanpassing is om de standjes gemotiveerd te 

houden aan ons evenement deel te nemen en voldoende porties te voorzien. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit reglement goed te keuren. 

 

Het dossier ligt ter inzage op het gemeentesecretariaat. 

 

 Goedgekeurd met 29 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc 

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

Peeters, Nicole Billens, Gust Crabbe, Raymond Stiens, Herwig Smeets, Kim Paesmans, Ann De 

Ridder, Eddy Vanisterbeek, 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), 0 

stemmen tegen en 1 onthouding (Eddy Longeval) 

 

 

Sint-Pieters-Leeuw, 3 mei 2017 

 

In opdracht: 

De gemeentesecretaris, wnd.      De burgemeester 

 

 

 

Marina Bosmans        Luc Deconinck 

 


