
EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW – GEWOON TOEZICHT 

 

BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD WOENSDAG 24 MEI 2017 
 

 

OPENBARE VERGADERING 

 

001 Notulen openbare vergadering gemeenteraad 27 april 2017 - goedkeuring. 

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

op het gemeentesecretariaat. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

002 Ontslagaanvaarding van een gemeenteraadslid. Kennisgeving. 

Via brief dd 3 mei 2017 dient gemeenteraadslid Hilde Van Impe haar ontslag in. Aan de 

gemeenteraad wordt gevraagd hiervan kennis te nemen. 

 

 Met algemene stemmen – kennisgenomen 

 

 

003 Verzaking gemeenteraadslid Ann De Ridder. Kennisgeving. 

Ingevolge de ontslagaanvaarding van gemeenteraadslid Hilde Van Impe wordt aan de 

gemeenteraad voorgesteld om over te gaan tot de installatie van een opvolgend 

gemeenteraadslid. Tot de opvolging van een gemeenteraadslid moet steeds de eerste 

opvolger van zijn lijst worden opgeroepen. De eerste opvolger op de lijst waarop mevrouw 

Hilde Van Impe is verkozen is mevrouw Ann De Ridder. 

 

Mevrouw Ann De Ridder heeft via brief dd 11 mei 2017 laten weten dat zij zal verzaken aan het 

mandaat van gemeenteraadslid als eerste opvolger. 

 

 Met algemene stemmen – kennisgenomen 

 

 

004 Onderzoek naar de geloofsbrieven van een opvolgend gemeenteraadslid. 

Goedkeuring. 

Ingevolge de ontslagaanvaarding van gemeenteraadslid Hilde Van Impe wordt aan de 

gemeenteraad voorgesteld om over te gaan tot de installatie van een opvolgend 

gemeenteraadslid, en in het bijzonder de geloofsbrieven van het opvolgend 

gemeenteraadslid goed te keuren. 

 

Mevrouw Ann De Ridder, eerste opvolger, zal verzaken aan het mandaat van 

gemeenteraadslid. Mevrouw Fatma Balkis, tweede opvolger, zal het mandaat van 

gemeenteraadslid aanvaarden. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

005 Eedaflegging opvolgend gemeenteraadslid. Aktename. 

Ingevolge de aanstelling van mevrouw Fatma Balkis als opvolgend gemeenteraadslid, ter 

vervanging van mevrouw Hilde Van Impe, 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 – aktename 



006 Wijziging vertegenwoordiger in de gemeenteraadscommissies ingevolge ontslag 

gemeenteraadslid. Kennisgeving. 

Ingevolge de ontslagaanvaarding van gemeenteraadslid Hilde Van Impe dient zij te worden 

vervangen in de gemeenteraadscommissies. 

 

 Met algemene stemmen – kennisgenomen 

 

 

007 Aanduiding van een voorzitter van de gemeenteraadscommissie personeelsbeleid, 

administratieve en bestuurlijke organisatie, incl. toezicht en afstemming 

intergemeentelijke organisaties en externe verzelfstandigde agentschappen. 

Goedkeuring. 

Ingevolge de ontslagaanvaarding van gemeenteraadslid Hilde Van Impe dient zij te worden 

vervangen als voorzitter in de gemeenteraadscommissie personeelsbeleid, administratieve en 

bestuurlijke organisatie, incl. toezicht en afstemming intergemeentelijke organisaties en 

externe verzelfstandigde agentschappen. 

 

 Goedgekeurd bij geheime stemming:  

Met 24 stemmen voor, 1 stem tegen, 1 onthouding en 1 blanco stem wordt de verkiezing als 

voorzitter van de gemeenteraadscommissie personeelsbeleid, administratieve en bestuurlijke 

organisatie, incl. toezicht en afstemming intergemeentelijke organisaties en externe 

verzelfstandigde agentschappen goedgekeurd. 

 

 

008 Finilek - Aanduiding van plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente op 

de vergaderingen voor de volledige verdere legislatuur ingevolge ontslag 

gemeenteraadslid. Goedkeuring. 

Ingevolge de ontslagaanvaarding van gemeenteraadslid Hilde Van Impe dient zij te worden 

vervangen als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor de 

vergaderingen van Finilek voor de volledige verdere legislatuur. 

 

 Goedgekeurd bij geheime stemming: 

Met 17 stemmen voor, 6 stemmen tegen, 3 onthoudingen en 1 blanco stem: 

Mevrouw Fatma Balkis, gemeenteraadslid, Vogelstraat 41 E te 1600 Sint-Pieters-Leeuw aan te 

duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan 

de vergaderingen van Finilek voor de volledige verdere legislatuur. 

 

 

009 Cipal - Aanduiding van plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente op 

de vergaderingen voor de volledige verdere legislatuur ingevolge ontslag 

gemeenteraadslid. Goedkeuring. 

Ingevolge de ontslagaanvaarding van gemeenteraadslid Hilde Van Impe dient zij te worden 

vervangen als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor de 

vergaderingen van Cipal voor de volledige verdere legislatuur. 

 

 Goedgekeurd bij geheime stemming: 

Met 16 stemmen voor, 9 stemmen tegen, 1 onthouding en 1 blanco stem: 

Mevrouw Fatma Balkis, gemeenteraadslid, Vogelstraat 41 E te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, aan te 

duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan 

de vergaderingen van Cipal voor de volledige verdere legislatuur. 

 

 

 

 

 



010 Woonpunt Zennevallei - Aanduiding van vertegenwoordiger op de vergaderingen 

voor de volledige verdere legislatuur ingevolge ontslag gemeenteraadslid. 

Goedkeuring. 

Ingevolge de ontslagaanvaarding van gemeenteraadslid Hilde Van Impe dient zij te worden 

vervangen als vertegenwoordiger van de gemeente voor de vergaderingen van Woonpunt 

Zennevallei voor de volledige verdere legislatuur. 

 

 Goedgekeurd bij geheime stemming: 

Met 16 stemmen voor, 9 stemmen tegen, 1 onthouding en 1 blanco stem: 

Mevrouw Fatma Balkis, gemeenteraadslid, Vogelstraat 41 E te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, aan te 

duiden als vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de algemene 

vergaderingen van Woonpunt Zennvallei. 

 

 

011 Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten - Aanduiding van vertegenwoordiger op 

de vergaderingen voor de volledige verdere legislatuur ingevolge ontslag 

gemeenteraadslid. Goedkeuring. 

Ingevolge de ontslagaanvaarding van gemeenteraadslid Hilde Van Impe dient zij te worden 

vervangen als vertegenwoordiger van de gemeente voor de vergaderingen van de 

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten voor de volledige verdere legislatuur. 

 

 Goedgekeurd bij geheime stemming: 

Met 16 stemmen voor, 8 stemmen tegen, 1 onthouding en 2 blanco stemmen: 

Mevrouw Fatma Balkis, gemeenteraadslid, Vogelstraat 41 E te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, aan te 

duiden als vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de algemene 

vergaderingen van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. 

 

 

012 Nieuwe vertegenwoordiger voor CD&V in de raad van bestuur van vzw CC Coloma 

ingevolge ontslag gemeenteraadslid. Aktename 

Ingevolge het ontslag van Hilde Van Impe als gemeenteraadslid, moet er een nieuwe 

vertegenwoordiger namens de CD&V worden voorgesteld in de raad van bestuur van de vzw 

CC Coloma. De gemeenteraad moet akte nemen van deze nieuwe vertegenwoordiger. 

 

 Met algemene stemmen – aktename 

Mevrouw Fatma Balkis wordt aangesteld als vertegenwoordiger voor de CD&V in de raad van 

bestuur van vzw CC Coloma 

 

 

013 Aanstelling nieuwe vertegenwoordiger van de gemeenteraad in de algemene 

vergadering van de vzw CC Coloma ingevolge ontslag gemeenteraadslid. 

Omwille van het definitieve ontslag van Hilde Van Impe moet er door de gemeenteraad een 

nieuwe vertegenwoordiger van de gemeenteraad worden aangeduid voor de algemene 

vergaderingen van de vzw CC Coloma. 

Deze persoon vertegenwoordigt samen met Gust Crabbe en Jan Desmeth de gemeenteraad 

in deze vergadering van de vzw. 

 

  Goedgekeurd bij geheime stemming: 

Met 16 stemmen voor, 7 stemmen tegen, 1 onthouding en 3 blanco stemmen: 

Mevrouw Fatma Balkis, gemeenteraadslid, wordt verkozen als vertegenwoordiger namens de 

gemeenteraad voor de algemene vergaderingen van de vzw CC Coloma. 

 

 

 

 

 



014 Verlenen van advies over jaarrekening 2016 kerkfabriek Sint-Laurentius en Sint-Pieter 

in Banden 

Jaarrekening 2016 kerkfabriek Sint-Laurentius en Sint-Pieter in Banden 

Exploitatie 

budget 

2016 

rekening 

2016 

 

Investeringen 

budget 

2016 

rekening 

2016 

Ontvangsten 22 270,00 23 643,90 

 

Ontvangsten 0,00 0,00 

Uitgaven 31 954,00 24 388,43 

 

Uitgaven 10 363,00 0,00 

Resultaat 2016   -744,53 

 

Resultaat 2016   0,00 

Resultaat 2015   57 348,20 

 

Resultaat 2015   10 363,25 

Gemeentelijke 

toelage   0,00 

 

Overschot 

investeringen   10 363,25 

Overschot 

exploitatie   56 603,67 

     

Voorstel aan gemeenteraad: gunstig advies verlenen. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

015 Verlenen van advies over jaarrekening 2016 kerkfabriek Sint Stefaan 

Jaarrekening 2016 kerkfabriek Sint Stefaan 

Exploitatie 

budget 

2016 

rekening 

2016 

 

Investeringen 

budget 

2016 

rekening 

2016 

Ontvangsten 11 224,00 10 633,54 

 

Ontvangsten 2 300,00 0,00 

Uitgaven 14 192,00 9 312,81 

 

Uitgaven 2 300,00 0,00 

Resultaat 2016   1 320,73 

 

Resultaat 2016   0,00 

Resultaat 2015   29 994,94 

 

Resultaat 2015   0,00 

Gemeentelijke 

toelage   0,00 

 

Overschot 

investeringen   0,00 

Overschot 

exploitatie   31 315,67 

     

Voorstel aan gemeenteraad: gunstig advies verlenen. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

016 Verlenen van advies over jaarrekening 2016 kerkfabriek Sint-Pieter 

Jaarrekening 2016 kerkfabriek Sint-Pieter 

Exploitatie 

budget 

2016 

rekening 

2016 

 

Investeringen 

budget 

2016 

rekening 

2016 

Ontvangsten 36 500,00 35 635,32 

 

Ontvangsten 30 000,00 0,00 

Uitgaven 47 200,00 29 594,31 

 

Uitgaven 10 000,00 20 000,00 

Overboeking   -20 000,00 

 

Overboeking   20 000,00 

Resultaat 2016   -13 958,99 

 

Resultaat 2016   0,00 

Resultaat 2015   70 210,05 

 

Resultaat 2015   0,00 

Gemeentelijke 

toelage   0,00 

 

Overschot 

investeringen   0,00 

Overschot 

exploitatie   56 251,06 

     

 



Voorstel aan gemeenteraad: gunstig advies verlenen. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

017 Verlenen van advies over jaarrekening 2016 kerkfabriek Sint-Lutgardis 

Jaarrekening 2016 kerkfabriek Sint-Lutgardis 

Exploitatie 

budget 

2016 

rekening 

2016 

 

Investeringen 

budget 

2016 

rekening 

2016 

Ontvangsten 5 419,42 4 501,69 

 

Ontvangsten 33 728,78 4 689,37 

Uitgaven 15 769,22 12 547,33 

 

Uitgaven 33 728,78 4 689,37 

Resultaat 2016   -8 045,64 

 

Resultaat 2016   0,00 

Resultaat 2015   14 530,21 

 

Resultaat 2015   0,00 

Gemeentelijke 

toelage   5 696,16 

 

Overschot 

investeringen   0,00 

Overschot 

exploitatie   12 180,73 

     

Voorstel aan gemeenteraad: gunstig advies verlenen. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

018 Verlenen van advies over jaarrekening 2016 kerkfabriek Jan Ruusbroec en 

Onze-Lieve-Vrouw 

Jaarrekening 2016 kerkfabriek Jan Ruusbroec en Onze-Lieve-Vrouw 

Exploitatie 

budget 

2016 

rekening 

2016 

 

Investeringen 

budget 

2016 

rekening 

2016 

Ontvangsten 11 052,00 9 476,80 

 

Ontvangsten 0,00 0,00 

Uitgaven 17 784,07 18 818,44 

 

Uitgaven 0,00 0,00 

Resultaat 2016   -9 341,64 

 

Resultaat 2016   0,00 

Resultaat 2015   22 023,48 

 

Resultaat 2015   0,00 

Gemeentelijke 

toelage   0,00 

 

Overschot 

investeringen   0,00 

Overschot 

exploitatie   12 681,84 

     

Voorstel aan gemeenteraad: gunstig advies verlenen. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

019 Verlenen van advies over jaarrekening 2016 kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel 

Opgenomen 

Jaarrekening 2016 kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel opgenomen 

Exploitatie 

budget 

2016 

rekening 

2016 

 

Investeringen 

budget 

2016 

rekening 

2016 

Ontvangsten 21 937,00 22 164,31 

 

Ontvangsten 

150 

944,77 142 803,05 

Uitgaven 54 402,00 46 910,87 

 

Uitgaven 

150 

944,77 142 803,05 

Overboekingen   0,00 

 

Overboekingen   0,00 

Resultaat 2016   -24 746,56 

 

Resultaat 2016   0,00 



Resultaat 2015   29 383,09 

 

Resultaat 2015   0,00 

Gemeentelijke 

toelage   18 460,26 

 

Overschot 

investeringen   0,00 

Overschot 

exploitatie   23 096,79 

     

Voorstel aan gemeenteraad: gunstig advies verlenen. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

020 Herinrichting Kerkstraat (deel) en P. Cornelisstraat (deel) - goedkeuring voorwaarden 

samenwerkingsovereenkomst. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 5 mei 2014 een 

stedenbouwkundige vergunning afgeleverd aan de Gewestelijke Maatschappij voor 

Volkshuisvesting van Sint-Pieters-Leeuw voor de bouw van twee appartementsblokken langs 

de Kerkstraat, hoek P. Cornelisstraat. 

 

Hierbij zijn tevens aanpassingen aan de rijweg noodzakelijk. Aan de gemeente wordt de kans 

geboden om de in slechte staat verkerende rijweg herin te richten volgens de mobiliteitsvisie 

van het gebied. Bovendien zal de gemeente slechts voor 50% tussenkomen in de kosten, 

voorlopig geraamd op € 70.000 incl btw (gemeentelijk aandeel). 

 

Het is derhalve nodig om in het algemeen belang gezamenlijke werken uit te voeren met de 

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) waarbij laatst vernoemde in 

gezamenlijke naam zal optreden als opdrachtgevend bestuur. 

 

VMSW heeft hiertoe een modelovereenkomst opgemaakt. Deze modelovereenkomst wordt 

ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Het college van burgemeester en 

schepenen wordt desgevallend gemachtigd om de overeenkomst af te sluiten. 

 

 Met algemene stemmen werd dit punt verwijderd van de agenda 

 

 

021 Samenaankoop elektriciteit en aardgas 2018-2020 - goedkeuring bestekken. 

Het huidige leveringscontract voor elektriciteit en aardgas loopt eind december 2017 ten 

einde. Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 26 september 2016 

beslist om opnieuw in te stappen in de samenaankoop van elektriciteit en aardgas en dit voor 

de periode 2018-2020. 

 

Het bestek ‘samenaankoop elektriciteit’ en ‘samenaankoop aardgas’ wordt ter goedkeuring 

voorgelegd aan de gemeenteraad van 24 mei 2017. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

022 Vernieuwen fietspaden langs de Galgstraat/Pepingensesteenweg - goedkeuring 

ontwerp. 

Uitvoeren van de principebeslissing van de gemeenteraad van 23 oktober 2014. Het 

studiebureau D+A heeft de definitieve versie van het ontwerp opgemaakt. Het dossier 

voorziet in hoofdzaak volgende werken: 

- de aanleg van een volwaardig fietspad en volledige vernieuwing van de bovenbouw 

van de wegenis langs de Galgstraat/Pepingensesteenweg (fase 1: tussen rotonde 

Lotstraat en de Frans Pickéstraat); 

- herinrichting kruispunt ’t Pauwke. 

 



Het ontwerpdossier werd besproken op de commissie van 11 mei 2017. Een infoavond voor 

bewoners zal plaatsvinden op woensdag 7 juni 2017. 

 

De raming van de kostprijs voor fase 1 bedraagt € 2.090.407,03 excl. btw of € 2.529.392,51 incl. 

21% btw met volgende verdeling: 

- Aandeel gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw: € 1.647.781,79 excl. btw of € 

1.993.815,97 incl. 21% btw; 

- Aandeel subsidies aanleg fietspaden: 

o Provincie Vlaams-Brabant: € 221.312,62 excl. btw of € 267.788,27 incl. btw; 

o Vlaams Gewest: € 221.312,62 excl. btw of € 267.788,27 incl. btw. 

 

Kredieten zijn voorzien in het investeringsbudget van dienstjaar 2017, 2018 en 2019 onder 

budgetcode 2240007/4/0200 (raming 2017140570) ten bedrage van € 1.350.000. Het saldo 

wordt voorzien bij budgetwijziging. Het ontwerpdossier en financieringswijze wordt ter 

goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 

 Goedgekeurd met 25 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, Eddy Vanisterbeek, 

Fatma Balkis, Guy Jonville, Jean Cornand, 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) 

 

 

023 Investeringen buitengewone onderhoudswerken - oppersen van betonplaten, 

voegvullingen - bestek. Goedkeuring. 

Deze onderhoudswerken beogen het oppersen en stabiliseren van betonplaten, vernieuwen 

van voegvullingen, het dichten van scheuren in bitumineuze en cementbetonverhardingen 

over het hele grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw.  

 

De prijsaanvraag gebeurt volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De 

uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2016 en 2017, op 

budgetcodes 2240007/4/0200 (actie 2016140449/201640560) en 2240007/4/0200 (actie 

2017140449/2017140560). 

 

Het bestek wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van 24/05/2017. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

024 Bewakingsopdracht gemeentelijke gebouwen 2017 - goedkeuring bestek. 

In het kader van de opdracht “Bewakingsopdracht gemeentelijke gebouwen 2017” werd een 

bestek met nr. 2017-040 opgesteld door de Technische dienst. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 20.661,15 excl. btw of € 24.999,99 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 de gewone dienst per gebouwencluster. 

 

Het bestek wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van 24 mei 2017. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 



025 Verbouwing Molenborre: goedkeuring wijze van gunnen en vaststellen voorwaarden 

Aan de gemeenteraad wordt het aangepast bestek voor de promotieopdracht voor de 

verbouwing van de Molenborre ter goedkeuring voorgelegd. 

 

De open offerteaanvraag die eerder werd opgestart leverde geen inschrijvingen op, maar 

met verwijzing naar de wetgeving overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 26 §1 van de 

wet van 15 juni 2006 kan in dat geval een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 

worden opgestart, voor zover de oorspronkelijke voorwaarden niet wezenlijk worden 

gewijzigd. 

 

Er werden geen wijzigingen in het bestek aangebracht. 

 

 Goedgekeurd met 25 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, Eddy Vanisterbeek, 

Fatma Balkis, Guy Jonville, Jean Cornand, 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 

 

 

026 Gemeentelijk reglement voor de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van 

voertuigen met bestuurder. Goedkeuring. 

Voor het verlenen van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst en de diensten 

voor het verhuren van een voertuig met bestuurder heeft het Vlaams gewest een wettelijk 

kader vastgelegd.  

 

De gemeente wenst via een gemeentelijk taxireglement hieraan bijkomende voorwaarden 

toe te voegen, zoals de toelatingsvoorwaarden, de te volgen procedure, bepalingen met 

betrekking tot de bestuurders en hun voertuigen, … 

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het “gemeentelijk reglement voor de taxidiensten en 

de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder” 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, Wim 

Peeters, Nicole Billens, Gust Crabbe, Raymond Stiens, Herwig Smeets, Eddy Vanisterbeek, 

Fatma Balkis, Kathleen D’Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, Guy Jonville, Eddy 

Longeval, Jenny Sleeuwaegen), 7  stemmen tegen (Jean Cornand, Praxedes Vargas-Garcia, 

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

en 0 onthoudingen. 

 

 

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

mbt de agendapunten van de algemene vergadering op 7 juni 2017. Goedkeuring. 

De oproepingsbrief van 5 mei 2017 bevat de agenda van de algemene vergadering van 

Havicrem en omvat volgende agendapunten: 

 

1. Goedkeuring notulen vorige algemene vergadering. 

2. Benoeming nieuwe leden Raad van Bestuur. 

3. Personeel: stand van zaken (dossiers De Bock en Schepens). 

4. Gebouw: stand van zaken. 

5. Jaarrekening 2016: vaststelling en goedkeuring. 

6. Verslag bedrijfsrevisor. 

7. Kwijting aan bestuurders. 

 



De vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergadering van Havicrem op 7 

juni 2017 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. 

 

 

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

de agendapunten van de algemene vergadering op 16 juni 2017. Goedkeuring. 

De oproepingsbrief van 8 mei 2017 bevat de agenda van de algemene vergadering van 

Cipal en omvat volgende agendapunten: 

 

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers. 

2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de 

enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016. 

3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016, 

afgesloten op 31 december 2016. 

4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de 

geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016. 

5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016, 

afgesloten op 31 december 2016. 

6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de 

uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2016. 

7. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité. 

8. Rondvraag. 

9. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. 

 

De vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergadering van Cipal 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 

Cipal goedgekeurd. 

  

 

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

agendapunten van de algemene jaarvergadering op 27 juni 2017. Goedkeuring. 

De oproepingsbrief van 11 mei 2017 bevat de agenda van de algemene jaarvergadering van 

IWVB en omvat volgende agendapunten: 

 

1. Verslag van de raad van bestuur 

2. Verslag van de commissaris (lid IBR) 

3. A. goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2016 

B. goedkeuring van de analytische resultatenrekening over het boekjaar 2016 

c. goedkeuring voorgestelde verdeling van het resultaat over het boekjaar 2016 

4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris (lid IBR) 

5. Benoemingen. 

6. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers. 

Varia en mededelingen. 

De vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene jaarvergadering van IWVB op 27 

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 

IWVB goedgekeurd. 

 



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

de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering der 

aandeelhouders op 27 juni 2017. Goedkeuring. 

De oproepingsbrief van 11 mei 2017 bevat de agenda van de buitengewone algemene 

vergadering der aandeelhouders van IWVB en omvat volgende agendapunten: 

 

1. Saneringsplan IWVB – voorstel tot tussenkomst in het verlies – goedkeuring. 

 

De vertegenwoordiger van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering der 

aandeelhouders van IWVB op 27 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 

IWVB goedgekeurd. 

 

 

031 Iverlek - ontwerp statutenwijziging. Goedkeuring. 

De raad van bestuur stelt de statutenwijziging voor. De bijlage ligt ter inzage op het 

gemeentesecretariaat. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

032 Iverlek - Vaststelling van mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente mbt 

de agendapunten van de algemene vergadering (tevens jaarvergadering) op 16 

juni 2017. Goedkeuring. 

De oproepingsbrieven van 17 maart 2017 en 5 april 2017 bevatten de agenda van de 

algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iverlek, en omvatten volgende 

agendapunten: 

 

1. Statutenwijzigingen: 

a. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de 

commissaris met staat van activa en passiva per 31 december 2016 – in het kader 

van artikel 413 wetboek van vennootschappen – ter verantwoording van de 

wijziging van het doel. 

b. Goedkeuring van de statutenwijzigingen. 

c. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij 

authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te 

passen. 

2. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de 

activiteit warmte. 

3. Kennisneming verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het 

boekjaar 2016. 

4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 (balans, 

resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 

5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 

bestuurscomités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2016. 

6. Bekrachtiging van de volmachtverlening inzake bestellingen van Iverlek aan Eandis 

System Operator cvba en Fluvius cvba. 

7. Statutaire benoemingen. 

8. Statutaire mededelingen. 

 

 

 

 



De vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergadering tevens 

jaarvergadering van Iverlek 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 

Iverlek goedgekeurd. 

 

 

033 Fotowedstrijd Leeuw Leeft/in Leeuw. 

Vanuit de vrijetijdsdiensten kwam het idee om een fotowedstrijd te organiseren.  

De fotowedstrijd ‘LEEUW LEEFT’/’IN LEEUW’ wordt georganiseerd door de gemeente 

Sint-Pieters-Leeuw met als doel de burger te betrekken bij activiteiten georganiseerd in de 

gemeente. Op die manier ontdekken burgers plaatsen/initiatieven/activiteiten in de 

gemeente en kunnen ze zich als fotograaf verder ontwikkelen. Als gemeente geven we ze 

ook de kans om hun talent in de kijker te zetten. Anderzijds geeft het de gemeente de kans 

om een fotodatabank aan te leggen voor gebruik in gemeentelijke promotie & publicaties. 

Het wedstrijdreglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

034 Goedkeuring uitbreiding retributiereglement ‘toekenning startpremie aan 

beginnende onthaalouders’ 

Binnen de kredieten van het dossier kinderarmoedebestrijding zijn er middelen beschikbaar 

om beginnende onthaalouders een startpremie van € 500 toe te kennen om de 

opvangomgeving kindvriendelijk te maken (aankoop speelgoed en materiaal). 

 

Nu zouden er 2 samenwerkende onthaalouders starten met groepsopvang van 14 kinderen. 

Momenteel kunnen zij niet allebei een startpremie aanvragen aangezien artikel 3 van het 

huidige reglement stipuleert dat er slechts één premie per adres kan uitbetaald worden. Zij 

vangen echter samen meer kinderen op dan onthaalouders in gezinsopvang en hierdoor zijn 

de kosten ook hoger. De dienst kinderopvang zou hen beiden een startpremie willen 

toekennen. Hiervoor moet het reglement aangepast worden. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

035 Groepsopvang samenwerkende onthaalouders A. Van Cotthemstraat 114A-  

aanpassing overeenkomst tot terbeschikkingstelling. Goedkeuring. 

Op de gemeenteraad van 26 mei 2016 werd het ontwerp van overeenkomst voor de 

terbeschikkingstelling van het gebouw aan de A. Van Cotthemstraat 114 A aan 2 

samenwerkende onthaalouders goedgekeurd. 

 

Een artikel betreffende de stelling van een waarborg, werd aan het ontwerp toegevoegd. 

De aangepaste overeenkomst wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

Sint-Pieters-Leeuw, 30 mei 2017 

 

In opdracht: 

De gemeentesecretaris,       De burgemeester 

 

 

 

Walter Vastiau         Luc Deconinck 

 


