
 

gemeenteraad 
Notulen Zitting van 17 december 2020 

 

Samenstelling: 

 

Aanwezig: 

de heer Siebe Ruykens; de heer Luc Deconinck; de heer Jan Desmeth; de heer Gunther 

Coppens; mevrouw An Speeckaert; de heer Herwig Smeets; de heer Paul Defranc; 

mevrouw Marleen De Kegel; de heer Jean Cornand; mevrouw Annie Mathieu; mevrouw 

Kathleen D'Herde; de heer Wim Peeters; de heer Georgios Karamanis; mevrouw Lydie De  
Smet; de heer Eddy Longeval; de heer Michel Miedzinski; de heer Guy Jonville; mevrouw  
Nicole Billens; de heer Gust Crabbe; de heer Raimondo Palermo; de heer Godefroid 

Pirsoul; mevrouw Ann De Ridder; de heer Brahim Harfaoui; de heer Olivier Huygens; 

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

Willems; de heer Jeroen Steeman; de heer Walter Vastiau 

Afwezig: 

de heer Bart Keymolen; mevrouw Aurore Vanden Meersche 

 

17 december 2020 20:08 -De voorzitter opent de besloten zitting  

BESLOTEN ZITTING 

Secretariaat 

43 2020_GR_00241 Notulen besloten zitting gemeenteraad van 26  
november 2020 - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 
De notulen van de besloten zitting van de gemeenteraad van 26 november 2020 worden 

ter goedkeuring voorgelegd. 

De notulen zijn raadpleegbaar op hierna vermelde link: https://www.sint-pieters-

leeuw.be/downloads/notulen-gemeenteraad-van-26-november-2020 De notulen 

liggen ook ter inzage op het secretariaat. 

De audio opname is raadpleegbaar op hierna vermeld link: https://www.sint-pieters-

leeuw.be/downloads/audio-opname-gemeenteraad-van-26-november-2020 

 

https://www.sint-pieters-leeuw.be/downloads/notulen-gemeenteraad-van-26-november-2020
https://www.sint-pieters-leeuw.be/downloads/notulen-gemeenteraad-van-26-november-2020
https://www.sint-pieters-leeuw.be/downloads/audio-opname-gemeenteraad-van-26-november-2020
https://www.sint-pieters-leeuw.be/downloads/audio-opname-gemeenteraad-van-26-november-2020


Juridische gronden 
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 32. 

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van 31 januari 2019, in het bijzonder 

hoofdstuk 8, artikel 33 tot 35. 

Regelgeving: bevoegdheid 
Artikel 41 §1 1° van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen niet 

aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd: de aan de 

gemeenteraad toegewezen bevoegdheden, vermeld in afdeling 1 en 2 van deel 2, titel 1, 

hoofdstuk 1 uit het decreet lokaal bestuur 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Stemming op het agendapunt 

 

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Besluit 

 

Artikel 1 
De gemeenteraad keurt de notulen van de besloten zitting van 26 november 2020 goed. 

OPENBARE ZITTING 

Secretariaat 

20:25 - De voorzitter opent de openbare zitting 

1 2020_GR_00240 Notulen openbare zitting gemeenteraad van 26  
november 2020 - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 
De notulen van de openbare zitting van de gemeenteraad van 26 november 2020 worden 

ter goedkeuring voorgelegd. 

De notulen zijn raadpleegbaar op hierna vermelde link: https://www.sint-pieters-

leeuw.be/downloads/notulen-gemeenteraad-van-26-november-2020 De notulen 

liggen ook ter inzage op het secretariaat. 

De audio opname is raadpleegbaar op hierna vermeld link: https://www.sint-pieters-

leeuw.be/downloads/audio-opname-gemeenteraad-van-26-november-2020 

 

https://www.sint-pieters-leeuw.be/downloads/notulen-gemeenteraad-van-26-november-2020
https://www.sint-pieters-leeuw.be/downloads/notulen-gemeenteraad-van-26-november-2020
https://www.sint-pieters-leeuw.be/downloads/audio-opname-gemeenteraad-van-26-november-2020
https://www.sint-pieters-leeuw.be/downloads/audio-opname-gemeenteraad-van-26-november-2020


Juridische gronden 
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 32. 

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van 31 januari 2019, in het bijzonder 

hoofdstuk 8, artikel 33 tot 35. 

Regelgeving: bevoegdheid 
Artikel 41 §1 1° van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen niet 

aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd: de aan de 

gemeenteraad toegewezen bevoegdheden, vermeld in afdeling 1 en 2 van deel 2, titel 1, 

hoofdstuk 1 uit het decreet lokaal bestuur 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Stemming op het agendapunt 

 

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Besluit 

 

Artikel 1 
De gemeenteraad keurt de notulen van de openbare zitting van 26 november 2020 goed. 

Algemeen directeur 

2 2020_GR_00243 Kennisgeving ministerieel besluit van 1 december 

2020 houdende kennisname van het ontslag van 

de heer Luc Deconinck als burgemeester van de  
gemeente Sint-Pieters-Leeuw - Kennisgeving 
KENNIS GENOMEN 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 
Dhr. Luc Deconinck heeft aan de Vlaamse regering zijn ontslag als burgemeester 

aangeboden. 

Bij ministerieel besluit van 1 december 2020 heeft de Vlaamse regering hiervan kennis 

genomen waardoor het ontslag als definitief geldt. 

Aan de gemeenteraad wordt kennis gegeven van dit ontslag. 

Juridische gronden 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Ministerieel besluit van 1 december 2020 houdende kennisname van het ontslag van de 

heer Luc Deconinck als burgemeester van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. 

 



Regelgeving: bevoegdheid 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 

 

Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van het ministerieel besluit van 1 december 2020 

houdende kennisname van het ontslag van dhr. Luc Deconinck als burgemeester van de 

gemeente Sint-Pieters-Leeuw. 

Bijlagen 

 

 ONDERTEKEND_besluit_ontslag_burgemeester_Deconinck.pdf 



 

 

  

  

Ministerieel besluit houdende kennisname van het ontslag van       de heer Luc Deconinck 
als burgemeester van de gemeente       Sint-Pieters-Leeuw  

  

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING,  

EN GELIJKE KANSEN  

  

  

  

  

Bevoegdheid  

Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de leden 

van de Vlaamse Regering.  

Het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de 

Vlaamse Regering, artikel 4, §1, eerste lid, 1°.  

  

Juridisch kader  

Artikelen 58 en 61 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.  

  

Feitelijke context  

Op 20 december 2018 werd de heer Luc Deconinck met ingang van 1 januari 2019 benoemd tot burgemeester 

van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.  Op 23 oktober 2020 heeft de heer Luc Deconinck aan de Minister-president 

zijn ontslagbrief bezorgd, met ingang van 1 januari 2021. Een nieuwe akte van voordracht van een 

kandidaatburgemeester werd op het kabinet van de provinciegouverneur ingediend op 29 oktober 2020.    

  

  

  

  



 

 

BESLUIT:  

  

Artikel 1. Er wordt kennisgenomen van het ontslag van de heer Luc Deconinck als burgemeester van de gemeente 

Sint-Pieters-Leeuw met ingang van 1 januari 20201.  

  

  

Brussel,   

  

  
De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke  

Kansen,   

  

  

  

Bart SOMERS  

  



 

 

3 2020_GR_00244 Mededeling over de benoeming en eedaflegging 

van dhr. Jan Desmeth als burgemeester – 

Kennisgeving 
KENNIS GENOMEN 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 
De gemeenteraad van heden nam kennis van het ministerieel besluit van 1 december 

2020 houdende kennisname van het ontslag van dhr. Luc Deconinck als burgemeester 

van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. 

Aan de gemeenteraad wordt kennis gegeven van het ministerieel besluit van 1 

december 2020 houdende de benoeming van dhr. Jan Desmeth als burgemeester van 

de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. 

Jan Desmeth heeft de decretaal voorziene eed afgelegd in de handen van de gouverneur 

op 8 december 2020, zoals bevestigd door de akte van eedaflegging. 

Jan Desmeth zal aldus met ingang van 1 januari 2021 het ambt van burgemeester 

opnemen. 

Juridische gronden 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 

58, 59, 60, 61 en 62. 

De omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en 

provinciale bestuursperiode. 

Het Ministerieel besluit van 1 december 2020 houdende de benoeming van Jan Desmeth 

tot burgemeester van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. 

Regelgeving: bevoegdheid 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 

 

Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van de benoeming en eedaflegging van Jan Desmeth als 

burgemeester van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw met ingang van 1 januari 2021. 

 

Bijlagen 

 

 ONDERTEKEND_besluit_benoeming_Desmeth.pdf 



 

 

  

  

Ministerieel besluit houdende de benoeming van de heer Jan  

Desmeth tot burgemeester van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw  

  

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN,   

INBURGERING EN GELIJKE KANSEN  

  

  

Bevoegdheid  

Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de leden 

van de Vlaamse Regering.  

Het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de 

Vlaamse Regering, artikel 4, §1, eerste lid, 1°.  

  

Juridisch kader  

Artikel 58 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.  

  

Feitelijke context  

Op 29 oktober 2020 werd een akte van voordracht van een kandidaat-burgemeester voor de gemeente Sint-

Pieters-Leeuw ingediend bij de provinciegouverneur van VlaamsBrabant. Met die akte wordt de heer Jan 

Desmeth voorgedragen voor het ambt van burgemeester van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw voor het gedeelte 

van de legislatuur, startend op 01/01/2021.  

De heer Luc Deconinck neemt per 31/12/2020 ontslag uit dit ambt.   

  

Advisering en raadpleging   

Op 24 november 2020 heeft de procureur-generaal van het Hof van Beroep te Brussel een advies uitgebracht. 

Daaruit blijkt dat er geen belemmering is voor de benoeming van de heer Jan Desmeth.  



 

 

Op 24 november 2020 heeft de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant een gunstig advies uitgebracht met 

betrekking tot de benoeming van de heer Jan Desmeth tot burgemeester van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.  

  

  

  

Verantwoording  

De akte van voordracht is ontvankelijk.  

De uitgebrachte adviezen zijn gunstig.  

De heer Jan Desmeth voldoet aan de benoemingsvoorwaarden.  

  

  

BESLUIT:  

  

Enig artikel. De heer Jan Desmeth wordt met ingang van 1 januari 2021 benoemd tot burgemeester van de 

gemeente Sint-Pieters-Leeuw, provincie Vlaams-Brabant.  

  

Tegen deze beslissing kan een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging 

worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoekschrift wordt 

ingediend, hetzij elektronisch via een beveiligde website van de Raad van State (http://eproadmin.raadvst-

consetat.be), of met een ter post aangetekende brief die wordt toegezonden aan de Raad van State 

(Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel). Het verzoekschrift wordt ingediend binnen een termijn van zestig dagen 

nadat de beslissing werd betekend.  

  

Brussel,  

  

  
De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken,  

Inburgering en Gelijke Kansen,   

  

  

  

Bart SOMERS  



 

 

4 2020_GR_00201 Aktename einde schepenmandaat ingevolge 

voordrachtakte - Kennisgeving KENNIS 

GENOMEN 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 
Een gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-schepenen werd overhandigd aan 

de algemeen directeur op 3 december 2018. 

Tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad op 3 januari 2019 werden de 

schepenen verkozen op basis van vermelde voordrachtakte. 

De voordrachtsakte vermeldt voor de heer Paul Defranc 1 januari 2021 als einddatum 

van het mandaat, en vermeldt de heer Brahim Harfaoui als opvolger. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van het einde van het 

schepenmandaat van de heer Paul Defranc op 1 januari 2021. 

Juridische gronden 
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

De omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en 

provinciale bestuursperiode. 

De gemeenteraadsbeslissing van 3 januari 2019 houdende verkiezing van de schepenen. 

Regelgeving: bevoegdheid 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 

 

Artikel 1 
De gemeenteraad neemt akte van het einde van het mandaat als schepen van de heer 

Paul Defranc, op 1 januari 2021, datum die werd vermeld in de voordrachtakte. 

5 2020_GR_00233 Aktename verhindering schepen ingevolge 

onverenigbaar mandaat - Kennisgeving 

KENNIS GENOMEN 

Beschrijving 

 
 

 



 

 

Aanleiding en motivering 
Op 3 januari 2019 werd dhr. Gunther Coppens door de gemeenteraad verkozen als 

schepen op basis van een voordrachtsakte. 

Via e-mail d.d. 20 oktober 2020 bevestigde dhr. Marc Collier, provinciegouverneur, dat 

dhr. Gunther Coppens met ingang van 1 januari 2021 het mandaat van gedeputeerde 

van de provincieraad van Vlaams-Brabant zal opnemen, en hiervoor op dinsdag 15  

december 2020 de eed aflegt. 

Artikel 47 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad akte neemt van 

de verhindering van de schepen die lid is van de deputatie van de provincieraad. 

Juridische gronden 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2020. 

Gemeenteraadsbeslissing van 3 januari 2017 houdende verkiezing van de schepenen. 

Regelgeving: bevoegdheid 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 

 

Artikel 1 
De gemeenteraad neemt akte van de verhindering van dhr. Gunther Coppens ingevolge 

het uitoefenen van het onverenigbaar mandaat van gedeputeerde van de provincieraad 

van Vlaams-Brabant met ingang van 1 januari 2021. 

6 2020_GR_00245 Aktename ontslag schepen - Kennisgeving 
KENNIS GENOMEN 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 
Dhr. Herwig Smeets heeft met zijn schrijven van 3 november 2020 zijn ontslag als 

schepen aangeboden aan de voorzitter van de gemeenteraad. Het ontslag gaat in per 31 

december 2020. 

Overeenkomstig artikel 48 van het decreet lokaal bestuur is dit ontslag definitief zodra de 

voorzitter van de gemeenteraad de kennisgeving ontvangt. 

Juridische gronden 
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 



 

 

De omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en 

provinciale bestuursperiode. 

De gemeenteraadsbeslissing van 3 januari 2019 houdende verkiezing van de schepenen. 

Regelgeving: bevoegdheid 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 

 

Artikel 1 
De gemeenteraad neemt akte van het ontslag uit het mandaat als schepen van de heer 

Herwig Smeets, per 31 december 2020. 

7 2020_GR_00234 Invullen vacante functies schepen - Beslissing 
GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 
De gemeenteraad van heden nam akte van de verhindering van dhr. Gunther Coppens, 

schepen, ingevolge het opnemen van het onverenigbare mandaat van gedeputeerde van 

de provincieraad Vlaams-Brabant, met ingang van 1 januari 2021, en van het ontslag als 

schepen per 31 december 2020 aangeboden door dhr. Herwig Smeets. 

Het behoort tot de autonomie van de gemeenteraad om te beslissen of er al dan niet tot 

de vervanging van de verhinderde schepen en de ontslagnemende schepen over te gaan. 

Juridische gronden 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 49, § 1. 

Gemeenteraadsbeslissing van heden houdende aktename van de verhindering van dhr. 

Gunther Coppens, schepen, ingevolge het opnemen van het onverenigbare mandaat van 

gedeputeerde van de provincieraad van Vlaams-Brabant. 

Regelgeving: bevoegdheid 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 



 

 

Stemming op het agendapunt 

 

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Besluit 

 
Artikel 1 
De gemeenteraad beslist over te gaan tot de tijdelijke vervanging van het mandaat van 

schepen ingevolge de verhindering van dhr. Gunther Coppens met ingang van 1 januari 

2021 en tot de vervanging van het mandaat van schepen ingevolge het ontslag van dhr. 

Herwig Smeets per 31 december 2020 . 

8 2020_GR_00239 Eedaflegging opvolgend schepen - Kennisgeving 
KENNIS GENOMEN 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 
De gemeenteraad van heden nam akte van het einde van het mandaat van schepen van 

dhr. Paul Defranc op 31 december 2020, ingevolge de voordrachtsakte op basis waarvan 

de schepenen werden verkozen tijdens de gemeenteraad van 3 januari 2019 

(installatievergadering). 

De voordrachtsakte vermeldt dhr. Brahim Harfaoui als opvolger van dhr. Paul Defranc. 

Dhr. Brahim Harfaoui kan bijgevolg de decretaal voorziene eed als schepen af te leggen 

in handen van de burgemeester om het mandaat op te nemen met ingang van 1 januari 

2021. 

Juridische gronden 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 - Start van de lokale en provinciale 

bestuursperiode. 

Regelgeving: bevoegdheid 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 

 

 

 

 



 

 

Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van de eedaflegging van dhr. Brahim Harfaoui als 

opvolgend schepen in handen van de burgemeester, teneinde het mandaat op te nemen 

met ingang van 1 januari 2021. 

Artikel 2 
Dhr. Brahim Harfaoui neemt als opvolgend schepen in de rangorde van de schepenen, 

zoals vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 3 januari 2019, de rang over van 

dhr. Paul Defranc, namelijk de rang als vijfde schepen. 

9 2020_GR_00238 Aanduiden plaatsvervanger verhinderde schepen 

en eedaflegging - Beslissing 
GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 
De gemeenteraad van heden nam akte van de verhindering van dhr. Gunther Coppens 

om het mandaat van schepen uit te oefenen ingevolge het uitoefenen van het 

onverenigbare mandaat van gedeputeerde van de provincieraad van Vlaams-Brabant met 

ingang van 1 januari 2021. 

De aanduiding van een plaatsvervanger d.m.v. verkiezing gebeurt overeenkomstig artikel 

49, § 1 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Op 26 oktober 2020 werd aan de algemeen directeur een akte van voordracht bezorgd. 

De algemeen directeur heeft deze akte van voordracht ter zitting overhandigd aan de 

voorzitter van de gemeenteraad. 

De voorzitter van de gemeenteraad heeft vastgesteld dat de akte van voordracht van 

kandidaat (opvolgende - plaatsvervangende) schepenen in overeenstemming is met de 

voorwaarden en modaliteiten en kan dus de ontvankelijkheid van de akte bevestigen. 

In de ontvankelijke voordrachtsakte wordt mevrouw Veerle Seré voorgedragen als 

plaatsvervangende schepen ingevolge de verhindering van dhr. Gunther Coppens. 

Juridische gronden 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 

De omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 - Start van de lokale en provinciale 

bestuursperiode. 

Regelgeving: bevoegdheid 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 



 

 

Stemming op het agendapunt 

 

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Besluit 

 

Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van de ontvankelijke akte van voordracht van de 

kandidaat opvolgend, resp. plaatsvervangende schepen. 

Artikel 2 
De gemeenteraad neemt kennis van de eedaflegging van mevrouw Veerle Seré als 

plaatsvervangend schepen, in handen van de burgemeester. 

Artikel 3 
Mevrouw Veerle Seré neemt als plaatsvervangend schepen in de rangorde van de 

schepenen, zoals vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 3 januari 2019 de rang 

over van dhr. Gunther Coppens, namelijk de rang als tweede schepen. 

10 2020_GR_00246 Verkiezing schepen op basis van voordrachtsakte 

en eedaflegging - Kennisgeving KENNIS 

GENOMEN 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 
De gemeenteraad van heden nam kennis van het ontslag uit het mandaat van schepen 

aangeboden door dhr. Herwig Smeets. 

De gemeenteraad van heden besliste de vacant geworden functie van schepen in te 

vullen. 

Aan de algemeen directeur werd een voordrachtsakte overhandigd, waarin dhr. Olivier 

Huygens wordt voorgedragen als opvolgend schepen. 

De voorzitter van de gemeenteraad heeft vastgesteld dat de gezamenlijke akte van 

voordracht van kandidaat-schepen werd ondertekend door meer dan de helft van de 

geïnstalleerde raadsleden, verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen 

en door een meerderheid van de geïnstalleerde raadsleden die op dezelfde lijst als de 

voorgedragen kandidaat werden verkozen. 

De voorzitter van de gemeenteraad kan dus de ontvankelijkheid van de akte bevestigen. 

De kandidaat-schepen heeft de eed als gemeenteraadslid afgelegd. 

De kandidaat-schepen bevindt zich niet in een situatie van onverenigbaarheid. 

Juridische gronden 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikelen 42, 43, 44 en 49. 



 

 

De omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en 

provinciale bestuursperiode. 

Regelgeving: bevoegdheid 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 

 

Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van de ontvankelijke akte van voordracht van de 

kandidaat opvolgend, resp. plaatsvervangende schepen. 

Artikel 2 
De gemeenteraad neemt kennis van de eedaflegging van dhr. Olivier Huygens als 

opvolgend schepen, in handen van de burgemeester. 

Artikel 3 
Dhr. Olivier Huygens neemt als opvolgend schepen in de rangorde van de schepenen, 

zoals vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 3 januari 2019 de rang over van 

dhr. Herwig Smeets, namelijk de rang als vierde schepen. 

11 2020_GR_00269 Aktename ontslag gemeenteraadslid -  
Kennisgeving 
KENNIS GENOMEN 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 
Dhr. Luc Deconinck, burgemeester-gemeenteraadslid, meldt in zijn schrijven van 7 

december 2020 zijn mandaat als gemeenteraadslid te willen neerleggen op 31 december 

2020. Dit schrijven werd op 7 december 2020 ontvangen door de voorzitter van de 

gemeenteraad. 

Het ontslag van een gemeenteraadslid wordt definitief door het loutere feit van de 

ontvangst door voorzitter van de gemeenteraad, van de kennisgeving van dit ontslag. 

Juridische gronden 
Decreet lokaal beleid van 22 december 2017. 

De omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 - Start van de lokale en provinciale 

bestuursperiode. 

 



 

 

Regelgeving: bevoegdheid 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 

 

Artikel 1 
De gemeenteraad neemt akte van het ontslag aangeboden door dhr. Luc Deconinck. Het 

ontslag gaat in op 31 december 2020. 

12 2020_GR_00237 Aktename ontslag gemeenteraadslid -  
Kennisgeving 
KENNIS GENOMEN 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 
Dhr. Paul Defranc, gemeenteraadslid - schepen, meldt in zijn schrijven van 20 november 

2020 zijn mandaat als gemeenteraadslid te willen neerleggen op 31 december 2020. Dit 

schrijven werd op 24 november 2020 ontvangen door de voorzitter van de 

gemeenteraad. 

Het ontslag van een gemeenteraadslid wordt definitief door het loutere feit van de 

ontvangst door de voorzitter van de gemeenteraad, van de kennisgeving van dit ontslag. 

Juridische gronden 

Decreet lokaal beleid van 22 december 2017. 

De omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 - Start van de lokale en provinciale 

bestuursperiode. 

Regelgeving: bevoegdheid 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 

 

 

 



 

 

Artikel 1 
De gemeenteraad neemt akte van het ontslag aangeboden door dhr. Paul Defranc. Het 

ontslag gaat in op 31 december 2020. 

13 2020_GR_00247 Verzaking opvolger aan mandaat 

gemeenteraadslid - Kennisgeving 

KENNIS GENOMEN 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 
Ingevolge het ontslag van dhr. Paul Defranc als gemeenteraadslid, wordt hij van 

rechtswege opgevolgd door de eerstvolgende opvolger verkozen op dezelfde lijst als die 

waarop dhr. Defranc werd verkozen. De eerstvolgende opvolger is mevrouw Fatma 

Balkis. 

Via e-mail van 29 november 2020 deelt mevrouw Fatma Balkis mee te verzaken aan het 

mandaat als opvolgend lid van de gemeenteraad. 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld kennis te nemen van de verzaking van 

mevrouw Fatma Balkis aan het mandaat als opvolgend lid van de gemeenteraad.  

Juridische gronden 
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

De omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en 

provinciale bestuursperiode. 

De gemeenteraadsbeslissing van 3 januari 2019 houdende installatie 

gemeenteraadsleden en eedaflegging. 

De gemeenteraadsbeslissing van heden houdende akteneming van het ontslag van dhr. 

Paul Defranc als gemeenteraadslid. 

Regelgeving: bevoegdheid 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 

 

Artikel 1 
De gemeenteraad neemt er kennis van dat mevrouw Fatma Balkis verzaakt aan het 

mandaat als opvolgend gemeenteraadslid. 



 

 

14 2020_GR_00248 Onderzoek geloofsbrieven opvolgende  
gemeenteraadsleden en eedaflegging - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 
Dhr. Luc Deconinck heeft aan de voorzitter van de gemeenteraad zijn ontslag als 

gemeenteraadslid aangeboden. Dit ontslag geldt met ingang van 1 januari 2021. 

Dhr. Paul Defranc heeft aan de voorzitter van de gemeenteraad zijn ontslag als 

gemeenteraadslid aangeboden. Dit ontslag geldt met ingang van 1 januari 2021. 

Tot de opvolging van een ontslagnemend gemeenteraadslid moet de opvolger van de lijst 

waarop hij of zij werd verkozen, tot de eedaflegging worden opgeroepen. 

De eerste opvolger van de lijst waarop dhr. Luc Deconinck werd verkozen, is mevrouw 

Kim Paesmans. 

Mevrouw Kim Paesmans bevestigt via haar schrijven dd 7 december 2020 het mandaat 

van opvolgend gemeenteraadslid te aanvaarden ingevolge het ontslag van dhr. Luc 

Deconinck. 

De eerstvolgende opvolger van de lijst waarop dhr. Paul Defranc werd verkozen, is 

mevrouw Fatma Balkis. 

Mevrouw Fatma Balkis liet via e-mail op 29 november 2020 weten te verzaken aan het 

mandaat als opvolgend gemeenteraadslid. 

De volgende opvolger van de lijst waarop dhr. Paul Defranc werd verkozen, is dhr. Lucien 

Wauters. 

Dhr. Lucien Wauters liet via e-mail van 1 december 2020 weten het mandaat als 

opvolgend gemeenteraadslid te willen aanvaarden. 

Na onderzoek van de geloofsbrieven waaruit blijkt dat mevrouw Kim Paesmans en de 

heer Lucien Wauters nog steeds aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoen en zich 

niet in een situatie van onverenigbaarheid bevinden voor het uitoefenen van het ambt 

van gemeenteraadslid, kunnen zij worden aangesteld  als opvolgend gemeenteraadslid 

ingevolge de ontslagaanvaarding van resp. dhr. Luc Deconinck en dhr. Paul Defranc. 

Mevrouw Kim Paesmans en de heer Lucien Wauters hebben niet opgehouden al de 

verkiesbaarheidsvoorwaarden te vervullen zoals bepaald bij artikel 65 van de 

gemeentekieswet, m.n.: 

• zij niet beroofd werden van het recht tot verkiesbaarheid bij veroordeling noch uit 

het kiesrecht werd uitgesloten bij toepassing van artikel 6 van het Kieswetboek, 

noch een nu nog durende schorsing van zijn kiesrecht opliep met toepassing van 

de nummers 1°, 2° en 4°-13° van artikel 7 van hetzelfde wetboek; 
• zij niet door toepassing van de besluitwet van 19 september 1945 en van de 

wetten van 14 juni 1946 en 29 februari 1952 betreffende de epuratie inzake 

burgertrouw van hun recht op verkiesbaarheid vervallen zijn; 



 

 

• zij in de loop van de laatste tien jaar, zelf voorwaardelijk niet veroordeeld werden 

wegens een van de inbreuken voorzien bij de artikelen 240, 241, 243 en 246-248 

van het Strafwetboek en gepleegd in de uitoefening van een gemeenteambt. 

Zij bevinden zich niet in één van de gevallen van onverenigbaarheid wegens 

ambtsbekleding of verwantschap, voorzien door de artikelen 67, 68, 69, 70 en 71 van de 

gemeentekieswet. 

Overwegende dat er geen bezwaar bestaat dat de geloofsbrieven van mevrouw Kim 

Paesmans en de heer Lucien Wauters geldig worden verklaard en dat zij als opvolgend 

gemeenteraadslid worden toegelaten tot het afleggen van de eed, bepaald bij de wet van 

11 juli 1994. 

Juridische gronden 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Regelgeving: bevoegdheid 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten 

Financiële informatie 

 
Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Stemming op het agendapunt 

 

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Besluit 

 

Artikel 1 
De geloofsbrieven van mevrouw Kim Paesmans en van de heer Lucien Wauters als 

gemeenteraadslid, worden geldig verklaard. 

Artikel 2 
De nieuwe gemeenteraadsleden zullen de decretaal voorziene eed afleggen in openbare 

zitting van heden in handen van de voorzitter van de gemeenteraad. 

Artikel 3 
Derhalve wordt mevrouw Kim Paesmans met ingang van 1 januari 2021 aangesteld als 

opvolgend gemeenteraadslid ter vervanging van dhr. Luc Deconinck die zijn ontslag heeft 

ingediend, en wordt dhr. Lucien Wauters met ingang van 1 januari 2021 aangesteld als 

opvolgende gemeenteraadslid ter vervanging van dhr. Paul Defranc die zijn ontslag heeft 

ingediend. 



 

 

15 2020_GR_00249 Vaststelling van de rangorde van de 

gemeenteraadsleden - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 
De gemeenteraad stelde tijdens de installatievergadering van 3 januari 2019 de rangorde 

van de gemeenteraadsleden vast. 

De gemeenteraad van heden nam kennis van het ontslag als gemeenteraadslid van 

mijnheer Luc Deconinck. 

De gemeenteraad van heden nam kennis van het ontslag als gemeenteraadslid van 

mijnheer Paul Defranc. 

De gemeenteraad van heden besliste tot de installatie van hun opvolgers, mevrouw Kim 

Paesmans en mijnheer Lucien Wauters. 

Juridische gronden 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 

6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12, 14, 49 en 59. 

De omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en 

provinciale bestuursperiode. 

Regelgeving: bevoegdheid 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Stemming op het agendapunt 

 

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Besluit 

 

Artikel 1 
De rangorde van de gemeenteraadsleden met ingang van 1 januari 2021 als volgt vast te 

stellen:  

Rang   Officiële naam 

1 Jean Cornand 

2 Annie Mathieu 

3 Lucien Wauters 



 

 

4 Kathleen D'Herde 

5 Wim Peeters 

6 Georgios Karamanis 

7 Lydie De Smet 

8 Eddy Longeval 

9 Michel Miedzinski 

10 Guy Jonville 

11 Jan Desmeth 

12 Bart Keymolen 

13 Gunther Coppens 

14 Herwig Smeets 

15 Marleen De Kegel 

16 Nicole Billens 

17 Gust Crabbe 

18 Raimondo Palermo 

19 Godefroid Pirsoul 

20 Kim Paesmans 

21 Ann De Ridder 

22 Brahim Harfaoui 

23 An Speeckaert 

24 Olivier Huygens 

25 Natacha Martel 

26 Veerle Seré 

27 Siebe Ruykens 

28 Jeroen Tiebout 

29 Betty Willems 

30 Jeroen Steeman 

31 Aurore Vanden Meerssche 

 

16 2020_GR_00250 Wijziging samenstelling gemeenteraadscommissies 

(kennisgeving) en aanduiding plaatsvervangend 

voorzitter raadscommissie Mens, Samenleving en 

Ruimte (beslissing) - Beslissing 
GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

 



 

 

Aanleiding en motivering 
De gemeenteraadscommissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in 

de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen 

over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als 

dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. 

De gemeenteraad besliste in zitting van 31 januari 2019 volgende raadscommissies op te 

richten: 

• Mens, samenleving en ruimte; 
• Bestuurlijke en administratieve organisatie. 

De commissies bestaan uit 15 stemgerechtigde leden, die evenredig verdeeld worden 

over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld, op basis van de ingediende 

voordrachtakten. 

De gemeenteraad van heden nam kennis van of besliste over verschillende ontslagen en 

vervangingen waardoor de samenstelling van de gemeenteraadscommissies moet 

worden aangepast. 

Juridische gronden 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 37. 

Gemeenteraadsbeslissing van 31 januari 2019 houdende goedkeuring van het 

huishoudelijk reglement van de raad. 

Gemeenteraadsbeslissing van 31 januari 2019 houdende samenstelling van de 

gemeenteraadscommissies op basis van voordrachtsakten (aktename) en de verkiezing 

van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van de raadscommissies. 

Gemeenteraadsbeslissing van 28 maart 2019 houdende wijziging PF vertegenwoordiging 

in commissie 'Mens, Samenleving en Ruimte'. 

Regelgeving: bevoegdheid 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten 

Financiële informatie 

 
Financiële informatie 
De nodige kredieten zijn gebudgetteerd in het exploitatiebudget, budgetcode 

0100/6200100. 

Besluit 

 

Artikel 1 
Er wordt akte genomen van de samenstelling van de commissie mens, samenleving en 

ruimte, zoals hierna vermeld: 

N-VA 
Nicole Billens 
Gust Crabbe 
Jeroen Tiebout 



 

 

Betty Willems 
Gunther Coppens 
Kim Paesmans 

CD&V 
Wim Peeters 
Ann De Ridder 
Siebe Ruykens 
Lucien Wauters 

PF 
Georgios Karamanis 
Godefroid Pirsoul 
Annie Mathieu 
Lydie De Smet 

Groen 
Natacha Martel 

Artikel 2 
Er wordt akte genomen van de samenstelling van de commissie bestuurlijke en 

administratieve organisatie, zoals hierna vermeld: 

N-VA 
Nicole Billens 
Gust Crabbe 
Jeroen Tiebout 
Betty Willems 
Gunther Coppens 
Kim Paesmans  

CD&V 
Wim Peeters 
Ann De Ridder 
Siebe Ruykens 
Lucien Wauters 

PF 
Jean Cornand 

Raimondo Palermo 
Lydie De Smet 
Michel Miedzinski 

Groen 
Jeroen Steeman 

Artikel 3 
Mijnheer Jeroen Tiebout wordt na geheime stemming verkozen tot plaatsvervangend 

voorzitter van de commissie mens, samenleving en ruimte. 



 

 

Stemming op artikel 3 
- 21 stem(men) voor - 2 stem(men) tegen 

- 1 onthouding(en) 

- 5 blanco stem(men) 

17 2020_GR_00242 Verkiezing van een vertegenwoordiger in de 

politieraad op basis van voordrachtsakte - 

Beslissing 
GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 
Tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad van 3 januari 2019 werd dhr. Jan 

Desmeth verkozen als vertegenwoordiger in de politieraad van de meergemeentezone 

Zennevallei. 

Aan de gemeenteraad van heden werd kennis gegeven van het ministerieel besluit 

houdende de benoeming van dhr. Jan Desmeth in het ambt van burgemeester.  

Als burgemeester zal dhr. Jan Desmeth van rechtswege deel uitmaken van de politieraad 

en het politiecollege. Bijgevolg moet de gemeenteraad overgaan tot de verkiezing van 

een nieuwe vertegenwoordiger in de politieraad. Hij bood bijgevolg aan de voorzitter van 

de gemeenteraad zijn ontslag aan als vertegenwoordiger van de politieraad van de 

meergemeentezone Zennevallei. 

De voordrachstakte die op 14 december 2018 aan de algemeen directeur en de 

burgemeester werd overhandigd, werd geen opvolger voor dhr. Jan Desmeth vermeld. 

Op 10 december 2020 werd aan de algemeen directeur en de burgemeester een 

voordrachtsakte overhandigd. Deze voordrachtsakte draagt mevrouw Nicole Billens voor 

als opvolgend vertegenwoordiger in de politieraad van de meergemeentezone 

Zennevallei.  

Artikel 19 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 

politiedienst, gestructureerd op twee niveaus stelt dat wanneer een lid van de politieraad 

voor het verstrijken van zijn mandaat, ophoudt deel uit te maken van de politieraad en 

er geen opvolger werd voorzien, dan kunnen alle gemeenteraadsleden die de 

oorspronkelijke voordracht hadden ondertekend gezamenlijk een nieuw kandidaat-lid 

voordragen. Louter door de indiening van een nieuwe voordrachtsakte, ondertekend door 

enkel de gemeenteraadsleden die de oorspronkelijke akte van voordracht ondertekend 

hebben en die nog steeds hun mandaat uitoefenen, wordt het nieuwe lid automatisch 

verkozen verklaard. Er hoeft dus geen stemming plaats te vinden. 

Juridische gronden 
Wet van  7 december 1998 tot organisatie van een  geïntegreerde  politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus. 

Het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke 

gemeenteraad van de leden van de politieraad. 

De Ministeriële Omzendbrief van 12 november 2018 betreffende de verkiezing en de 

installatie van de politieraadsleden van een meergemeentezone. 



 

 

De beslissing van de gemeenteraad van 3 januari 2019 houdende de verkiezing van de 

vertegenwoordigers in de politieraad. 

Regelgeving: bevoegdheid 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Stemming op het agendapunt 

 

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Besluit 

 

Artikel 1 
De gemeenteraad verklaart mevrouw Nicole Billens verkozen als vertegenwoordiger in de 

politieraad van de meergemeentezone Zennevallei met ingang van 1 januari 2021. 

Artikel 2 
Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan de voorzitter van de politieraad van de 

meergemeentezone Zennevallei. 

Artikel 3 
Deze beslissing wordt voor passend gevolg bezorgd aan de deputatie van de 

provincieraad van Vlaams-Brabant. 

Bijlagen 

 

 Voordrachtakte verkiezing van de leden van de politieraad - Nicole Billens 

 

18 2020_GR_00276 Aanduiding gemeenteraadslid als lid van 

de politieraad - Kennisgeving KENNIS 

GENOMEN 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 
Mevrouw Kathleen D'Herde werd tijdens de zitting van de gemeenteraad van 3 januari 

2019 verkozen tot lid van de politieraad van de meergemeentezone Zennevallei. De heer 

Guy Jonville is opvolger van mevrouw Kathleen D'Herde. 



 

 

Bij schrijven van 30 november 2020 laat mevrouw Kathleen D'Herde weten met ingang 

van 1 januari 2021 ontslag te nemen uit het mandaat van lid van de politieraad, zoals 

voorzien in de voordrachtsakte. 

Overeenkomstig de voordrachtsakte van 14 december 2018 is de heer Guy Jonville de 

opvolger van mevrouw Kathleen D'Herde. 

Juridische gronden 
De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus. 

Het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke 

gemeenteraad van de leden van de politieraad. 

De Ministeriële Omzendbrief van 12 november 2018 betreffende de verkiezing en de 

installatie van de politieraadsleden van een meergemeentezone. 

De beslissing van de gemeenteraad van 3 januari 2019 tot verkiezing van de 

vertegenwoordigers in de politieraad. 

Regelgeving: bevoegdheid 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 

 

Artikel 1 
De gemeenteraad neemt er kennis van dat de heer Guy Jonville als opvolger van 

mevrouw Kathleen D'Herde met ingang van 1 januari 2021 het mandaat van lid van de 

politieraad van de meergemeentezone Zennevallei opneemt. 

Artikel 2 
Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan de voorzitter van de politieraad van de 

meergemeentezone Zennevallei. 

Artikel 3 
Deze beslissing wordt voor passend gevolg bezorgd aan de deputatie van de 

provincieraad van Vlaams-Brabant. 

Cultuur & Toerisme & Erfgoed  

20 2020_GR_00252 Aanpassing reglement gemeentelijke 

uitleendienst - Beslissing 
GOEDGEKEURD 



 

 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 
Het reglement werd vereenvoudigd: technische fiches werden eruit gelaten evenals de 

tarieven. Deze  zijn opgenomen in het retributiereglement op het uitlenen van 

gemeentelijk materiaal goedgekeurd door de gemeenteraad op 19/12/2019. 

Juridische gronden 
Zie retributiereglement op het ontlenen van gemeentelijk materiaal. 

De tarieven werden in een afzonderlijk retributiereglement opgenomen conform de 

omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit. 

Regelgeving: bevoegdheid 
Artikel 40 §3 van het decreet lokaal bestuur: De gemeenteraad stelt de gemeentelijke 

reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband 

met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, 

kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de 

gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente. 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 
Zie retributiereglement op het uitlenen van gemeentelijk materiaal 19/12/2019.  

Stemming op het agendapunt 

 

Goedgekeurd  door de gemeenteraad met 
- 22 stem(men) voor: Nicole Billens; Gunther Coppens; Gust Crabbe; Kathleen D'Herde;  
Marleen De Kegel; Ann De Ridder; Luc Deconinck; Paul Defranc; Jan Desmeth; Brahim  
Harfaoui; Olivier Huygens; Guy Jonville; Eddy Longeval; Natacha Martel; Wim Peeters;  
Siebe Ruykens; Veerle Seré; Herwig Smeets; An Speeckaert; Jeroen Steeman; Jeroen  
Tiebout; Betty Willems 
- 7 stem(men) tegen: Jean Cornand; Lydie De Smet; Georgios Karamanis; Annie  
Mathieu; Michel Miedzinski; Raimondo Palermo; Godefroid Pirsoul 

Besluit 

 

Artikel 1 
De gemeenteraad keurt het aangepaste reglement gemeentelijke uitleendienst goed. 

Artikel 2 
Dit reglement treedt in werking op 01/01/2021 en heft alle reglementen met hetzelfde 

onderwerp op. 

Bijlagen 
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REGLEMENT GEMEENTELIJKE 

UITLEENDIENST 
Hoofdstuk 1  ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1.1 Beheerder 

Dit reglement heeft betrekking op het uitlenen van de roerende goederen zonder het 

gebruik van gemeentelijke infrastructuur.   

Deze goederen worden uitsluitend uitgeleend door de bevoegde gemeentelijke diensten. 

Artikel 1.2 Gebruikers 
Het materiaal van de gemeentelijke uitleendienst kan enkel worden uitgeleend aan 

volgende gebruikers: 
- Gebruikers van Categorie A en Categorie 0, zoals gedefinieerd in het 

Gebruiksreglement Gemeentelijke Infrastructuur; 
- Organisatoren van straat-, wijk- of buurtfeesten, indien zij voldoen aan volgende 

voorwaarden: 
• de activiteit richt zich tot alle inwoners uit de straat, buurt of wijk. 

Hiervoor worden alle bewoners van de betrokken straat of buurt 

schriftelijk uitgenodigd ongeacht politieke, religieuze of filosofische 

overtuigingen en ongeacht de persoonlijke situatie; 
• de organisatoren wonen in de betrokken straat of buurt; 
• de promotie/uitnodiging vermeldt de steun van de gemeente Sint-Pieters-

Leeuw. 
Hierbij zijn volgende activiteiten uitgesloten:  
privéfeesten, familiefeesten, schoolfeesten, feesten van vzw’s, vennootschappen 

of verenigingen met een ander hoofddoel dan het bevorderen van sociale 

contacten en leefbaarheid in de buurt, feesten met een politiek, religieus, 

filosofisch of commercieel karakter, feesten met een winstgevend doel, buurt- of 

wijkkermissen, eetfestijnen, braderijen, …; 

- Overeenkomstig de bepalingen van de intergemeentelijke overeenkomsten, de 

gemeenten Halle, Gooik en Lennik (Mobiel podium) en de gemeente Beersel 

(Mobiel Podium en kadertent). 
Uitsluitend voor het uitlenen van dranghekken, alle gebruikers gedefinieerd in 

het Gebruikersreglement Gemeentelijke Infrastructuur. 
- Gebruikers die op basis van een ander gemeentelijk reglement de toestemming 

krijgen om gemeentelijk materiaal te gebruiken. 

Artikel 1.3 Nederlandstalig karakter 

Het Nederlands is de enige voertaal in alle administratieve documenten en bij het voeren 

van promotie op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw en de andere gemeenten van het 

Vlaams Gewest. 

Artikel 1.4 Verzekeringen & aansprakelijkheid  

§1 Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor de mogelijke ongevallen die zich 

kunnen voordoen bij het gebruik van het ontleende materiaal. 



 

 

Als er een beschadiging van  het materiaal wordt vastgesteld voor of bij de start 

van de ingebruikname stelt de ontlener het gemeentebestuur hiervan onmiddellijk 

(voor de start of bij de aanvang van de activiteit) per e-mail in kennis.   

Bij beschadiging tijdens de activiteit brengt de gebruiker de uitleendienst 

onmiddellijk per e-mail op de hoogte van schade of verlies. Bij verlies, diefstal of 

beschadiging van het ontleende materiaal moeten de herstellingskosten of 

vervangingskosten worden betaald door de uitlener. 

§2 Voor een aantal uit te lenen materialen zijn er specifieke verzekeringspolissen van 

toepassing. Deze bepalingen zijn opgenomen in de bijlagen. 

§3 De automobielpolis verzekert het mobiel podium als getrokken aanhangwagen in 

burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand. De bijkomende waarborgen brand 

& stoffelijke schade (omnium) en diefstal zijn eveneens onderschreven. Bij schade 

moet de gebruiker het saldo niet terugbetaald door de verzekering betalen.  

Om het podium te kunnen huren moet de gebruiker titularis zijn van een 

verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid organisator.  

De gebruiker moet deze polis aan de ontlener kunnen voorleggen op eenvoudige 

aanvraag. 

§4 De kadertent wordt door de gemeente verzekerd met een verzekering “alle risico’s” 

gedurende de uitleenperiode, inclusief opbouw en afbraak. De prijs voor de 

verzekering van de eerste periode van 7 dagen zit vervat in de huurprijs. 

Per bijkomende opeenvolgende periode van 7 dagen dat de kadertent wordt 

gehuurd, wordt de reële kost van de verzekering door gefactureerd. 

Artikel 1.5 Onderverhuur 

Het onderverhuren van materiaal is ten strengste verboden. 

Artikel 1.6 Locatie 

Het materiaal kan enkel worden uitgeleend voor activiteiten op het grondgebied van de 

gemeente Sint-Pieters-Leeuw, met uitzondering van 

- materiaal dat wordt uitgeleend door gemeentebesturen uit de regio; 

- materiaal dat kan worden meegenomen op kamp (groepstenten, veldbedden en 

spelmateriaal). 

Hoofdstuk 2  RESERVATIE 

Artikel 2.1 Procedure 

§1 Aanvraag 

De aanvraag gebeurt schriftelijk op het daartoe bestemde formulier dat verkrijgbaar is 

bij de bevoegde diensten of op de gemeentelijke website. 
De aanvraag gebeurt door een verantwoordelijke van de vereniging of instelling. Hij is 

verantwoordelijk voor het ontleende materiaal en de stipte nakoming van het 

uitleenreglement. 



 

 

§2 SABAM & billijke vergoeding 
De gebruikers van het materiaal, met inbegrip van het mobiel podium en/of de 

kadertent, zijn zelf verantwoordelijk voor het in orde zijn met SABAM & de billijke 

vergoeding. 
§3  Bevestiging van de aanvraag 
De aanvraag is pas definitief na een schriftelijke of elektronische bevestiging. De 

uitleendienst verstuurt deze bevestiging of het bericht van niet beschikbaarheid binnen 10 

werkdagen na ontvangst van het aanvraagformulier. 
§4  Betalingswijze 
De betaling gebeurt via overschrijving uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum. 
Artikel 2.2 Termijnen 
De aanvraag kan ten vroegste maximum 1 jaar op voorhand. 

De aanvraag gebeurt minstens 4 weken voor de activiteit. Voor het uitlenen van het 

mobiel podium en de kadertent is dit minstens 2 maanden. 

Artikel 2.3 Weigering reservatie 

De gemeente kan te allen tijde het uitlenen van materiaal weigeren zonder motivering, in 

het bijzonder indien een gebruiker bij een vorige gelegenheid de bepalingen van de 

gemeentelijke reglementen niet heeft nageleefd. 

Artikel 2.4 Annulatie door gebruiker 
Als de gebruiker de gebruiksovereenkomst verbreekt vanaf 4 weken voor de activiteit 

dan is hij een schadeloosstelling verschuldigd van 50 % van de prijs. 
 

Artikel 2.5 Annulatie door gemeente 
De gemeente kan om dringende redenen van algemeen belang te allen tijde gemaakte 

reservaties annuleren zonder dat de gebruiker hiervoor recht heeft op schadevergoeding. 

Hoofdstuk 3 PRAKTISCHE AFSPRAKEN 

Artikel 3.1 Uitleentermijn 

De uitleenperiode bedraagt maximum 1 week, tenzij anders vermeld. 

Artikel 3.2 Gebruik materiaal 

§1 De gebruiker verbindt er zich toe zorg te dragen voor het uitgeleende materiaal en de 

nodige maatregelen te treffen om het te beveiligen tegen alle 

weersomstandigheden, brand, diefstal, vandalisme, enz.  

Beschrijven, beplakken, enz. van het materiaal wordt aanzien als beschadiging.  

Het springkasteel mag nooit in contact komen met water.  

Beschadiging van het materiaal wordt gemeld aan de bevoegde dienst.  

§2 Het materiaal mag enkel worden gebruikt voor het doel waarvoor het bestemd is.  

 

 



 

 

Artikel 3.3 Afhalen en terugbrengen materiaal 

Het materiaal wordt door de gebruiker opgehaald/teruggebracht in de gemeentelijke 

loods Brabantpoort, tenzij anders overeengekomen.  

Datum en uur van ophalen en terugbrengen (enkel tijdens de kantooruren) wordt door 

de dienst vermeld op het bevestigingsformulier.  

Leveren en ophalen in de gemeente door gemeentediensten is mogelijk, eveneens enkel 

tijdens de kantooruren. 

Artikel 3.4 Controle 

De verantwoordelijken van de gemeentediensten mogen te allen tijde controle uitoefenen 

op het gebruik en beveiliging van het ontleende materiaal.  

De organisator verleent vrije toegang tot de activiteit aan deze verantwoordelijke om de 

controle uit te voeren. 

Hoofdstuk 4 BIJZONDERE BEPALINGEN 
Artikel 4.1 Mobiel podium 
Het opstellen en demonteren van het mobiel podium gebeurt steeds op een werkdag tijdens 

de diensturen én enkel door de gemeentelijke diensten. De locatie waar het mobiele 

podium wordt opgesteld, moet gemakkelijk bereikbaar zijn en vrij van verkeer of andere 

voorwerpen. De vloer moet stevig zijn en vlak zonder enige hellingsgraad.  

Het uitlenen van het mobiel podium kan enkel mits voorafgaand gunstig advies van de 

technische diensten, in zoverre de werkplanning het toelaat. 

Artikel 4.2 Kadertent 
Het opstellen en demonteren van de kadertent gebeurt steeds op een werkdag tijdens de 

diensturen én enkel door de gemeentelijke diensten.  

Het uitlenen van de kadertent kan enkel mits voorafgaand gunstig advies van de 

technische diensten, in zoverre de werkplanning het toelaat. 

In de tent zelf mogen geen ontvlambare stoffen worden gebruikt. Ook het aansteken van 

vuurwerk is ten strengste verboden.  

Als de tent moet worden verwarmd, moet dit gebeuren conform de bepalingen van de 

brandweer. 

Artikel 4.3 Groepstenten  

Groepstenten worden tijdens de zomermaanden enkel uitgeleend aan erkende 

jeugdverenigingen. Deze kunnen worden uitgeleend voor de duur van een kamp, 

inclusief tijd voor levering/ophalen. 

Artikel 4.4 Veldbedjes 

Veldbedjes worden tijdens de zomermaanden voorbehouden voor onze eigen werking. 



 

 

Buiten deze periode kunnen ze worden uitgeleend voor de duur van een kamp, inclusief 

tijd voor levering/ ophalen. 

Hoofdstuk 5 SLOTBEPALINGEN 
Artikel 5.1 Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2021 en heft alle reglementen met hetzelfde 

onderwerp op. 

21 2020_GR_00254 Gebruiksreglement gemeentelijke infrastructuur - 

Beslissing 
GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 
Dit is een administratieve vereenvoudiging. In het reglement zijn geen tarieven 

opgenomen, die zitten in het retributiereglement dat werd goedgekeurd door de 

gemeenteraad op 19/12/2019.  

De specifieke regels per infrastructuur zijn vervat in de huishoudelijke reglementen:  

• voor sport: huishoudelijk reglement gemeentelijke sporthallen 
• voor cultuur: huishoudelijke reglementen CC Coloma, de Merselborre, de 

Molenborre, de Pastorie, Zonnig Leven ( ook reeds goedgekeurd door de RvB van 

de Peva op 09/12/2019) 
• voor jeugd: huishoudelijk reglement Laekelinde. 

Juridische gronden 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Regelgeving: bevoegdheid 
Artikel 40 §3 van het decreet lokaal bestuur: De gemeenteraad stelt de gemeentelijke 

reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband 

met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, 

kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de 

gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente. 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 
De tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur zijn vastgelegd in het 

retributiereglement gemeentelijke infrastructuur goedgekeurd door de gemeenteraad op 

19 december 2020. 

Stemming op het agendapunt 

 

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Besluit 

 



 

 

Artikel 1 
De gemeenteraad keurt het gebruiksreglement gemeentelijke infrastructuur goed. 

Artikel 2 
Het gebruiksreglement gemeentelijke infrastructuur treedt in werking op 01/01/2021 en 

heft alle reglementen met hetzelfde onderwerp op. 

Bijlagen 
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GEBRUIKSREGLEMENT  

GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR  

HOOFDSTUK 1  ALGEMENE BEPALINGEN 
Artikel 1.1 Definities 
Beheerder: de bevoegde instantie voor het ter beschikking stellen van de infrastructuur 

aan de gebruiker, zijnde het lokaal bestuur, vzw Cultuurcentrum Coloma 

(hierna: PEVA) of het Autonoom gemeentebedrijf Sint-Pieters-Leeuw 

(hierna: AGB); 
Gebruiker: elke persoon met wie een overeenkomst wordt afgesloten voor het gebruik 

van infrastructuur volgens de bepalingen van dit reglement. 
 

Artikel 1.2 
 

Infrastructuur  
Het gebruik van volgende infrastructuur wordt geregeld volgens de bepalingen van dit 

reglement, met uitzondering van gemeentelijke voetbalinfrastructuur: 
1. Alle infrastructuur die door de gemeente ter beschikking wordt gesteld van derden en 

waarvoor een huishoudelijk reglement werd vastgesteld door de gemeenteraad. 

2. Alle infrastructuur die door de PEVA ter beschikking wordt gesteld van derden. 

3. Alle infrastructuur die door het AGB ter beschikking wordt gesteld van derden. 
 

Artikel 1.3 Gebruikers 
De gebruikers van de infrastructuur worden opgedeeld in volgende categorieën: 

Categorie A 

- erkende verenigingen* 
- lokale besturen uit de kieskantons Halle en Lennik 
- gemeenten Drogenbos, Linkebeek & Sint-Genesius-Rode 
- politiezone Zennevallei  
- door de Vlaamse overheid erkende onderwijsinstellingen met 

een vestiging in Sint-Pieters-Leeuw 

Categorie B 

- inwoners en verenigingen van Sint-Pieters-Leeuw zonder 

commercieel doel (algemeen) 
- door de Vlaamse overheid erkende onderwijsinstellingen 

zonder een vestiging in Sint-Pieters-Leeuw 

Categorie C 

Iedereen die niet behoort tot één van de andere categorieën, met 

inbegrip van: 
- inwoners en verenigingen van Sint-Pieters-Leeuw zonder 

commercieel doel bij het organiseren van activiteiten en 

feesten in familiale kring** 

Categorie 0 - de gemeente, het OCMW, de PEVA, het AGB 
- door de gemeente erkende adviesraden 
- basisscholen uit Sint-Pieters-Leeuw 
- (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden waar de 

gemeente, het OCMW, de PEVA of het AGB deel van uitmaakt 

*erkende vereniging = een vereniging erkend door de gemeente conform de bepalingen 

van het erkenningsreglement. 

** activiteiten en feesten in familiale kring = onder meer een babyborrel, doopfeest, 

verjaardagsfeest, huwelijksreceptie, … 

 

 

Artikel 1.4 Nederlandstalig karakter 



 

 

Het Nederlands is de enige voertaal in alle administratieve documenten en bij het voeren 

van promotie op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw en de andere gemeenten van het 

Vlaams Gewest. 

Artikel 1.5 Verzekeringen en aansprakelijkheid 

§1 De beheerder is niet verantwoordelijk voor de mogelijke ongevallen die zich kunnen 

voordoen bij het gebruik van de zaal en het materiaal dat aanwezig is in de zaal. 

Indien beschadiging aan het materiaal of de zaal wordt vastgesteld voor of bij de 

start van de ingebruikname stelt de gebruiker de beheerder hiervan onmiddellijk 

(voor de start of bij de aanvang van de activiteit) per e-mail in kennis.  

Bij beschadiging tijdens de activiteit brengt de gebruiker de beheerder 

onmiddellijk per e-mail op de hoogte van schade of verlies.  

De gebruiker is aansprakelijk voor schade aan de zaal of aan het materiaal. Indien 

een verzekeraar tussenkomt voor de schade, is de vrijstelling ten laste van de 

gebruiker. Voor het overige wordt verwezen naar artikel 4.7. 

§2 De beheerder verzekert de schade aan de infrastructuur veroorzaakt door brand, 

beschadiging of diefstal met de clausule afstand van verhaal met uitzondering van 

bewezen nalatigheid. 

§3 De beheerder sluit een verzekeringspolis af voor de buitencontractuele  en contractuele 

aansprakelijkheid van de gebruiker, met uitzondering van de activiteiten die op 

permanente basis plaatsvinden en de regelmatige activiteiten van 

sportverenigingen die (gedeelten van) sporthallen huren en gebruiken. 

Artikel 1.6 Huishoudelijk reglement 

Per infrastructuur stelt de beheerder een huishoudelijk reglement vast met nadere regels 

over het gebruik. In voorkomend geval kunnen deze regels strenger zijn dan deze bepaald 

in dit gebruikersreglement. 

Artikel 1.7 Contactpersoon 

Het gebruik van de infrastructuur gebeurt volgens de aanwijzingen van de 

verantwoordelijke contactpersoon per infrastructuur.  

HOOFDSTUK 2  RESERVATIE 

Artikel 2.1 Procedure 

§1  Aanvraag door de gebruiker 
De aanvraag tot reservatie gebeurt bij de beheerder, via de hiervoor aangeduide dienst. 

De ondertekenaars van het aanvraagformulier en/of het contract zijn verantwoordelijk voor 

de geplande activiteit. De ondertekenaar van de gebruiksovereenkomst is meerderjarig, 

stelt zich verantwoordelijk voor de organisatie en is het centrale aanspreekpunt voor, 

tijdens en na afloop van de activiteit. 
Voor het gebruik van de polyvalente zaal van Laekelinde dient de ondertekenaar ouder te 

zijn dan 21 jaar en tijdens de activiteit steeds aanwezig te zijn. 
§2  Bevestiging door de beheerder 



 

 

Uiterlijk 10 dagen na ontvangst van het volledig ingevulde aanvraagformulier beslist de 

beheerder over de aanvraag. De beheerder kan van deze termijn afwijken voor grote 

evenementen of voor activiteiten waarvoor een voorafgaand bezoek aan de infrastructuur 

of een coördinatievergadering/veiligheidsoverleg noodzakelijk is.  
De reservatie is pas geldig na ondertekening door beide partijen van de 

gebruiksovereenkomst.  
 

Artikel 2.2 Termijnen 

Een reservering kan ten vroegste: 

- Categorie A:  maximum 1 jaar op voorhand 
- Categorie B:  maximum 6 maanden op voorhand 
- Categorie C:  maximum 6 maanden op voorhand 
- Categorie 0:  maximum 1 jaar op voorhand Een reservatie gebeurt minstens: 

- Openbare evenementen in open lucht:  90 dagen op voorhand - Openbaar 

evenement in een gesloten/overdekte plaats:  45 dagen op voorhand 
- Niet-openbare evenementen:  20 dagen op voorhand. 

Artikel 2.3 Weigering reservatie 

De beheerder kan te allen tijde het verhuren van een zaal weigeren zonder motivering, in 

het bijzonder om te vermijden dat extremistische activiteiten, van welke aard ook, 

activiteiten in strijd met de goede zeden of andere niet-passende activiteiten in zijn 

infrastructuur kunnen plaatsvinden. 

De beheerder kan activiteiten weigeren indien de gebruiker zich bij een vorige activiteit 

niet aan de bepalingen van dit reglement, het huishoudelijk reglement, de algemene 

politieverordening of andere wettelijke bepalingen heeft gehouden. 

Activiteiten die niet in overeenstemming zijn met de aard van de infrastructuur, kunnen 

geweigerd worden. 
 

Artikel 2.4 Annulatie door gebruiker 
De gebruiker kan de reservering ten allen tijde annuleren. Afhankelijk van het moment van 

de annulering kan een deel van het tarief worden terugbetaald, conform de bepalingen van 

het retributiereglement. 

Artikel 2.5 Annulatie door beheerder 

De beheerder kan om dringende redenen van algemeen belang en mits grondige motivering 

te allen tijde gemaakte reservaties annuleren, zonder dat de gebruiker hiervoor recht heeft 

op schadevergoeding. In de mate van het mogelijke wordt er door de gemeente een 

alternatief aangeboden.  
Artikel 2.6 Onderverhuring 
Onderverhuring of het in gebruik nemen door een andere gebruiker dan de gebruiker die 

met de beheerder de gebruiksovereenkomst heeft gesloten, is verboden. 



 

 

 

HOOFDSTUK 3 PRAKTISCHE AFSPRAKEN 

Artikel 3.1 Roken 
Er geldt een algemeen rookverbod in alle infrastructuur. De gebruiker moet erop toezien 

dat het rookverbod wordt nageleefd.  
 

Artikel 3.2 Aansprakelijkheid en sancties 
De gebruiker verbindt zich ertoe de gebruikte infrastructuur achter te laten in de staat 

waarin deze zich bevond. 

De gebruiker is integraal verantwoordelijk voor zijn activiteit (inhoud, organisatie, 

deelnemers). De gebruiker moet ervoor zorgen dat de gemaakte afspraken worden 

nageleefd. 
De gebruiker is ten opzichte van de beheerder aansprakelijk voor alle door hem of zijn 

publiek veroorzaakte schade aan de gebruikte materialen, lokalen en directe 

toegangsruimten.  

De gebruiker is op basis van art. 1382 B.W. aansprakelijk voor schade die wordt 

veroorzaakt ten aanzien van derden voor de duur van de activiteit. 

Bij inbraak- of brandalarm komt een bewakingsfirma ter plaatse. Elk alarm wordt 

onmiddellijk gemeld bij de bewakingsfirma. Onnodige interventies worden aangerekend 

aan de gebruiker. 

Artikel 3.3 Waarborg  

In het Retributiereglement Gemeentelijke Infrastructuur kan worden voorzien dat er een 

waarborg moet worden betaald voor het gebruik van de infrastructuur. 

Als de gebruiker de afspraken uit het gebruikersreglement niet naleeft kan een vergoeding 

ingehouden worden van deze waarborg. Kosten die voortkomen uit schade en onvoldoende 

reinigen van infrastructuur en materiaal worden afgehouden van deze waarborg. 

Artikel 3.4 Geluidsnormen 

De gebruiker is verantwoordelijk voor de toepassing van de wettelijke reglementering 

betreffende de geluidsnormen. In geval van overschrijding van geluidsnormen, zijn 

gebeurlijke boetes ten laste van de gebruiker. 

Artikel 3.5 Specifieke vergunningen en aanvragen / Evenementenloket 
De gebruiker is verantwoordelijk voor alle nodige meldingen, met inbegrip van de 

melding van de activiteit aan de dienst Maatschappelijke Veiligheid via het 

evenementenloket. 

De aanvraag voor een nachtvergunning gebeurt ook via het evenementenloket. 

Artikel 3.6 Uitleen materiaal 
Het gebruik van het materiaal dat eigendom is van de beheerder en dat in de zaal 

aanwezig is, is vervat in de prijs voor het gebruik van de zaal. 



 

 

Als het materiaal dat in de zaal aanwezig is, onvoldoende is voor de geplande activiteit, 

kan de gebruiker extra materiaal uitlenen mits toepassing van het uitleenreglement (enkel 

voor categorie 0 en categorie A). 
 

Artikel 3.7 Verbod wegwerpplastic 
Het gebruik van wegwerpplastics (inclusief bekers of -glazen) is verboden in alle 

gemeentelijke infrastructuur. Door de gebruiker mogen enkel herbruikbare of 

recycleerbare materialen gebruikt worden. 

In het huishoudelijk reglement kunnen hierover bijkomende verplichtingen worden 

opgenomen. 

HOOFDSTUK 4 SLOTBEPALINGEN 

Artikel 4.1 Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking op  1 januari 2021  en heft alle reglementen met 

hetzelfde onderwerp op. 

22 2020_GR_00253 Huishoudelijke reglementen culturele 

infrastructuur - Beslissing 
GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 
 De huishoudelijke reglementen van de culturele infrastructuur CC Coloma, de  
Merselborre, de Molenborre, de Pastorie, Zonnig Leven  werden goedgekeurd door de  
RvB van de Peva op 09/12/2019. Ze werden besproken met dienst Maatschappelijke 

Veiligheid voor wat betreft geluidsbepalingen: die werden aangepast aan de huidige 

regelgeving.  

Juridische gronden 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Regelgeving: bevoegdheid 
Artikel 40 §3 van het decreet lokaal bestuur: De gemeenteraad stelt de gemeentelijke 

reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband 

met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, 

kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de 

gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente. 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 
De tarieven voor het gebruik van de culturele infrastructuur zijn vervat in het 

retributiereglement gemeentelijke infrastructuur goedgekeurd door de gemeenteraad op 

19/12/2019. 

Stemming op het agendapunt 

 

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed. 



 

 

Besluit 

 

Artikel 1 
De gemeenteraad keurt de huishoudelijke reglementen van de culturele infrastructuur   

CC Coloma, de Merselborre, de Molenborre, de Pastorie en  Zonnig Leven goed. 

Artikel 2 
De huishoudelijke reglementen van de culturele infrastructuur gaan in voege op 

01/01/2021 en heffen alle reglementen met hetzelfde onderwerp op. 

Jeugd 

23 2020_GR_00255 Reglement investeringssubsidies 

jeugdinfrastructuur - Beslissing 
GOEDGEKEURD 

Beschrijving 
Aanleiding en motivering 
Het bestuur wil tijdens deze legislatuur inzetten op betere en veiligere infrastructuur voor 

jeugdverenigingen. Zie meerjarenplan algemene beleidsdoelstelling 4 - actie 4.1. - 

actieplan 4.1.11 en 4.1.12. 

Dit subsidiereglement bevat de regelgeving voor het aanvragen van subsidies voor 

kosten aan jeugdinfrastructuur die 10.000,00 euro of meer bedragen. Voor kleinere 

renovatiewerken geldt het subsidiereglement werkingssubsidies jeugd (zie 

subsidiereglement jeugd). Het  reglement werd voor advies aan de jeugdraad 

voorgelegd. 

Juridische gronden 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Regelgeving: bevoegdheid 
Artikel 40 §3 van het decreet lokaal bestuur: De gemeenteraad stelt de gemeentelijke 

reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband 

met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, 

kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de 

gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente. 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 
Kredieten worden voorzien in de meerjarenplanning. 

Stemming op het agendapunt 

 

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Besluit 

 



 

 

Artikel 1 
De gemeenteraad keurt het reglement investeringssubsidies jeugdinfrastructuur goed. 

Artikel 2 
Dit reglement gaat in voege op 01/01/2021 en heft alle reglementen met eenzelfde 

onderwerp op. 

Bijlagen 
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REGLEMENT INVESTERINGSSUBSIDIES 

JEUGDINFRASTRUCTUUR 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 

1.1 Algemeen 

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw kan, binnen de perken van het meerjarenplan, 

investeringssubsidies toekennen voor nieuwbouw, de verbouwing of de herstelling 

van jeugdinfrastructuur. 

Artikel 1.2 Doel 

Het reglement heeft tot doel er voor te zorgen dat jeugdverenigingen instaat 

worden gesteld om, voor het ontplooien van hun activiteiten, gebruik te maken 

van lokalen die beantwoorden aan de hedendaagse norm qua comfort, hygiëne en 

veiligheid. 

Artikel 1.3 Toepassingsgebied 

De subsidies kunnen enkel worden toegekend aan  

- door de gemeente Sint-Pieters-Leeuw erkende jeugdverenigingen met het 

statuut van een vereniging zonder winstoogmerk of; 

- een vzw die instaat voor het beheer van de infrastructuur(werken) van een of 

meerdere jeugdverenigingen (hierna infrastructuurvzw genoemd);  

- of aan de eigenaar van een jeugdinfrastructuur,  

voor jeugdinfrastructuur op het grondgebied van de gemeente Sint-PietersLeeuw 

waarvan de vereniging of infrastructuurvzw eigenaar of houder van een zakelijk 

recht en hoofdgebruiker is of wordt. 

De vereniging die als hoofdgebruiker gebruik maakt van de infrastructuur dient 

aangesloten te zijn bij een door de Vlaamse Gemeenschap erkende landelijk 

georganiseerde jeugdvereniging.  



 

 

Er dient tussen de eigenaar van of de houder van een zakelijk recht op het 

onroerend goed en de erkende jeugdvereniging een gebruiksovereenkomst 

afgesloten te worden voor een termijn van minimum 27 jaar. 

Er kunnen geen subsidies worden toegekend voor jeugdinfrastructuur die 

eigendom is van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, het OCMW Sint-Pieters-Leeuw, 

het AGB Sint-Pieters-Leeuw of CC Coloma vzw. 

HOOFDSTUK 2  VOORWAARDEN EN BEDRAG 

Artikel 2.1 Voorwaarden 

§1 Voorwaarden aanvrager 

1. De aanvrager moet een rechtspersoon zijn. Dat kan een erkende 

Leeuwse jeugdvereniging zijn met het statuut van een vereniging zonder 

winstoogmerk (vzw) of een vzw die instaat voor het beheer van de 

infrastructuur(werken) van een of meerdere erkende Leeuwse 

jeugdverenigingen of een ander rechtspersoon, die eigenaar is van de 

jeugdinfrastructuur, waar de erkende Leeuwse jeugdvereniging haar 

activiteiten ontplooit . 

2. De aanvrager moet op datum van de subsidieaanvraag: 

- Ofwel eigenaar zijn van de infrastructuur.  

- Ofwel de infrastructuur voor nog tenminste 27 jaar via een zakelijk 

recht in hoofdgebruik hebben. 

§2 Voorwaarden infrastructuur  

De jeugdinfrastructuur waarop de investeringssubsidie betrekking heeft, moet: 

1. hoofdzakelijk gebruikt worden door één of meerdere door de gemeente 

erkende jeugdverenigingen, meer bepaald door jongeren, jonger dan 30 

jaar, met uitsluiting van verblijfsaccommodatie; 

2. voor voldoende kapitaal verzekerd zijn, in het bijzonder voor burgerlijke 

aansprakelijkheid, voor brand en voor objectieve aansprakelijkheid brand 

en ontploffing. Het bedrag van de verzekering moet bij aanvang minstens 

gelijk zijn aan het volledig bedrag van de voor subsidie in aanmerking 

genomen investeringen, en vervolgens jaarlijks geïndexeerd worden 

(ABEX-index). 

§3 Voorwaarden werken 

De werken aan de jeugdinfrastructuur moeten voldoen aan volgende voorwaarden: 



 

 

1. enkel de werken die door het college van burgemeester en schepenen 

werden goedgekeurd komen in aanmerking voor subsidie; 

2. indien werken waarvoor subsidies worden verkregen, worden uitgevoerd 

door vrijwilligers, is de vereniging verplicht hiervoor een verzekering 

burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen af te sluiten; 

3. de werken moeten kostenefficiënt zijn en nodig zijn in kader van de 

activiteiten van de vereniging en dienen tot in staatstelling van de 

infrastructuur conform de hedendaagse normen van comfort, hygiëne en 

veiligheid; 

4. inrichting, meubilair en keukenuitrusting komen niet in aanmerking voor 

subsidie; 

Artikel 2.2 Bedrag van de subsidie 

De investeringssubsidie bedraagt 50% van de kosten voor de bouw/verbouwing 

en 75 % voor de brandveiligheidsinstallaties (branddetectie- en 

brandbestrijdingsmateriaal), inbraakalarm en sanitaire voorzieningen.  De subsidie 

wordt toegekend voor kosten die € 10.000,00 euro of meer bedragen. Voor 

kleinere renovatiewerken geldt het subsidiereglement werkingssubsidies jeugd. 

HOOFDSTUK 3  AANVRAAG EN UITBETALING 

Artikel 3.1 Aanvraag 

De eigenaar (hetzij de vereniging, hetzij de infrastructuurvzw, hetzij de juridische 

entiteit, die eigenaar is) dient vóór 1 augustus  in het jaar vóór het uitvoeren van 

de werken haar aanvraagdossier in dat bestaat uit 

- een behoeftenstudie waarin de aard, de nood en de omvang van de uit 

te voeren werken wordt aangetoond. 

- een grondplan van de jeugdwerkinfrastructuur; 

- een financieringsplan, inclusief een recent rekeninguittreksel van de 

bankrekening op naam van de   aanvrager waarmee aangetoond wordt 

dat de aanvrager zelf over voldoende middelen beschikt om het 

nietgesubsidieerde deel te financieren  

- een gedetailleerde raming van de kosten. 

Bij een aanvraag tot subsidiëring voor nieuwbouw of verbouwingen, voegt zij 

bijkomend volgende documenten bij haar aanvraag: 

- een afschrift van de eigendomsakte of geregistreerde akte waarbij haar 

een zakelijk recht wordt toegekend (of indien het zakelijk recht nog 

gevestigd moet worden, van de verbintenis van de eigenaar om het 

noodzakelijke zakelijk recht te verlenen); 

- indien het om een infrastructuurvzw of andere eigenaar gaat, een 

afschrift van de gebruiksovereenkomst met de erkende jeugdvereniging 

voor tenminste 27 jaar; 



 

 

Indien de werken vergunningplichtig zijn dient het aanvraagdossier aangevuld te 

worden met 

- een kopie van het lastenboek waarin de prijs, de uitvoeringstermijn, de 

boetes, enz. zijn opgenomen en een technisch gedeelte waarin de 

architect een omschrijving van de werken en richtlijnen voor de 

uitvoering opneemt;  

- een kopie van de meetstaat, zijnde een gedetailleerde opmeting door de 

architect van de hoeveelheden van de gebruikte materialen. De 

meetstaat dient als basis voor de prijsofferte van de aannemers; 

Artikel 3.2 Principiële beslissing  

Het college van burgemeester en schepenen beslist over elk dossier afzonderlijk, 

stelt het bedrag van de subsidie vast en bepaalt het jaar waarin de subsidie in het 

meerjarenplan wordt opgenomen, binnen 4 maand na de indiening van de 

aanvraag.  

Artikel 3.3 Uitbetaling 

Op basis van de in het meerjarenplan vastgelegde subsidie, geschiedt de 

uitbetaling van de subsidie ervan op de bankrekening van de aanvrager na 

registratie en overschrijving van de akte waarbij het zakelijk recht is gevestigd, 

volgens navolgende modaliteiten: 

- Een eerste schijf van 85% van het subsidieerbaar bedrag bij voorlegging 

van elke factuur voor uitgevoerde subsidieerbare werken. Facturen worden 

steeds voor de 10de van de maand binnengeleverd. De uitbetaling gebeurt 

voor de laatste dag van de maand.  

Bij het indienen van de eerste factuur wordt de omgevingsvergunning voor 

vergunningplichtige werken of een attest waaruit blijkt dat geen vergunning 

nodig is, toegevoegd. 

- Een tweede en laatste schijf van 15%, op voorlegging van het 

verantwoordingsdossier dat bestaat uit: 

Bij verbouwing: 

1. foto’s van voor en na de werken; 

2. de geldige betalingsbewijzen voor het volledige bedrag van de 

gesubsidieerde werken;  

3. het positief keuringsverslag van de elektriciteits- en de gasinstallatie 

(indien de werken betrekking hebben op de elektriciteits- of 

gasinstallatie); 

4. bewijs van verzekering van de infrastructuur; 

5. financieel eindverslag  

Indien de werken vergunningplichtig zijn: 

6. de voorlopige oplevering van de gesubsidieerde werken;  

7. een gunstig brandpreventieverslag;8. het postinterventiedossier en plan 

as-built;  

9. de EPB-eindverklaring. 

Het lokaal bestuur kan bijkomende verantwoordingstukken opvragen. 



 

 

Het niet aangewende bedrag van de subsidie is, binnen de maand na goedkeuring 

van de afrekening, terug te storten door de aanvrager. 

Artikel 3.4 Controle en terugbetaling subsidie 

De vereniging of de eigenaar moet aanvaarden, binnen de perken van dit 

reglement, verantwoording af te leggen ten aanzien van het lokaal bestuur over 

de aanwending van de subsidie.  

Bij vrijwillige of gerechtelijke ontbinding van de vereniging, of  bij het verlies van 

haar erkenning dient  

- het zakelijk recht of de gebruiksovereenkomst over te gaan op de 

gemeente. In dit geval zijn er geen kosten voor de jeugdvereniging. 

- het zakelijk recht of de gebruiksovereenkomst niet over te gaan op de 

gemeente en wordt de subsidie terugbetaald pro rata van (evenredig 

met) de nog te lopen termijn  van het zakelijk recht.  

Wijziging van bestemming is niet toegestaan. Indien de bestemming toch wordt 

gewijzigd dient de subsidie aan de gemeente te worden terugbetaald pro rata van 

de nog niet verlopen jaren van het zakelijk recht.  

Ontbinding van het jeugdwerkinitiatief, alsook vervreemding en wijziging van 

bestemming van de jeugdwerkinfrastructuur, zijn (vooraf) verplicht mee te delen 

aan het lokaal bestuur. 

Bij het verstrekken van valse of onjuiste gegevens is de subsidie integraal terug te 

betalen. 

Artikel 3.5 Bezwaar 

Het college van burgemeester en schepenen deelt iedere beslissing met betrekking 

tot volgende zaken schriftelijk en gemotiveerd aan de vereniging mee: 

- niet toekenning van de subsidie; 

- gehele of gedeeltelijke toekenning van de gevraagde subsidie; -

 gehele of gedeeltelijke terugvordering van de subsidie. 

De vereniging kan binnen een termijn van 60 kalenderdagen ingaande op de 

verzendingsdatum van de principiële beslissing een nieuw onderzoek van het 

dossier aanvragen op grond van nieuwe feiten of documenten. Na onderzoek 

neemt het college van burgemeester en schepenen een definitieve beslissing. 

HOOFDSTUK 4  SLOTBEPALINGEN 

Artikel 4.1 Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking op 01/01/2021. 

Dit reglement heft alle reglementen met hetzelfde onderwerp op. 
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GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 
Het huishoudelijk reglement Laekeline  werd  besproken met dienst Maatschappelijke 

Veiligheid voor wat betreft geluidsbepalingen: die werden aangepast aan de huidige 

regelgeving. 

Er wordt de mogelijkheid geboden om de infrastructuur per uur te huren (niet enkel per 

dagdeel) wat meer mogelijkheden geeft voor de gebruikers. 

Juridische gronden 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Regelgeving: bevoegdheid 
Artikel 40 §3 van het decreet lokaal bestuur: De gemeenteraad stelt de gemeentelijke 

reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband 

met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, 

kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de 

gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente. 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 
De tarieven voor het gebruik van de jeugdinfrastructuur Laekeline zijn vervat in het 

retributiereglement gemeentelijke infrastructuur goedgekeurd door de gemeenteraad op 

19/12/2019. 

Stemming op het agendapunt 

 

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Besluit 

 

Artikel 1 
De gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement Laekelinde goed. 

Artikel 2 
Dit reglement treedt in voege op 01/01/2021 en heft alle reglementen met hetzelfde 

onderwerp op. 

Bijlagen 
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

INFRASTRUCTUUR VLAAMS TREFPUNT 

LAEKELINDE 
HOOFDSTUK 1  ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1.1 Beheerder 

Vlaams Trefpunt Laekelinde (hierna: de infrastructuur) wordt beheerd door de jeugddienst 

(hierna: de beheerder). Het gebruikersreglement is van toepassing op alle infrastructuur 

van het Vlaams Trefpunt Laekelinde. 

Artikel 1.2 Beschrijving en maximumcapaciteit 

De jeugddienst van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw stelt volgende ruimtes ter 

beschikking:  

1) Polyvalente zaal 

De totale oppervlakte van de zaal (boven en benedenverdieping) die toegankelijk is voor 

het publiek bedraagt 257 m².  
De maximumcapaciteit bedraagt 400 personen. De organisator houdt hiermee rekening 

bij de verkoop van de toegangskaarten. 

2) Zolder 

De zolder bestaat uit 2 zalen en een keukentje zonder fornuis:  
- Zaal Magenta – 53 m² voor maximum 30 personen  
- Zaal Violeta - 36 m² voor maximum 15 personen  

De zolder wordt altijd als één geheel ter beschikking gesteld.  

3) Barlokaal 

De maximumcapaciteit van het barlokaal bedraagt 140 personen voor een totale 

oppervlakte van 110 m². De gebruiker houdt hiermee rekening bij de verkoop van de 

toegangskaarten. 

Artikel 1.3 Toegelaten activiteiten 

Volgende activiteiten zijn toegelaten 

1) Polyvalente zaal 

• fuiven, dansfeesten 
• familie- en vriendenbijeenkomsten 
• vergaderingen of seminaries 
• socioculturele activiteiten die sociale contacten bevorderen, activiteiten met als 

doel iets bijleren, deelnemen aan cultuur en/of mensen stimuleren om zich in te 

zetten voor anderen (bv. repetities, voorstellingen, workshops, educatieve 

activiteiten, infoavond,…)  

 



 

 

2) Zolder 

• familie- en vriendenbijeenkomsten zonder dansgelegenheid 
• vergaderingen of seminaries 
• rustige socioculturele activiteiten die sociale contacten bevorderen, activiteiten 

met als doel iets bijleren, deelnemen aan cultuur en/of mensen stimuleren om 

zich in te zetten voor anderen (bv. repetities, voorstellingen, workshops, 

educatieve activiteiten, infoavond,…)  

! Niet toegelaten op de zolder 

• Fuiven en dansfeesten 
• Het gebruik van een discobar 

3) Barlokaal 

Het barlokaal is geschikt voor de volgende activiteiten: 

• fuiven, dansfeesten 
• familie- en vriendenbijeenkomsten 
• vergaderingen of seminaries 
• socioculturele activiteiten die sociale contacten bevorderen met als doel iets 

bijleren, deelnemen aan cultuur en/of mensen stimuleren om zich in te zetten 

voor anderen (bv. repetities, voorstellingen, workshops, educatieve activiteiten, 

infoavond,…) 

Artikel 1.4 Openingsuren 

De infrastructuur kan gebruikt worden van 1 januari tot 31 december. 

1) Polyvalente zaal 
De polyvalente zaal kan worden gebruikt 

  

- van zondag tot donderdag: 8 uur tot 23 uur;  
- op vrijdag, zaterdag & dagen voor een wettelijke feestdag:  

o evenementen privé of openbaar zonder nachtvergunning: 8 uur tot 1 uur; o 

evenementen privé of openbaar met nachtvergunning:  
▪ 8 uur tot 3 uur; 
▪ 8 uur tot 5 uur, in uitzonderlijke gevallen. 

2) Zolder 
De zolder kan worden gebruikt van 8 uur tot 23 uur. 

3) Barlokaal 
Het barlokaal kan worden gebruikt  

- van zondag tot donderdag: 8 uur tot 23 uur  
- op vrijdag, zaterdag & dagen voor een wettelijke feestdag: 

o evenementen privé of openbaar zonder nachtvergunning: 8 uur tot 1 uur; o 

evenementen privé of openbaar met nachtvergunning:  
▪ 8 uur tot 3 uur; 



 

 

▪ 8 uur tot 5 uur, in uitzonderlijke gevallen. 

HOOFDSTUK 2  TOELICHTING TARIEVEN 

CFR Retributiereglement gemeentelijke infrastructuur (GR 19/12/2019) 

Artikel 2.1 Categorieën 

De gebruikers van de infrastructuur worden opgedeeld in volgende categorieën: 

Categorie A 

- erkende verenigingen* 
- lokale besturen uit de kieskantons Halle en Lennik 
- politiezone Zennevallei  
- door de Vlaamse overheid erkende onderwijsinstellingen met 

een vestiging in Sint-Pieters-Leeuw 

Categorie B 

- inwoners en verenigingen van Sint-Pieters-Leeuw zonder 

commercieel doel (algemeen) 
- door de Vlaamse overheid erkende onderwijsinstellingen 

zonder een vestiging in Sint-Pieters-Leeuw 

Categorie C 

Iedereen die niet behoort tot één van de andere categorieën, met 

inbegrip van: 
- inwoners en verenigingen van Sint-Pieters-Leeuw zonder 

commercieel doel bij het organiseren van activiteiten en 

feesten in familiale kring** 

Categorie 0 - de gemeente, het OCMW, de PEVA, het AGB 
- door de gemeente erkende adviesraden 
- basisscholen uit Sint-Pieters-Leeuw 
- (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden waar de 

gemeente, het OCMW, de PEVA of het AGB deel van uitmaakt 

*erkende vereniging = een vereniging erkend door de gemeente conform de bepalingen 

van het erkenningsreglement. 

** activiteiten en feesten in familiale kring = onder meer een babyborrel, doopfeest, 

verjaardagsfeest, huwelijksreceptie, … 

De tarieven voor het gebruiken van infrastructuur worden als volgt vastgesteld.  

De infrastructuur kan gehuurd worden per uur.  
- Fuiven/ evenementen/ feesten en familie- vriendenbijeenkomst  vallen onder het 

tarief fuif;  
- Dit is ook van toepassing voor evenementen die gebruik maken van elektronisch 

versterkte muziek van meer dan 85dB(A)LAeq,15min.  
Een toelating voor gebruik van versterkte muziek moet worden aangevraagd via het 

Evenementenloket. 

Abonnementsprijzen zijn enkel van toepassing bij het wederkerend huren van een zaal. 

Tijdens de schoolvakanties is de infrastructuur niet beschikbaar voor abonnementhouders. 

Er zal steeds tijdig worden aangegeven welke dagen van het abonnement komen te 

vervallen. In de mate van het mogelijke wordt er in dat geval een alternatief aangeboden 

door de beheerder.  

Artikel 2.2 Inbegrepen kosten 

1) Polyvalente zaal 



 

 

In het tarief voor het gebruik van de polyvalente zaal zijn volgende zaken inbegrepen: 

- gebruik zaal en exploitatiemateriaal;  

- verzekering; 
- de nutsvoorzieningen;  
- billijke vergoeding; 
- gebruik van de aanwezige podiumelementen; 
- 10 tafels en 50 stoelen kunnen afzonderlijk aangevraagd worden. 

Voor de polyvalente zaal werkt het gemeentebestuur samen met drankenhandelaars uit 

de buurt. De dranken dienen verplicht aangekocht te worden bij één van de leveranciers 

vernoemd op de lijst die aan de huurder wordt gegeven door de beheerder. De gebruiker 

kiest een van deze leveranciers waarmee hij zelf prijsafspraken maakt.  

Het gebruik van onze ecobekers is verplicht. Het gebruik is geregeld in hoofdstuk 3 van 

het huishoudelijk reglement. 

2) Zolder 

In het tarief voor het gebruik van de zolder zijn volgende zaken inbegrepen: 
- gebruik zaal;  
- verzekering; 
- de nutsvoorzieningen;  
- het gebruik van de aanwezige tafels en stoelen. 

3) Barlokaal 

In het tarief voor het gebruik van het barlokaal zijn volgende zaken inbegrepen: 
- gebruik zaal en bergruimte;  
- verzekering;  
- de nutsvoorzieningen;  
- billijke vergoeding; 
- 5 tafels en 25 stoelen kunnen afzonderlijk aangevraagd worden. 

In het barlokaal mag de gebruiker zijn drank aankopen bij een handelaar naar keuze. Het 

gebruik van onze ecobekers is verplicht. Het gebruik is geregeld in hoofdstuk 3 van het 

huishoudelijk reglement. 

HOOFDSTUK 3  PRAKTISCHE AFSPRAKEN 

Artikel 3.1  Algemeen gebruik lokalen, materiaal en verantwoordelijkheden 

§1 De sleutels worden door de gebruiker op het afgesproken tijdstip afgehaald op de 

jeugddienst. Dit kan maximum 3 dagen vooraf, tenzij anders overeengekomen. Bij de 

overhandiging van de sleutels hoort een rondleiding met de nodige uitleg over de 

technische installaties, praktisch gebruik en veiligheidsmaatregelen. De staat van 

bevinding wordt dan eveneens ondertekend.  



 

 

§2 De gebruiker ontvangt een alarmcode die toelaat de ruimte te betreden. Het alarm 

moet ingesteld worden bij het verlaten van de ruimte. Wanneer de bewakingsfirma moet 

langs komen voor een vals alarm, zal de kost hiervan doorgerekend worden aan de 

gebruiker. 

§3 De gebruiker is aanwezig gedurende de hele duur van de activiteit. Hij/zij is het 

aanspreekpunt voor de gemeente en hulpdiensten. De jeugdconsulent of zijn/haar 

vervanger krijgen gedurende de hele duur van de activiteit vrije toegang tot de gebruikte 

ruimte(s).  

§4 De gebruiker zorgt zelf voor het nodige materiaal voor onderhoud zoals wc-papier, 

vuilniszakken, handdoeken, schotelvodden, afwas- en poetsproducten. Borstels worden 

ter beschikking gesteld van de gebruiker en worden teruggeplaatst in de berging 

§5 Affiches mogen enkel tegen de affichezuilen en tegen de bakstenen of houten wanden 

aangebracht worden, niet op de geverfde muren, deuren of ramen.  

§6  De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het binnenlaten van de dienstverleners 

waarmee hij/zij samenwerkt (lesgever, discobar…).  

§7  De gebruiker is verantwoordelijk voor het handhaven van de orde op het volledige 

terrein Laekelinde en de parking. 
  

§8  De gebruiker mag de activiteiten in de andere ruimten niet storen.  

§9 De eerste werkdag na de activiteit controleert de jeugdconsulent de staat van 

bevinding. Als de gebruiker niet aanwezig kan zijn bij de controle, verklaart deze zich 

automatisch akkoord met de opmerkingen. 

Artikel 3.2 Auteursrechten  

§1 Bij het spelen/afspelen van muziek is er telkens SABAM en billijke vergoeding 

verschuldigd. De billijke vergoeding wordt betaald door het gemeentebestuur. De 

gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen en in orde brengen van SABAM. De 

aangifte hiervan gebeurt via unisono, zij factureren rechtstreeks aan de gebruiker. 

Hiervoor kan je terecht op www.unisono.be/nl/licenties?ref=sabam   

  

Artikel 3.3 Voorwaarden verkoop (alcoholische) dranken  

§1 De gebruiker is verantwoordelijk voor het naleven van alle afspraken en heersende 

regelgevingen. Het is verboden alcohol te schenken aan -16 jarigen en sterke drank aan 

-18 jarigen.  

§2 Het is verboden alcoholische dranken met een alcoholpercentage boven de 25 % te 

schenken.  

§3  Sterke drank met een maximum alcoholpercentage van 25 % moet aangelengd 

worden volgens de berekening: maximum 1/3 alcoholische drank en minimum 2/3 niet 

alcoholische drank.  

§4  Een machtiging voor het schenken van cocktails moet worden aangevraagd via het 

Evenementenloket.  

https://www.unisono.be/nl/licenties?ref=sabam%C2%A0
https://www.unisono.be/nl/licenties?ref=sabam%C2%A0
https://www.unisono.be/nl/licenties?ref=sabam%C2%A0


 

 

§5  Het is verboden verschillende alcoholische dranken te mengen.  

Artikel 3.4 Veiligheid 

§1  Doorgangen en nooduitgangen in de ruimten moeten steeds vrijgehouden worden.  

§2  De gebruiker moet garanderen dat de hulpdiensten altijd het terrein en gebouw 

kunnen betreden. 

§3  Het is verboden te parkeren op het terrein voor de poorten en de ingangen van het 

trefpunt Laekelinde, met uitzondering van het tijdelijk parkeren van 1 wagen van de 

discobar. 

§4  Het gebruik van een rookmachine is verboden.  

§5  Het gebruik van licht ontvlambare stoffen of brandonveilige versieringen is verboden. 
  

§6  Het gebruik van een frietketel, bakplaat of gasfles is ten strengste verboden (zowel 

binnen als buiten), uitgezonderd bij het inhuren van mobiele eetkramen. De uitbaters 

van deze eetkramen moeten in orde zijn met alle wettelijke bepalingen (brandveiligheid, 

verzekering Burgerlijk Aansprakelijkheid, (eventueel) leurderskaart, …). Het inhuren van 

een mobiel eetkraam moet eveneens gemeld worden via het Evenementenloket. 

§7  Bij activiteiten waar security vereist is, moeten aangestelde personen voor security 

herkenbaar zijn gedurende de hele activiteit. 

§8  Bij gevaarlijke situaties moet de muziek onmiddellijk worden stopgezet.  

§9  Bij gevaar moet de ruimte ontruimd worden volgens het evacuatieplan.  

Artikel 3.5 Onderverhuring 

  

§1 Onderverhuring of het in gebruik nemen door een andere gebruiker dan de gebruiker 

die met de gemeente Sint-Pieters-Leeuw de gebruiksovereenkomst ondertekent, is 

verboden.  

Artikel 3.6 Aansprakelijkheid en sancties 

  

§1  De gebruiker van de polyvalente zaal is verantwoordelijk voor de geluidsmeter die 

hij ontvangt van de gemeente. Bij schade, diefstal of verlies ervan brengt de gebruiker 

de jeugdconsultent de eerstvolgende werkdag na de activiteit op de hoogte. Herstelling- 

of vervangingskosten zijn ten laste van de gebruiker.  

Artikel 3.7 Specifieke vergunningen en aanvragen 

  

§1 Zonder toelating is het maximum geluidsniveau in het barlokaal en in de polyvalente 

zaal beperkt tot 85dB(A)LAeq,15min.  Een toelating voor luidere muziek moet zowel voor het 

barlokaal als de polyvalente zaal worden aangevraagd via het Evenementenloket. De 

gebruiker is steeds verantwoordelijk voor de toepassing van de wettelijke 

geluidsnormen. In geval van overschrijding van deze geluidsnormen, zijn boetes ten 

laste van de gebruiker en kunnen toekomstige aanvragen tot zaalverhuur geweigerd 

worden. 



 

 

Artikel 3.8 Specifieke bepalingen per ruimte 

1) Polyvalente zaal 

Geluidsmeter  
De jeugddienst stelt een geluidsmeter ter beschikking. De gebruiker is verplicht om dit 

toestel gedurende de hele activiteit aan te sluiten en zichtbaar op te stellen. De 

gebruiker mag de geluidsmeter niet uitlenen aan derden. De geluidsmeter wordt de 

eerste werkdag na het evenement gecontroleerd op beschadigingen.  

Geluidsniveau 

Voor de polyvalente zaal gelden de volgende geluidsniveaus en bijhorende 

verplichtingen: 

- <85dB(A)LAeq,15min: (= achtergrondmuziek) Er zijn geen verdere toelatingen en 

voorwaarden; 
- >85dB(A)LAeq,15min en ≤ 95dB(A)LAeq,15min: (=fuif, dansoptreden, live concert). 

Toelating moet aangevraagd worden via het Evenementenloket. Indien er 

toelating wordt verleend dient het maximale toegestane geluidsniveau door de 

verantwoordelijke of DJ geafficheerd te worden aan de ingang van de zaal en aan 

de DJ-tafel. Het geluidniveau wordt gemeten met behulp van de geluidsmeter die 

door de jeugddienst ter beschikking wordt gesteld. Er kunnen steeds bijkomende 

verplichtingen worden opgelegd door het college van burgemeester en schepenen. 
- >95dB(A)LAeq,15min ≤100dB(A)LAeq,15min: (= rockconcert of festival). Toelating 

moet aangevraagd worden via het Evenementenloket. Indien er toelating wordt 

verleend dient het maximale toegestane geluidsniveau door de gebruiker 

geafficheerd te worden aan de ingang van de zaal en aan de DJ-tafel. Het 

geluidniveau wordt gemeten en geregistreerd met behulp van de geluidsmeter die 

door de jeugddienst ter beschikking wordt gesteld. Deze metingen blijven 2 

maanden beschikbaar. De organisatoren stellen gratis gehoorbescherming ter 

beschikking van de bezoekers. Er kunnen steeds bijkomende verplichtingen 

worden opgelegd door het college van burgemeester en schepenen. 
- Voor klasfuiven wordt max. 95dB(A)LAeq,15min toegelaten. 

Security  

Via het Evenementenloket wordt elke aanvraag gescreend en bepaald of security nodig is 

en of in dat geval het uitzonderingsregime of professioneel regime van toepassing is. Het 

Evenementenloket brengt de gebruiker hiervan op de hoogte. Security is gedurende de 

volledige activiteit herkenbaar voor de hulpdiensten.  
Security gaat het gedrag van personen na met het oog op de veiligheid gedurende de 

hele fuif. Binnen het uitzonderingsregime vallen hieronder de volgende taken:  

bewaking van goederen: statische bewaking  van roerende en onroerende goederen; 
 persoonscontrole op evenementen: controle en toezicht op het publiek met het oog op 

het verzekeren van het veilig en vlot verloop van het evenement. 
Gebruik, opkuis en afsluiten 

§1  De organisator moet de gebruikte infrastructuur achterlaten in de staat waarin deze 

zich bevond voor aanvang van de activiteit.  

§2 Voor de activiteit: de gebruiker verwijdert de veiligheidsstangen van de nooddeuren 

en plaatst deze in het vaatwaslokaal.  



 

 

§3 Einde activiteit   
- Een half uur voor sluitingsuur moet de vaatwasser worden opgezet.  
- Een half uur voor sluitingsuur moet er rustigere muziek worden gespeeld.  
- Op het sluitingsuur moet de muziek worden stopgezet en moet de zaal worden 

ontruimd.  

§4 Na afloop van de activiteit moet de gebruiker  
- de dranken en leeggoed stapelen in de opbergruimte;  
- alle eigen materiaal verwijderen; 
- tafels, stoelen en podiumelementen schoonmaken en in oorspronkelijke staat 

terug plaatsen; 
- losliggend vuil verwijderen over de totale gebruikte infrastructuur; 
- de vloer vegen; 
- keuken- en toogoppervlakten met een vochtige vod proper maken; 
- de koeler van de tapinstallatie uitschakelen; 
- de tapinstallatie reinigen en met een propere vod de werkoppervlakken en kranen 

en reinigen; 
- de vaten op water zetten en de leidingen spoelen; 
- de frigo’s leegmaken en met een droge vod uitdrogen, uitschakelen en open 

zetten; 
- restafval verzamelen in vuilniszakken en in de molokcontainer gooien; 
- glazen flessen en karton meenemen; 
- het afval rondom het gebouw (parking en terrein voor het gebouw) opruimen;  
- alle ecobekers met de vaatwasser reinigen, drogen en stapelen volgens de 

geafficheerde richtlijnen; 
- de vaatwasser reinigen volgens de geafficheerde richtlijnen;  
- alle tabletten en verwarmingstoestellen poetsen met een natte doek; 
- de veiligheidsstangen terugplaatsen op de nooddeuren;  
- het alarm activeren;  
- de zaal in de oorspronkelijke staat achterlaten;  
- losliggend vuil verwijderen over de totale gebruikte infrastructuur; - de deuren 

op slot doen. 

§5 Kosten voor schade of het niet naleven van afspraken en onvoldoende reinigen van 

infrastructuur en materiaal worden afgehouden van de waarborg. 

Ecobekers  

§1 Bij de organisatie van activiteiten in de polyvalente zaal van het jeugdcentrum 

Laekelinde is het gebruik van ecobekers met opdruk van het logo van Laekelinde 

verplicht. De gebruiker verbindt er zich toe om tijdens de activiteit kenbaar te maken dat 

het om ecobekers gaat die terug moeten worden ingeleverd. De ontlener zet daartoe een 

inzamelsysteem op zonder een waarborg te vragen. 

§2 Er worden per activiteit 840 bekers in 2 stapelbakken gratis ter beschikking gesteld 

van de organiserende vereniging. Op verzoek van de organisator kan gratis een 

bijkomend aantal bekers worden aangevraagd. 

§3 De bekers worden gereinigd, gedroogd en gestapeld per 12  op de toog achtergelaten. 

Voor de reiniging van de bekers wordt de vaatwasmachine in de polyvalente zaal 

gebruikt. 



 

 

§4 Bij teruggave worden de bekers geteld en gecontroleerd op beschadiging door de 

jeugdconsulent.  

Voor verdwenen, beschadigde, natte of niet-gereinigde bekers worden kosten 

aangerekend: 
- vuile of natte beker: € 0,25; 
- beschadigde of verdwenen beker: € 1,00; 
- verdwenen of beschadigde transportbak: € 30. 

Er wordt een vergoeding aangerekend voor beschadiging van de vaatwasser. 

2) Zolder 

Gebruik, opkuis en afsluiten  

§1 De organisator moet de gebruikte infrastructuur achterlaten in de staat waarin deze 

zich bevond voor aanvang van de activiteit.  

§2 Na afloop van de activiteit moet de gebruiker:  
- alle eigen materiaal onmiddellijk verwijderen;  
- tafels/ stoelen in oorspronkelijke staat terug plaatsen;  
- losliggend vuil op de vloeren in de vuilnisbakken deponeren;  
- bij gebruik berglokaal: werkbladen met een vochtige vod proper maken, het 

gebruikte vaatgoed afwassen en terugplaatsen; - vuilnisbakken leeg 

maken;  
- de vloer vegen en dweilen.  

§3 Bij het afsluiten moet de gebruiker: 
- alle lichten doven;  
- de kranen van de radiator op 2 zetten; - het alarm instellen; - de deuren 

op slot doen.  

3) Barlokaal 

Geluidsniveau 

Voor het barlokaal gelden de volgende geluidsniveaus en bijhorende verplichtingen: 

- <85dB(A)LAeq,15min: (= achtergrondmuziek) Er zijn geen verdere toelatingen en 

voorwaarden; 
- >85dB(A)LAeq,15min en ≤ 95dB(A)LAeq,15min: (= fuif, dansoptreden, live concert) 

Toelating moet aangevraagd worden via het Evenementenloket. Indien er 

toelating wordt verleend dient het maximale toegestane geluidsniveau door de 

verantwoordelijke of DJ geafficheerd te worden aan de ingang van de zaal en aan 

de DJ-tafel. Het geluidniveau wordt gemeten met behulp van de geluidsmeter die 

door de jeugddienst ter beschikking wordt gesteld. Er kunnen steeds bijkomende 

verplichtingen worden opgelegd door het college van burgemeester en schepenen. 
- >95dB(A)LAeq,15min ≤100dB(A)LAeq,15min: (= rockconcert of festival). Dit is niet 

toegestaan in het barlokaal. 

 

 



 

 

Security  

Via het Evenementenloket wordt elke aanvraag gescreend en bepaald of security nodig is 

en of in dat geval het uitzonderingsregime of professioneel regime van toepassing is. Het 

Evenementenloket brengt de gebruiker hiervan op de hoogte. Security is gedurende de 

volledige activiteit herkenbaar voor de hulpdiensten.  
Security gaat het gedrag van personen na met het oog op de veiligheid gedurende de 

hele fuif. Binnen het uitzonderingsregime vallen hieronder de volgende taken:  

bewaking van goederen: statische bewaking  van roerende en onroerende goederen; 
 persoonscontrole op evenementen: controle en toezicht op het publiek met het oog op 

het verzekeren van het veilig en vlot verloop van het evenement. 

  

Gebruik, opkuis en afsluiten  
§1 De organisator moet de gebruikte infrastructuur achterlaten in de staat waarin deze 

zich bevond voor aanvang van de activiteit. 
  

§2 Na afloop van de activiteit moet de gebruiker:  
- alle eigen materiaal onmiddellijk meenemen;  
- tafels, stoelen en podiumelementen schoonmaken en in oorspronkelijke staat 

terug plaatsen;  
- losliggend vuil op de vloeren verwijderen over de totale gebruikte infrastructuur  
- de vloer vegen en dweilen;  
- keuken- en toogoppervlakten met een vochtige vod proper maken;  
- de koeler van de tapinstallatie uitschakelen;  
- de tapinstallatie reinigen en met een propere vod de werkoppervlakken en kranen 

reinigen;  
- de vaten op water zetten en de leidingen spoelen;  
- de frigo’s leegmaken en met een droge vod droogvegen, uitschakelen en open 

zetten;  
- restafval verzamelen in vuilniszakken en in de molokcontainer gooien;  
- glazen flessen en karton meenemen;  
- het afval rondom het gebouw (parking en terrein voor het gebouw) opruimen. 
- alle ecobekers reinigen, drogen en stapelen volgens de geafficheerde richtlijnen; 
  

§3 Bij het afsluiten moet de gebruiker:  
- alle lichten doven;  
- de thermostaat van de verwarmingstoestellen terug lager zetten (18°C); - het 

alarm instellen; - de deuren op slot doen. 

Ecobekers  

§1 Bij de organisatie van activiteiten in het barlokaal van het jeugdcentrum Laekelinde is 

het gebruik van ecobekers met opdruk van het logo van Laekelinde verplicht. De 

gebruiker verbindt er zich toe om tijdens de activiteit kenbaar te maken dat het om 

ecobekers gaat die terug moeten worden ingeleverd. De ontlener zet daartoe een 

inzamelsysteem op zonder een waarborg te vragen. 

§2 Er worden per activiteit 420 bekers in 1 stapelbak gratis ter beschikking gesteld van 

de organiserende vereniging. Op verzoek van de organisator kan gratis een bijkomend 

aantal bekers worden aangevraagd. 



 

 

§3 De bekers worden gereinigd, gedroogd en gestapeld per 12  op de toog achtergelaten. 

§4 Bij teruggave worden de bekers geteld en gecontroleerd op beschadiging door de 

jeugdconsulent.  

Voor verdwenen, beschadigde, natte of niet-gereinigde bekers worden kosten 

aangerekend: 
- vuile of natte beker: €0,25; 
- beschadigde of verdwenen beker: €1; 
- verdwenen of beschadigde transportbak: €30. 

HOOFDSTUK 4  SLOTBEPALINGEN 

Artikel 4.1 Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking op 01 januari 2021 en heft alle reglementen met 

hetzelfde onderwerp op. 

25 2020_GR_00257 Subsidiereglement erkende jeugdverenigingen  
(2021-2025) - Beslissing 
GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 
In 2020 werden alle subsidiereglementen geanalyseerd, zo ook het subsidiereglement 

jeugd.  Het reglement werd geëvalueerd en geactualiseerd en voor advies voorgelegd 

aan de jeugdraad. 

Juridische gronden 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Regelgeving: bevoegdheid 
Artikel 40 §3 van het decreet lokaal bestuur: De gemeenteraad stelt de gemeentelijke 

reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband 

met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, 

kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de 

gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente. 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 
De nodige middelen voor uitvoering van dit subsidiereglement werden in de 

meerjarenplanning voorzien. 

Stemming op het agendapunt 

 



 

 

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Besluit 

 

Artikel 1 
De gemeenteraad keurt het subsidiereglement jeugd goed. 

Artikel 2 
Er worden vanaf 01/01/2021 aan de door het college van burgemeester en schepenen 

erkende jeugdverenigingen subsidies verleend overeenkomstig de voorwaarden in dit 

reglement. 

Bijlagen 
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 SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD  
HOOFDSTUK 1  ALGEMENE BEPALINGEN 
Artikel 1.1 CBS verleent subsidies 

Het college van burgemeester en schepenen verleent subsidies, binnen de perken van het 

voorziene budget, volgens de voorwaarden vastgelegd in dit reglement. Subsidies worden 

verstrekt op basis van een werkingsjaar, lopende van 1 september tot en met 31 augustus. 

Artikel 1.2 Soorten subsidies 

Voor wat betreft het toekennen van subsidies wordt een onderscheid gemaakt tussen 

volgende categorieën:  

- kadervormingstoelage aan individuele personen; 

- startsubsidie aan niet erkende jeugdwerkinitiatieven; 

- werkingsubsidie jeugdverenigingen/jeugdhuizen, subsidie gekwalificeerde 

begeleiding, kampsubsidies, impulssubsidie kwaliteit infrastructuursubsidies en 

jubilieumsubsidies aan erkende jeugdwerkinitiatieven; 
- projectsubsidies 

HOOFDSTUK 2 KADERVORMINGSTOELAGE 
Artikel 2.1 Doel 
Het lokaal bestuur beschouwt kadervorming als een belangrijke hefboom voor de 

kwaliteitsverbetering en de continuïteit van het jeugdwerk. Met de kadervormingssubsidie 

wil het lokaal bestuur jongeren stimuleren om vorming en kadervorming in het jeugdwerk 

te volgen. 
Artikel 2.2 Voorwaarden 
De toelage kadervorming wordt toegekend aan jongeren van 15 t.e.m. 30 jaar die hun 

hoofdverblijfplaats in Sint-Pieters-Leeuw hebben en actief zijn in een erkende 

jeugdvereniging of geen inwoner zijn maar lid zijn van een erkend Leeuws 

jeugdwerkinitiatief of van de gemeentelijke speelpleinwerking.   
De cursus moet ingericht zijn door de overheid of een door het departement Cultuur, 

Jeugd en Media erkende organisatie. 
De aanvrager vraagt geen subsidie voor kadervorming op basis van enig ander 

betoelagingsreglement aan. 

Artikel 2.3 bedrag 
De subsidie bedraagt 75% van de kosten, die gedragen worden door de deelnemer of 

begeleider. 
Het maximale subsidiebedrag per persoon bedraagt € 150,00 per kalenderjaar. Onder 

kosten dient te worden verstaan het cursusgeld en kosten voor het openbaar vervoer 

(geen km-vergoeding). 
Als het in de begroting opgenomen krediet ontoereikend is, zal het bedrag van de 

toelage voor elke rechthebbende proportioneel verminderd worden. 

Artikel 2.4 aanvraagprocedure 



 

 

De aanvraag tot subsidiëring van kadervorming moet via het daartoe bestemde 

aanvraagformulier vóór 30 september1 van het lopende dienstjaar worden 

voorgelegd met volgende bewijsstukken: - bewijs van deelname; -

 betalingsbewijs. 

Artikel 2.5 uitbetaling 
De subsidie voor kadervorming wordt ten laatste op 31 december van het lopende 

dienstjaar uitbetaald. De uitbetaling van de financiële toelage gebeurt door 

overschrijving op bankrekening van de organisatie.  

Artikel 2.6 Terugvordering 
Als blijkt dat onjuiste gegevens worden verstrekt of indien de voorwaarden van dit 

reglement niet werden nageleefd, kan het college van burgemeester en schepenen de op 

grond van dit reglement toegekende subsidies geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de 

betrokkene.  

 
1 De aanvraag voor een terugbetaling van de kadervormingscursus die gevolgd werd 

tussen 1 september en 31 augustus dient ten laatste ingediend te worden op 30 

september volgend op het werkjaar waarin de cursus gevolgd werd.  



 

 

HOOFDSTUK 3 STARTSUBSIDIE 
Artikel 3.1  Doel 
De startsubsidie heeft als doel nieuwe, niet erkende jeugdwerkinitiatieven 

(jeugdverenigingen, jeugdhuizen, andere jeugdwerkinitiatieven) de mogelijkheid te 

geven hun werking op te starten en uit te bouwen. 

Artikel 3.2  Voorwaarden 
Om een startsubsidie toegekend te krijgen  

- voldoet het jeugdwerkinitiatief aan de definitie uit het decreet houdende de 

ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid van 6 juli 2012: 

“Jeugdwerk is sociaal cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor of 

door kinderen en jongeren van drie tot en met dertig jaar, in de vrije tijd, onder 

educatieve begeleiding en ter bevordering van de algemene en integrale 

ontwikkeling van de kinderen en jongeren die daaraan deelnemen op vrijwillige 

basis en dat wordt georganiseerd door jongeren, particuliere jeugdverenigingen, 

gemeentelijke openbare besturen of de Vlaamse Gemeenschapscommissie”; 

- gebruikt het initiatief als enige voertaal het Nederlands; 

- zet het initiatief een actieve jeugdwerking op in Sint-Pieters-Leeuw;  

- verbindt het initiatief er zich toe de jeugddienst op de hoogte te houden van de 

voortgang van de organisatie; 

- Wanneer het een jeugdvereniging betreft moet deze minstens 6 groepsmomenten 

tijdens het afgelopen jaar organiseren waarvan minstens 1 met open karakter; 

- Wanneer het een jeugdhuis betreft moet deze minstens 2 recreatieve, 2 

vormende en 2 culturele activiteiten organiseren  tijdens het afgelopen jaar; 

- Wanneer het een ander jeugdwerkinitiatief betreft moeten bij de aanvraag voor 

de startsubsidie minimumcriteria vastgelegd worden, bepaald door het College en 

gestaafd met het advies van de jeugdraad. 

Een initiatief komt niet in aanmerking voor een startsubsidie als zij reeds een 

startsubsidie ontvangen heeft in één van de vorige 5 kalenderjaren. Het 

aanvragende jeugdwerkinitiatief krijgt op het moment van aanvraag geen 

toelagen voor zijn werking op basis van een ander betoelagingsreglement. 

  

Artikel 3.3  Aanvraag  
Een initiatief dat een startsubsidie wenst te ontvangen, dient een aanvraagdossier in  dat 

bestaat uit 
1. Een klare nota waarin zij op een systematische wijze uitlegt hoe ze een 

permanente jeugdwerking op touw wenst te zetten. Permanente werking 

houdt in dat zij poogt een erkend Leeuws jeugdwerkinitiatief te worden. 
2. Het post-of bankrekeningnummer van het jeugdwerkinitiatief met 

na(a)m(en) en voorn(a)m(en) van de perso(o)n(en) die volmacht 

heeft/hebben op deze rekening. De volmachtdrager(s) stelt/stellen zich in 

hoofde verantwoordelijk voor de besteding van de startsubsidie. 



 

 

3. Een nota voorleggen met de samenstelling van het bestuur, de structuur 

en eventueel de statuten van het jeugdwerkinitiatief. Deze verslagen en nota's 

moeten ondertekend worden door diegenen, die volgens de statuten namens 

de vereniging kunnen optreden of, zo er geen statuten zijn, door twee 

bestuursleden.  

Artikel 3.4 Bedrag 
De startsubsidie wordt vastgelegd op een nominaal bedrag van € 1.200,00. 

Artikel 3.5 Procedure 
1. Een startsubsidie moet schriftelijk worden aangevraagd. 
2. Het college van burgemeester en schepenen erkent de vereniging na positief 

advies door de jeugdraad. 
3. De startsubsidie wordt uiterlijk 1 maand na de bekrachtiging door het college 

van burgemeester en schepenen uitbetaald. 
4. Het jeugdwerkinitiatief bewijst na 1 jaar na het aanvragen van de 

startsubsidie via een werkings- en een financieel verslag op welke manier de 

subsidie werd aangewend. Indien de verantwoordingsstukken niet tijdig 

ingediend worden, zal het bedrag teruggevorderd worden. 

Artikel 3.6 Uitbetaling subsidies 
De uitbetaling van de startsubsidie gebeurt door overschrijving op bankrekening 

van de organisatie, uiterlijk één maand na de bekrachtiging door het college van 

burgemeester en schepenen. 

Artikel 3.7 Terugvordering 
Als blijkt dat het initiatief onjuiste gegevens verstrekt of indien de voorwaarden 

van dit reglement niet werden nageleefd, kan het college van burgemeester en 

schepenen de op grond van dit reglement toegekende subsidies geheel of 

gedeeltelijk terugvorderen van de betrokkene. 

 HOOFDSTUK 4  SUBSIDIE ERKENDE JEUGDVERENIGING 
Artikel 4.1  Subsidievormen 

Elke erkende jeugdvereniging kan, volgende subsidies aanvragen, mits te voldoen aan de 

in dit reglement gestelde procedurele voorwaarden: 

1. Een Werkingssubsidie Jeugdverenigingen (zie artikel 4.2) 

2. Een Werkingssubsidie Jeugdhuizen (zie artikel 4.3) 

3. Een Subsidie Gekwalificeerde Begeleiding (zie artikel 4.4) 

4. Een Kampsubsidie (zie artikel 4.5) 

5. Een Impulssubsidie Kwaliteit (zie artikel 4.6) 

6. Een subsidie jeugdwerkinfrastructuur (zie artikel 4.7) 

 Artikel 4.2 Werkingssubsidie Jeugdverenigingen 
De gemeente kent jaarlijks een Werkingssubsidie Jeugdverenigingen toe voor een 

jongere - 18 jaar, aangesloten bij een erkende koepelorganisatie ten bedrage van:  30 

euro per lid, voor de eerste schijf van 50 leden; 

 15 euro per lid, voor de overige leden. 
Om voor deze subsidie in aanmerking te komen dient minimum 1/3 van de begeleiding 

te beschikken over een attest van animator in het jeugdwerk. Wanneer 



 

 

verantwoordelijken de basiscursus gevolgd hebben en een positieve stage-evaluatie 

kunnen voorleggen, worden zij voor het jaar waarin zij de cursus hebben gevolgd ook 

aanschouwd als animator met attest2. Personen die minimum 3 jaar als leiding in een 

erkende jeugdvereniging actief zijn geweest voor de start van het huidige werkjaar tellen 

tevens mee als animator met attest. 

 Artikel 4.3 Werkingssubsidie Jeugdhuizen 
De gemeente kent jaarlijks een Werkingssubsidie Jeugdhuizen toe aan een erkende 

jeugdvereniging die een werking als jeugdhuis organiseert ten bedrage van 2.000,00 

euro.  
Het jeugdhuis moet hiervoor voldoen aan volgende voorwaarden: 

• de instuif en de activiteiten die het jeugdhuis organiseert zijn toegankelijk voor 

alle jongeren vanaf zestien jaar; 

• het jeugdhuis beschikt minstens over een ontmoetingsruimte (met sanitair) waar 

jongeren elkaar kunnen ontmoeten, vrijetijdsactiviteiten kunnen worden 

georganiseerd en waar aandacht wordt besteed aan permanente vorming; 
• de ontmoetingsruimte moet minstens 40 keer per jaar open zijn, met minimaal 5 

uur per week waarbij minstens 1 dag in het weekend (vrijdag, zaterdag of 

zondag); 

• het jeugdhuis heeft de juridische vorm van een VZW; 
• het algemeen beleid en beheer, de programmatie en het financieel beleid moeten 

waargenomen worden door een kern van minimum 5 werkende leden; 

• de vereniging is verzekerd tegen brand, burgerlijke aansprakelijkheid en 

objectieve aansprakelijkheid; 

• het jeugdhuis organiseert zelf jaarlijks minstens 3 recreatieve activiteiten, 3 

culturele activiteiten en 3 vormende activiteiten. 

 Artikel 4.4 Subsidie Gekwalificeerde Begeleiding 

De gemeente kent een jaarlijkse subsidie toe per begeleider binnen de erkende 

vereniging, ten bedrage van: 

• begeleider zonder attest: 50 euro; 
• begeleider met attest animator: 175 euro; 

• begeleider met attest hoofdanimator: 200 euro;  begeleider met attest 

instructeur: 250 euro. 

De verhoogde subsidie voor begeleiders met attest wordt beperkt tot 1 per schijf van 10 

aangesloten leden. Als de vereniging meer begeleiders met een attest heeft, worden die 

voor de subsidie beschouwd als begeleiders zonder attest. 

Aanvullend kent de gemeente een jaarlijkse subsidie toe van 50 euro per begeleider met 

een geldig EHBO-brevet. Dit brevet moet aantonen dat een begeleider minstens 60 uur 

EHBO-vorming heeft genoten of de door het gemeentebestuur georganiseerde vorming 

maximaal 3 jaar geleden gevolgd heeft. De vorming E.H.B.O. binnen de opleiding 

verpleging of geneeskunde komt tevens in aanmerking. 

 

 

 

 

 
2 Het jaar nadien dient het attest verworven te zijn. 



 

 

 Artikel 4.5 Kampsubsidie 
De gemeente kent aan erkende jeugdverenigingen een jaarlijkse subsidie toe voor een 

jeugdkamp, voor een maximum van 10 nachten per jaar, dat tijdens een schoolvakantie 

georganiseerd wordt. 

Het jeugdkamp dient hiervoor te voldoen aan volgende voorwaarden: 

• minimum zes en op elkaar volgende nachten;  tenminste 15 

deelnemers jonger dan 18 jaar; 
• Minstens 1/3 van de begeleiding beschikken over een attest 

van animator in het jeugdwerk. Wanneer verantwoordelijken 

de basiscursus gevolgd hebben en een positieve stage-

evaluatie kunnen voorleggen, worden zij voor het jaar waarin 

zij de cursus hebben gevolgd ook aanschouwd als animator 

met attest3. Personen die minimum 3 jaar als leiding in een 

erkende jeugdvereniging actief zijn geweest voor de start van 

het huidige werkjaar tellen tevens mee als animator met 

attest. 

Het bedrag van de subsidie is gelijk aan: 

• per deelnemer jonger dan 18 jaar: 3 euro per nacht; 

• per deelnemer ouder dan 18 jaar (inclusief leiding en logistieke 

ondersteuning) 2 euro per nacht. 

Het aantal subsidieerbare deelnemers ouder dan 18 jaar is beperkt tot 1 deelnemer per 6 

deelnemers jonger dan 18 jaar. 

 Artikel 4.6 Impulssubsidie Kwaliteit 

De gemeente kent een jaarlijkse subsidie toe van 500,00 euro voor het verbeteren van 

de kwaliteit van de werking van de erkende jeugdvereniging. 

Om in aanmerking te komen voor de subsidie dient de vereniging aan te tonen dat zij 

bepaalde acties heeft ondernomen om specifieke pijnpunten in de werking aan te pakken. 

Deze acties worden voor de start van het werkingsjaar bepaald door de vereniging op basis 

van een zelfanalyse en in een afzonderlijk document vastgelegd. De te bereiken doelen 

worden in een afzonderlijk document bepaald tussen de vereniging en de jeugddienst en 

bekrachtigd door het college van burgemeester en schepenen. 

Als de ondernomen acties betrekking hebben op het begeleiden en ondersteunen van 

maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, kan het bedrag worden verhoogd tot 

750 euro. 

Artikel 4.7 Infrastructuursubsidie 
Een erkend jeugdwerkinitiatief kan een subsidie voor infrastructuurwerken aanvragen 

voor het bouwen, verbouwen van jeugdlokalen en voor het uitvoeren van beveiliging-, 

onderhouds-, of herstellingwerken aan jeugdlokalen, die niet ten laste vallen van de 

eigenaar. De subsidie bedraagt 50% van de door het jeugdwerkinitiatief geleverde bijdrage 

met een maximum subsidiebedrag van € 5.000,00.  

 
3 Het jaar nadien dient het attest verworven te zijn. 



 

 

Voor aanpassingen die de sanitaire installaties, inbraak- of brandveiligheid ten goede 

komen bedraagt de subsidie 75% met een maximum subsidiebedrag van € 

7.500,00. 

Het aanvragende jeugdwerkinitiatief dient vóór 30 september van het lopende dienstjaar 

alle nuttige inlichtingen te verstrekken, zoals naam van de vereniging, contactpersoon, 

rekeningnummer en kopie van de facturen. 

Bij de aanvraag worden foto’s toegevoegd van voor en na de werken.  

De subsidie voor infrastructuurwerken wordt ten laatste op 31 december van het lopende 

dienstjaar uitbetaald. 
Als bij de controle en de berekening onjuiste gegevens worden vastgesteld, zullen geen 

subsidies worden toegekend 

Indien het in de begroting opgenomen krediet ontoereikend is, zal het bedrag van de 

toelage voor elk rechthebbend jeugdwerkinitiatief proportioneel verminderd worden. 

Artikel 4.8 Uitbetaling subsidies 
De uitbetaling van de financiële toelage gebeurt door overschrijving op bankrekening van 

de organisatie.  

Artikel 4.9 Terugvordering 
Als blijkt dat door de erkende vereniging onjuiste gegevens worden verstrekt of indien de 

voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd, kan het college van burgemeester 

en schepenen de op grond van dit reglement toegekende subsidies geheel of gedeeltelijk 

terugvorderen van de betrokkene. 

 HOOFDSTUK 5  PROJECTSUBSIDIE JEUGD 

Artikel 5.1  Doel 
Het gemeentebestuur verleent subsidies aan verenigingen en groepen initiatiefnemers die 

waardevolle projecten organiseren voor kinderen en jongeren in hun vrije tijd en 

welke voldoen aan onderstaande voorwaarden. 

Artikel 5.2  Voorwaarden 
Het project wordt georganiseerd door een groep initiatiefnemers van minimum 5 personen 

waarvan minimum 40% in Sint-Pieters-Leeuw wonen. Een erkend jeugdwerkinitiatief 

alsook een samenwerkingsverband van erkende jeugdwerkinitiatieven komen in 

aanmerking.  

Een  project is een in tijd en ruimte afgebakend initiatief, dat zich afspeelt binnen een 

tijdspanne van maximum 12 maanden. 

Het project moet publiek toegankelijk zijn voor en zich richten tot Leeuwse kinderen 

en/of jongeren 

Het spitst zich toe op activiteiten met een ontmoetings-, recreatieve, vormende, 

creatieve en/of artistieke functie. 

Het project moet vernieuwend of aanvullend van aard zijn qua inhoud, thema, vorm en/of 

doelgroep: o vernieuwend: het project bestaat uit een initiatief dat nog niet aanwezig is 

in het bestaande aanbod. De nadruk ligt op het nieuwe karakter. Nieuwe methodieken, 

invalshoeken, vormen,… worden uitgeprobeerd. 



 

 

o aanvullend: het project vult het bestaande aanbod aan. Het project 

benadert initiatieven vanuit een andere invalshoek. 

Hetzelfde project kan maximaal 3x gesubsidieerd worden. Het project streeft bij 

herhaling naar een geregelde aanpassing en vernieuwing van het aanbod. 

De organisatie houdt een aanwijsbaar financieel risico in en heeft geen winstoogmerk. 

Het project staat op zich en de projectsubsidie wordt aangewend om het project te 

financieren, niet de reguliere werking van het (jeugdwerk-)initiatief, van de 

samenwerking of van de groep kinderen en/of jongeren. 

De organisatie maakt geen deel uit van en werkt niet structureel samen met een 

politieke partij. Het project mag geen onderdeel zijn van een manifestatie met een 

religieuze boodschap.  

Elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het gemeentebestuur kan eventueel ter 

plaatse de aanwending van de toegekende subsidie controleren. 

Er moet uitgebreid promotie gevoerd worden. Op alle publicaties wordt ofwel het logo van 

de gemeente ofwel de melding “met steun van het lokaal bestuur Sint-Pieters-Leeuw” 

vermeld. 

De deelnameprijs moet redelijk en aanvaardbaar zijn voor een jong publiek. 

De vereniging hanteert uitsluitend het Nederlands bij de uitoefening van haar activiteiten en de 

promotie ervoor. 

Artikel 5.3  Bedrag 
Als de subsidieaanvraag goedgekeurd wordt, kan de uitbetaling van de subsidie 

gebeuren. Maximaal 75% van het subsidieerbaar bedrag kan terugbetaald worden met 

een max. van  
1.000 euro per goedgekeurd project. 
Volgende kosten komen niet in aanmerking: 
- goederen die verkocht worden; 
- uitgaven voor eten en drinken;  
- het loon van een beroepskracht, uitgezonderd de gage van personen ingeschakeld voor 

de realisatie van het project (artiesten, security, hulpverlening, …); - uitgaven die geen 

betrekking hebben op het project. 

Artikel 5.4  Procedure 
De aanvrager moet minstens drie maanden voor de datum waarop het project plaats 

vindt, een schriftelijke aanvraag indienen bij het college van burgemeester en 

schepenen.  
Het college van burgemeester en schepenen zal de subsidieaanvraag moeten beoordelen. 

Hiervoor krijgt zij advies van de gemeentelijke jeugdraad 
Maximaal 45 dagen na afloop van het project moet het formulier met de financiële 

afrekening (met kopieën van facturen die in aanmerking komen voor subsidie) ingediend 

worden. 



 

 

Op basis van de financiële afrekening wordt het effectieve subsidiebedrag berekend. Dit 

kan niet hoger liggen dan het aangevraagde subsidiebedrag. 
Wanneer omwille van bepaalde redenen het project zou veranderen of in beperktere 

vorm zou worden uitgevoerd, dient de jeugddienst onmiddellijk gecontacteerd te worden. 

Er wordt een inhoudelijk verslag ingediend met een omschrijving van de wijzigingen. 

Artikel 5.5 Uitbetaling subsidies 
De uitbetaling van de financiële toelage gebeurt door overschrijving op bankrekening van 

de organisatie.  

Artikel 5.6 Terugvordering 
Als blijkt dat door de onjuiste gegevens worden verstrekt of indien de voorwaarden van dit 

reglement niet werden nageleefd, kan het college van burgemeester en schepenen de op 

grond van dit reglement toegekende subsidies geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de 

betrokkene. 

 HOOFDSTUK 6  JUBILEUMSUBSIDIE 

Elke erkende vereniging kan een subsidie krijgen voor een jubileumviering van 25 

jaar (of een veelvoud hiervan) ten bedrage van € 250 of een ontvangst met 

receptie, aangeboden door het gemeentebestuur.  

HOOFDSTUK 7  SLOTBEPALINGEN 

Artikel 7.1 Inwerkingtreding 

Dit  reglement  treedt  in  werking  op  1  januari  2021. 

Dit reglement heft alle reglementen met hetzelfde onderwerp op. 

Sport 
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Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 
Het huishoudelijk reglement gemeentelijke sporthallen werd  geactualiseerd.  

Juridische gronden 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Regelgeving: bevoegdheid 
Artikel 40 §3 van het decreet lokaal bestuur: De gemeenteraad stelt de gemeentelijke 

reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband 

met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, 

kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de 

gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.  

 

 

 



 

 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 
De tarieven voor het gebruik van sportinfrastructuur zijn vervat in het 

retributiereglement gemeentelijke infrastructuur goedgekeurd door de gemeenteraad op 

19/12/2019. 

Stemming op het agendapunt 

 

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Besluit 

 

Artikel 1 
De gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement gemeentelijke sporthallen goed. 

Artikel 2 
Dit reglement treedt in voege op 01/01/2021 en heft alle reglementen met hetzelfde 

onderwerp op. 

Bijlagen 
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT  

GEMEENTELIJKE SPORTHALLEN  

  

HOOFDSTUK 1  ALGEMENE BEPALINGEN  
  

Artikel 1.1 Beheerder  
  

De sporthallen en nevenlokalen worden beheerd door het autonoom gemeentebedrijf 

SintPieters-Leeuw (AGB).  
  

Het autonoom gemeentebedrijf Sint-Pieters-Leeuw heeft voor de uitvoering van haar 

opdrachten aangestelden via de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. In de praktijk geldt de 

sportdienst van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw als aanspreekpunt voor alle zaken die 

verband houden met bovenvermelde sportaccommodatie.  
  

Artikel 1.2 Beschrijving en maximumcapaciteit  
  

1. Sport- en Recreatiecentrum A.J. Braillard  
Grote sporthal, kleine sporthal, omnizaal, petanquepleinen, vergaderokaal en kleedkamers  
  

2. Wildersportcomplex  
Grote sporthal, gevechtslokaal, vergaderlokaal en kleedkamers  
  

De benaming “sporthal” slaat op de eigenlijke sportruimte en alle bijbehoren.  
  

Artikel 1.3 Toegelaten activiteiten  
  

De sporthal zal uitsluitend gebruikt worden voor  sportdoeleinden, tenzij afwijkende 

beslissingen van het lokaal bestuur Sint-Pieters-Leeuw.   
  

Van de sporthal en de bijbehorende lokalen mag geen gebruik worden gemaakt   
- als er onderhoudswerken worden verricht;  
- als het lokaal bestuur de hal nodig heeft voor een eigen activiteit.  
  

De sportdienst  zal de betrokkenen die op dat ogenblik de sporthal huren, tijdig schriftelijk 

verwittigen.  
  

Artikel 1.4 Openingsuren  
  

De sporthallen zijn open   
- van maandag tot zaterdag van 8.00 tot 23.00 uur; -  op zondag van 9.00 tot 

15.30 uur.  
  

De sporthallen zijn altijd gesloten op feestdagen.  

  
  

  

AGB   

SINT - PIETERS - 

LEEUW    



 

 

  

HOOFDSTUK 2  TARIEVEN  
  

Artikel 2.1 Inbegrepen kosten  
  

In de huurtarieven zijn het gebruik van sporthal, materiaal eigendom van de AGB en 

gebruik van de kleedkamers inbegrepen.  
  

  

De vergoeding moet voor de ingebruikname worden betaald. Erkende verenigingen betalen 

volgens de bepalingen van de facturatie.  

HOOFDSTUK 3  PRAKTISCHE AFSPRAKEN  
  

Artikel 3.1 Eigen risico  
  

Het betreden van het complex gebeurt volledig op eigen risico, t.t.z. het lokaal bestuur 

Sint-Pieters-Leeuw, noch zijn aangestelden, zijn verantwoordelijk voor gebeurlijke 

ongevallen of diefstallen.  
  

Artikel 3.2 Toegankelijkheid  
  

De sporthallen en de  lokalen mogen niet worden betreden zonder toelating van de 

aangestelde verantwoordelijke of zijn afgevaardigde.  
  

De sportvloer mag alleen door  sportbeoefenaars  worden betreden. De gebruikers moeten 

er op toezien dat de sportvloer wordt beschermd met de ter beschikking gestelde matten 

bij plaatsing van toestellen en bij betreding door toeschouwers bij uitzonderlijke 

activiteiten uitsluitend na goedkeuring door de sportdienst.  
  

De tribune is vrij toegankelijk voor toeschouwers tijdens de perioden van sportbeoefening 

in de sporthal.   
  

Dieren zijn niet toegelaten in de sporthallen.  
  

De gebruikers van de sporthal mogen de zaal niet betreden voor het overeengekomen uur.  
  

De gebruikers dienen zich te houden aan de aangewezen terreinen. Ze plaatsen het 

materiaal op de voorziene plaatsen en iedereen verlaat de zaal ten laatste op het 

overeengekomen einduur. Het hinderen van medegebruikers van de sporthal is niet 

toegestaan.  
  

Er mag enkel water of sportdrank meegenomen worden in de sportzalen. Frisdranken en 

alcoholische dranken zijn niet toegelaten.  
  

Artikel 3.3 EHBO  
  

Gebruikers moeten bij elk gebruik van de sporthal in het bezit te zijn van een volledige 

EHBO-koffer.  
  



 

 

Artikel 3.4 Kledij en hygiëne  
  

De kledij moet voldoen aan de vereisten van de beoefende sport en aan  de normen van 

de hygiëne.  
  

Het gedragen schoeisel moet zuiver zijn, in overeenstemming met de bepalingen van de 

beoefende sport. Het mag de vloerbekleding niet beschadigingen noch sporen erop nalaten 

Uitsluitend sportschoenen worden toegelaten.  
 

De kleedkamers, stortbaden, toiletten en wasbekkens moeten zuiver en hygiënisch 

worden gehouden. Het is verboden verbanden, afval of voorwerpen die de leidingen 

kunnen verstoppen in de toiletten te werpen.  

  

Het is verboden voorwerpen, afval, papier en dergelijke achter te laten in de installaties.  

Papier en afvalmanden zijn voorzien.  
  

Artikel 3.5 Materiaal  
  

De installatie die de gebruikers nodig hebben,  wordt door hun zorgen opgesteld en 

teruggeplaatst in de daartoe voorziene bergruimte enop de  aangeduide plaats binnen de 

hun toegestane periode.  
  

Het is verboden toestellen of materieel te verplaatsen tenzij dit voor de beoefende 

activiteit onontbeerlijk is.  De wezenlijke bestemming van materieel en toestellen mag 

niet gewijzigd worden.  
  

De toestellen die eigendom zijn van de verenigingen worden door deze laatste 

onderhouden.  
  

Elke beschadiging moet onmiddellijk aan de aangestelde verantwoordelijke of de 

sportdienst worden gemeld.  
  

Artikel 3.6 Nutsvoorzieningen  
  

Enkel het dienstpersoneel is bevoegd om de temperatuur van de lokalen te regelen.  De 

gebruiker is gehouden bij gebruik van licht en water de nodige zuinigheid in acht te nemen.  

Verkwisting brengt verhoogde werkingskosten en dus ook verhoogde huurgelden mee ten 

laste van de gebruikers.  
  

Artikel 3.7 Publiciteit  
  

Het plaatsen van publiciteit is toegelaten, doch enkel bij officiële wedstrijden of 

manifestaties en mits akkoord en aan de voorwaarden bepaald door de Sportdienst. De 

panelen worden door de betrokken club geplaatst en weggenomen.  
  

Artikel 3.8 Beschadigingen  
  



 

 

Beschadigingen aan de gebouwen of installaties zal de sportdienst voor rekening van de 

dader laten herstellen en indien nodig daartoe een rechtsvordering instellen.  
  

Artikel 3.9 Brandvoorkoming  
  

Er geldt een absoluut rookverbod in de sportruimten en in de kleedkamers. Alle andere 

handelingen die oorzaak kunnen zijn van brand, zijn eveneens uit den boze.  
  

Artikel 3.10 Cafetaria  
  

De bezoekers aan de cafetaria zijn onderworpen aan de bepalingen van de wet op de 

beteugeling van de dronkenschap en op het bijzonder Gemeentelijk Reglement voor  wat 

betreft de openingsuren voor drankslijterijen.  
  

Het is verboden consumpties (chips, wafels, e.d.) of glazen mee te nemen in de sporthal.  
Uitsluitend plastieken flessen water en sportdrank worden toegestaan (zie ook punt 3.2.).  
  

Artikel 3.11 Sancties  
  

Bij het niet naleven van dit reglement behoudt het AGB Sint-Pieters-Leeuw het recht 

sancties te treffen en de toegang tot de sporthal te ontzeggen aan personen of 

verenigingen na deze gehoord te hebben.  De sportdienst  of zijn afgevaardigden hebben 

de bevoegdheid onmiddellijk op te treden bij het vaststellen van inbreuken op het 

reglement.  

  

  

HOOFDSTUK 4  SLOTBEPALINGEN  
  

Artikel 4.1 Inwerkingtreding  

  

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2021 en heft alle reglementen met hetzelfde 

onderwerp op.  
  

 27 2020_GR_00274 Aanpassen tarief sportkampen - Beslissing 
GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 
De sportdienst organiseert jaarlijks 5 kleuter- en omnisportkampen tijdens 

schoolvakanties. 

Voor lesgevers, materialen, verzekering en algemene coördinatie wordt samengewerkt 

met Panta Rhei vzw, een landelijk erkende jeugdorganisatie. 

Vanaf 2021 bedraagt de kostprijs van Panta Rhei aan het bestuur € 80,00 per kind voor 

5 kampdagen. 

De huidige deelnameprijs, € 70,00 per kind, dekt dus de onkosten niet meer. 



 

 

De kosten bij Pantha Rei, de externe firma waar de sportdienst voor deze kampen 

beroep op doet, die doorgerekend worden aan de gemeente, stijgen van € 62,-/week (in 

2014) naar € 80,-/week vanaf 2021. 
Dit gecombineerd met kosten voor het busvervoer van en naar het zwembad, 

georganiseerd door de gemeente, en de kosten voor huur van extern materiaal voor 

uitzonderlijke sporten/begeleiding (bv. schermen), verantwoordt dat we de 

deelnameprijs optrekken van € 70,-/week naar € 90,-/week vanaf 2021.  

Voorstel is het tarief te verhogen tot € 90,00 per kind voor 5 dagen voor zowel kleuter- 

als omnisportkamp. De inschrijvingen gebeuren door de sportdienst via Ticketgang. 

Het bestuur zorgt ook voor busvervoer naar het zwembad eenmaal per week en de 

organisatie van een uitzonderlijke sporttak zoals schermen, circustechnieken of 

Highlandgames. 

De sportdienst organiseert jaarlijks 5 kleuter- en omnisportkampen tijdens 

schoolvakanties. 

Voor lesgevers, materialen, verzekering en algemene coördinatie wordt samengewerkt 

met Panta Rhei vzw, een landelijk erkende jeugdorganisatie. 

De huidige deelnameprijs  bedraagt € 70 per kind (€ 14/dag) 

Vanaf 2021 bedraagt de kostprijs van Panta Rhei aan het bestuur € 80,00 per kind voor 

5 kampdagen (€ 16/dag). 

Na rondvraag bij de buurgemeenten en de Leeuwse diensten 'Vrije Tijd'  is het voorstel 

het tarief te verhogen tot € 90,00 per kind voor 5 dagen voor zowel kleuter- als 

omnisportkamp. 

Het bestuur zorgt ook voor busvervoer naar het zwembad eenmaal per week en de 

organisatie van een uitzonderlijke sporttak zoals schermen, circustechnieken of 

Highlandgames. 

• Busvervoer + uitzonderlijke sporttakken kosten het bestuur +/- € 5 per kind per 

dag. 
• Panta Rhei kost het bestuur € 16 per kind per dag. 
• Ouders betalen € 18 per kind per dag 
• Indien het tarief wordt opgetrokken tot 90€ per kind legt het bestuur +/- € 3 per 

kind bij voor de ganse week. 

Juridische gronden 

Niet van toepassing. 

Regelgeving: bevoegdheid 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 



 

 

Stemming op het agendapunt 

 

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Besluit 

 

Artikel 1 
De organisatie van kleuter- en omnisportkampen gebeurt door de sportdienst in 

samenwerking met vzw Panta Rhei, een erkende landelijke jeugdorganisatie. 

Zij staan in voor lesgevers, materiaal, verzekering en algemene coördinatie. 

Vanaf 2021 bedraagt de kostprijs van Panta Rhei € 80,00 per kind voor 5 kampdagen. 

Artikel 2 
Vanaf 2021 bedraagt de deelnameprijs voor 5 kampdagen € 90,00 per kind. 

De inschrijvingen gebeuren door de sportdienst via Ticketgang. 

Artikel 3 
Het bestuur zorgt eenmaal per week voor busvervoer naar het zwembad en 1 

uitzonderlijke sport per kamp zoals schermen, circustechnieken of Highland games. 

Artikel 4 
Dit besluit gaat in voege vanaf 1 januari 2021. 

Personeel & onderwijs  

28 2020_GR_00263 Wijziging arbeidsreglement - bijlage 15 ' 

reglement voor telewerk' - Beslissing 
GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 
Het  bestuur wil het “Nieuwe werken” of anders gezegd “telewerk”, waartoe het 

genoodzaakt werd ingevolge COVID-19,  inbedden in de organisatie.  

Bij telewerk worden de taken uitgevoerd op een andere locatie dan de normale werkplek 

en dit met behulp van de informatie- en communicatietechnologie die het bestuur ter 

beschikking stelt. Telewerk is noch een recht, noch een plicht en  gebeurt steeds op 

occasionele en vrijwillige basis in overleg met de leidinggevende. Wederzijds vertrouwen 

is cruciaal en vormt de basis van de nieuwe bijlage, nummer 15, van het 

arbeidsreglement, dat de voorwaarden voor telewerk bevat. 

Het dossier werd gunstig geadviseerd door het college op 9 november 2020 en 

voorgelegd aan het Bijzonder Onderhandelings- en Overlegcomité op 4 december 2020. 



 

 

Aan de gemeenteraad van heden wordt gevraagd een beperkte aanpassing van het 

arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel, namelijk de toevoeging van bijlage 15 

'reglement voor telewerk',  goed te keuren. 

Juridische gronden 
De wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale 

voorwaarden voor de personeelsformatie, rechtspositieregeling en het mandaatstelsel 

van o.a. gemeentepersoneel. 

De rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, vastgesteld door de gemeenteraad 

in zitting van 11 december 2008, en latere wijzigingen. 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en alle latere wijzigingen. 

Gemeenteraadsbeslissing van 27 april 2017 houdende de vaststelling van het 

organogram, en latere wijzigingen. 

Gemeenteraadsbeslissing van 24 oktober 2019 houdende de vaststelling van het 

personeelsplan, en latere wijzigingen. 

Het arbeidsreglement en bijlagen vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 24 

september 2015, en latere wijzigingen. 

Regelgeving: bevoegdheid 
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Stemming op het agendapunt 

 

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Besluit 

 

Artikel 1 
De gemeenteraad voert bijlage 15 'reglement voor telewerk' toe aan het 

arbeidsreglement van het gemeentepersoneel.  

Bijlagen 

 

 20201217_bijlage_15_reglement_voor_telewerk.pdf 
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1. Bedoeling  

Het lokaal bestuur Sint-Pieters-Leeuw voert het “nieuwe werken” of anders gezegd 

“telewerk”, in onder bepaalde voorwaarden in de organisatie.   

De afspraken omtrent telewerk worden vastgelegd in dit reglement. Het reglement is als 

bijlage 15 toegevoegd aan het arbeidsreglement.  



 

 

2. Definitie  

Onder telewerk verstaan we het uitvoeren van taken op een andere locatie dan je 

normale werkplek met behulp van de informatie- en communicatietechnologie door het 

bestuur je ter beschikking gesteld.  
  

Je kiest je werkplek die het best aansluit op de taak die je wil uitvoeren. Meestal is dit de 

thuisomgeving. Het kan ook een andere plaats buiten de gemeentelijke en OCMW 

kantooromgeving zijn.  
  

Telewerk is geen recht en ook geen plicht. Het gebeurt steeds op occasionele en 

vrijwillige basis en dit in overleg met je leidinggevende. Wederzijds vertrouwen is 

cruciaal en vormt de basis .  

3. Wie kan telewerken?  

Enkel de personeelsleden wiens taken (verantwoordelijkheidsgebieden), opgenomen in 

de functiebeschrijving, op afstand kunnen worden uitgevoerd, komen in aanmerking voor 

telewerk.  

• Geschikte taken zijn: o.m. denkwerk, projectwerk, beleidsmatig werk, inputwerk, 

taken waarbij men autonoom kan werken zonder gebonden te zijn aan een 

bepaalde omgeving, taken die concrete en meetbare resultaten opleveren of een 

bepaalde finaliteit hebben.  

• Taken die niet in aanmerking komen zijn o.m.: manueel werk zoals onderhoud en 

techniek, verzorgende en verpleegkundige taken, taken die gebonden zijn aan een 

bepaalde omgeving en taken waarbij men in rechtstreeks fysiek contact staat met 

de burger.  

De lijst van functies die in aanmerking komen voor telewerk, wordt op dienstniveau in 

samenspraak met de leidinggevende opgemaakt door het managementteam en 

goedgekeurd door de algemeen directeur.  

Zonder goedkeuring is telewerken niet mogelijk.  

4. De telewerktoelating  

  

Je mag slechts telewerken mits het bekomen van de “toelating telewerk” waarin de 

afspraken telewerk zijn opgenomen.  
  

De mogelijkheid tot telewerk kan op gemotiveerd voorstel van je leidinggevende en 

advies van het managementteam door de algemeen directeur worden ingetrokken.  
  

Naar aanleiding van een nieuwe situatie kan eveneens een einde gesteld worden aan de 

overeenkomst / toelating telewerk.  

5. ICT ondersteuning   

Je kan enkel via een laptop ter beschikking gesteld door het lokaal bestuur toegang 

verkrijgen tot het netwerk van het lokaal bestuur. De dienst ICT zorgt voor de veilige 

noodzakelijke verbinding met het netwerk van het lokaal bestuur.  

Deze laptop mag enkel voor professionele doeleinden worden gebruikt.   



 

 

Het gebruik van eigen ‘privé’ computers en/of communicatieapparatuur waarmee 

verbinding wordt gemaakt met het lokaal netwerk is niet toegestaan.  

Maak geen gebruik van onbekende netwerken en installeer op je laptop geen 

toepassingen zonder toestemming van de dienst ICT.  

Telewerken thuis:   
De ter beschikking gestelde laptop en bijhorende oplader mag je mee naar huis nemen. 

Alle andere materialen (portreplicator, scherm(en), toetsenbord, …) die op de werkplek 

voorzien zijn, blijven op de werkplek.  

Voor extra gewenst materiaal zorg je zelf en dit op eigen kosten.  

Bij telewerken voorzie je op eigen kosten een werkende internetverbinding.  

Blijkt dat de verbinding niet of onvoldoende werkt bij aanvang van het thuiswerken, dan 

neem je contact op met de leidinggevende. De werkdag wordt dan omgezet in verlof of je 

komt naar je werkplek.   

Bij technische defecten breng je onmiddellijk de dienst ICT op de hoogte.   

Heb je technische problemen met de vpn-verbinding en blijkt na analyse dat het 

probleem niet bij het lokaal bestuur ligt, moet je dit probleem eerst zelf oplossen (geen 

of slechte internetverbinding, wachtwoord wifi van thuis vergeten, etc.).  

6.  Aanvragen  

Aanvragen doe je vooraf via de tijdsregistratie “telewerk aanvragen”.   

Telewerken kan per volledige of per halve dag worden aangevraagd.  

Je vermeldt de aanleiding van je aanvraag (wat, welke taken), de plaats van telewerken  
(waar) en het tijdstip (wanneer). Dit laatste is in het kader van de 

arbeidsongevallenverzekering belangrijk!  

Je leidinggevende beoordeelt jouw aanvraag en keurt deze, ten laatste de dag voordien, 

al dan niet goed.  

7. Tijdstip  

Je kiest, in overleg met je leidinggevende, je arbeidsuren in functie van de openingsuren 

en de noden van je dienst binnen je toepasselijke uurrooster opgenomen in bijlage 3 van 

het arbeidsreglement.  

Je spreekt duidelijk met je leidinggevende af op welke tijdstippen je bereikbaar bent. 

Deze tijdstippen deel je met je collega’s via je elektronische werkagenda (Outlook). Door 

agendadelen en goed agendagebruik is het team steeds op de hoogte van de individuele 

aan- en afwezigheid van elke medewerker.  

Telewerk kan geen aanleiding geven tot het verrichten van overwerk, tenzij op 

uitdrukkelijk verzoek van de leidinggevende.  



 

 

8. Bereikbaarheid  

Je spreekt met je leidinggevende af op welke manier je bereikbaar bent. Volgende 

scenario’s gelden:  

• Je bent bereikbaar via de chat- of oproepfunctie in MS Office Teams.  
• Je telefoon wordt doorgeschakeld naar je gsm of vaste thuistelefoon en telefoons 

worden beantwoord.  

• Je telefoon wordt opgenomen door een collega. Jouw collega verbindt de 

gesprekspartner door naar je gsm of vaste thuistelefoon.  

• Je telefoon wordt doorgeschakeld naar een collega. Jouw collega’s contacteren je 

enkel in dringende en belangrijke gevallen.  

9. Werking  

De belangen van je dienst en de solidaire beroepsplicht primeren op het telewerken.  

De continuïteit van de dienstverlening moet steeds gegarandeerd zijn  

Aanwezigheid op vergaderingen, overlegmomenten, vormingen, … gaan steeds voor op 

telewerk.   

10.  Aantal dagen telewerk  

Telewerk wordt in principe toegestaan voor maximum 2 volle dagen per week voor een 

voltijds werkend personeelslid. Voor een deeltijds personeelslid is dit pro rata.  

Telewerken gebeurt in volledige of halve dagen.  

Enkel in uitzonderlijke gevallen kan telewerken voor meer dan 2 volle dagen worden 

toegestaan. Je maakt in dit geval vooraf omtrent het aantal dagen telewerk duidelijke 

afspraken met je leidinggevende.  

11.  Kosten  

Telewerk is een voordeel en volledig vrijwillig. Daarom is er:  

• geen terugbetaling van onkosten;  

• geen forfaitaire onkostenvergoeding;   

• geen extra vorm van salaris.  

12.  Maaltijdcheques  

Je behoudt je recht op maaltijdcheques tijdens telewerk. Hier gelden dezelfde regels als 

bij niet-telewerken.  

13.  Verzekeringen  

Telewerken is werken. Je bent tijdens het telewerken verzekerd door de 

arbeidsongevallenverzekering. Daarom is het belangrijk om via het 

tijdsregistratiesysteem vooraf telewerk aan te vragen en je plaats van tewerkstelling 

door te geven.   



 

 

Heb je een arbeidsongeval dan gelden dezelfde regels als bij niet-telewerken: zo snel 

mogelijk je leidinggevende en de personeelsdienst verwittigen (behoudens overmacht).  

De schade aan je woning of aan andere zaken tijdens het telewerken, valt onder je eigen 

verzekeringspolis. Neem contact op met je verzekering om te melden dat je occasioneel 

telewerk doet en bekijk welke polis dient te worden aangepast.  

14.  Schorsingen  

Voor elk type van schorsing is dezelfde procedure van kracht als van toepassing bij 

fysieke aanwezigheid op de werkplek.  

Ben je ziek, dan geldt de normale procedure als bij ziekte (melding, attest, controle, ….).  

Bij onvoorziene persoonlijke omstandigheden waarbij je niet in staat bent om te werken 

zoals afgesproken, neem je contact op met je leidinggevende en wordt je dag telewerken 

omgezet in verlof of recup.  

15.  Informatieveiligheid  

In het kader van informatieveiligheid dien je ervoor te zorgen dat familieleden en andere 

derden geen inzage hebben in dossiers (papieren en digitale dossiers) van het lokaal 

bestuur. Gevoelige informatie berg je op in een afsluitbare opbergmogelijkheid.  

De regels rond vertrouwelijkheid van informatie en beroepsgeheim dien je ook bij 

telewerk te respecteren.   

Er mogen thuis of op locatie dan ook geen fysieke dossiers geklasseerd of weggegooid 

worden.   

Je maakt geen lokale kopieën van documenten en/of afdrukken op papier tenzij strikt 

noodzakelijk. De kopieën/ afdrukken bewaar je op termijn niet thuis.  

Je houdt je aan alle gemaakte afspraken en reglementen betreffende 

informatieveiligheid.  

16.  Rechten en plichten  

Gedurende het telewerk, behoud je dezelfde rechten en plichten zoals die van toepassing 

tijdens het werken op kantoor. De deontologische code en alle andere bestaande 

procedures, geldende reglementen en afspraken blijven van toepassing.   

De welzijnswetgeving blijft eveneens integraal van toepassing. Je organiseert daarom bij 

de start van het telewerk de werkplek conform de onderrichtingen inzake veiligheid en 

gezondheid zoals bepaald in de welzijnswetgeving (wet van 4 augustus 1996 betreffende 

het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten 

– https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk#toc_heading_2).  

Je kan steeds de interne preventieadviseur contacteren die advies kan geven over het 

inrichten van je werkplek.  

https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk#toc_heading_2
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17.  Sancties   

In geval van misbruik kan het telewerk tijdelijk door je leidinggevende of definitief op 

voorstel van de leidinggevende en advies van het managementteam door de algemeen 

directeur stopgezet worden, dit gebeurt steeds op gemotiveerde wijze.  

Als misbruik kunnen beschouwd worden: thuiswerken zonder dit vooraf aan te vragen, 

niet naar behoren functioneren, de gemaakte afspraken rond agendagebruik en output 

niet naleven, enz.  

Fraude of het niet respecteren van dit reglement zal steeds worden gesanctioneerd 

overeenkomstig hoofdstuk XIV van het arbeidsreglement.   

18.  Bijkomende informatie   

Voor bijkomende informatie, vragen of opmerkingen over telewerk, kan je steeds terecht 

bij de personeelsdienst.  

Omgeving  

29 2020_GR_00270 Straatnaamgeving verkaveling Zuunhof - 

princiepsbeslissing - Beslissing 
GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 
Ingevolge de verkavelingsvergunning dd. 10/02/2020 voor het creëren van 49 kavels (46 

voor eengezinswoningen en 3 voor meergezinswoningen) tussen de Welzijnsweg en de 

Langveldstraat, heeft het college van Burgemeester en Schepenen beslist de procedure 

tot straatnaamgeving op te starten. 

De werkgroep Streek- en Volkskunde werd verzocht advies uit te brengen en in haar 

brief van 10 oktober 2020 adviseert de werkgroep ons om voor de nieuwe straten 

volgende namen te geven: Zuunweide(straat),  Kleine Lindestraat en Langveldstraat 

(bestaande straatnaam) voor het verlengde van de bestaande straat. 

Aan de Cultuurraad werd gevraagd hierover hun advies te geven. In haar brief van 12 

november 2020 deelt de Cultuurraad ons mee positief advies te geven over het voorstel 

van de Werkgroep Streek- en Volkskunde. 

In zitting van 7 december 2020 neemt het college hiervan kennis en beslist dat het 

dossier mag voorgelegd worden aan de gemeenteraad voor princiepsbeslissing. 

Ingevolge de decretale bepalingen komt het enkel de gemeenteraad toe om de naam van 

een openbare weg of plein vast te stellen of te wijzigen. 

Verkavelingsplan met aanduiding straatnamen in bijlage. 

Juridische gronden 
Het decreet van 28 april 1977 tot bescherming van namen van openbare wegen en 

pleinen, en latere wijzigingen. 

 

 



 

 

Regelgeving: bevoegdheid 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 
Niet van toepassing 

Stemming op het agendapunt 

 

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Besluit 

 

Artikel 1 
De nieuwe straten in de verkaveling 'Zuunhof'  op het grondgebied van 1600 Sint- 
Pieters-Leeuw  krijgen de namen Zuunweidestraat,  Kleine Lindestraat en Langveldstraat 

(bestaande straatnaam voor het verlengde van de bestaande straat) toegewezen. 

Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met instellen van een openbaar 

onderzoek gedurende 30 dagen waarna het dossier opnieuw voorgelegd wordt aan de 

gemeenteraad voor definitieve beslissing. 

Patrimonium & Openbare ruimte  

30 2020_GR_00275 2020-096 - Renoveren betonnen gevelelementen 

Huis van het Kind - Goedkeuring lastvoorwaarden 

en gunningswijze - Beslissing 
GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 
In het kader van de opdracht “Renoveren betonnen gevelelementen Huis van het Kind” 

werd een bestek met nr. 2020-096 opgesteld door de Technische dienst. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 41.322,31 excl. btw of € 50.000,00 

incl. 21% btw. 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking. 

Juridische gronden 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 

en concessies, en latere wijzigingen. 



 

 

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) 

(de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet). 

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°. 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018. 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 

341 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

Regelgeving: bevoegdheid 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten 

Financiële informatie 

 
Financiële informatie 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2021. 

Stemming op het agendapunt 

 

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Besluit 

 

Artikel 1 
Het bestek met nr. 2020-096 en de raming voor de opdracht “Renoveren betonnen 

gevelelementen Huis van het Kind”, opgesteld door de Technische dienst worden 

goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek 

en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten 

voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 

41.322,31 excl. btw of € 50.000,00 incl. 21% btw. 

Artikel 2 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking. 

Artikel 3 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2021. 



 

 

Vlaams beleid en integratie  

31 2020_GR_00203 Overzicht van kansentarieven, spaarkansen en 

ruilvoordelen per dienst betreffende UiTPAS 

SintPieters-Leeuw - Beslissing 
GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 
Voor de lancering van UiTPAS Sint-Pieters-Leeuw is het belangrijk dat de diensten tot een 

gedragen overzicht komen van wat zij aanbieden aan pashouders op vlak van 

kansentarieven, spaarmogelijkheden en ruilvoordelen. Dit document wordt als basis naar 

voor geschoven, en zal veranderend zijn doorheen de tijd (aangepast aan het aanbod 

van elke dienst). De belangrijkste regel op vlak van de solidaire kostendeling is dat elke 

betalende activiteit aan 20% van de prijs wordt aangeboden aan houders van UiTPAS 

Sint-Pieters-Leeuw met kansentarief. Enkele uitzonderingen worden geformuleerd in het 

document. 

Juridische gronden 
Het decreet Lokale Besturen van 22 december 2017 en alle latere bepalingen. 

Het bestuursakkoord 2019-2024 

• we stimuleren inwoners om actief deel te nemen aan het verenigingsleven en we 

steunen kansarme gezinnen daarbij 
• we werken aan een inclusieve en toegankelijke gemeente voor mensen met een 

beperking 

Het meerjarenplan 2020-2025 

• we ontwikkelen een participatiesysteem om mensen in armoede te stimuleren te 

participeren aan vrijetijdsactiviteiten 
• we werken aan een integraal en inclusief sociaal beleid 

Regelgeving: bevoegdheid 
Artikel 40 §2 van het decreet lokaal bestuur: De gemeenteraad bepaalt het beleid van de 

gemeente en kan daarvoor algemene regels vaststellen. Financiële informatie 

 

Financiële informatie 
Volgens het door de gemeenteraad goedgekeurde good-practice model (GR 19/12/2019) 

neemt het lokaal bestuur 80% van de kosten voor personen met recht op een UiTPAS 

met kansentarief ten laste indien zij participeren aan gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten. 

Het eerste jaar wordt deze tussenkomst ingeschat op €3.328, indien zo'n 15% van 

mensen uit die doelgroep participeert. Of dit een vermindering van de inkomsten is 

(80%) of een extra inkomst (20%) is afhankelijk van het feit of deze mensen van de 

doelgroep ook zonder dit voordeel hadden geparticipeerd of niet. Dit is moeilijk in te 

schatten. 

Voor een uitgebreider financieel overzicht wordt verwezen naar bijlage 4 van het 

indiendossier UiTPAS.  



 

 

Stemming op het agendapunt 

 

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Besluit 

 

Artikel 1 
De gemeenteraad gaat akkoord met de algemene krijtlijnen zoals uitgetekend in het 

overzicht deelnemende balies. 

Bijlagen 

 

 Lijst deelnemende diensten UiTPAS Sint-Pieters-Leeuw.pdf 



 

 

Deelnemende diensten   

UiTPAS Sint-Pieters-Leeuw 2021  

  

  

  

  

  

1. Bibliotheek  

2. Cultuurdienst en dienst Erfgoed en Toerisme  

3. Sportdienst  

4. Jeugddienst   

5. Sociaal Huis  

6. Lokale Dienstencentra  

7. Huis van het Kind  

8. Buurthuis 1601  

9. Dienstoverschrijdend: mobiele verkoopstand   

    

Welkomstvoordelen  
  

Eenieder die UiTPAS Sint-Pieters-Leeuw aanschaft krijgt – ongeacht of hier een kansentarief aan gekoppeld 

is of niet – een pakket met alle onderstaande welkomstvoordelen. Deze voordelen verschillen steeds per 

UiTPASgemeente of -stad, en stimuleren de gebruiker om het aanbod te leren kennen en te leren waar en 

hoe men punten kan sparen en ruilen.   

  

Voordeel  Aantal punten  Financiële waarde  

Startbedrag punten  3 punten  Niet van toepassing  

Gratis zwembeurt  Niet van toepassing  €2,5  

Korting van €3 bij een 
cultuurevenement naar keuze  

Niet van toepassing  €3  



 

 

Verrassingsvoordeel  
  
Kaarsje UiTPAS OF  
Stressbal UiTPAS  
  
Eerste 100 gebruikers 
ontvangen tijdelijk een roos  

Niet van toepassing    
  
€..?  
€..?  
  
€1,5  

  

→ via budget Netwerk tegen Armoede.  

→ exacte kostprijs van kaarsjes en stressballen wordt momenteel onderzocht. Elke gebruiker zal tussen deze 

2 gadgets mogen kiezen.   

  

1. Bibliotheek  
  

Openbare bibliotheek Sint-Pieters-Leeuw Rink 
2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw  Rechten:  

• Verkoopsbalie UiTPAS  

• Verkoopsbalie UiTPAS aan kansentarief   

• Check-in (sparen)  

• Ticketbalie  

  



 

 

Hardware  
Spaarzuil aanwezig: ja, op voet  

Combilezers aanwezig: 2  

NFC-lezers aanwezig: 1  

  

Aanbod UiTPAS  
Kansentarief  
  

Activiteit  Regulier tarief  Kansentarief (20%)  

Inschrijving bibliotheek  €5  €1  

Verdieping op zolder  (via 
Cultuurdienst)  

Gratis, €5 of €10  Gratis, €1 of €2  

Smartcafé  €5  €1  

  

Sparen  
  

o 1 punt per deelname aan een gemeentelijke activiteit o 

Maximaal 1 punt per week via spaarzuil  

  

Ruilen  
  

Voordeel  Aantal punten  Financiële waarde  

Gratis boek tijdens 
boekenverkoop  

2 punten  €1  

Gadget 2021  Te bepalen  Te bepalen  

Tijdelijk voordeel tijdens 
opening landhuis De Viron 
(2022)  

Te bepalen  Te bepalen  

  
    

2. Cultuurdienst en dienst Toerisme en 

Erfgoed  
  



 

 

Locaties  
1. Merselborre  

Schaliestraat 2, 1602 Vlezenbeek Rechten:  

 •  Check-in (sparen)  

  

2. COLOMA Kasteel  

J. Depauwstraat 25, 1600 Sint-Pieters-Leeuw Rechten:  

• Verkoopsbalie UiTPAS  

• Verkoopsbalie UiTPAS aan kansentarief   

• Check-in (sparen)  

• Ticketbalie  

  

Hardware  
Spaarzuil aanwezig: ja, tegen de muur (Merselborre) en op voet (Colomakasteel)  

Combilezers aanwezig: 2  

NFC-lezers aanwezig: 1  

  

Aanbod UiTPAS  
Kansentarief  
Deze activiteiten zijn gepland tussen januari 2021 en juni 2021:  

  

Activiteit  Regulier tarief  Kansentarief (20%)  

Lezingen, georganiseerd door 
Toerisme of Bibliotheek  

€10  €2  

Axl Peleman en Charel Cambre  €18 €10 
(-26)  

€3,5 (afgerond van €3,6)  

Erhan Demirci, Han Coucke en  
Latif Ait  

€14 €10 
(-26)  

€3 (afgerond van €2,8)  

Stefan Blomaert  €5  €1  

Willy Sommers  €24 €10 
(-26)  

€5 (afgerond van €4,8)  

Gratis Chips!  €12 €8 
(-26)  

€2,5 (afgerond van €2,4)  

Geike  €20 €10 
(-26)  

€4  

Rachida Lamrabet  €5  €1  

Martine Prenen  €18 €10 
(-26)  

€3,5 (afgerond van €3,6)  

De Loteling  €18 €10 
(-26)  

€3,5 (afgerond van €3,6)  

Toni Coppers  €5  €1  

Jelle Cleymans, Christophe  
Vandegoor en Joost Van Hyfte  

€18 €10 
(-26)  

€3,5 (afgerond van €3,6)  

Circus Ronaldo  €20 €10 
(-26)  

€4  



 

 

Hetty Helsmoortel  €5  €1  

  

UITZONDERING: Verhuur van zalen: dit valt buiten het reguliere vrijetijdsaanbod.   

  

Sparen  
  

o 1 punt per deelname aan een gemeentelijke activiteit o 

Maximaal 1 punt per week via spaarzuil  

  

Ruilen  
  

Voordeel  Aantal punten  Financiële waarde  

€2 korting op 
cultuurevenement  

10 punten  €2  

Boek “101 rozen”  50 punten  €25  

€2 korting op kaart 
Wandelknooppunten  

5 punten  €2  

€2 korting op kaart  
Fietsnetwerk  

5 punten  €2  

  

→ Zowel de Cultuurdienst als de dienst Erfgoed en Toerisme zullen ook tijdelijke ruilvoordelen voorzien die 

zij koppelen aan specifieke activiteiten (bijv. verloten van een ontmoeting met een artiest, sparen voor een 

CD, ruilvoordeel voor het Rozenfestival, …).   

  

    



 

 

3. Sportdienst  
  
Locaties  
1. Sporthal Wildersportcomplex Sportlaan 11, 1600 Sint-Pieters-Leeuw 

Rechten:  

• Verkoopsbalie UiTPAS  

• Verkoopsbalie UiTPAS aan kansentarief   

• Check-in (sparen)  

• Ticketbalie  

  

2. Sporthal A.J. Braillard  

Wandelingstraat 54, 1601 Ruisbroek  Rechten:  

• Check-in (sparen)  

• Ticketbalie  

  

Hardware  
Spaarzuil aanwezig: ja, 2x tegen de muur  

Combilezers aanwezig: 2  

NFC-lezers aanwezig: 2  

  

Aanbod UiTPAS  
Kansentarief  
  

Activiteit  Regulier tarief  Kansentarief (20%)  

Waterhappening  Ingangsprijs voor het zwembad  €0,50 (algemeen)  

Kijk! Ik fiets!  €5  €1  

Kleuterhappening  €3  €0,5 (afgerond van €0,6)  

Urban Run  €5 voorinschrijving  
€8 ter plaatse  

€1 voorinschrijving  
€1,5 (afgerond van €1,6) ter 
plaatse  

Petanquetornooi  €5  €1  

Omnisportkamp  €70  €14  

Sport-, spel- en knutselkamp  €70  €14  

  

Inkom zwembad  
  

Volwassenen gemeente: €2,50  
Kinderen/3e leeftijd: €2 

Volwassenen grote gezinnen 
gemeente: €2  

Kinderen grote gezinnen 
gemeente: €2  
  
Volwassenen NIET-inwoners: €4 
Kinderen NIET-inwoners: €3  

€0,50 (algemeen)  
  
  
  
  
  
  
NIET-inwoners: kansentarief 
niet van toepassing  



 

 

Abonnement 10 beurten  Volwassenen gemeente: €20  
Kinderen/3e leeftijd: €15  
  

€4 (algemeen)  
  
  

 Volwassenen NIET-inwoners: €30 
Kinderen NIET-inwoners: €25  

NIET-inwoners: kansentarief 
niet van toepassing  

Jaarabonnementen  Volwassenen gemeente: €90  
Kinderen/3e leeftijd: €65  
  
Volwassenen NIET-inwoners: €140  
Kinderen NIET-inwoners: €110  

€18 (algemeen)  
  
  
NIET-inwoners: kansentarief 
niet van toepassing  

  

UITZONDERING: Verhuur van zalen: dit valt buiten het reguliere vrijetijdsaanbod.   

  

Sparen  
  

• 1 punt per zwembeurt  

• 1 punt per deelname aan een gemeentelijke activiteit  

• Maximaal 1 punt per week via spaarzuil  

• Sportkamp: vast bedrag punten bij start van het kamp  

• Kleuterkamp: vast bedrag punten bij start van het kamp   

  

Ruilen  
  

Voordeel  Aantal punten  Financiële waarde  

Gratis zwembeurt   10 punten  €2,5  

Gratis mountainbikeplan   10 punten  €3  

Korting van €5 op  
mountainbikeplan van de regio  

15 punten  €5  

Gratis/korting op huur 
petanqueterrein?  

Nog te bepalen  Nog te bepalen  

Korting op huur tennisterrein?  Nog te bepalen  Nog te bepalen   

  

    



 

 

4. Jeugddienst  
  

Jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw Lotstraat 

8, 1600 Sint-Pieters-Leeuw Rechten:  

• Check-in (sparen)  

• Ticketbalie  

  

Hardware  
Spaarzuil aanwezig: nee  

Combilezers aanwezig: nee  

NFC-lezers aanwezig: 2  

  
Aanbod UiTPAS  
Kansentarief  
  

Activiteit  Regulier tarief  Kansentarief (20%)  

Speelplein  
  

€10 per dag  
€7,5 voor 2e & volgende kids  
  
NIET-inwoners: €15  

€2 (voor alle kinderen in het 
gezin) per dag  
  
NIET-inwoners: kansentarief 
niet van toepassing  

FIFA-tornooi  €3  €0,50 (afgerond van 0,60)  

Week van de smaak  €7  
€15  
€15  
€10  

€1,50 (afgerond van €1,40)  
€3  
€3  
€2  

  

UITZONDERINGEN =   

• Jonge Helden Speelweek, Sport Je Slim, The Outsider Club: Avonturenkamp, Akadeemi, 3Wplus 

en Koning Kevin. Deze kampen/activiteiten worden enkel door de gemeente gefaciliteerd, en 

vallen dus niet binnen het door de gemeente georganiseerde vrijetijdsaanbod.  

• Babbelkous vakantiekamp: dit kamp mag volgens de subsidievoorwaarden niet meer dan €2 per 

dag kosten. Hierdoor zal dit niet als UiTPAS activiteit voorzien worden.   

• Verhuur van zalen: dit valt buiten het reguliere vrijetijdsaanbod.   

Sparen  
  

• 1 punt per deelname aan een gemeentelijke activiteit  

• Jeugdkampen en speelplein: vast bedrag punten bij start van het kamp  

  

    



 

 

Ruilen  
  

Voordeel  Aantal punten  Financiële waarde  

Stoepkrijtpakketjes  5 punten  €1,5  

Setje 10 plakkertjes Goe 
Gespeeld en zeepje  

5 punten   €2,46  

Buitenpret pakket 
(buitenspeelbingo, 
buitenspeelzeepje en pleisters, 
kaart van alle speelterreinen 
(van zodra beschikbaar), 
stoepkrijt, vrijblijvende 
gadgets)  

15 punten  €3,96  

  

    



 

 

5. Sociaal Huis  
  

Sociaal Huis   

Fabriekstraat 1, 1601 Ruisbroek Rechten:  

• Verkoopsbalie UiTPAS  

• Verkoopsbalie UiTPAS aan kansentarief   

  

Hardware  
Spaarzuil aanwezig: nee   

Combilezers aanwezig: 2  

NFC-lezers aanwezig: nee  

  
Aanbod UiTPAS  
In het Sociaal Huis kan je wel een UiTPAS aankopen en informatie krijgen, maar je kan geen punten sparen 

of ruilen voor activiteiten.   

    



 

 

6. Lokale Dienstencentra  
  
Locaties  
1. Lokaal dienstencentrum Negenhof  Sint-

Stevensstraat 62, 1600 Sint-Pieters-Leeuw  

Rechten:  

• Check-in (sparen)  

• Ticketbalie  

  

2. Lokaal dienstencentrum Meander 

Welzijnsweg 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw  Rechten:  

• Check-in (sparen)  

• Ticketbalie  

  

3. Lokaal dienstencentrum ‘t Paviljoentje 

Fabriekstraat 1A, 1600 Sint-Pieters-Leeuw  

Rechten:  

• Check-in (sparen)  

• Ticketbalie  

  

Hardware  
Spaarzuil aanwezig: nee  

Combilezers aanwezig: nee  

NFC-lezers aanwezig: 3 (1 per lokaal dienstencentrum)  

  

Aanbod UiTPAS  

Kansentarief  
  

Activiteit  Regulier tarief  Kansentarief (20%)  

Aerobics  €2,50  €0,50  

Aquagym  €4  €1 (afgerond van €0,80)  

Engelse les  Inwoners: €105  
NIET-inwoners: €150  

€21  
NIET-inwoners: kansentarief 
niet van toepassing  

2 Daguitstappen per jaar  €50  €10  

Digitale lessen  €5  €1  

  

UITZONDERINGEN =   

• Engelandreis voor deelnemers aan Engelse lessen is niet mogelijk aan kansentarief omdat dit 

buiten het reguliere vrijetijdsaanbod valt.  

• Warme maaltijden: valt buiten het reguliere vrijetijdsaanbod.  

• Biljart (€0,60 per half uur per persoon): men betaalt voor de huur van de biljarttafel en niet voor 

de deelname zelf.  

• Bloemschikken (ongeveer €20): dit omvat enkel de materiaalkosten en is geen leskost.  



 

 

• Nagelverzorging: valt buiten het reguliere vrijetijdsaanbod.  

• Linedance: deze activiteit wordt enkel door de gemeente gefaciliteerd, en valt dus niet binnen 

het door de gemeente georganiseerde vrijetijdsaanbod.  

• Rad van Fortuin (€1 deelnamekost): deze kost is er enkel om de prijzentafel te dekken.  

  

Sparen  
  

• 1 punt per deelname aan een gemeentelijke activiteit: aerobics, aquagym, stoelturnen, 

wandelingen, fietstochten, spelnamiddagen, infonamiddagen, films, lezingen, hobbyactiviteiten 

met leerproces, centrumraad  

• Maximaal 1 punt per week per lokaal dienstencentrum (bij bezoeken)  

• Engelse les: vast bedrag punten bij start van elk trimester  

  

Ruilen  
  

Voordeel  Aantal punten  Financiële waarde  

50% korting bij daguitstap  40 punten  €25  

Gratis maaltijd  20 punten  €7,5  

Gratis koffie, thee of frisdrank  5 punten  €1,50-€1,70  

  

  

    



 

 

7. Huis van het Kind   
  

Huis van het Kind   

Arthur Quintusstraat 20, 1600 Sint-Pieters-Leeuw Rechten:  

• Check-in (sparen)  

• Ticketbalie  

  

Hardware  
Spaarzuil aanwezig: nee  

Combilezers aanwezig: nee  

NFC-lezers aanwezig: 1  

  

Aanbod UiTPAS  
Kansentarief  
  

Activiteit  Regulier tarief  Kansentarief (20%)  

Elke betalende activiteit (voor 
2021 te bepalen a.d.h.v.  
activiteitenkalender)  

Afhankelijk van de activiteit  20% van reguliere tarief  

  
  
Sparen  

• 1 punt per deelname aan een gemeentelijke activiteit  
• Maximaal 1 punt per week (bij bezoeken)  

  
Ruilen  
  

 

Voordeel  Aantal punten  Financiële waarde  

10 jetons voor de ruilwinkel  5 punten  Niet van toepassing  

  

    



 

 

8. Buurthuis 1601  
  

Buurthuis 1601  

Kerkstraat 10, 1601 Ruisbroek Rechten:  

• Check-in (sparen)  

• Ticketbalie  

  

Hardware  
Spaarzuil aanwezig: nee  

Combilezers aanwezig: nee  

NFC-lezers aanwezig: 2  

  

Aanbod UiTPAS  
Kansentarief  
  

Activiteit  Regulier tarief  Kansentarief (20%)  

Inschrijvingsgeld  €4  €1 (afgerond van €0,80)  

Buurtuitstappen en kampen   Afhankelijk van de uitstap  20% van het reguliere tarief  

  

Sparen  
  

• 1 punt per deelname aan een activiteit  

• Maximaal 1 punt per week (bij bezoeken)  

  

Ruilen  
  

Er zijn nog geen vaste ruilvoordelen door Buurthuis 1601. Eventuele (tijdelijke) voordelen zullen steeds 

besproken worden.   

    



 

 

9. Mobiele verkoopstand   
  

Mobiele verkoopstand  Doorheen Sint-

Pieters-Leeuw Rechten:  

• Verkoopsbalie UiTPAS  

• Verkoopsbalie UiTPAS aan kansentarief   

• Check-in (sparen)  

  

Hardware  
Spaarzuil aanwezig: mogelijk, afhankelijk van activiteit  

Hardware om uit te lenen aan gemeentelijke diensten: 2 combilezers en 4 NFC-lezers  

  

Aanbod UiTPAS  
• De verkoopstand wordt ingezet doorheen Sint-Pieters-Leeuw, als herkenningspunt voor de UiTPAS. 

Deze kan onder andere gebruikt worden tijdens de lanceringsperiode, door bij verschillende 

deelnemende diensten op te duiken, maar kan ook bij bepaalde (grote) evenementen worden 

gebruikt (zoals de jaarmarkten, StraPatZen, Leeuw Rinkt, …).  

• Verkoop van UiTPASSEN is steeds mogelijk. Bij grote evenementen worden geen UiTPASSEN aan 

kansentarief verkocht omwille van de gevoeligheid van de informatie die de gebruiker dient te 

presenteren tussen veel publiek.   

• Sparen is steeds mogelijk.  

• Ruilen is mogelijk indien er een ruilvoordeel aan een bepaald evenement wordt gekoppeld 

(voorbeelden uit andere gemeenten zijn een grabbelton, evenementgerelateerd gadget, …).  

  

    

Financiën 

32 2020_GR_00259 Subsidiereglement erkende verenigingen voor 

cultuur (2021-2025) - Beslissing 
GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 
Het is wenselijk om de werking van de erkende culturele verenigingen verder aan te 

moedigen. 
Het dossier werd besproken op de commissie bestuurlijke en administratieve organisatie van 

10 december 2020. 

Juridische gronden 
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en alle latere wijzigingen. 

Omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit. 

Regelgeving: bevoegdheid 
Artikel 40 §3 van het decreet lokaal bestuur: De gemeenteraad stelt de gemeentelijke 

reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband 

met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, 

kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de 



 

 

gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente. 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 
De nodige middelen voor uitvoering van dit subsidiereglement werden in het meerjarenplan 

voorzien. 

Stemming op het agendapunt 

 

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Besluit 

 

Artikel 1 
Er worden vanaf 1 januari 2021 aan de door het college van burgemeester en schepenen 

erkende culturele verengingen, subsidies verleend overeenkomstig de voorwaarden 

bepaald in dit reglement. 

Bijlagen 

 

 subsidie cultuur.docx 

Subsidiereglement socio-
culturele verenigingen 

 

Artikel 1.  

Er worden aan de door het college van burgemeester en schepenen erkende 

verenigingen, instellingen, werkgroepen of federaties voor sociaal-cultureel werk 

subsidies verleend overeenkomstig de voorwaarden bepaald in dit reglement. 

Artikel 2. Soorten subsidies 

Volgende subsidies kunnen worden toegekend aan erkende verenigingen: 

1) een basissubsidie; Basissubsidies worden in functie van hun erkenning op forfaitaire 

grondslag aan de plaatselijke organisaties toegekend 
2) werkingssubsidies; Werkingssubsidies worden toegekend op grond van de ontwikkelde 

activiteiten; 
3) bijzondere subsidies: 

• jubileumsubsidie; 
• projectsubsidie Goede Doelen; 
• jokerreglement; 
• groot samenwerkingsreglement; 



 

 

Artikel 3. Bedragen subsidies 

§ 1. Basissubsidie 

Aan de erkende verenigingen wordt een basistoelage van 100 euro per jaar toegekend. 

De vereniging vraagt deze subsidie aan via het daartoe ontworpen “aanvraagformulier 

voor basissubsidie voor socio-culturele verenigingen”.  

Dit aanvraagformulier wordt aangevuld met  

- een gedetailleerd verslag over de gerealiseerde activiteiten tijdens het vorige 

werkjaar van de organisatie 

- een financieel verslag over het vorige werkingsjaar, waarin de uitgaven en 

ontvangsten vermeld zijn 

De aanvraag moet voor 31 december van het kalenderjaar waarvoor de subsidie 

aangevraagd wordt, ingediend worden. Met laattijdige ingediende aanvragen wordt 

geen rekening gehouden. 

§ 2. Werkingssubsidie 

De erkende verenigingen kunnen genieten van een toelage van 85 EUR voor het 

inrichten van een artistieke, wetenschappelijke of culturele manifestatie of voordracht 

zowel in het openbaar als voor hun leden. Deze toelage van 85 EUR kan voor maximum 

8 activiteiten per jaar en per vereniging worden toegekend. 

Eetfestijnen en bestuursvergaderingen zijn expliciet uitgesloten als subsidieerbare 

activiteit. 

Het “aanvraagformulier voor werkingssubsidie socio-culturele verenigingen”, per 

prestatie opgesteld, moet vóór 31 december van het kalenderjaar waarin de 

manifestatie plaats had, aan het gemeentesecretariaat worden overgemaakt, samen 

met de bijlagen die de organisatie van de activiteit bewijst. Met laattijdige ingediende 

aanvragen wordt geen rekening gehouden. 

§ 3. Basissubsidie/werkingssubsidie of vaste jaarsubsidie 

Muziekmaatschappijen, zangkoren, toneelgezelschappen en kunstkringen die voldoen 

aan de bij artikel 8 gestelde voorwaarden, kunnen naar keuze genieten van een 

basissubsidie/werkingssubsidie of een vaste jaarsubsidie die als volgt wordt 

vastgesteld: 

- Vaste toelage voor muziekmaatschappijen : € 1.000 
- Vaste toelage voor toneelverenigingen: € 275  
- Vaste toelage voor zangkoren: € 450 
- Vaste toelage voor kunstkringen : € 275 



 

 

- Vaste toelage voor ziekenzorgverenigingen: € 375 
- Vaste toelage voor handelaarsverenigingen: € 625 

De vereniging deelt voor 31/03/2021 mee welke vorm van subsidiëring ze kiest. Deze keuze 

blijft behouden tenzij tegenbericht van de vereniging. Een wijziging kan enkel voor een volgend 

kalenderjaar mits schriftelijke melding voor 31 december van het voorgaande kalenderjaar. 

§ 4. Opluistersubsidie  

Aan de muziekmaatschappijen, koren, zangverenigingen wordt een opluistersubsidie 

toegekend, telkens zij er door het gemeentebestuur om verzocht worden een feest in 

de gemeente op te  luisteren.  

Deze opluistersubsidie bedraagt: 

o Van 1 tot en met 5 mensen op het podium : € 150 o 

Van 6 tot 15 mensen op het podium : € 200 o Vanaf 16 

mensen en meer op het podium  : € 250 

Een optreden wordt als “opluistering” aanzien voor zover het hoofdgebeuren een 

organisatie van de lokale overheid (gemeente, politie, OCMW, AGB,…) is, waarbij 

maximaal 30 minuten wordt opgetreden, gespreid over maximaal 2 uren en dit 

maximaal 2 maal per kalenderjaar. In alle andere gevallen is het geen “opluistering” 

en dient een “uitkoopsom” onderhandeld te worden tussen de opdrachtgever en het 

betreffende koor, fanfare,….  

De opluistersubsidie is niet cumuleerbaar met de werkingssubsidie.  

§ 5. Jubileumsubsidie 

Elke erkende vereniging kan een subsidie krijgen voor een jubileumviering van 25 jaar 

(of een veelvoud hiervan) ten bedrage van € 250 of een ontvangst met receptie, 

aangeboden door het gemeentebestuur.  

Artikel 4. Uitbetaling subsidies 

De uitbetaling van de financiële toelage gebeurt door overschrijving op bankrekening 

van de organisatie.  



 

 

Artikel 5. Terugvordering 

Als blijkt dat door de erkende vereniging onjuiste gegevens worden verstrekt of indien 

de voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd, kan het college van 

burgemeester en schepenen de op grond van dit reglement toegekende subsidies 

geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de betrokkene. 

Artikel 6  

Dit reglement heft het vorig subsidiereglement socio-culturele verenigingen van 29 

oktober 2015 op en treedt in werking op 01 januari 2021. 

33 2020_GR_00260 Subsidiereglement erkende verenigingen voor 

senioren (2021-2025) - Beslissing 
GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 
Het is wenselijk om de werking van de erkende verenigingen van senioren verder aan te 

moedigen. 

Uitvoering van de actie ' we herwerken de subsidiereglementen vrije tijd en senioren" - 

opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025. 
Het dossier werd besproken op de commissie bestuurlijke en administratieve organisatie van 

10 december 2020. 

Juridische gronden 
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en alle latere wijzigingen. 

Omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit. 

Regelgeving: bevoegdheid 
Artikel 40 §3 van het decreet lokaal bestuur: De gemeenteraad stelt de gemeentelijke 

reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband 

met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, 

kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de 

gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente. 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 
De nodige middelen voor uitvoering van dit subsidiereglement werden in het meerjarenplan 

voorzien. 

Stemming op het agendapunt 

 

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed. 



 

 

Besluit 

 

Artikel 1 
Er worden vanaf 1 januari 2021 aan de door het college van burgemeester en schepenen 

erkende seniorenverengingen, subsidies verleend overeenkomstig de voorwaarden 

bepaald in dit reglement. 

Bijlagen 

 

 subsidie senioren.docx  



 

 

Subsidiereglement 

Senioren verenigingen 

 

Artikel 1.  

Er worden aan de door het college van burgemeester en schepenen erkende 

seniorenverenigingen subsidies verleend overeenkomstig de voorwaarden bepaald in 

dit reglement. 

Artikel 2. Soorten subsidies 

Volgende subsidies kunnen worden toegekend aan erkende verenigingen: 

1) een basissubsidie; Basissubsidies worden in functie van hun erkenning op forfaitaire 

grondslag aan de plaatselijke organisaties toegekend 
2) werkingssubsidies; Werkingssubsidies worden toegekend op grond van de ontwikkelde 

activiteiten; 
3) bijzondere subsidies: 

• jubileumsubsidie; 
• projectsubsidie Goede Doelen; 
• jokerreglement; 
• groot samenwerkingsreglement; 

Artikel 3. Bedragen subsidies 

§ 1. Basissubsidie 

Aan de erkende verenigingen wordt een basistoelage toegekend van 9 euro per 

aangesloten lid, gedomicilieerd in Sint-Pieters-Leeuw. 

De vereniging vraagt deze subsidie aan via het daartoe ontworpen “aanvraagformulier 

voor basissubsidie voor seniorenverenigingen”.  

Dit aanvraagformulier wordt aangevuld met een lijst van de leden van de vereniging 

inclusief de nodige bewijsstukken. 

De aanvraag moet voor 31 december van het kalenderjaar waarvoor de subsidie 

aangevraagd wordt, ingediend worden. Met laattijdige ingediende aanvragen wordt 

geen rekening gehouden. 



 

 

§ 2. Werkingssubsidie 

De erkende verenigingen kunnen genieten van een toelage van 75 EUR voor het 

inrichten van een artistieke, wetenschappelijke of culturele manifestatie of voordracht 

zowel in het openbaar als voor hun leden. Deze toelage van 75 EUR kan voor maximum 

10 activiteiten per jaar en per vereniging worden toegekend. 

Eetfestijnen en bestuursvergaderingen zijn expliciet uitgesloten als subsidieerbare 

activiteit. 

Het “aanvraagformulier voor werkingssubsidie socio-culturele verenigingen”, per 

prestatie opgesteld, moet vóór 31 december van het kalenderjaar waarin de 

manifestatie plaats had, aan het gemeentesecretariaat worden overgemaakt, samen 

met de bijlagen die de organisatie van de activiteit bewijst. Met laattijdige ingediende 

aanvragen wordt geen rekening gehouden. 

§ 3. Jubileumsubsidie 

Elke erkende vereniging kan een subsidie krijgen voor een jubileumviering van 25 jaar 

(of een veelvoud hiervan) ten bedrage van € 250 of een ontvangst met receptie, 

aangeboden door het gemeentebestuur.  

Artikel 4. Uitbetaling subsidies 

De uitbetaling van de financiële toelage gebeurt door overschrijving op bankrekening 

van de organisatie.  

Artikel 5. Terugvordering 

Als blijkt dat door de erkende vereniging onjuiste gegevens worden verstrekt of indien 

de voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd, kan het college van 

burgemeester en schepenen de op grond van dit reglement toegekende subsidies 

geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de betrokkene. 

Artikel 6  

Dit reglement heft het vorig subsidiereglement voor seniorenverenigingen van 29 

augustus 2002 op en treedt in werking op 01 januari 2021. 

34 2020_GR_00261 Subsidiereglement erkende vereniging van lokale 

handelaars (2021-2025) - Beslissing 

GOEDGEKEURD 



 

 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 
Het is wenselijk om de werking van de erkende verenigingen van lokale handelaars verder 

aan te moedigen. 

Uitvoering van de actie ' we herwerken de subsidiereglementen vrije tijd en senioren" - 

opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025  
Het dossier werd besproken op de commissie bestuurlijke en administratieve organisatie van 

10 december 2020. 

Juridische gronden 
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en alle latere wijzigingen. 

Omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit. 

Regelgeving: bevoegdheid 
Artikel 40 §3 van het decreet lokaal bestuur: De gemeenteraad stelt de gemeentelijke 

reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband 

met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, 

kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de 

gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente. 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 
De nodige middelen voor uitvoering van dit subsidiereglement werden in het meerjarenplan 

voorzien. 

Stemming op het agendapunt 

 

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Besluit 

 

Artikel 1 
Er worden vanaf 1 januari 2021 aan de door het college van burgemeester en schepenen 

erkende handelsverenigingen, subsidies verleend overeenkomstig de voorwaarden 

hieronder. 

Artikel 2 
Bedragen subsidies 

 § 1. Basissubsidie 

Aan de erkende verenigingen wordt een basistoelage van 625,00 euro per jaar toegekend. 

De vereniging vraagt deze subsidie aan via het daartoe ontworpen “aanvraagformulier voor 

basissubsidie voor handelsverenigingen”.  



 

 

Dit aanvraagformulier wordt aangevuld met  

• een gedetailleerd verslag over de gerealiseerde activiteiten tijdens het vorige werkjaar 

van de organisatie 
• een financieel verslag over het vorige werkingsjaar, waarin de uitgaven en 

ontvangsten vermeld zijn 

 De aanvraag moet voor 31 december van het kalenderjaar waarvoor de subsidie aangevraagd 

wordt, ingediend worden. Met laattijdige ingediende aanvragen wordt geen rekening 

gehouden. 

§ 2. Jubileumsubsidie 

Elke erkende vereniging kan een subsidie krijgen voor een jubileumviering van 25 jaar (of 

een veelvoud hiervan) ten bedrage van € 250 of een ontvangst met receptie, aangeboden 

door het gemeentebestuur.  

Artikel 3 
De uitbetaling van de financiële toelage gebeurt door overschrijving op bankrekening van de 

organisatie. 

Artikel 4 
Als blijkt dat door de erkende vereniging onjuiste gegevens worden verstrekt of indien de 

voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd, kan het college van burgemeester 

en schepenen de op grond van dit reglement toegekende subsidies geheel of gedeeltelijk 

terugvorderen van de betrokkene. 

Artikel 5 
Dit reglement heft het vorig subsidiereglement voor erkende handelsverenigingen van 19 

december 2019 op. 

35 2020_GR_00264 Subsidiereglement erkende sportverenigingen   
(2021-2025) - Beslissing 
GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 
Het is wenselijk om de werking van de erkende culturele verenigingen verder aan te 

moedigen. 

Uitvoering van de actie ' we herwerken de subsidiereglementen vrije tijd en senioren" - 

opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025  
Het dossier werd besproken op de commissie bestuurlijke en administratieve organisatie van 

10 december 2020. 

Juridische gronden 
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en alle latere wijzigingen. 

Omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit. 



 

 

Regelgeving: bevoegdheid 
Artikel 40 §3 van het decreet lokaal bestuur: De gemeenteraad stelt de gemeentelijke 

reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband 

met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, 

kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de 

gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente. 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 
De nodige middelen voor uitvoering van dit subsidiereglement werden in het meerjarenplan 

voorzien. 

Stemming op het agendapunt 

 

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Besluit 

 

Artikel 1 
Er worden vanaf 1 januari 2021 aan de door het college van burgemeester en schepenen 

erkende sportverengingen, subsidies verleend overeenkomstig de voorwaarden bepaald 

in dit reglement. 

36 2020_GR_00265 Jokerreglement (2021-2025) - Beslissing 
GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 
Het is wenselijk om de huidige ondersteuning van de erkende verenigingen verder te voorzien. 

Uitvoering van de actie ' we herwerken de subsidiereglementen vrije tijd en senioren" - 

opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025.  
Het dossier werd besproken op de commissie bestuurlijke en administratieve organisatie van 

10 december 2020. 

Juridische gronden 
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en alle latere wijzigingen. 

Omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit. 

Regelgeving: bevoegdheid 
Artikel 40 §3 van het decreet lokaal bestuur: De gemeenteraad stelt de gemeentelijke 

reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband 

met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, 

kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de 

gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente. 

Financiële informatie 



 

 

 

Financiële informatie 
De nodige middelen voor uitvoering van dit subsidiereglement werden in het meerjarenplan 

voorzien. 

Stemming op het agendapunt 

 

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Besluit 

 

Artikel 1 
Er worden vanaf 1 januari 2021 aan de door het college van burgemeester en schepenen 

erkende verengingen, subsidies verleend overeenkomstig de voorwaarden bepaald in dit 

reglement. 

Bijlagen 

 

 jokerreglement.docx  



 

 

Jokerreglement  KLEINERE SAMENWERKINGSPROJECTEN 

 tussen  de  vzw  C.C.Coloma  en  de  vereniging(en). 

1. Inleiding 

De doelstelling van deze aanvullende subsidiëring is om nog beter in te spelen 

op de praktische noden die verenigingen ondervinden bij het organiseren van 

hun activiteiten. Met deze gerichte steun wil het gemeentebestuur hun 

werking verder aanmoedigen.  

Het geheel wordt gekaderd in een reglement dat een objectief, transparant 

en financieel realistisch kader aanreikt, zowel voor de reeds bestaande en 

voor toekomstige kleinere samenwerkingsverbanden tussen verengingen 

enerzijds en het Cultuurcentrum Coloma anderzijds.  

De visie van het beleid is om een financiële ondersteuning te bieden aan 

socio-culturele verenigingen, die een culturele activiteit willen organiseren, die 

haar financiële draagkracht overstijgt. Het is niet de bedoeling om een 

financiële tussenkomst te bieden voor die activiteiten, die wel binnen de eigen 

mogelijkheden vallen van de sociaal-culturele organisaties, aangezien dit 

ondersteund wordt via de basis- en werkingssubsidie. 

2. Budgetcontrole 

De Raad van Bestuur van het cultuurcentrum Coloma bestudeert twee maal 

per jaar de ingediende en gemotiveerde aanvragen van de verenigingen. Dit 

zal steeds in juni en december van elk kalenderjaar gebeuren. Buiten deze 

periode, kunnen aanvragen nog steeds behandeld worden voor zover er nog 

een gedeelte van de helft van het jaarbudget beschikbaar is voor de periode 

van 1 januari tot 30 juni en voor zover er nog overschot is op de jaarbegroting 

voor de periode van 1 juli tot 31 december. 

Gemotiveerde aanvragen van de verenigingen kunnen ingediend moeten 

worden tegen uiterlijk 1 juni en 1 december van elk jaar. De aanvragen mogen 

betrekking hebben op activiteiten, die in een periode van 13 maanden vallen, 

te rekenen vanaf de uiterste indiendatum, zijnde ofwel 1 juni, ofwel 1 

december. De Raad van bestuur toetst de aanvragen aan het reglement. 

Indien de kosten van de voorliggende aanvragen meer bedragen dan het 

budget toelaat, zal de Raad van Bestuur een keuze  maken welke dossiers 

goedgekeurd worden en welke eventueel afgekeurd worden.  Hiertoe zal zij 

in de schoot van haar Raad een interne nota opstellen, die de leidraad zal 

vormen voor deze evaluatie. Alle verenigingen zullen een gemotiveerd 

antwoord ontvangen uiterlijk 6 weken na de uiterste indiendata.  

3.Jokers 

De volgende jokers worden onderscheiden: 

- Een joker “drukwerk uitnodiging +verzending”, 

- Een joker “auteursrechten” (Sabam), 



 

 

- Een joker “uitkoopsom”, 

- Een joker “huur technisch materiaal”. 

- Een joker “ digitale communicatie” 

Per kalenderjaar kan elk type joker slechts één keer worden ingezet. 
Per activiteit kan slechts één joker worden ingezet. Wanneer twee of meerdere 

erkende verenigingen samen een activiteit organiseren, treedt één vereniging 

op als joker-aanvrager.  

De jokers kunnen door de aanvrager worden ingezet onder de volgende 

voorwaarden.  

- De jokers kunnen worden ingezet door erkende verenigingen en dit 

voor lokale organisaties/activiteiten.  De activiteit moet 

toegankelijk zijn voor het publiek. 
- De jokers worden ingezet voor activiteiten die worden 

georganiseerd in samenwerking met Coloma/Cultuurcentrum. Elke 

uitnodiging en/of publiciteit vermeldt deze samenwerking.  

- Elke samenwerking die tot een voordeel leidt, dat door deze jokers 

is bevat, geschiedt per definitie op verzoek van de vereniging en 

nooit op verzoek van het cultuurcentrum Coloma.  
- De vereniging organiseert de activiteit en voorziet hiertoe de 

nodige mensen tijdens de activiteit zelf (kassa, zaal versieren en 

opruimen, opdienen,….). Cultuurcentrum Coloma verleent de 

logistieke steun en zet daartoe de nodige mensen in voor en na de 

activiteit (podiumonderdelen en ander materiaal leveren en 

plaatsen).  

3.1 De joker “drukwerk uitnodiging +verzending” 

Hij laat de vereniging toe dat de uitnodigingen voor de bedoelde activiteit 

worden opgemaakt en gedrukt volgens de modellen van het cultuurcentrum 

(amerikaans formaat en in kleur) en dat ze worden verstuurd naar het 

adressenbestand van Coloma en naar de leden van de aanvragende 

vereniging, met een maximum van 300 stuks.  
Deze joker is inzetbaar voor activiteiten die passen in het cultuuraanbod van 

Coloma: tentoonstellingen, optredens en gasttoneel. Info- of gespreksavonden 

vallen hier niet onder. 
Coloma zal 20% van de kosten van drukker en verzending op zich nemen. 

3.2 De joker “Auteursrechten” 

De vereniging die deze joker wenst in te zetten bezorgt tenminste 60 

kalenderdagen voor de activiteit alle noodzakelijke gegevens die het 

Sabamtarief kunnen bepalen aan de verantwoordelijke van het gemeentelijk 

gemeenschapscentrum. Deze joker geldt niet voor opgenomen muziek, maar 

wel voor een artiest, groep,…die optreedt. 
Coloma zal 20% van de kosten van de auteursrechten op zich nemen. 

 



 

 

3.3 De joker “uitkoopsom” 

De vereniging die deze joker wenst in te zetten bezorgt zodra ze over de 

gegevens beschikt alle noodzakelijke gegevens met betrekking tot de 

afhandeling van de betaling (cash op de avond zelf of via factuur nadien). 

Deze joker geldt voor het inhuren van een artiest, groep,…die live optreedt. 

Een gastspreker behoort niet tot deze categorie. 
Coloma zal 70 % van de kosten van de uitkoopsom op zich nemen met een 

maximum van 70 % van € 1.500, zijnde maximaal € 1.050,00. 

3.4 De joker “huur technisch materiaal”. 

Technisch materiaal dat beschikbaar is bij het gemeentelijk cultureel centrum 

wordt binnen de gebouwen toebehorend aan de gemeente gratis ter 

beschikking gesteld. Het gebruik van dit materiaal wordt niet als de inzet van 

een joker beschouwd. 
Deze joker beoogt de inzet van technisch materiaal dat het gemeentelijk 

gemeenschapscentrum zelf moet huren.  
Deze joker is inzetbaar voor activiteiten die passen in het cultuuraanbod van  

 Coloma:  optredens,  toneel  met  eigen  acteurs  en  gasttoneel.  
Coloma zal het huren en ter plaatse brengen op zich nemen, dit tot 70 % van 

de kosten met een maximum van 70 % van € 1.500, zijnde maximaal € 1.050,00. 

3.5 De joker “ digitale communicatie” 

Deze joker voorziet een tussenkomt in de kosten m.b.t. een digitale 

uitnodiging, onder welke vorm dan ook (lay-out digitale uitnodiging, opnemen 

van een volmolen,...). Deze joker richt zich op die gevallen waarin men dan 

volledig digitaal gaat.  
Coloma zal 70 % van de kosten van de externe kost op zich nemen met een 

maximum van € 140 ( =70% van 200 euro). Het moet gaan om kosten door een 

een drukker of een professioneel lay-out-bedrijf (beide met 

ondernemingsnummer). 

4. Dubbele subsidiering 

Indien een vereniging(en) een klein samenwerkingsproject organiseert met de 

vzw C.C.Coloma kan deze vereniging voor deze activiteit geen aanspraak 

maken op een werkingssubsidie.  

5. Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking op 01.01.2021 en heft alle vorige beslissingen 

betreffende hetzelfde onderwerp op.  



 

 

37 2020_GR_00266 Retributie op het gebruik van gemeentelijke 

infrastructuur (2021-2025) - Beslissing 
GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 
Door het samenvoegen van de retributies voor het gebruik van gemeentelijke sport-, jeugd- 

en cultuurinfrastructuur in één retributiereglement wordt de leesbaarheid voor de gebruiker 

sterk verhoogd. Ook vereenvoudigt de controle op de toepassing ervan. 

Juridische gronden 
Omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit. 

Regelgeving: bevoegdheid 
Artikel 40 §3 van het decreet lokaal bestuur: De gemeenteraad stelt de gemeentelijke 

reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband 

met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, 

kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de 

gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente. 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 
De geraamde ontvangsten uit dit reglement worden ingeschreven in het meerjarenplan. 

Stemming op het agendapunt 

 

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Besluit 

 

Artikel 1 
Er wordt voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2025 een retributie gevestigd op het ter 

beschikking stellen van gemeentelijke infrastructuur, conform het reglement in bijlage 

dat integraal deel uitmaakt van dit besluit. 

Artikel 2 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2021 en heft de beslissing van 19 december 

2019, betreffende hetzelfde onderwerp op. 

Cultuur & Toerisme & Erfgoed  

19 2020_GR_00251 Reglement erkenning van verenigingen - 

Beslissing 
GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 



 

 

Aanleiding en motivering 
Het nieuwe reglement erkenning van verenigingen is van toepassing op  alle verenigingen. 

Het bevat de regelgeving op basis waarvan het college van burgemeester en schepenen 

verenigingen binnen de gemeente Sint-Pieters-Leeuw kan erkennen na advies van de 

betrokken adviesraad. Het reglement werd voor advies voorgelegd aan de adviesraden. 

Juridische gronden 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Regelgeving: bevoegdheid 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 
De erkenning van een vereniging is de basisvoorwaarde voor het verkrijgen van gemeentelijke 

subsidies. 

Stemming op het agendapunt 

 

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Besluit 

 

Artikel 1 
De gemeenteraad keurt het reglement erkenning van verenigingen goed.  

Artikel 2 
Het reglement treedt in voege op 01/01/2021 en heft alle reglementen met hetzelfde 

onderwerp op. 

Bijlagen 

 

 GR20201217_reglement_erkenning-verenigingen.docx 

REGLEMENT ERKENNING VAN 

VERENIGINGEN 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 

1.1 Algemeen 

Dit reglement bevat de regelgeving op basis waarvan het college van 

burgemeester en schepenen verenigingen binnen de gemeente Sint-Pieters-Leeuw 

kan erkennen, na advies van de betrokken adviesraad. Artikel 1.2 Soorten 

erkende vereniging 



 

 

Een vereniging kan worden erkend als:  

- erkende vereniging, in de categorieën cultuur, milieu, noord-zuid, lokale handel, 

welzijn of wijkwerking, 

- erkende sportvereniging, - erkende jeugdvereniging, 

- erkende seniorenvereniging. 

Een vereniging kan steeds maar als één soort vereniging worden erkend. Artikel 

1.3 Algemene voorwaarden 

Om erkend te worden dient elke vereniging te voldoen aan volgende voorwaarden: 

1. De vereniging is opgericht als vzw of als feitelijke vereniging zonder winstoogmerk, 

en heeft geen rechtstreekse beroepsdoeleinden; 

2. Bij de eerste erkenning dienen tenminste 60 procent van de leden  van de 

vereniging te wonen in Sint-Pieters-Leeuw, vanaf het derde jaar dient op elk 

moment 40 procent van de leden in de gemeente te wonen; 

3. Bij de eerste erkenning dienen tenminste 60 % van de bestuursleden van de 

vereniging te wonen in Sint-Pieters-Leeuw, vanaf het derde jaar dient op elk 

moment 40 procent van de bestuursleden in de gemeente te wonen; 

4. De zetel van de vereniging is gevestigd in Sint-Pieters-Leeuw; 

5. Het voornaamste deel van de activiteit van de vereniging heeft plaats op het 

grondgebied van de gemeente; 

6. De vereniging hanteert uitsluitend het Nederlands bij de uitoefening van haar 

activiteiten en de promotie ervoor; 

7. De vereniging aanvaardt om op elk moment verantwoording af te leggen ten 

aanzien van de gemeente over de aanwending van subsidies; 

8. De vereniging is niet erkend door een andere gemeente; 

9. De vereniging bestaat minstens uit 6 personen; 

10. Als er een financiële bijdrage aan de deelnemers wordt gevraagd bij de organisatie 

van activiteiten, moet deze matig en billijk zijn; 

11. De vereniging heeft één van volgende doelen als hoofddoel: 

a. sociaal-cultureel werk; 

b. amateurkunstbeoefening; 

c. jeugdwerk; 

d. sport 

e. milieu en natuur 

f. noord-zuidwerking  

g. ondersteuning van de lokale handel 

h. wijkwerking 

i. sociaal- of welzijnswerk 

Religieuze activiteiten worden hierbij expliciet uitgesloten. 

12. Elke vereniging moet voldoen aan de wetgeving inzake vrijwilligerswerk. 



 

 

Artikel 1.4 Specifieke voorwaarden 

§1 Sportvereniging 

Om erkend te worden als sportvereniging dient de vereniging te voldoen aan volgende 

voorwaarden, naast de algemene voorwaarden: 

1. De vereniging levert het bewijs dat de vereniging het voorbije werkjaar 

sportactiviteiten heeft uitgeoefend, waarbij ‘Sport’ wordt gedefinieerd als 

“activiteit die individueel of in ploegverband wordt beoefend met een competitief 

of recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanning centraal staat”. 

2. Alle leden dienen verzekerd te zijn voor Burgerlijke aansprakelijkheid en 

Lichamelijke Ongevallen. 

§2 Jeugdvereniging 

Om erkend te worden als jeugdvereniging dient de vereniging te voldoen aan volgende 

voorwaarden, naast de algemene voorwaarden: 

1. De vereniging streeft een doel na dat de vorming, het sociaal-cultureel werk en de 

ontspanning van jongeren  tot en met dertig jaar omvat. 

2. De vereniging organiseert minstens zes groepsmomenten per jaar en minstens 

één open activiteit. 

HOOFDSTUK 2  PROCEDURE 

Artikel 2.1 Aanvraag tot erkenning 

De vereniging die wil erkend worden, dient hiervoor een aanvraag tot erkenning in 

bij het college van burgemeester en schepenen. Artikel 2.2 Documenten 

De aanvraag tot erkenning dient aan te tonen dat de vereniging voldoet aan alle in 

dit reglement gestelde eisen, en bevat minstens volgende documenten: 

1. de samenstelling van het bestuursorgaan met de vermelding van de naam, de 

voornaam en het adres van de bestuursleden; 

2. de opgave van het aantal leden met de vermelding van de naam, de voornaam en 

het adres; 

3. een exemplaar van de statuten of van het grondreglement of, bij gebrek hieraan, 

een omschrijving van het nagestreefde doel; 

4. indien vereist, een duplicaat van de verplicht af te sluiten verzekeringspolissen. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft het recht om bijkomende informatie 

en documenten op te vragen. 

GDPR 
De verenigingen geven volgende gegevens over hun leden/ bestuursorgaan door aan het lokaal 

bestuur: naam, voornaam en adres. 
Deze gegevens worden gedeeld met de betrokken dienst en de financiële dienst om de 

voorwaarden van dit reglement te kunnen controleren. 



 

 

Deze gegevens worden gebruikt om het effectieve ledenaantal van de vereniging te 

controleren en vervolgens de subsidies uit te betalen. Dit erkenningsreglement is de 

rechtsgrond om deze persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken. De gegevens 

zullen enkel voor dit doel gebruikt worden en worden 2 maanden na de uitbetaling van de 

subsidie verwijderd. Alle verwerkingen gebeuren in overeenstemming met de geldende 

wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening  
Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar onze 

privacyverklaring (https://www.sint-pieters-leeuw.be/privacy) . De verwerking van de 

gegevens worden genoteerd in het gemeentelijke verwerkingsregister.  
De betrokken verenigingen brengen hun leden op de hoogte dat een aantal van hun 

persoonsgegevens aan het lokaal bestuur worden doorgegeven. Ze nemen deze 

informatie op in hun privacyverklaring en informeren hun leden bij inschrijving. 

Artikel 2.3. Jaarlijkse rapportering 

Alle erkende verenigingen maken jaarlijks  een verslag van het vorige werkingsjaar 

en opgevraagde stukken over aan de bevoegde gemeentelijke diensten. Artikel 

2.4.Advies 

Voorafgaand aan de beslissing over de erkenning wint het college van burgemeester 

en schepenen het advies in van de bevoegde adviesraad of -raden, die dit advies 

overmaken binnen de 75 dagen na de vraag om advies. 

Artikel 2.5 Beslissing 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de erkenning binnen de 90 

dagen na de vraag tot advies. 

De gemeente mag alle wettelijke middelen aanwenden om de echtheid van de 

erkenningsvoorwaarden te controleren. 

Artikel 2.6 Intrekking 

Indien wordt vastgesteld dat een vereniging niet of niet langer voldoet aan de 

vereisten van dit reglement, kan het college van burgemeester en schepenen de 

erkenning van de vereniging intrekken. 

Vooraleer deze beslissing tot intrekking te nemen, hoort zij de betrokken vereniging en 

wint zij advies in bij de bevoegde adviesraad of -raden. 

Indien een vereniging twee jaar na elkaar geen enkele subsidie aanvraagt bij de 

gemeente, wordt de erkenning ingetrokken. 

HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN 

Artikel 3.1 Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2021 en heft alle reglementen met 

hetzelfde onderwerp op. 

https://www.sint-pieters-leeuw.be/privacy
https://www.sint-pieters-leeuw.be/privacy


 

 

Financiën 

21:07 - Betty Willems verlaat de zitting 

 

38 2020_GR_00271 Contantbelasting voor huisvuilzakken (2021- 
2025) - Beslissing 
GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 
Het gewestelijke afvalbeleid is gebaseerd op een afvalstoffenverwerkingshiërarchie met, in 

volgorde van voorkeur, de volgende mogelijkheden tot afvalverwerking:  
afvalvermindering door preventie, hergebruik en recuperatie, verbranden onder 

milieuhygiënische voorwaarden en ten slotte storten van de restfractie. Volgens het 

uitvoeringsplan vormen de gemeentebelastingen een instrument die dat beleid 

ondersteunen. WIj volgen de aanbevelingen van de omzendbrief inzake de vervuiler 

betaalt zijnde : "  Het is de bedoeling dat de inzamelings- en verwerkingskosten van het 

huishoudelijk afval deels gedekt worden door een forfaitaire huisvuilbelasting, deels door 

de aanrekening van kosten op maat van de vervuiler (toepassing van het principe ‘de 

vervuiler betaalt’), en deels door een bijpassing uit de algemene middelen van de 

gemeente. 

De inwoners van de gemeente genieten van de regelmatige selectieve ophaling van 

recycleerbare materialen zoals GFT (groente-, fruit- en tuinafval), PMD (plastic-, metaal- 

en drankverpakkingen) en glas en van de regelmatige ophaling van het andere huisvuil 

(restfractie). Voor de doorrekening van de kosten volgens het principe ' de vervuiler 

betaalt' wordt  een tarief vastgesteld  per zak. Het bestuur heeft gekozen om in te 

tekenen op het principe van de Unizak via Intradura. Het is daardoor noodzakelijk om de 

prijzen van de afvalzakken aan te passen.  

Juridische gronden 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en alle latere wijzigingen. 

Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 

Omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit. 

De financiële toestand van de gemeente. 

Regelgeving: bevoegdheid 
Artikel 40 §3 van het decreet lokaal bestuur: De gemeenteraad stelt de gemeentelijke 

reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband 

met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, 

kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de 

gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente. 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

De geraamde ontvangsten uit dit reglement worden ingeschreven in het meerjarenplan. 



 

 

Stemming op het agendapunt 

 

Goedgekeurd  door de gemeenteraad met 
- 18 stem(men) voor: Nicole Billens; Gunther Coppens; Gust Crabbe; Marleen De Kegel;  
Ann De Ridder; Luc Deconinck; Paul Defranc; Jan Desmeth; Brahim Harfaoui; Olivier  
Huygens; Natacha Martel; Wim Peeters; Siebe Ruykens; Veerle Seré; Herwig Smeets; An  
Speeckaert; Jeroen Steeman; Jeroen Tiebout 
- 7 stem(men) tegen: Jean Cornand; Lydie De Smet; Georgios Karamanis; Annie  
Mathieu; Michel Miedzinski; Raimondo Palermo; Godefroid Pirsoul 
- 3 onthouding(en): Kathleen D'Herde; Guy Jonville; Eddy Longeval 

Besluit 

 

Artikel 1 
Vanaf 1 januari 2021 is de hieronder vermelde contantbelasting verschuldigd door eenieder 

die gebruik maakt van de intergemeentelijke dienstverlening inzake de huisaan-

huisinzameling van volgende fracties: 

Fractie Volume Contantbelasting 

Huisvuil 60l € 2,00 

30l € 1,00 

15l € 0,50 

  

GFT 

60l € 1,00 

30l € 0,50 

15l € 0,25 

PMD 60l € 0,15 

Artikel 2 
De personen die gebruik maken van door de gemeente voorgeschreven zakken zijn de 

contantbelasting verschuldigd bij de aankoop ervan op de door Intradura vastgestelde 

plaats(en). 

Artikel 3 
De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan een bezwaar op afgiftebewijs indienen 

tegen deze contantbelasting bij het college van burgemeester en schepenen. 

Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op 

straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen 

vanaf de datum van de contante inning. 

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding gestuurd, binnen vijftien kalenderdagen 

na indiening ervan. 

Artikel 4 
Deze belasting zal definitief zijn indien geen bezwaren ingediend worden gedurende het 

onderzoek de commodo et incommodo. 



 

 

Artikel 5 
De gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2019 betreffende de retributie voor afvalzakken 

wordt opgeheven 

Artikel 6 
Een afschrift van deze belastingverordening wordt toegezonden aan de toezichthoudende 

overheid. Ter kennisgeving zal eveneens een afschrift worden toegezonden aan de 

OVAM. 

39 2020_GR_00273 Belasting op de afgifte, aktename en behandeling 

van omgevingsvergunningen en op het bouwen en 

verbouwen   (2021-2025) - Beslissing 
GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 
Het is een gemeentelijke taak om stedenbouwkundige aanvragen te behandelen. 

Het behandelen van de aanvragen van stedenbouwkundige documenten is een 

administratieve taak waarvan de complexiteit afhangt van de samenstelling van het 

dossier. 

Het bekomen van een stedenbouwkundige  of verkavelingsvergunning geeft de aanvrager 

het recht te (ver)bouwen, het creëren van bijkomende percelen, … waardoor eveneens 

de impact op en het gebruik van het openbaar domein wijzigt.  

Het is billijk om een vergoeding te vragen voor het afleveren van stedenbouwkundige 

documenten om de kostprijs te dekken.  

Het is echter niet de bedoeling om het bouwen en/of de bouw van gebouwen met een 

bedrijfsactiviteit te ontmoedigen. Daarom is het wenselijk om een andere tarifering toe te 

passen voor de bouw van bedrijfsgebouwen in KMO-zones en voor constructies voor 

landbouw- of industriedoeleinden. 

Het volume van een meergezinswoning en eengezinswoning kan dezelfde zijn, maar wanneer 

binnen dit volume meerdere entiteiten worden ingericht, zal de impact op het openbaar 

domein (= reden van een bouwtaks te vragen) wel groter zijn dan bij een eengezinswoning. 

Vandaar dat een factor wordt toegepast voor meergezinswoningen. 

De vastgestelde tarieven blijven ongewijzigd. 

Juridische gronden 
Decreet van 25 april 2014 betreffende de Omgevingsvergunning 
Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 

25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de  invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 
De financiële toestand van de gemeente. 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en alle latere wijzigingen. 
Omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit 



 

 

Regelgeving: bevoegdheid 
Artikel 40 §3 van het decreet lokaal bestuur: De gemeenteraad stelt de gemeentelijke 

reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband 

met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, 

kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de 

gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente. 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 
De geraamde ontvangsten uit dit reglement worden ingeschreven in het meerjarenplan. 

Stemming op het agendapunt 

 

Goedgekeurd  door de gemeenteraad met 
- 27 stem(men) voor: Nicole Billens; Gunther Coppens; Jean Cornand; Gust Crabbe;  
Kathleen D'Herde; Marleen De Kegel; Ann De Ridder; Lydie De Smet; Luc Deconinck;  
Paul Defranc; Jan Desmeth; Brahim Harfaoui; Olivier Huygens; Guy Jonville; Georgios  
Karamanis; Natacha Martel; Annie Mathieu; Michel Miedzinski; Raimondo Palermo; Wim  
Peeters; Godefroid Pirsoul; Siebe Ruykens; Veerle Seré; Herwig Smeets; An Speeckaert;  
Jeroen Steeman; Jeroen Tiebout 
- 1 onthouding(en): Eddy Longeval 

Besluit 

 

Artikel 1 
Er wordt voor de aanslagjaren  2021 tot en met 2025  een contantbelasting geheven op de 

behandeling van aanvragen voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning of aktename 

en op het bouwen of verbouwen. 

Artikel 2 
De belasting is verschuldigd door de aanvrager van het document op het moment van 

afgifte van de vergunning. Deze belasting(en) zijn eveneens verschuldigd door de 

aanvrager wanneer de vergunningsverlenende overheid de provincie of het gewest is. 

Artikel 3 
De minimumbelasting voor de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt vastgesteld op 

30,00 euro.  
Deze minimumbelasting is ook verschuldigd voor de aanvragen van een omgevingsvergunning 

die een weigering opleveren of aanvragen die worden ingetrokken. 

 Voor vergunningen die na één of meerdere beroepsprocedures worden bekomen, is de belasting 

verschuldigd volgens de vastgestelde tarieven maar zal de reeds gefactureerde 

minimumbelasting verrekend worden. 

Artikel 4 
De belasting wordt als volgt bepaald: 



 

 

DEEL A: BELASTING OP DE BEHANDELING VAN AANVRAGEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN 

EEN OMGEVINGSVERGUNNING OF AKTENAME 

a) op de hiernavolgende aanvragen: 

1. aktename van een ingedeelde inrichting of activiteit 30,00 euro 
2. aktename voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen 30,00 euro3. 

vergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen: 30,00 euro 
4. vergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit: 

a) gewone procedure 150,00 euro 
b) vereenvoudigde procedure 75,00 euro 

5. vergunning voor het verkavelen van gronden: per lot 125,00 euro 

6. bijstelling van een verkavelingsvergunning/omgevingsvergunning voor het 

verkavelen van gronden: 250,00 euro 

      7.omzetting van een milieuvergunning voor 20 jaar naar een permanente vergunning: 

75,00 euro 

      8.stedenbouwkundig attest: 60,00 euro 

9. stedenbouwkundige inlichtingen: 60,00 euro 

10. planologisch attest: 150,00 euro 

b) Allen vermeerderd met de kosten van het openbaar onderzoek: 

1. prijs per brief werkelijke portkosten 
2. publicatiekosten werkelijke kostprijs 

c) Voor analoog ingediende aanvragen tot vergunning en/of aktename, die door de gemeente 

dienen te worden gedigitaliseerd, wordt een meerkost gerekend van 100,00 euro. 

DEEL B: BELASTING OP HET BOUWEN EN VERBOUWEN 

a) op de aanvraag van een omgevingsvergunning met stedenbouwkundige 

handelingen voor gebouwen en/of functiewijzigingen: 

Tot en met 500m³ = € 0,5 /m³ 

Van 501m³ tot en met 750 m³ = € 0,75 /m³ 

Van 751m³ tot en met 1000 m³ = € 1,00 /m³ 

Groter dan 1000 m³ = € 1,25 /m³ 

Voor een meergezinswoning tot en met 3 woonentiteiten wordt de belasting vermenigvuldigd 

met 1,5. 

Voor een meergezinswoning vanaf 4 woonentiteiten wordt de belasting vermenigvuldigd met 

2. 



 

 

Het creëren van bijkomende woongelegenheden binnen een bestaand volume is onderworpen 

aan een bijkomende forfaitaire belasting van € 750,00 /extra wooneenheid. 

b) op de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen, verbouwen of 

herbouwen van constructies voor landbouw- of industriedoeleinden tot 1000 m³ = € 0,75 

/m³ vanaf 1001 m³ = € 0,50 /m³ 

c) op de aanvraag van een omgevingsvergunning voor verandering aan gevels alsook 

voor afsluitingsmuren gelegen langs de straat: 1€/m² 

d) Op de aanvraag van een omgevingsvergunning voor reliëfwijzigingen of het 

aanleggen / het plaatsen van niet-overdekte constructies, waaronder dient te worden 

verstaan: “constructies zonder bouwvolume waarvan de hoogte beperkt is tot 1,5 m 

boven het maaiveld (terras, zwembad,…): € 1 /m² 

e) Op de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het oprichten van 

reclamepanelen en lichtreclames: € 25/m² indien ze dubbelzijdig zijn worden beide 

oppervlakten aangerekend. 

Elk gedeelte van een m² of m³ worden respectievelijk beschouwd als een gehele m² of m³. 

Ingeval er meerdere bedragen uit bovenstaande onderdelen van toepassing zijn, dienen de 

bedragen cumulatief te worden toegepast. 

Deel B van de belasting kan teruggevraagd worden door de aanvrager wanneer de vergunde 

werken niet werden aangevat binnen de geldigheidstermijn van de verleende vergunning. 

Het terugvragen van de belasting (deel B) kan ten vroegste de eerste dag nadat de 

vergunning vervallen is. 

Artikel 5 
Zijn van de belasting vrijgesteld: 

1. de gerechtelijke overheden, de openbare besturen en de daarmede gelijkgestelde 

instellingen, alsook de instellingen van openbaar nut (en hun vertegenwoordigers). 
2. de Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen en de door de Vlaamse  

Huisvestingsmaatschappijen erkende sociale huisvestingsmaatschappijen (en hun 

vertegenwoordigers). 
3. ten gevolge van een als ramp erkend feit, een brand of ontploffing of een 

oorlogsfeit kan het college aan de gemeenteraad voorstellen om de aanvrager van 

de vergunning vrij te stellen van de belasting voor het gedeelte dat geen uitbreiding 

van het vernielde gebouw of gedeelte van het gebouw is, om het even welke de 

plaats in dezelfde gemeente is en waar ze heropgericht worden. 

Artikel 6 
De aanvragen voor gebouwen gedeeltelijk behorend tot het grondgebied van de gemeente 

en gedeeltelijk behorend tot een andere gemeente, zullen slechts belast worden voor het 

gedeelte van het gebouw gelegen op het grondgebied van onze gemeente. 

 



 

 

Artikel 7 
Het bouwvolume wordt berekend volgens de definitie van de VCRO (art. 4.1.1. 2°) en is 

als volgt: het bruto-bouwvolume van een constructie en haar fysisch aansluitende 

aanhorigheden die in bouwtechnisch opzicht een rechtstreekse aansluiting of steun 

vinden bij het hoofdgebouw, zoals een aangebouwde garage, veranda of berging, 

gemeten met inbegrip van buitenmuren en dak, en met uitsluiting van het volume van de 

gebruikelijke onderkeldering onder het maaiveld. 

Gemene muren worden slechts voor de helft van hun dikte in aanmerking genomen. 

Artikel 8 
Huidig reglement heft het reglement dd. 19/12/2019 betreffende hetzelfde onderwerp op.  

40 2020_GR_00272 Vaststelling van de gemeentelijke nominatieve 

toelagen 2021 - Beslissing 
GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 
Lijst nominatieve toelagen 2021: 

Toelage aan de politiezone Zennevallei 
€  
4.026.043,37 

Toelage aan de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West  
€  
1.397.289,00 

Toelage aan het cultureel centrum coloma vzw € 324.000,00 

Toelage aan het AGB Sint-Pieters-Leeuw € 234.000,00 

Toelage aan kerkfabriek OLV ten Hemel Opgenomen € 13.971,87 

Toelage aan kerkfabriek Sint Lutgardis    € 13.099,73 

Toelage aan kerkfabriek Jan Ruusbroec   € 6.949,38 

Toelage aan kerkfabriek Sint Stefaan € 6.810,85 

Toelage aan eerstelijnszone € 6.500,00 

Investeringstoelage hulpverleningszone € 213.305,84 

Investeringstoelage kerkfabriek OVL ten hemel 

opgenomen  €  21.100,00 

Investeringstoelage kerkfabriek Sint Stefaan € 10.500,00 

Investeringstoelage kerkfabriek Sint-Lutgardis € 10.000,00 

Juridische gronden 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en alle latere wijzigingen. 

Regelgeving: bevoegdheid 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten 



 

 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 
De nodige budgetten voor deze toelagen worden voorzien in het meerjarenplan 20202025. 

Stemming op het agendapunt 

 

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Besluit 

 

Artikel 1 
De gemeenteraad keurt de nominatieve gemeentelijke toelagen voor 2021 goed. 

Toelage aan de politiezone Zennevallei 
€  
4.026.043,37 

Toelage aan de hulpverleningszone Vlaams-

Brabant  
West  

€  
1.397.289,00 

Toelage aan het cultureel centrum coloma 

vzw 
€ 324.000,00 

Toelage aan het AGB Sint-Pieters-Leeuw € 234.000,00 

Toelage aan kerkfabriek OLV ten Hemel 

Opgenomen 
€ 13.971,87 

Toelage aan kerkfabriek Sint Lutgardis    € 13.099,73 

Toelage aan kerkfabriek Jan Ruusbroec   € 6.949,38 

Toelage aan kerkfabriek Sint Stefaan € 6.810,85 

Toelage aan eerstelijnszone € 6.500,00 

Investeringstoelage hulpverleningszone € 213.305,84 

Investeringstoelage kerkfabriek OVL ten 

hemel opgenomen  €  21.100,00 

Investeringstoelage kerkfabriek Sint Stefaan € 10.500,00 

Investeringstoelage kerkfabriek Sint-

Lutgardis 
€ 10.000,00 

 

41 2020_GR_00267 AGB - aanpassing meerjarenplan 

2020-2025 goedkeuring - Beslissing 
GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

 

Aanleiding en motivering 



 

 

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 door de raad van bestuur van het AGB. 

Juridische gronden 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en alle latere wijzigingen.  

Het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de BBC van de lokale en 

provinciale besturen. 

Regelgeving: bevoegdheid 
Artikel 41 §1 3° van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen niet 

aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd: het vaststellen 

van de beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn, vermeld in artikel 249 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 
De gemeentelijke toelage voor het AGB wordt ingeschreven in het gemeentelijk 

meerjarenplan.  

Stemming op het agendapunt 

 

Goedgekeurd  door de gemeenteraad met 
- 23 stem(men) voor: Nicole Billens; Gunther Coppens; Jean Cornand; Gust Crabbe; Marleen 

De Kegel; Ann De Ridder; Lydie De Smet; Luc Deconinck; Paul Defranc; Jan  
Desmeth; Brahim Harfaoui; Olivier Huygens; Georgios Karamanis; Annie Mathieu; Michel  
Miedzinski; Raimondo Palermo; Wim Peeters; Godefroid Pirsoul; Siebe Ruykens; Veerle  
Seré; Herwig Smeets; An Speeckaert; Jeroen Tiebout 
- 4 stem(men) tegen: Kathleen D'Herde; Eddy Longeval; Natacha Martel; Jeroen  
Steeman 
- 1 onthouding(en): Guy Jonville 

Besluit 

 

Artikel 1 
De gemeenteraad keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB goed.  

Bijlagen 

 

 AMJP1-AGB.pdf 



 

 

  

  

  

  

  

  
  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

Set your goals high, and don’t stop till you get there.  
(Bo Jackson)  

  

  

  

  

https://www.hommenorthopedics.com/blog/the-multi-sport-versus-single-sport-athlete-12133.html
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financiële nota  



 

2020-2025 

AGB Sint-Pieters-Leeuw (0566.942.927)  

M1: Financieel doelstellingenplan 

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 

Journaalvolgnummers: 747 

AGB Sint-Pieters-Leeuw (0566.942.927) 

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw 

Financieel directeur: Cindy Van Driessche 

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:Sint-Pieters-Leeuw investeert in de ontplooiing van haar inwoners en verbindt hen. 
 2020  2021  2022 2023  2024  2025  

Exploitatie 
Uitgave 

 
28.600,00 

 
45.100,00 45.551,00 

 
46.006,50 

 
46.466,57 

 
46.931,24 

Ontvangst  20.000,00  34.000,00 34.340,00  34.683,40  35.030,23  35.380,54 

Saldo  -8.600,00  -11.100,00 -11.211,00  -11.323,10  -11.436,34  -11.550,70 

Investering 
Uitgave 

 
55.000,00 

 
100.000,00 4.380.000,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Ontvangst  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 

Saldo 

Financiering 
 -55.000,00  -100.000,00 -4.380.000,00  0,00  0,00  0,00 

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen 

 2020  2021  2022 2023  2024  2025  

Exploitatie 
Uitgave 

 
331.900,00 

 
341.514,70 387.281,75 

 
390.655,33 

 
394.062,58 

 
397.503,90 

Ontvangst  376.000,00  401.500,00 422.680,00  442.680,80  444.802,61  446.945,63 

Saldo  44.100,00  59.985,30 35.398,25  52.025,47  50.740,03  49.441,73 

Investering 
Uitgave 

 
60.000,00 

 
60.000,00 0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Ontvangst  0,00  0,00 4.380.000,00  0,00  0,00  0,00 

Saldo  -60.000,00  -60.000,00 4.380.000,00  0,00  0,00  0,00 

Financiering 
Uitgave 

 
27.337,05 

 
27.753,81 18.939,76 

 
19.094,87 

 
19.251,53 

 
19.409,77 



 

2020-2025 

AGB Sint-Pieters-Leeuw (0566.942.927)  

2020-2025 

Algemeen directeur: Walter Vastiau 

Ontvangst  175.000,00  100.000,00 0,00  0,00  0,00  0,00 

Saldo  147.662,95  72.246,19 -18.939,76  -19.094,87  -19.251,53  -19.409,77 

MEERJARENPLAN HERZIENING 1 BEGINKREDIET 2021 : Financieel doelstellingenplan 

Totaal 

 2020  2021  2022 2023  2024  2025 

Exploitatie 
Uitgave 

 
360.500,00 

 
386.614,70 432.832,75 

 
436.661,83 

 
440.529,15 444.435,14 

Ontvangst  396.000,00  435.500,00 457.020,00  477.364,20  479.832,84 482.326,17 

Saldo  35.500,00  48.885,30 24.187,25  40.702,37  39.303,69 37.891,03 

Investering 
Uitgave 

 
115.000,00 

 
160.000,00 4.380.000,00 

 
0,00 

 
0,00 0,00 

Ontvangst  0,00  0,00 4.380.000,00  0,00  0,00 0,00 

Saldo  -115.000,00  -160.000,00 0,00  0,00  0,00 0,00 

Financiering 
Uitgave 

 
27.337,05 

 
27.753,81 18.939,76 

 
19.094,87 

 
19.251,53 19.409,77 

Ontvangst  175.000,00  100.000,00 0,00  0,00  0,00 0,00 

Saldo  147.662,95  72.246,19 -18.939,76  -19.094,87  -19.251,53 -19.409,77 

MEERJARENPLAN HERZIENING 1 BEGINKREDIET 2021 : Financieel doelstellingenplan 

 

M2: Staat van het financieel evenwicht 

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 

Journaalvolgnummers: 747 

AGB Sint-Pieters-Leeuw (0566.942.927) 

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw 

Financieel directeur: Cindy Van Driessche 



 

2020-2025 

AGB Sint-Pieters-Leeuw (0566.942.927)  

Budgettair resultaat 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

I. Exploitatiesaldo 35.500,00 48.885,30 24.187,25 40.702,37 39.303,69 37.891,03 

a. Ontvangsten 396.000,00 435.500,00 457.020,00 477.364,20 479.832,84 482.326,17 

b. Uitgaven 360.500,00 386.614,70 432.832,75 436.661,83 440.529,15 444.435,14 

II. Investeringssaldo -115.000,00 -160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a. Ontvangsten 0,00 0,00 4.380.000,00 0,00 0,00 0,00 

b. Uitgaven 115.000,00 160.000,00 4.380.000,00 0,00 0,00 0,00 

III. Saldo exploitatie en investeringen -79.500,00 -111.114,70 24.187,25 40.702,37 39.303,69 37.891,03 

IV. Financieringssaldo 147.662,95 72.246,19 -18.939,76 -19.094,87 -19.251,53 -19.409,77 

a. Ontvangsten 175.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. Uitgaven 27.337,05 27.753,81 18.939,76 19.094,87 19.251,53 19.409,77 

V. Budgettair resultaat van het boekjaar 68.162,95 -38.868,51 5.247,49 21.607,50 20.052,16 18.481,26 

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 23.743,00 91.905,95 53.037,44 58.284,93 79.892,43 99.944,59 

a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar 23.743,00 91.905,95 53.037,44 58.284,93 79.892,43 99.944,59 

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat 91.905,95 53.037,44 58.284,93 79.892,43 99.944,59 118.425,85 

IX. Beschikbaar budgettair resultaat 91.905,95 53.037,44 58.284,93 79.892,43 99.944,59 118.425,85 

Autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

I. Exploitatiesaldo 35.500,00 48.885,30 24.187,25 40.702,37 39.303,69 37.891,03 

II. Netto periodieke aflossingen 27.337,05 27.753,81 18.939,76 19.094,87 19.251,53 19.409,77 

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 27.337,05 27.753,81 18.939,76 19.094,87 19.251,53 19.409,77 

IV. Autofinancieringsmarge 8.162,95 21.131,49 5.247,49 21.607,50 20.052,16 18.481,26 

MEERJARENPLAN HERZIENING 1 BEGINKREDIET 2021 : Staat van het financieel evenwicht 

 

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

I. Autofinancieringsmarge 8.162,95 21.131,49 5.247,49 21.607,50 20.052,16 18.481,26 

II. Correctie op de periodieke aflossingen 5.606,61 8.210,34 1.616,59 3.286,88 4.971,13 6.669,49 

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 27.337,05 27.753,81 18.939,76 19.094,87 19.251,53 19.409,77 

b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden 21.730,44 19.543,47 17.323,17 15.807,99 14.280,40 12.740,28 

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 13.769,56 29.341,83 6.864,08 24.894,38 25.023,29 25.150,75 



 

2020-2025 

AGB Sint-Pieters-Leeuw (0566.942.927)  

2020-2025 

Algemeen directeur: Walter Vastiau 

Geconsolideerd financieel evenwicht 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

I. Beschikbaar budgettair resultaat 
- Autonoom gemeentebedrijf 

91.905,95 53.037,44 58.284,93 79.892,43 99.944,59 118.425,85 
Totaal beschikbaar budgettair resultaat 91.905,95 53.037,44 58.284,93 79.892,43 99.944,59 118.425,85 

II. Autofinancieringsmarge 
- Autonoom gemeentebedrijf 

8.162,95 21.131,49 5.247,49 21.607,50 20.052,16 18.481,26 
Totale Autofinancieringsmarge 8.162,95 21.131,49 5.247,49 21.607,50 20.052,16 18.481,26 

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 
- Autonoom gemeentebedrijf 

13.769,56 29.341,83 6.864,08 24.894,38 25.023,29 25.150,75 
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge 13.769,56 29.341,83 6.864,08 24.894,38 25.023,29 25.150,75 

MEERJARENPLAN HERZIENING 1 BEGINKREDIET 2021 : Staat van het financieel evenwicht 

 

M3: Overzicht van de kredieten 

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 

Journaalvolgnummers: 747 

AGB Sint-Pieters-Leeuw (0566.942.927) 

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw 

Financieel directeur: Cindy Van Driessche 

 20 20 20 21 

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

- Autonoom gemeentebedrijf 

Exploitatie 360.500,00 396.000,00 386.614,70 435.500,00 

Investeringen 115.000,00 0,00 160.000,00 0,00 



 

2020-2025 

AGB Sint-Pieters-Leeuw (0566.942.927)  

Financiering 27.337,05 175.000,00 27.753,81 100.000,00 

Leningen en leasings 27.337,05 175.000,00 27.753,81 100.000,00 

MEERJARENPLAN HERZIENING 1 BEGINKREDIET 2021 : Overzicht van de kredieten 



 

 

          

Strategische nota  



 

MEERJARENPLAN HERZIENING 1 BEGINKREDIET 2021 : Strategische Nota 

AGB Sint-Pieters-Leeuw (0566.942.927)  

SN: Strategische Nota 

2020-2025 
Journaalvolgnummers: 747 

AGB Sint-Pieters-Leeuw (0566.942.927) 

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw Algemeen directeur: Walter Vastiau 

Financieel directeur: Cindy Van Driessche 

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling: SPL: Lokaal bestuur Sint-Pieters-Leeuw 

Lokaal bestuur Sint-Pieters-Leeuw 

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Exploitatie 
Uitgaven 

360.500,00 386.614,70 432.832,75 436.661,83 440.529,15 444.435,14 
Ontvangsten 396.000,00 435.500,00 457.020,00 477.364,20 479.832,84 482.326,17 

Saldo 35.500,00 48.885,30 24.187,25 40.702,37 39.303,69 37.891,03 

Investeringen 
Uitgaven 

115.000,00 160.000,00 4.380.000,00 0,00 0,00 0,00 
Ontvangsten 0,00 0,00 4.380.000,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo -115.000,00 -160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Financiering 
Uitgaven 

27.337,05 27.753,81 18.939,76 19.094,87 19.251,53 19.409,77 
Ontvangsten 175.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo 147.662,95 72.246,19 -18.939,76 -19.094,87 -19.251,53 -19.409,77 

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: Sint-Pieters-Leeuw investeert in de 
ontplooiing van haar inwoners en verbindt hen. 
Sint-Pieters-Leeuw investeert in de ontplooiing van haar inwoners en verbindt hen. 

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Exploitatie 
Uitgaven 

28.600,00 45.100,00 45.551,00 46.006,50 46.466,57 46.931,24 
Ontvangsten 20.000,00 34.000,00 34.340,00 34.683,40 35.030,23 35.380,54 

Saldo -8.600,00 -11.100,00 -11.211,00 -11.323,10 -11.436,34 -11.550,70 

Investeringen 
Uitgaven 

55.000,00 100.000,00 4.380.000,00 0,00 0,00 0,00 
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo 

Financiering 
-55.000,00 -100.000,00 -4.380.000,00 0,00 0,00 0,00 

Prioritair actieplan: AP000006: Het vrijetijdsaanbod verder uitbouwen en 
ondersteunen 
Het vrijetijdsaanbod verder uitbouwen en ondersteunen 

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Exploitatie 
Uitgaven 

28.600,00 45.100,00 45.551,00 46.006,50 46.466,57 46.931,24 
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AGB Sint-Pieters-Leeuw (0566.942.927)  

Ontvangsten 20.000,00 34.000,00 34.340,00 34.683,40 35.030,23 35.380,54 

Saldo -8.600,00 -11.100,00 -11.211,00 -11.323,10 -11.436,34 -11.550,70 

Investeringen 
Uitgaven 

55.000,00 100.000,00 4.380.000,00 0,00 0,00 0,00 
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo 

Financiering 
-55.000,00 -100.000,00 -4.380.000,00 0,00 0,00 0,00 

2020-2025  

Prioritair actieplan: AP000007: Investeren in de leeromgeving en de scholen 
Investeren in de leeromgeving en de scholen 

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 

Geen niet-prioritaire actieplannen Niet-

prioritaire beleidsdoelstellingen: 

- BD000006: Overig beleid 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Exploitatie 
Uitgaven 

331.900,00 341.514,70 387.281,75 390.655,33 394.062,58 397.503,90 
Ontvangsten 376.000,00 401.500,00 422.680,00 442.680,80 444.802,61 446.945,63 

Saldo 44.100,00 59.985,30 35.398,25 52.025,47 50.740,03 49.441,73 

Investeringen 
Uitgaven 

60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ontvangsten 0,00 0,00 4.380.000,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo -60.000,00 -60.000,00 4.380.000,00 0,00 0,00 0,00 

Financiering 
Uitgaven 

27.337,05 27.753,81 18.939,76 19.094,87 19.251,53 19.409,77 
Ontvangsten 175.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo 147.662,95 72.246,19 -18.939,76 -19.094,87 -19.251,53 -19.409,77 

Geen niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling: 



 

MEERJARENPLAN HERZIENING 1 BEGINKREDIET 2021 : Strategische Nota 

AGB Sint-Pieters-Leeuw (0566.942.927)  

2020-2025  

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: extranet raadsleden 



 

MEERJARENPLAN HERZIENING 1 BEGINKREDIET 2021 : Strategische Nota 

AGB Sint-Pieters-Leeuw (0566.942.927)  

2020-2025  



 

 

          

Toelichting  



 

AGB Sint-Pieters-Leeuw (0566.942.927)  

 2020  2021  2022 2023  2024  2025 

algemene financiering 
Exploitatie 
Investeringen 
Financiering 

Uitgaven 

 

27.337,05 

 

27.753,81 18.939,76 

 

19.094,87 

 

19.251,53 19.409,77 
Ontvangsten  175.000,00  100.000,00 0,00  0,00  0,00 0,00 

Saldo  147.662,95  72.246,19 -18.939,76  -19.094,87  -19.251,53 -19.409,77 

interne zaken 
Exploitatie 
Investeringen 
Financiering 

          

burger, welzijn en ondernemen 
Exploitatie 
Investeringen 
Financiering 

          

vrije tijd 
Exploitatie 

Uitgaven 

 

360.500,00 

 

386.614,70 432.832,75 

 

436.661,83 

 

440.529,15 444.435,14 
Ontvangsten  396.000,00  435.500,00 457.020,00  477.364,20  479.832,84 482.326,17 

Saldo  35.500,00  48.885,30 24.187,25  40.702,37  39.303,69 37.891,03 

Investeringen 
Uitgaven 

 
115.000,00 

 
160.000,00 4.380.000,00 

 
0,00 

 
0,00 0,00 

Ontvangsten  0,00  0,00 4.380.000,00  0,00  0,00 0,00 

Saldo 
Financiering 

 -115.000,00  -160.000,00 0,00  0,00  0,00 0,00 

grondgebiedzaken 
Exploitatie 
Investeringen 
Financiering 

          

kinderopvang en onderwijs 
Exploitatie 
Investeringen 
Financiering 

          



 

AGB Sint-Pieters-Leeuw (0566.942.927)  

MEERJARENPLAN HERZIENING 1 BEGINKREDIET 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard 2020-2025 

 
MEERJARENPLAN HERZIENING 1 BEGINKREDIET 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard 2020-2025 

 

I. Exploitatie-uitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

A. Operationele uitgaven 
1. Goederen en diensten 
5. Andere operationele uitgaven 

B. Financiële uitgaven 
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 

- aan andere entiteiten 

358.050,00 384.400,00 431.018,00 435.002,17 439.026,17 443.090,44 

353.850,00 380.200,00 426.776,00 430.717,75 434.698,91 438.719,90 

4.200,00 4.200,00 4.242,00 4.284,42 4.327,26 4.370,54 

2.450,00 2.214,70 1.814,75 1.659,66 1.502,98 1.344,70 

2.450,00 2.214,70 1.814,75 1.659,66 1.502,98 1.344,70 

2.450,00 2.214,70 1.814,75 1.659,66 1.502,98 1.344,70 

II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

A. Operationele ontvangsten 
1. Ontvangsten uit de werking 
5. Andere operationele ontvangsten 

396.000,00 435.500,00 457.020,00 477.364,20 479.832,84 482.326,17 

386.000,00 426.000,00 447.470,00 461.763,70 464.181,33 466.623,15 

10.000,00 9.500,00 9.550,00 15.600,50 15.651,51 15.703,02 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard  

2020-2025 

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 

Journaalvolgnummers: 747 

AGB Sint-Pieters-Leeuw (0566.942.927) 

Algemeen directeur: Walter Vastiau 

  

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw Financieel directeur: Cindy Van Driessche   

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

maatschappelijke dienstverlening 
Exploitatie 
Investeringen 
Financiering 

      

ouderenzorg 
Exploitatie 
Investeringen 
Financiering 

      



 

AGB Sint-Pieters-Leeuw (0566.942.927)  

III. Exploitatiesaldo 35.500,00 48.885,30 24.187,25 40.702,37 39.303,69 37.891,03 

I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

B. Investeringen in materiële vaste activa 
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 

a. Terreinen en gebouwen 
c. Roerende goederen 

C. Investeringen in immateriële vaste activa 

90.000,00 160.000,00 4.380.000,00 0,00 0,00 0,00 

90.000,00 160.000,00 4.380.000,00 0,00 0,00 0,00 

60.000,00 60.000,00 4.380.000,00 0,00 0,00 0,00 

30.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Investeringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 
- van de Vlaamse overheid 
- van de gemeente 

0,00 0,00 4.380.000,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 880.000,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

III. Investeringssaldo -115.000,00 -160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Saldo exploitatie en investeringen -79.500,00 -111.114,70 24.187,25 40.702,37 39.303,69 37.891,03 

MEERJARENPLAN HERZIENING 1 BEGINKREDIET 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 2020-2025 

 

I. Financieringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

A. Vereffening van financiële schulden 
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 

27.337,05 27.753,81 18.939,76 19.094,87 19.251,53 19.409,77 

27.337,05 27.753,81 18.939,76 19.094,87 19.251,53 19.409,77 

II. Financieringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

A. Aangaan van financiële schulden 
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 

175.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

175.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 

2020-2025 
Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 

Journaalvolgnummers: 747 

AGB Sint-Pieters-Leeuw (0566.942.927) Algemeen directeur: Walter Vastiau 

 Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw Financieel directeur: Cindy Van Driessche 



 

AGB Sint-Pieters-Leeuw (0566.942.927)  

III. Financieringssaldo 147.662,95 72.246,19 -18.939,76 -19.094,87 -19.251,53 -19.409,77 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Budgettair resultaat van het boekjaar 68.162,95 -38.868,51 5.247,49 21.607,50 20.052,16 18.481,26 

MEERJARENPLAN HERZIENING 1 BEGINKREDIET 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 2020-2025 

AP000006: Het vrijetijdsaanbod verder uitbouwen en ondersteunen 

 Reeds gerealiseerd    Nog te realiseren   Totaal 

Voor MJP In MJP  Voor MJP  In MJP Na MJP   

I. UITGAVEN 0,00  0,00  0,00 4.435.000,00  0,00 4.435.000,00 

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00  0,00  0,00 4.435.000,00  0,00 4.435.000,00 

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00  0,00  0,00 4.435.000,00  0,00 4.435.000,00 

a. Terreinen en gebouwen      4.435.000,00   4.435.000,00 

MEERJARENPLAN HERZIENING 1 BEGINKREDIET 2021 : Investeringsproject 2020-2025 

 

Financiële schulden op 31 december 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

A. Financiële schulden op lange termijn 363.785,81 444.846,05 425.751,18 406.499,65 387.090,08 367.590,08 

1. Financiële schulden op 1 januari 216.539,62 363.785,81 444.846,05 425.751,18 406.499,85 387.090,08 

2. Nieuwe leningen 175.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Overboekingen -27.753,81 -18.939,76 -19.094,87 -19.251,53 -19.409,77 -19.500,00 

B. Financiële schulden op lange termijn die 
binnen het jaar vervallen 

27.753,81 18.939,76 19.094,87 19.251,53 19.409,77 19.500,00 

1. Financiële schulden op 1 januari 27.337,05 27.753,81 18.939,76 19.094,87 19.251,53 19.409,77 

2. Aflossingen -27.337,05 -27.753,81 -18.939,76 -19.094,87 -19.251,53 -19.409,77 

3. Overboekingen 27.753,81 18.939,76 19.094,87 19.251,53 19.409,77 19.500,00 

Totaal financiële schulden 391.539,62 463.785,81 444.846,05 425.751,18 406.499,85 387.090,08 

MEERJARENPLAN HERZIENING 1 BEGINKREDIET 2021 : Evolutie van de financiële schulden 2020-2025 

T3: Investeringsproject 

2020-2025 

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 

Journaalvolgnummers: 747 

AGB Sint-Pieters-Leeuw (0566.942.927) Algemeen directeur: Walter Vastiau 

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw Financieel directeur: Cindy Van Driessche 

1:  verbouwen sporthal 

T4: Evolutie van de financiële schulden 

2020-2025 

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 

Journaalvolgnummers: 747 

AGB Sint-Pieters-Leeuw (0566.942.927) Algemeen directeur: Walter Vastiau 

Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw Financieel directeur: Cindy Van Driessche 



 

 

Financiële risico’s  
  

De financiële risico’s van het AGB, dat zich richt op één enkel beleidsdomein zijnde 

sportexploitatie, zijn veel beperkter dan deze in de gemeente en het OCMW.   
  

De risico’s zijn gelinkt aan de infrastructuur waarin we sport aanbieden. Is de infrastructuur 

stabiel genoeg, aangepast aan moderne sportnoden.   
Er werd dan ook beslist om de sporthal te verbouwen. Dit zal ervoor zorgen dat in 2021 en 

2022 de infrastructuur gedeeltelijk gesloten is en dat de huidige gebruikers tijdelijk ergens 

anders moeten gaan sporten. We moeten er zeker over waken dat de werken goed 

vooruitgaan zodat na vernieuwing van de sporthal onze huidige gebruikers terugkeren naar 

hun initiële locaties.  
  

Het AGB en dan voornamelijk de inkomstenzijde is zeker ook afhankelijk van het aanbod ( en 

vernieuwing/verruiming ervan) in aanpalende gemeenten. Het vereist zeker aandacht om 

de evoluties daar op te volgen om onze eigen inkomsten te kunnen inschatten en juiste 

keuzes te maken.   
  

Tot slot is zeker voor het AGB ook de evolutie in fiscaliteit ( BTW en vennootschapsbelasting) 

een potentieel risico en een op te volgen materie.   



 

 

Grondslagen en assumpties voor de opmaak van de aanpassing van de financiële nota van het 

meerjarenplan 2020-2025  
  

  

Omdat de raadsleden de inhoud van de financiële nota van het meerjarenplan goed 

zouden kunnen beoordelen, moeten ze weten welke uitgangspunten het bestuur gebruikt 

om de ontvangsten en de uitgaven te ramen. Daarom bepaalt de regelgeving dat de 

toelichting een beschrijving moet bevatten van de grondslagen en assumpties die het 

bestuur gekozen heeft voor de opmaak van het beleidsrapport (artikel 3, 4e lid van het 

ministerieel besluit BBC van 21 juni 2018).  

Hieronder vindt u een samenvatting van onze hypotheses voor de belangrijkste uitgaven en 

ontvangsten.   

Exploitatie-uitgaven  
  

A1: goederen en diensten  
    

Jaar  Bedrag / assumptie  

2020  Gegevens aangepast aan huidige covid-situatie   

2021 - 2022  Op basis van de cijfers van de dienst + rekening gehouden met de tijdelijke 

sluiting van de sporthal Wildersportcomplex.  

2023-2025  Indexatie van 1%  
  

A2. Financiële uitgaven  
  

Het gaat over de rente verbonden aan schulden:  
 -  i.f.v. de tabellen voor de bestaande leningen  
  

Exploitatie-ontvangsten  
  

A1:Ontvangsten uit de werking:  
  

Jaar  Bedrag / assumptie  

2020  Gegevens aangepast aan huidige covid-situatie   

2021 - 2022  Op basis van de cijfers van de dienst + rekening gehouden met de tijdelijke 

sluiting van de sporthal Wildersportcomplex.  

2023-2025  Indexatie van 1%  
   
Het tekort van het AGB wordt gefinancierd door de gemeente:  
  

Voor de exploitatie: op basis van prijssubsidies aan factor 1,5  
Voor de investeringen: het project van de sporthal zal gefinancierd worden door subsidies, 

voor de overige investeringen zal de gemeente leningen toekennen aan het AGB.   



 

 

UITGAVEN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Verbouwing sporthal   4 380 000,00    

Erelonen 25 000,00      

Kantine WSC 5 000,00 60 000,00     

Camerasysteem Sporthal Ruisbroek 15 000,00      

Rookluiken kleine zaal AJ Braillard + ventilatie tennisoverdekking 15 000,00      

Herstelling zwembad 55 000,00      

Padel terreinen  100 000,00     

TOTAAL 115 000,00 160 000,00 4 380 000,00 0,00 0,00 0,00 

ONTVANGSTEN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Subsidies   4 380 000,00    

TOTAAL 0,00 0,00 4 380 000,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

Motivering van de wijzigingen   
  

De belangrijkste wijzigingen t.o.v. van het originele meerjarenplan 2020-2025 worden 

hieronder samengevat.  
  

De oefening die nu voorligt is eigenlijk een 2 in 1 oefening. Sinds de BBC 2020 is het mogelijk 

om bij de aanpassing van de cijfers voor het komende jaar ( 2021) ook de cijfers van het 

huidige jaar (2020) aan te passen. Dit kon vroeger niet, dan waren er altijd 2 aparte 

beleidsdocumenten nodig een zogenaamde budgetwijziging en een opmaak budget.   
  

Een eerste aanpassing van 2020 was initieel gepland voor de gemeenteraad van juni. Door 

corona waren de budgetten van de diensten op dat ogenblik volledig onduidelijk en werd 

beslist om op dat ogenblik geen aanpassing te doen. Ook de rest van het jaar werd beheerst 

door corona en dus werd geen aanpassing van het meerjarenplan gedaan.   
  

De wijziging in de cijfers 2020 die nu voorligt werd gedaan door de financiële dienst i.f.v. de 

huidige cijfers / gekende feiten.   
  

Voor 2021 werden de aanvragen van de diensten bekeken en verwerkt en werd rekening 

gehouden met de sluiting van het Wildersportcomplex tijdens de verbouwing.   
  

  

   



 

 

42 2020_GR_00268 Gemeente - aanpassing meerjarenplan 2020-2025  
-goedkeuring - Beslissing 
GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 
De aanpassing van het geïntegreerd meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente en 

OCMW Sint-Pieters-Leeuw werd opgesteld en toegelicht tijdens de commissie van 10 

december 2020. 

De gemeente en OCMW hebben een geïntegreerd meerjarenplan, maar hebben elk hun 

eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan.  

De OCMW-raad moet eerst zijn aandeel vaststellen, vervolgens moet de gemeenteraad 

het gemeentelijk aandeel van het meerjarenplan vaststellen en tot slot moet de 

gemeenteraad het volledige meerjarenplan goedkeuren.  

Juridische gronden 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en alle latere wijzigingen.  

Het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de BBC van de lokale en 

provinciale besturen. 

Regelgeving: bevoegdheid 
Artikel 41 §1 3° van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen 

niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd: het 

vaststellen van de beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn, vermeld in artikel 249 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 
De gemeentelijke kredieten maken deel uit van het geïntegreerd meerjarenplan 

20202025 

Stemming op het agendapunt 

 

Goedgekeurd  door de gemeenteraad met 
- 16 stem(men) voor: Nicole Billens; Gunther Coppens; Gust Crabbe; Marleen De Kegel;  
Ann De Ridder; Luc Deconinck; Paul Defranc; Jan Desmeth; Brahim Harfaoui; Olivier  
Huygens; Wim Peeters; Siebe Ruykens; Veerle Seré; Herwig Smeets; An Speeckaert; 

Jeroen Tiebout 
- 12 stem(men) tegen: Jean Cornand; Kathleen D'Herde; Lydie De Smet; Guy Jonville;  
Georgios Karamanis; Eddy Longeval; Natacha Martel; Annie Mathieu; Michel Miedzinski;  
Raimondo Palermo; Godefroid Pirsoul; Jeroen Steeman 



 

 

Besluit 

 

Artikel 1 
De gemeenteraad keurt haar eigen deel in de aanpassing van het geïntegreerd 

meerjarenplan 2020-2025 goed. 

Artikel 2 
De gemeenteraad keurt het aandeel van het OCMW, dat eerst door de OCMW-raad werd 

goedgekeurd, goed.  

Bijlagen 

 

• boekje MJPW 1.pdf 
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financiële nota  

Gemeente Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484) en OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0212.172.058)  



 

MEERJARENPLAN HERZIENING 1 BEGINKREDIET 2021 : Financieel doelstellingenplan 2020-2025 

Gemeente en OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)  

 

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001:Sint-Pieters-Leeuw bouwt verder aan een performante en klantgerichte organisatie 

 2020  2021  2022  2023  2024  2025  

Exploitatie 
Uitgave 

 
535.000,00 

 
585.000,00 

 
590.850,00 

 
596.758,50 

 
602.726,08 

 
608.753,35 

Ontvangst  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Saldo  -535.000,00  -585.000,00  -590.850,00  -596.758,50  -602.726,08  -608.753,35 

Investering 
Uitgave 

 
757.357,33 

 
110.000,00 

 
80.000,00 

 
80.000,00 

 
80.000,00 

 
80.000,00 

Ontvangst  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Saldo 

Financiering 
 -757.357,33  -110.000,00  -80.000,00  -80.000,00  -80.000,00  -80.000,00 

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:Sint-Pieters-Leeuw een gemeente waar zorg en  sociaal beleid centraal staan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Exploitatie 
Uitgave 

2.338.896,00 2.482.645,00 2.467.534,42 2.475.872,25 2.484.293,42 2.492.798,92 
Ontvangst 3.491.670,00 3.738.590,00 3.758.943,70 4.058.500,96 4.079.263,74 4.092.054,37 

Saldo 1.152.774,00 1.255.945,00 1.291.409,28 1.582.628,71 1.594.970,32 1.599.255,45 

Investering 
Uitgave 

273.325,95 1.810.000,00 10.210.000,00 0,00 0,00 0,00 
Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo 

Financiering 
-273.325,95 -1.810.000,00 -10.210.000,00 0,00 0,00 0,00 

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003:Sint-Pieters-Leeuw werkt aan een kwaliteitsvolle inrichting van de ruimte 

M1: Financieel doelstellingenplan 

2020-2025 

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 

Journaalvolgnummers: 24663 

Gemeente en OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484) algemeen directeur: Walter Vastiau 

Pastorijstraat  21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw financieel directeur: Cindy Van Driessche 



 

MEERJARENPLAN HERZIENING 1 BEGINKREDIET 2021 : Financieel doelstellingenplan 2020-2025 

Gemeente en OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484)  

 2020  2021 2022 2023 2024 2025 

Exploitatie 
Uitgave 

 
726.912,00 835.273,00 781.005,73 788.066,60 853.449,52 861.032,54 

Ontvangst  3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 

Saldo  -723.712,00 -832.073,00 -777.805,73 -784.866,60 -850.249,52 -857.832,54 

Investering 
Uitgave 

 
5.219.977,21 2.473.030,00 4.782.373,00 5.952.373,00 1.382.373,00 1.157.373,00 

Ontvangst  0,00 350.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 

Saldo 

Financiering 
 -5.219.977,21 -2.123.030,00 -4.782.373,00 -5.252.373,00 -1.382.373,00 -1.157.373,00 

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:Sint-Pieters-Leeuw investeert in de ontplooiing van haar inwoners en verbindt hen. 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Exploitatie 
Uitgave 

1.272.596,38 1.481.520,00 1.412.415,00 1.410.750,42 1.423.209,14 1.435.792,55 
Ontvangst 1.209.550,00 1.236.739,50 1.227.659,40 1.239.244,01 1.250.944,43 1.262.761,86 

Saldo -63.046,38 -244.780,50 -184.755,60 -171.506,41 -172.264,71 -173.030,69 

Investering 
Uitgave 

153.308,72 1.280.000,00 5.940.000,00 6.200.000,00 50.000,00 100.000,00 
Ontvangst 0,00 0,00 0,00 3.990.000,00 0,00 0,00 

Saldo 

Financiering 
-153.308,72 -1.280.000,00 -5.940.000,00 -2.210.000,00 -50.000,00 -100.000,00 

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005:Sint-Pieters-Leeuw werkt geïntegreerd aan de scoiale cohesie, veiligheid en gezondheid 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Exploitatie 
Uitgave 

4.113.776,00 4.195.043,37 4.289.606,04 4.386.074,69 4.484.477,35 4.584.841,98 
Ontvangst 75.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 

Saldo -4.038.776,00 -4.085.043,37 -4.179.606,04 -4.276.074,69 -4.374.477,35 -4.474.841,98 

Investering 
Uitgave 

14.000,00 390.000,00 500.000,00 170.000,00 0,00 0,00 
Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Saldo 

Financiering 
-14.000,00 -390.000,00 -500.000,00 -170.000,00 0,00 0,00 

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Exploitatie 
Uitgave 

37.135.690,54 37.823.013,92 38.224.376,68 38.994.650,28 39.858.805,20 40.441.337,05 
Ontvangst 46.779.124,82 45.719.067,66 46.342.377,51 47.055.227,94 48.078.033,57 49.048.966,96 

Saldo 9.643.434,28 7.896.053,74 8.118.000,83 8.060.577,66 8.219.228,37 8.607.629,91 

Investering 
Uitgave 

12.209.688,44 4.789.355,84 9.189.110,68 2.897.803,18 3.614.166,16 995.649,98 
Ontvangst 3.981.651,00 2.648.005,00 1.982.913,00 732.605,00 1.782.605,00 732.605,00 

Saldo -8.228.037,44 -2.141.350,84 -7.206.197,68 -2.165.198,18 -1.831.561,16 -263.044,98 

Financiering 
Uitgave 

3.279.773,12 3.256.829,07 3.375.509,23 3.968.145,90 4.393.057,58 4.673.891,68 
Ontvangst 1.524.461,36 4.598.465,69 28.889.400,96 9.889.014,40 3.888.642,59 2.389.251,25 

Saldo -1.755.311,76 1.341.636,62 25.513.891,73 5.920.868,50 -504.414,99 -2.284.640,43 

Totaal 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Exploitatie 
Uitgave 

46.122.870,92 47.402.495,29 47.765.787,87 48.652.172,74 49.706.960,71 50.424.556,39 
Ontvangst 51.558.544,82 50.807.597,16 51.442.180,61 52.466.172,91 53.521.441,74 54.516.983,19 

Saldo 5.435.673,90 3.405.101,87 3.676.392,74 3.814.000,17 3.814.481,03 4.092.426,80 

Investering 
Uitgave 

18.627.657,65 10.852.385,84 30.701.483,68 15.300.176,18 5.126.539,16 2.333.022,98 
Ontvangst 3.981.651,00 2.998.005,00 1.982.913,00 5.422.605,00 1.782.605,00 732.605,00 

Saldo -14.646.006,65 -7.854.380,84 -28.718.570,68 -9.877.571,18 -3.343.934,16 -1.600.417,98 

Financiering 
Uitgave 

3.279.773,12 3.256.829,07 3.375.509,23 3.968.145,90 4.393.057,58 4.673.891,68 
Ontvangst 1.524.461,36 4.598.465,69 28.889.400,96 9.889.014,40 3.888.642,59 2.389.251,25 

Saldo -1.755.311,76 1.341.636,62 25.513.891,73 5.920.868,50 -504.414,99 -2.284.640,43 
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M2: Staat van het financieel evenwicht  

2020-2025 

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 

Journaalvolgnummers: 24663 

Gemeente en OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484) 

algemeen directeur: Walter Vastiau 

 

Pastorijstraat  21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw financieel directeur: Cindy Van Driessche  

Budgettair resultaat 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

I. Exploitatiesaldo 5.435.673,90 3.405.101,87 3.676.392,74 3.814.000,17 3.814.481,03 4.092.426,80 

a. Ontvangsten 51.558.544,82 50.807.597,16 51.442.180,61 52.466.172,91 53.521.441,74 54.516.983,19 

b. Uitgaven 46.122.870,92 47.402.495,29 47.765.787,87 48.652.172,74 49.706.960,71 50.424.556,39 

II. Investeringssaldo -14.646.006,65 -7.854.380,84 -28.718.570,68 -9.877.571,18 -3.343.934,16 -1.600.417,98 

a. Ontvangsten 3.981.651,00 2.998.005,00 1.982.913,00 5.422.605,00 1.782.605,00 732.605,00 

b. Uitgaven 18.627.657,65 10.852.385,84 30.701.483,68 15.300.176,18 5.126.539,16 2.333.022,98 

III. Saldo exploitatie en investeringen -9.210.332,75 -4.449.278,97 -25.042.177,94 -6.063.571,01 470.546,87 2.492.008,82 

IV. Financieringssaldo -1.755.311,76 1.341.636,62 25.513.891,73 5.920.868,50 -504.414,99 -2.284.640,43 

a. Ontvangsten 1.524.461,36 4.598.465,69 28.889.400,96 9.889.014,40 3.888.642,59 2.389.251,25 

b. Uitgaven 3.279.773,12 3.256.829,07 3.375.509,23 3.968.145,90 4.393.057,58 4.673.891,68 

V. Budgettair resultaat van het boekjaar -10.965.644,51 -3.107.642,35 471.713,79 -142.702,51 -33.868,12 207.368,39 

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 14.153.954,00 3.188.309,49 80.667,14 552.380,93 409.678,42 375.810,30 

a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar 14.153.954,00 3.188.309,49 80.667,14 552.380,93 409.678,42 375.810,30 

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat 3.188.309,49 80.667,14 552.380,93 409.678,42 375.810,30 583.178,69 

IX. Beschikbaar budgettair resultaat 3.188.309,49 80.667,14 552.380,93 409.678,42 375.810,30 583.178,69 

Autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

I. Exploitatiesaldo 5.435.673,90 3.405.101,87 3.676.392,74 3.814.000,17 3.814.481,03 4.092.426,80 

II. Netto periodieke aflossingen 2.439.174,76 2.490.422,38 2.717.510,27 3.310.533,50 3.735.816,99 4.016.042,43 

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 3.104.773,12 3.156.829,07 3.375.509,23 3.968.145,90 4.393.057,58 4.673.891,68 
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b. Periodieke terugvordering leningen 665.598,36 666.406,69 657.998,96 657.612,40 657.240,59 657.849,25 

IV. Autofinancieringsmarge 2.996.499,14 914.679,49 958.882,47 503.466,67 78.664,04 76.384,37 
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Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

I. Autofinancieringsmarge 2.996.499,14 914.679,49 958.882,47 503.466,67 78.664,04 76.384,37 

II. Correctie op de periodieke aflossingen 525.188,24 706.839,32 813.423,41 -632.489,02 -678.715,51 -355.026,64 

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 3.104.773,12 3.156.829,07 3.375.509,23 3.968.145,90 4.393.057,58 4.673.891,68 

b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden 2.579.584,88 2.449.989,75 2.562.085,82 4.600.634,92 5.071.773,09 5.028.918,32 

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 3.521.687,38 1.621.518,81 1.772.305,88 -129.022,35 -600.051,47 -278.642,27 

Geconsolideerd financieel evenwicht 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

I. Beschikbaar budgettair resultaat 
- Gemeente en OCMW 

3.188.309,49 80.667,14 552.380,93 409.678,42 375.810,30 583.178,69 
- AGB Sint-Pieters-Leeuw 31.905,95 53.037,44 58.284,93 79.892,43 99.944,59 118.425,85 

Totaal beschikbaar budgettair resultaat 3.220.215,44 133.704,58 610.665,86 489.570,85 475.754,89 701.604,54 

II. Autofinancieringsmarge 
- Gemeente en OCMW 

2.996.499,14 914.679,49 958.882,47 503.466,67 78.664,04 76.384,37 
- AGB Sint-Pieters-Leeuw 8.162,95 21.131,49 5.247,49 21.607,50 20.052,16 18.481,26 

Totale Autofinancieringsmarge 3.004.662,09 935.810,98 964.129,96 525.074,17 98.716,20 94.865,63 

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 
- Gemeente en OCMW 

3.521.687,38 1.621.518,81 1.772.305,88 -129.022,35 -600.051,47 -278.642,27 
- AGB Sint-Pieters-Leeuw 13.769,56 29.341,83 6.864,08 24.894,38 25.023,29 25.150,75 

Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge 3.535.456,94 1.650.860,64 1.779.169,96 -104.127,97 -575.028,18 -253.491,52 
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 20 20 20 21 

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

- Gemeente 

Exploitatie 33.683.832,48 42.757.996,95 34.481.920,59 41.759.960,16 

Investeringen 17.966.002,65 3.335.680,00 9.227.885,84 2.122.034,00 

Financiering 2.359.060,01 1.524.461,36 2.299.226,73 3.508.465,69 

Leningen en leasings 2.184.060,01 1.484.834,00 2.199.226,73 3.468.030,00 

Toegestane leningen en betalingsuitstel 175.000,00 39.627,36 100.000,00 40.435,69 

- OCMW 

Exploitatie 12.439.038,44 8.800.547,87 12.920.574,70 9.047.637,00 

Investeringen 661.655,00 645.971,00 1.624.500,00 875.971,00 

Financiering 920.713,11 0,00 957.602,34 1.090.000,00 

Leningen en leasings 920.713,11 0,00 957.602,34 1.090.000,00 

MEERJARENPLAN HERZIENING 1 BEGINKREDIET 2021 : Overzicht van de kredieten 

M3: Overzicht van de kredieten 

2020-2025 

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 

Journaalvolgnummers: 24663 

Gemeente en OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484) algemeen directeur: Walter Vastiau 

Pastorijstraat  21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw financieel directeur: Cindy Van Driessche 
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SN: Strategische Nota 

2020-2025 
Journaalvolgnummers: 24663 

Gemeente en OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484) 

Pastorijstraat  21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw algemeen directeur: Walter Vastiau 
financieel directeur: Cindy Van Driessche 

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling: SPL: Lokaal bestuur Sint-Pieters-Leeuw 

Lokaal bestuur Sint-Pieters-Leeuw 

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Exploitatie 
Uitgaven 

46.122.870,92 47.402.495,29 47.765.787,87 48.652.172,74 49.706.960,71 50.424.556,39 
Ontvangsten 51.558.544,82 50.807.597,16 51.442.180,61 52.466.172,91 53.521.441,74 54.516.983,19 

Saldo 5.435.673,90 3.405.101,87 3.676.392,74 3.814.000,17 3.814.481,03 4.092.426,80 

Investeringen 
Uitgaven 

18.627.657,65 10.852.385,84 30.701.483,68 15.300.176,18 5.126.539,16 2.333.022,98 
Ontvangsten 3.981.651,00 2.998.005,00 1.982.913,00 5.422.605,00 1.782.605,00 732.605,00 

Saldo -14.646.006,65 -7.854.380,84 -28.718.570,68 -9.877.571,18 -3.343.934,16 -1.600.417,98 

Financiering 
Uitgaven 

3.279.773,12 3.256.829,07 3.375.509,23 3.968.145,90 4.393.057,58 4.673.891,68 
Ontvangsten 1.524.461,36 4.598.465,69 28.889.400,96 9.889.014,40 3.888.642,59 2.389.251,25 

Saldo -1.755.311,76 1.341.636,62 25.513.891,73 5.920.868,50 -504.414,99 -2.284.640,43 

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: Sint-Pieters-Leeuw bouwt verder aan een 
performante en klantgerichte organisatie 

Sint-Pieters-Leeuw bouwt verder aan een performante en klantgerichte organisatie 

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 

Toelichting: Om deze doelstelling te bereiken willen we volop inzetten op digitalisering. We willen onze klanten, de 

Leeuwenaren, zoveel mogelijk digitaal bereiken en onze interne werking optimaal en efficiënter organiseren door de 

implementatie van  digitale tools en mogelijkheden. 
Om een performante en klantgerichte organisatie te zijn, zetten we in  op een efficiënt en klantvriendelijk 

onthaal door digitalisering. We streven er naar om de toegankelijkheid van de openbare gebouwen te verhogen. 

Een dynamisch en toekomstgericht HR beleid is een niet te onderschatten en belangrijke schakel om geschikt en 

competent personeel aan te trekken, te motiveren en aan boord te houden. 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Exploitatie 
Uitgaven 

535.000,00 585.000,00 590.850,00 596.758,50 602.726,08 608.753,35 
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo -535.000,00 -585.000,00 -590.850,00 -596.758,50 -602.726,08 -608.753,35 

Investeringen 
Uitgaven 

757.357,33 110.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo 

Financiering 
-757.357,33 -110.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 

2020-2025 
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Prioritair actieplan: AP000002: inzetten op digitalisatie 
Communicatie en interactie met de Leeuwenaar zoveel mogelijk via digitale kanalen organiseren 

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 

Toelichting: Via de uitbouw van een professioneel WIFI-netwerken bieden we in publieke gebouwen en ruimten Wifi aan. 

Door de introductie van een burgerparticipatieplatform willen we de Leeuwenaar aanzetten tot meedenken 

en laten participeren aan het beleid. 
Willen we onze doelgroepen bereiken en onze communicatie versterken, dan moeten we de sociale media 

doordacht gebruiken. 
We zetten verder in op digitalisering van onze dienstverlening bv. voor de aangifte van evenementen en de 

aankoop van een softwareprogramma “werken op afspraak” voor dienst Burgerzaken.  We maken gebruik 

van de e-box en promoten het gebruik ervan samen met mijn burgerprofiel. 
Niet elke Leeuwenaar heeft gelijke kansen tot toegang tot de digitale wereld. Door het aanbieden en 

organiseren van laagdrempelige vormingen en de kansengroepen toeleiden, kan de digitale kloof worden 

gedicht. Afgeschreven maar nog bruikbaar ICT-materiaal geven we een tweede leven ten gunste van sociale 

projecten en kansengroepen. 
Binnen Office 365 worden een aantal modules waaronder “postregistratie, mailregistratie en mailverwerking, 

klachten en meldingen, intranet, ’gefaseerd uitgerold. We promoten binnen de administratie het digitaal 

ondertekenen van de uitgaande briefwisseling, vereenvoudigen de aangiftes van de gemeentelijke 

belastingen door digitalisering en voorzien de mogelijkheid van digitale betaling. Op deze manier verlopen 

heel wat dossiers digitaal en vermindert het papierverbruik en de papierstroom. 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Exploitatie 
Uitgaven 

535.000,00 585.000,00 590.850,00 596.758,50 602.726,08 608.753,35 
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo -535.000,00 -585.000,00 -590.850,00 -596.758,50 -602.726,08 -608.753,35 

Investeringen 
Uitgaven 

757.357,33 110.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo 

Financiering 
-757.357,33 -110.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 

Geen niet-prioritaire actieplannen 

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Sint-Pieters-Leeuw een gemeente waar zorg 
en  sociaal beleid centraal staan 

Sint-Pieters-Leeuw een gemeente waar een integraal en inclusief sociaal beleid en zorg centraal staan 

\\cluster.halle.be\data\5_Gedeeld_Extern\SMJP 

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 

Toelichting: Via diverse lokale acties trachten we een performant lokaal sociaal beleid te verwezenlijken, waardoor alle inwoners 

van de gemeente de nodige toegang hebben tot hun sociale grondrechten.  Voorop staat het versterken van de 

zelfredzaamheid en het sociaal netwerk van kwetsbare personen. Denk maar aan de bouw van een nieuw lokaal 

dienstencentrum aan de Wilgenhofsite, de bouw van nieuwe assistentiewoningen, het uitrollen van onze 

buurtgerichte zorg en het aanbieden van gepaste zorgtrajecten voor onze inwoners. 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Exploitatie 
Uitgaven 

2.338.896,00 2.482.645,00 2.467.534,42 2.475.872,25 2.484.293,42 2.492.798,92 
Ontvangsten 3.491.670,00 3.738.590,00 3.758.943,70 4.058.500,96 4.079.263,74 4.092.054,37 

Saldo 1.152.774,00 1.255.945,00 1.291.409,28 1.582.628,71 1.594.970,32 1.599.255,45 

Investeringen 
Uitgaven 

273.325,95 1.810.000,00 10.210.000,00 0,00 0,00 0,00 
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Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo 

Financiering 
-273.325,95 -1.810.000,00 -10.210.000,00 0,00 0,00 0,00 

2020-2025 

Prioritair actieplan: AP000003: Armoede in brede zin maximaal bestrijden 
Armoede in brede zin maximaal bestrijden 

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 

 Toelichting: Kansarmoede is meer dan een kwestie van een te laag inkomen. Kansarmoede is een structureel gegeven en 
zorgt ervoor dat mensen beknot zijn in hun kansen om voldoende deel te nemen aan de samenleving. Het is 

een netwerk van sociale uitsluitingen die mensen slechts kunnen overbruggen als de samenleving hiervoor de 

voorwaarden creëert.  Vanuit onze reguliere werking nemen wij reeds de nodige maatregelen op vlak van 

inkomen, huisvesting, tewerkstelling, onderwijs etc. Naast het versterken van deze reguliere hulpverlening, 

gaan we als lokaal bestuur nog extra werken aan een inclusieve samenleving. Concreet gaan we dit 

bewerkstelligen door een participatiesysteem uit te rollen (cfr. Uitpas), waarbij mensen in armoede 

gestimuleerd gaan worden om te participeren aan vrijetijdsactiviteiten. 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Exploitatie 
Uitgaven 

51.900,00 52.000,00 52.520,00 53.045,20 53.575,63 54.111,39 
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo 

Investeringen 

Financiering 

-51.900,00 -52.000,00 -52.520,00 -53.045,20 -53.575,63 -54.111,39 

Prioritair actieplan: AP000004: De zelfredzaamheid en het sociaal netwerk van 
kwetsbare personen versterken 
De zelfredzaamheid en het sociaal netwerk van kwetsbare personen versterken 

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 

Toelichting: Zelfredzaamheid is het vermogen van mensen om zichzelf te redden op alle levensdomeinen, met zo min 

mogelijk professionele ondersteuning en zorg. Concreet gaan we hieraan werken, door in het centrum van de 

gemeente een vierde lokaal dienstencentrum te bouwen. Wij gaan voorts ook ons mindermobielenvervoer 

herdenken, zodat we hier de continuïteit kunnen waarborgen. Tenslotte zal heel onze werking doordrongen 

zijn door het concept van ‘buurtgerichte zorg’, waarbij we dmv. een kwalitatieve sociale dienstverlening en 

een nauwe samenwerking met verschillende partnerorganisaties en onze inwoners, een zorgzame buurt tot 

stand brengen. 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Exploitatie 
Uitgaven 

2.043.396,00 2.156.195,00 2.137.819,92 2.142.860,61 2.147.951,68 2.153.093,76 
Ontvangsten 2.195.700,00 2.478.570,00 2.487.023,70 2.774.561,96 2.783.185,55 2.783.715,60 

Saldo 152.304,00 322.375,00 349.203,78 631.701,35 635.233,87 630.621,84 

Investeringen 
Uitgaven 

60.000,00 1.000.000,00 9.350.000,00 0,00 0,00 0,00 
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo 

Financiering 
-60.000,00 -1.000.000,00 -9.350.000,00 0,00 0,00 0,00 

2020-2025 

Prioritair actieplan: AP000005: Versterken en faciliteren van een lokaal geïntegreerd 
gezinsbeleid 
Versterken en faciliteren van een lokaal geïntegreerd gezinsbeleid 
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Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 

Toelichting: Met een sterk lokaal geïntegreerd gezinsbeleid, kunnen we het functioneren en welbevinden van gezinnen in 

onze gemeente bevorderen. Dit gaan we concreet bewerkstelligen door oa. een nieuw kinderdagverblijf op de 

wilgenhofsite te bouwen en het lokaal loket kinderopvang uit te werken. Verder gaan we ook sterk inzetten 

op de uitbreiding en werking van het huis van het kind. 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Exploitatie 
Uitgaven 

240.600,00 259.450,00 262.044,50 264.664,94 267.311,59 269.984,71 
Ontvangsten 1.295.970,00 1.260.020,00 1.271.920,00 1.283.939,00 1.296.078,19 1.308.338,77 

Saldo 1.055.370,00 1.000.570,00 1.009.875,50 1.019.274,06 1.028.766,60 1.038.354,06 

Investeringen 
Uitgaven 

213.325,95 810.000,00 860.000,00 0,00 0,00 0,00 
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo 

Financiering 
-213.325,95 -810.000,00 -860.000,00 0,00 0,00 0,00 

Totaal niet-prioritaire actieplannen: 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Exploitatie 
Uitgaven 

3.000,00 15.000,00 15.150,00 15.301,50 15.454,52 15.609,06 
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo 

Investeringen 

Financiering 

-3.000,00 -15.000,00 -15.150,00 -15.301,50 -15.454,52 -15.609,06 

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: Sint-Pieters-Leeuw werkt aan een 
kwaliteitsvolle inrichting van de ruimte 
Sint-Pieters-Leeuw werkt aan een kwaliteitsvolle inrichting van de ruimte en het bewaken van het landelijk karakter van de 

gemeente. 

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 

Toelichting: De openbare ruimte is een belangrijk onderdeel van onze leefomgeving. Bij de inrichting ervan streven we naar een 

gerichte aanpak, waarbij optimaal rekening wordt gehouden met het landelijk karakter in de landelijke kernen en 

andere accenten – onder meer tegeltuintjes - worden gelegd in het eerder verstedelijkt gebied. In alle 

omstandigheden wordt een groene, aangename inrichting beoogd met overal kansen voor een natuurlijke inrichting 

en met beperking van de versnippering van de groene ruimte. Bijzondere aandacht gaat naar de implementering 

van de visie rond de gemeentelijke begraafplaatsen, waarbij we streven naar vergroening en een duurzaam en 

efficiënt beheer. 
Het landelijk en groene karakter van de gemeente wordt bestendigd door het inzetten op natuurontwikkeling en 

nieuwe aanplantingsprojecten, zowel op het eigen terrein als via beheers- en samenwerkingsovereenkomsten. 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Exploitatie 
Uitgaven 

726.912,00 835.273,00 781.005,73 788.066,60 853.449,52 861.032,54 
Ontvangsten 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 

Saldo -723.712,00 -832.073,00 -777.805,73 -784.866,60 -850.249,52 -857.832,54 

Investeringen 
Uitgaven 

5.219.977,21 2.473.030,00 4.782.373,00 5.952.373,00 1.382.373,00 1.157.373,00 
Ontvangsten 0,00 350.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 
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Saldo 

Financiering 
-5.219.977,21 -2.123.030,00 -4.782.373,00 -5.252.373,00 -1.382.373,00 -1.157.373,00 

2020-2025 

Prioritair actieplan: AP000008: water beheersen 
water beheersen 

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 

Toelichting: We maken werk van de finalisering van het hemelwaterplan en zetten een aantal projecten in 

probleemgebieden om in concrete acties op het terrein. We zetten algemeen in op het verhogen van de 

infiltratiegraad, waarbij naast het gebruik van waterdoorlatende materialen en infiltratievoorzieningen op 

het eigen terrein ook onthardingsprojecten worden gerealiseerd. Via erosiemaatregelen worden lokaal 

problemen met afstromend water verminderd en wordt ook daar de infiltratiegraad verhoogd. We stimuleren 

projecten en mogelijkheden om de waterbevoorrading te verzekeren in droge periodes. 
Er wordt voor structureel en duurzaam onderhoud van het waterlopen- en grachtenstelsel gezorgd. 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Exploitatie 
Uitgaven 

5.000,00 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,50 5.203,02 
Ontvangsten 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 

Saldo -1.800,00 -1.800,00 -1.850,00 -1.900,50 -1.951,50 -2.003,02 

Investeringen 
Uitgaven 

120.000,00 285.000,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00 
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo 

Financiering 
-120.000,00 -285.000,00 -185.000,00 -185.000,00 -185.000,00 -185.000,00 

Prioritair actieplan: AP000009: Duurzaam lokaal klimaatbeleid 
Duurzaam lokaal klimaatbeleid 

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 

Toelichting: Het lokaal bestuur Sint-Pieters-Leeuw wil werk maken van een duurzaam en lokaal klimaatbeleid, in de eerste 

plaats door onze eigen uitstoot te verminderen. Hiertoe maken we van een transitie van de gemeentelijke 

vloot naar milieuvriendelijke en klimaatneutrale voertuigen. Ook ondertekenen we de 
burgemeestersconvenant en zetten we die om naar een geactualiseerd lokaal klimaatactieplan. Om de 

mobiliteit van onze medewerkers te verduurzamen onderzoeken we 
de mogelijkheden voor het ter beschikking stellen van elektrische fietsen voor het personeel en indien mogelijk 

implementeren we deze. De gemeentelijke gebouwen maken we energiezuiniger en, waar mogelijk, 

klimaatneutraal. Op straat werken we aan de uitbouw van energiezuinige openbare verlichting tegen 2027. 

We nemen deel aan sensibiliseringsacties of zetten die zelf op, om burgerbetrokkenheid en 

verantwoordelijkheid te creëren. 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Exploitatie 
Uitgaven 

570.912,00 595.773,00 598.195,73 603.428,50 666.965,06 672.683,22 
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo -570.912,00 -595.773,00 -598.195,73 -603.428,50 -666.965,06 -672.683,22 

Investeringen 
Uitgaven 

2.667.635,99 493.030,00 1.607.373,00 1.607.373,00 357.373,00 357.373,00 
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo 

Financiering 
-2.667.635,99 -493.030,00 -1.607.373,00 -1.607.373,00 -357.373,00 -357.373,00 

2020-2025 
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Prioritair actieplan: AP000011: Mobiliteit verbeteren 
Mobiliteit verbeteren 

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 

Toelichting: We maken verder werk van de uitbouw van de wegeninfrastructuur, met aandacht voor de veiligheid van 

alle weggebruikers en de verbetering van de doorstroming. Hierbij worden accenten gelegd op onder meer 

het ontmoedigen van sluipverkeer. Focus ligt daarnaast op de vermindering van het aantal voertuigen, zoals 

vervoer op maat, autodelen en het stimuleren van de mogelijkheden van het openbaar vervoer. Bijzondere 

aandacht wordt besteed aan de parkeerproblematiek in de dichter bevolkte delen van de gemeente. 
Verder wordt het fiets- en wandelwegennetwerk verder uitgebouwd en verbeterd. 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Exploitatie 
Uitgaven 

151.000,00 234.500,00 177.760,00 179.537,60 181.332,96 183.146,30 
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo -151.000,00 -234.500,00 -177.760,00 -179.537,60 -181.332,96 -183.146,30 

Investeringen 
Uitgaven 

2.326.591,22 1.695.000,00 2.990.000,00 4.160.000,00 840.000,00 615.000,00 
Ontvangsten 0,00 350.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 

Saldo 

Financiering 
-2.326.591,22 -1.345.000,00 -2.990.000,00 -3.460.000,00 -840.000,00 -615.000,00 

Totaal niet-prioritaire actieplannen: 

 2020 2021  2022  2023  2024  2025 

Exploitatie 

Investeringen 
Uitgaven 

105.750,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 0,00 
Ontvangsten 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 

Saldo 

Financiering 
-105.750,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: Sint-Pieters-Leeuw investeert in de 
ontplooiing van haar inwoners en verbindt hen. 
Sint-Pieters-Leeuw investeert in de ontplooiing van haar inwoners en verbindt hen. 

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 

Toelichting: We zetten in op het verbinden van de Leeuwenaren door de ondersteuning van de verenigingen en het uitbreiden 

van ons vrijetijdsaanbod. Bij het verbinden staat de taalverwerving ook centraal: voor anderstalige burgers willen 

we voldoende vormings- en oefenkansen Nederlands aanbieden 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Exploitatie 
Uitgaven 

1.272.596,38 1.481.520,00 1.412.415,00 1.410.750,42 1.423.209,14 1.435.792,55 
Ontvangsten 1.209.550,00 1.236.739,50 1.227.659,40 1.239.244,01 1.250.944,43 1.262.761,86 

Saldo -63.046,38 -244.780,50 -184.755,60 -171.506,41 -172.264,71 -173.030,69 

Investeringen 
Uitgaven 

153.308,72 1.280.000,00 5.940.000,00 6.200.000,00 50.000,00 100.000,00 
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 3.990.000,00 0,00 0,00 

Saldo 

Financiering 
-153.308,72 -1.280.000,00 -5.940.000,00 -2.210.000,00 -50.000,00 -100.000,00 

2020-2025 
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Prioritair actieplan: AP000006: Het vrijetijdsaanbod verder uitbouwen en 
ondersteunen 
Het vrijetijdsaanbod verder uitbouwen en ondersteunen 

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 

Toelichting: Het lokaal bestuur investeert in zijn vrijetijdsinfrastructuur. De oude sporthal van het Wildersportcomplex 

wordt afgebroken in 2021, gevolgd door de bouw van de nieuwe sporthal. Inmiddels werd afgestapt van het 

voornemen om een klimmuur te bouwen. Maar er is wel een boulderzaal (= mini klimmuur) voorzien in de 

nieuwe sporthal. In de nieuwbouw is ook een  afhaalbib geïmplementeerd.  Dit is één vb. van het breed 

gebruik van onze infrastructuur.   Tijdens deze legislatuur gaan we ook voor de aanleg van een loopomloop en 

twee padelterreinen.  We verbeteren de voetbalinfrastructuur van Negenmanneke (realisatie 2020) en 

Brucom ( eind 2023). We ontwikkelen een visie op speelterreinen waarbij we inzetten op duurzaamheid, 

spelkwaliteit en bereikbaarheid. Voor de jeugdverenigingen focussen we op de verbetering van de 

jeugdinfrastructuur voor onze jeugdverenigingen. 
Als het landhuis de Viron verbouwd is tot vrijetijdshuis, zullen de bib en de administraties van de 

vrijetijdsdiensten er hun onderkomen vinden (2022). De vrijetijdsdiensten worden omgevormd tot één 

vrijetijdsdienst met het oog op een  transparantere werking voor de gebruikers en een verruimde en tussen de 

betrokken diensten. 
De gemeente zet niet alleen in op nieuwbouw en vernieuwbouw, maar draagt ook zorg voor haar erfgoed. We 

focussen de komende jaren op de herbestemming van 4 kerken en het bewaren van hun erfgoed. We voeren 

ons kapellenplan uit en pakken gefaseerd de grafmonumenten op onze begraafplaatsen aan. 
We willen onze burgers zoveel mogelijk laten proeven van cultuur. Daartoe zetten we in op een wijkgerichte 

werking waarvoor we o.a. een mobiel huis (inzetbaar voor Sociaal Huis en vrijetijd ) zullen aankopen.  Met het 

wijkgericht werken is het onze betrachting om specifieke doelgroepen te betrekken, die we anders niet 

bereiken. 
Om onze gemeente de nodige uitstraling te geven, organiseren we jaarlijks 2 tot 4 grote evenementen ( 
Strapatzen/ Gordel...). We gaan ook thematisch aan de slag (vb.  participeren aan Open Monumentendag/ 

Erfgoeddag...). We blijven de kwaliteit van het aanbod bewaken: niet de kwantiteit, maar de kwaliteit is 

belangrijk, rekening houdend met middelen en personeelsbezetting. 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Exploitatie 
Uitgaven 

847.381,77 987.010,00 912.959,90 906.300,79 913.715,02 921.203,48 
Ontvangsten 113.050,00 124.169,50 101.892,70 102.269,63 102.650,32 103.034,82 

Saldo -734.331,77 -862.840,50 -811.067,20 -804.031,16 -811.064,70 -818.168,66 

Investeringen 
Uitgaven 

153.308,72 1.180.000,00 5.740.000,00 500.000,00 0,00 0,00 
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo 

Financiering 
-153.308,72 -1.180.000,00 -5.740.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 

2020-2025 

Prioritair actieplan: AP000007: Investeren in de leeromgeving en de scholen 
Investeren in de leeromgeving en de scholen 

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 

Toelichting: De komende jaren wil het bestuur volgende infrastructurele aanpassingen realiseren aan de gemeentescholen 

om enerzijds de gemeentelijke schoolgebouwen te moderniseren en te restaureren en anderzijds de capaciteit 

in stand te houden en/of te verhogen 
- renovatie van de gemeentelijke basisschool Wegwijzer 
- nieuwbouw voor de gemeentelijke basisschool ’t Populiertje 
- aanpassen van het hoofdgebouw Kunstacademie en zorgen voor gepast onderkomen filialen. We 

willen in overleg met alle betrokkenen, gemeentelijke diensten, het LOP, alle onderwijsnetten op ons 

grondgebied, en met bijzondere aandacht voor gelijke onderwijskansen voor de kinderen en de 

jongeren in onze gemeente, de pijnpunten voor de groeikansen wegwerken. We werken rond 
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ouderbetrokkenheid- en participatie, kleuterparticipatie, diversiteit, anderstalige nieuwkomers, 

huiswerkbegeleiding, etc.  We hebben op ons grondgebied geen secundaire school.  Onze kinderen 

stromen verplicht door naar secundaire scholen in de buurgemeenten- en steden. Samen met onze 

regiopartners ijveren we voor capaciteitsmiddelen voor de uitbouw van secundair onderwijs op ons 

grondgebied. 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Exploitatie 
Uitgaven 

401.214,61 444.510,00 448.955,10 453.444,63 457.979,07 462.558,87 
Ontvangsten 1.096.500,00 1.077.570,00 1.090.063,20 1.100.913,84 1.111.872,97 1.122.941,69 

Saldo 695.285,39 633.060,00 641.108,10 647.469,21 653.893,90 660.382,82 

Investeringen 
Uitgaven 

0,00 100.000,00 200.000,00 5.700.000,00 50.000,00 100.000,00 
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 3.990.000,00 0,00 0,00 

Saldo 

Financiering 
0,00 -100.000,00 -200.000,00 -1.710.000,00 -50.000,00 -100.000,00 

Totaal niet-prioritaire actieplannen: 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Exploitatie 
Uitgaven 

24.000,00 50.000,00 50.500,00 51.005,00 51.515,05 52.030,20 
Ontvangsten 0,00 35.000,00 35.703,50 36.060,54 36.421,14 36.785,35 

Saldo 

Investeringen 

Financiering 

-24.000,00 -15.000,00 -14.796,50 -14.944,46 -15.093,91 -15.244,85 

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: Sint-Pieters-Leeuw werkt geïntegreerd aan 
de scoiale cohesie, veiligheid en gezondheid 

Sint-Pieters-Leeuw werkt geïntegreerd aan de scoiale cohesie, veiligheid en gezondheid van haar inwoners 

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 

Toelichting: Om dit te bereiken wil het bestuur inzetten op wijkwerking en kernversterking, wonen en lokale economie. 
We zetten in op veiligheid en integrale handhaving. 
De gezondheid en het welzijn van de dieren verdienen bijzondere aandacht. 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Exploitatie 
Uitgaven 

4.113.776,00 4.195.043,37 4.289.606,04 4.386.074,69 4.484.477,35 4.584.841,98 
Ontvangsten 75.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 

Saldo -4.038.776,00 -4.085.043,37 -4.179.606,04 -4.276.074,69 -4.374.477,35 -4.474.841,98 

Investeringen 
Uitgaven 

14.000,00 390.000,00 500.000,00 170.000,00 0,00 0,00 
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo 

Financiering 
-14.000,00 -390.000,00 -500.000,00 -170.000,00 0,00 0,00 

2020-2025 

Prioritair actieplan: AP000012: Veiligheid en integrale handhaving 
Veiligheid en integrale handhaving 

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 
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Toelichting: Een handhavingsdraaiboek wordt uitgewerkt en geïmplementeerd.  Het politiereglement is toe aan 

actualisering en moet worden aangepast. 
Het team gemeenschapswachten wordt versterkt en derhalve uitgebreid. 
Bijkomende en mobiele camerabewaking op gevoelige plaatsen dringt zich op. De politiezone wordt met de 

uitbouw van bijkomende interventieploegen ondersteund. 
We bouwen het LIVC-R zonale werking (Lokale Integrale Veiligheidscel) en de BIN’s (Buurt Informatie Netwerk 

- woonwijken) verder uit en verankeren dit. 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Exploitatie 
Uitgaven 

4.113.776,00 4.195.043,37 4.289.606,04 4.386.074,69 4.484.477,35 4.584.841,98 
Ontvangsten 75.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 

Saldo -4.038.776,00 -4.085.043,37 -4.179.606,04 -4.276.074,69 -4.374.477,35 -4.474.841,98 

Investeringen 
Uitgaven 

14.000,00 390.000,00 500.000,00 170.000,00 0,00 0,00 
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo 

Financiering 
-14.000,00 -390.000,00 -500.000,00 -170.000,00 0,00 0,00 

Geen niet-prioritaire actieplannen Niet-

prioritaire beleidsdoelstellingen: 

- BD000006: Overig beleid 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Exploitatie 
Uitgaven 

37.135.690,54 37.823.013,92 38.224.376,68 38.994.650,28 39.858.805,20 40.441.337,05 
Ontvangsten 46.779.124,82 45.719.067,66 46.342.377,51 47.055.227,94 48.078.033,57 49.048.966,96 

Saldo 9.643.434,28 7.896.053,74 8.118.000,83 8.060.577,66 8.219.228,37 8.607.629,91 

Investeringen 
Uitgaven 

12.209.688,44 4.789.355,84 9.189.110,68 2.897.803,18 3.614.166,16 995.649,98 
Ontvangsten 3.981.651,00 2.648.005,00 1.982.913,00 732.605,00 1.782.605,00 732.605,00 

Saldo -8.228.037,44 -2.141.350,84 -7.206.197,68 -2.165.198,18 -1.831.561,16 -263.044,98 

Financiering 
Uitgaven 

3.279.773,12 3.256.829,07 3.375.509,23 3.968.145,90 4.393.057,58 4.673.891,68 
Ontvangsten 1.524.461,36 4.598.465,69 28.889.400,96 9.889.014,40 3.888.642,59 2.389.251,25 

Saldo -1.755.311,76 1.341.636,62 25.513.891,73 5.920.868,50 -504.414,99 -2.284.640,43 

Geen niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling: 
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2020-2025 

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: extranet raadsleden 
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T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard 

2020-2025 

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 

Journaalvolgnummers: 24663 

Gemeente en OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484) 

algemeen directeur: Walter Vastiau 

 

Pastorijstraat  21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw financieel directeur: Cindy Van Driessche  

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

algemene financiering 
Exploitatie 

Uitgaven 
1.177.425,89 1.085.847,16 1.049.837,83 1.217.884,76 1.207.537,96 1.117.820,60 

Ontvangsten 35.174.737,45 34.188.100,66 34.813.225,62 35.754.918,05 36.765.190,68 37.724.111,53 

Saldo 33.997.311,56 33.102.253,50 33.763.387,79 34.537.033,29 35.557.652,72 36.606.290,93 

Investeringen 
Uitgaven 

669.899,86 390.000,00 510.000,00 135.000,00 1.885.000,00 135.000,00 
Ontvangsten 600.000,00 855.000,00 200.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 

Saldo -69.899,86 465.000,00 -310.000,00 -135.000,00 -835.000,00 -135.000,00 

Financiering 
Uitgaven 

3.104.773,12 3.156.829,07 3.375.509,23 3.968.145,90 4.393.057,58 4.673.891,68 
Ontvangsten 1.497.124,31 4.570.711,88 28.870.461,20 9.869.919,53 3.869.391,06 2.369.841,48 

Saldo -1.607.648,81 1.413.882,81 25.494.951,97 5.901.773,63 -523.666,52 -2.304.050,20 

interne zaken 
Exploitatie 

Uitgaven 
10.900.712,50 11.490.885,13 11.738.896,03 11.920.394,96 12.328.904,26 12.625.736,07 

Ontvangsten 508.160,00 516.645,00 517.663,65 518.438,99 519.324,11 517.684,05 

Saldo -10.392.552,50 -10.974.240,13 -11.221.232,38 -11.401.955,97 -11.809.580,15 -12.108.052,02 

Investeringen 
Uitgaven 1.595.387,87 2.096.250,00 10.041.845,00 3.572.070,00 1.011.910,00 212.260,00 
Ontvangsten 0,00 14.400,00 1.020.308,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo 
Financiering 

-1.595.387,87 -2.081.850,00 -9.021.537,00 -3.572.070,00 -1.011.910,00 -212.260,00 
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burger, welzijn en ondernemen 
Exploitatie 

Uitgaven 
7.336.723,00 7.445.042,37 7.613.726,66 7.844.463,61 8.116.349,10 8.243.798,83 

Ontvangsten 381.230,00 416.350,00 419.150,00 422.180,00 425.240,30 428.331,20 

Saldo -6.955.493,00 -7.028.692,37 -7.194.576,66 -7.422.283,61 -7.691.108,80 -7.815.467,63 

Investeringen 
Uitgaven 

223.946,70 397.305,84 216.718,74 220.186,24 223.709,22 227.288,56 
Ontvangsten 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo -223.946,70 -382.305,84 -216.718,74 -220.186,24 -223.709,22 -227.288,56 

2020-2025 

 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Financiering       

vrije tijd 
Exploitatie 

Uitgaven 
3.209.141,77 3.403.064,00 3.275.398,78 3.308.884,76 3.357.219,25 3.406.418,33 

Ontvangsten 130.610,00 170.249,50 147.776,20 149.611,17 149.454,47 151.306,21 

Saldo -3.078.531,77 -3.232.814,50 -3.127.622,58 -3.159.273,59 -3.207.764,78 -3.255.112,12 

Investeringen 
Uitgaven 

2.018.194,55 952.500,00 4.500.000,00 1.345.000,00 0,00 0,00 
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo -2.018.194,55 -952.500,00 -4.500.000,00 -1.345.000,00 0,00 0,00 

Financiering 
Uitgaven 

175.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ontvangsten 27.337,05 27.753,81 18.939,76 19.094,87 19.251,53 19.409,77 

Saldo -147.662,95 -72.246,19 18.939,76 19.094,87 19.251,53 19.409,77 

grondgebiedzaken 
Exploitatie 

Uitgaven 
6.647.464,00 6.592.517,00 6.588.842,53 6.675.814,91 6.802.290,22 6.922.377,31 

Ontvangsten 2.138.462,00 2.123.312,00 2.115.254,14 1.879.027,15 1.886.009,30 1.892.939,51 

Saldo -4.509.002,00 -4.469.205,00 -4.473.588,39 -4.796.787,76 -4.916.280,92 -5.029.437,80 

Investeringen 
Uitgaven 

12.833.616,25 4.325.030,00 4.832.919,94 4.202.919,94 1.880.919,94 1.583.474,42 
Ontvangsten 1.985.680,00 1.487.634,00 136.634,00 806.634,00 106.634,00 106.634,00 
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Saldo 
Financiering 

-10.847.936,25 -2.837.396,00 -4.696.285,94 -3.396.285,94 -1.774.285,94 -1.476.840,42 

kinderopvang en onderwijs 
Exploitatie 

Uitgaven 
5.778.385,00 5.962.885,00 6.005.923,30 6.050.581,62 6.095.972,84 6.142.109,96 

Ontvangsten 5.176.470,00 5.125.390,00 5.150.653,20 5.173.522,84 5.196.621,16 5.219.950,46 

Saldo -601.915,00 -837.495,00 -855.270,10 -877.058,78 -899.351,68 -922.159,50 

Investeringen 
Uitgaven 

645.957,42 1.061.800,00 1.145.000,00 5.725.000,00 75.000,00 125.000,00 
Ontvangsten 750.000,00 0,00 0,00 3.990.000,00 0,00 0,00 

Saldo 
Financiering 

104.042,58 -1.061.800,00 -1.145.000,00 -1.735.000,00 -75.000,00 -125.000,00 

maatschappelijke dienstverlening 
Exploitatie 

Uitgaven 
4.711.946,00 4.358.620,00 4.399.454,31 4.420.133,58 4.461.821,68 4.504.283,14 

Ontvangsten 1.806.440,00 1.725.280,00 1.728.794,60 1.732.344,35 1.735.929,58 1.731.370,88 

Saldo -2.905.506,00 -2.633.340,00 -2.670.659,71 -2.687.789,23 -2.725.892,10 -2.772.912,26 

Investeringen 
Uitgaven 

35.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020-2025 

 

 2020  2021 2022 2023 2024 2025 

Ontvangsten  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo 
Financiering 

 -35.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ouderenzorg 
Exploitatie 

Uitgaven 

 

6.361.072,76 7.063.634,63 7.093.708,43 7.214.014,54 7.336.865,40 7.462.012,15 
Ontvangsten  6.242.435,37 6.542.270,00 6.549.663,20 6.836.130,36 6.843.672,14 6.851.289,35 

Saldo  -118.637,39 -521.364,63 -544.045,23 -377.884,18 -493.193,26 -610.722,80 

Investeringen 
Uitgaven 

 
605.655,00 1.624.500,00 9.455.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 

Ontvangsten  645.971,00 625.971,00 625.971,00 625.971,00 625.971,00 625.971,00 

Saldo 
Financiering 

 40.316,00 -998.529,00 -8.829.029,00 525.971,00 575.971,00 575.971,00 
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2020-2025 
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T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 

2020-2025 
Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 

Journaalvolgnummers: 24663 

Gemeente en OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484) algemeen directeur: Walter Vastiau 

 Pastorijstraat  21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw financieel directeur: Cindy Van Driessche 

I. Exploitatie-uitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

A. Operationele uitgaven 
1. Goederen en diensten 
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 

a. Politiek personeel 
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur 
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 
f. Andere personeelskosten 
g. Pensioenen 

3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 
4. Toegestane werkingssubsidies 

- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 
- aan de politiezone 
- aan de hulpverleningszone 
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 
- aan besturen van de eredienst 
- aan andere begunstigden 

5. Andere operationele uitgaven 

B. Financiële uitgaven 
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden- aan 

financiële instellingen 
2. Andere financiële uitgaven 

45.073.378,45 46.425.718,13 46.825.458,24 47.483.917,16 48.549.335,72 49.356.935,39 

11.499.091,17 11.796.953,98 11.568.150,93 11.581.074,72 11.799.634,60 11.871.497,73 

25.544.955,00 26.540.564,95 27.038.456,19 27.576.738,08 28.259.338,95 28.818.964,38 

658.370,00 658.370,00 670.787,40 683.445,65 696.349,48 709.503,75 

6.692.827,00 6.897.660,86 7.096.306,38 7.325.920,03 7.693.422,48 7.931.689,42 

14.145.690,10 14.881.454,09 15.168.413,16 15.462.451,26 15.762.649,01 16.068.831,05 

40.264,90 91.200,00 90.303,00 90.306,03 90.309,09 90.312,18 

2.782.000,00 2.782.000,00 2.782.000,00 2.782.000,00 2.782.000,00 2.782.000,00 

1.028.253,00 970.080,00 970.686,25 972.491,91 974.319,23 976.168,52 

197.550,00 259.800,00 259.960,00 260.123,20 260.289,66 260.459,46 

1.662.466,00 1.603.300,00 1.602.380,40 1.602.421,20 1.602.462,42 1.602.504,04 

6.309.616,28 6.435.529,20 6.566.677,52 6.673.784,13 6.837.732,23 7.013.530,54 

245.000,00 234.000,00 234.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 

3.958.526,00 4.026.043,37 4.118.916,04 4.213.677,79 4.310.356,48 4.408.979,92 

1.296.442,00 1.397.289,00 1.439.546,87 1.541.557,84 1.612.069,91 1.675.561,49 

34.794,00 34.794,00 34.869,00 7.650,75 7.727,25 7.804,53 

44.551,28 42.852,83 62.527,86 71.116,60 64.650,13 75.077,36 

730.303,00 700.550,00 676.817,75 619.781,15 622.928,46 626.107,24 

57.250,00 49.370,00 49.793,20 49.899,03 50.167,52 50.438,70 

1.049.492,47 976.777,16 940.329,63 1.168.255,58 1.157.624,99 1.067.621,00 

1.047.445,47 973.577,16 937.108,63 1.165.055,58 1.154.424,99 1.064.421,00 

1.047.445,47 973.577,16 937.108,63 1.165.055,58 1.154.424,99 1.064.421,00 

2.047,00 3.200,00 3.221,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 
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II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

A. Operationele ontvangsten 
1. Ontvangsten uit de werking 
2. Fiscale ontvangsten en boetes 

a. Aanvullende belastingen 
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 

50.040.773,03 49.290.651,70 49.925.623,49 50.951.250,82 52.005.702,63 53.001.677,36 

7.318.159,00 7.758.995,00 7.777.784,45 8.075.049,94 8.091.585,92 8.110.194,28 

25.104.941,04 24.175.605,01 24.401.349,46 24.861.403,71 25.436.884,72 26.054.889,87 

21.594.671,04 20.665.235,01 20.890.979,46 21.350.883,71 21.926.514,72 22.544.519,87 

10.420.000,00 9.999.528,14 10.223.517,57 10.452.524,36 10.686.660,91 10.926.042,11 

10.684.106,39 10.188.571,59 10.179.661,18 10.399.654,30 10.730.000,17 11.097.225,80 

 

II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

- Andere aanvullende belastingen 
b. Andere belastingen en boetes 

3. Werkingssubsidies 
a. Algemene werkingssubsidies 

- Gemeentefonds 
- Andere algemene werkingssubsidies 
- van de Vlaamse overheid 

b. Specifieke werkingssubsidies 
- van de federale overheid 
- van de Vlaamse overheid 
- van andere entiteiten 

4. Recuperatie individuele hulpverlening 
5. Andere operationele ontvangsten 

B. Financiële ontvangsten 

490.564,65 477.135,28 487.800,71 498.705,05 509.853,64 521.251,96 

3.510.270,00 3.510.370,00 3.510.370,00 3.510.520,00 3.510.370,00 3.510.370,00 

16.680.053,99 16.440.957,69 16.837.189,09 17.340.119,47 17.793.844,79 18.150.244,99 

9.653.563,62 9.637.587,69 10.037.271,19 10.520.458,19 10.954.242,69 11.295.502,69 

7.685.086,69 7.920.224,69 8.163.580,69 8.415.472,69 8.676.198,69 8.946.331,69 

1.968.476,93 1.717.363,00 1.873.690,50 2.104.985,50 2.278.044,00 2.349.171,00 

1.968.476,93 1.717.363,00 1.873.690,50 2.104.985,50 2.278.044,00 2.349.171,00 

7.026.490,37 6.803.370,00 6.799.917,90 6.819.661,28 6.839.602,10 6.854.742,30 

1.586.350,00 1.540.220,00 1.542.967,20 1.545.741,87 1.548.544,29 1.546.374,73 

5.418.640,37 5.263.150,00 5.256.950,70 5.273.919,41 5.291.057,81 5.308.367,57 

21.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

106.200,00 106.920,00 107.647,20 108.381,68 109.123,48 106.692,92 

831.419,00 808.174,00 801.653,29 566.296,02 574.263,72 579.655,30 

1.517.771,79 1.516.945,46 1.516.557,12 1.514.922,09 1.515.739,11 1.515.305,83 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

III. Exploitatiesaldo 5.435.673,90 3.405.101,87 3.676.392,74 3.814.000,17 3.814.481,03 4.092.426,80 

I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

A. Investeringen in financiële vaste activa 
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 

B. Investeringen in materiële vaste activa 
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 

980.610,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

980.610,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

15.977.558,11 9.188.930,00 25.343.523,00 14.463.173,00 4.464.873,00 1.794.373,00 

15.977.558,11 9.188.930,00 25.343.523,00 14.463.173,00 4.464.873,00 1.794.373,00 
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a. Terreinen en gebouwen 
b. Wegen en andere infrastructuur 
c. Roerende goederen 
d. Leasing en soortgelijke rechten 

C. Investeringen in immateriële vaste activa 

D. Toegestane investeringssubsidies 
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 
- aan de hulpverleningszone 
- aan besturen van de eredienst 

2.195.749,46 4.029.100,00 19.197.150,00 8.751.800,00 2.575.500,00 160.000,00 

8.918.689,64 2.700.000,00 3.990.000,00 3.465.000,00 1.315.000,00 1.090.000,00 

3.343.285,01 2.191.800,00 1.799.000,00 1.889.000,00 217.000,00 187.000,00 

1.519.834,00 268.030,00 357.373,00 357.373,00 357.373,00 357.373,00 

1.412.042,84 1.404.950,00 1.387.616,94 530.816,94 326.956,94 200.361,42 

257.446,70 257.505,84 3.969.343,74 305.186,24 333.709,22 337.288,56 

0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 

209.946,70 213.305,84 216.718,74 220.186,24 223.709,22 227.288,56 

47.500,00 44.200,00 252.625,00 85.000,00 110.000,00 110.000,00 

II. Investeringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

A. Verkoop van financiële vaste activa 
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 

B. Verkoop van materiële vaste activa 
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 

a. Terreinen en gebouwen 
b. Wegen en andere infrastructuur 

81.634,00 81.634,00 81.634,00 81.634,00 81.634,00 81.634,00 

81.634,00 81.634,00 81.634,00 81.634,00 81.634,00 81.634,00 

1.906.147,00 795.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 

1.306.147,00 545.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 545.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 

1.306.147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

II. Investeringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2. Andere materiële vaste activa 
a. Onroerende goederen 

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 
- van de Vlaamse overheid 
- van andere entiteiten 

600.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

600.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.993.870,00 2.121.371,00 1.701.279,00 5.340.971,00 1.700.971,00 650.971,00 

645.971,00 625.971,00 625.971,00 625.971,00 625.971,00 625.971,00 

1.347.899,00 1.495.400,00 1.075.308,00 4.715.000,00 1.075.000,00 25.000,00 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

III. Investeringssaldo -14.646.006,65 -7.854.380,84 -28.718.570,68 -9.877.571,18 -3.343.934,16 -1.600.417,98 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Saldo exploitatie en investeringen -9.210.332,75 -4.449.278,97 -25.042.177,94 -6.063.571,01 470.546,87 2.492.008,82 

I. Financieringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

A. Vereffening van financiële schulden 3.104.773,12 3.156.829,07 3.375.509,23 3.968.145,90 4.393.057,58 4.673.891,68 
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1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 

C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 
1. Toegestane leningen 

- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 

3.104.773,12 3.156.829,07 3.375.509,23 3.968.145,90 4.393.057,58 4.673.891,68 

175.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

175.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

175.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Financieringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

A. Aangaan van financiële schulden 
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 

C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 
1. Terugvordering van toegestane leningen 

a. Periodieke terugvorderingen 

1.484.834,00 4.558.030,00 28.857.373,00 9.857.373,00 3.857.373,00 2.357.373,00 

0,00 4.290.000,00 28.500.000,00 9.500.000,00 3.500.000,00 2.000.000,00 

1.484.834,00 268.030,00 357.373,00 357.373,00 357.373,00 357.373,00 

39.627,36 40.435,69 32.027,96 31.641,40 31.269,59 31.878,25 

39.627,36 40.435,69 32.027,96 31.641,40 31.269,59 31.878,25 

39.627,36 40.435,69 32.027,96 31.641,40 31.269,59 31.878,25 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

III. Financieringssaldo -1.755.311,76 1.341.636,62 25.513.891,73 5.920.868,50 -504.414,99 -2.284.640,43 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Budgettair resultaat van het boekjaar -10.965.644,51 -3.107.642,35 471.713,79 -142.702,51 -33.868,12 207.368,39 
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AP000007: Investeren in de leeromgeving en de scholen 

 Reeds gerealiseerd    Nog te realiseren   Totaal 

Voor MJP In MJP  Voor MJP  In MJP Na MJP   

I. UITGAVEN 0,00  0,00  0,00 6.150.000,00  0,00 6.150.000,00 

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00  0,00  0,00 5.700.000,00  0,00 5.700.000,00 

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00  0,00  0,00 5.700.000,00  0,00 5.700.000,00 

a. Terreinen en gebouwen      5.700.000,00   5.700.000,00 

C. Investeringen in immateriële vaste activa      450.000,00   450.000,00 

II. ONTVANGSTEN 0,00  0,00  0,00 3.990.000,00  0,00 3.990.000,00 

D. Investeringssubsidies en -schenkingen      3.990.000,00   3.990.000,00 

11: Cameraplan 

AP000012: Veiligheid en integrale handhaving 

 Reeds gerealiseerd    Nog te realiseren   Totaal 

Voor MJP In MJP  Voor MJP  In MJP Na MJP   

I. UITGAVEN 0,00  0,00  0,00 574.000,00  0,00 574.000,00 

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00  0,00  0,00 154.000,00  0,00 154.000,00 

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00  0,00  0,00 154.000,00  0,00 154.000,00 

c. Roerende goederen      154.000,00   154.000,00 

C. Investeringen in immateriële vaste activa      420.000,00   420.000,00 

12: Verledding 

AP000009: Duurzaam lokaal klimaatbeleid 

 Reeds gerealiseerd    Nog te realiseren   Totaal 

T3: Investeringsproject 

2020-2025 

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 

Journaalvolgnummers: 24663 

Gemeente en OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484) algemeen directeur: Walter Vastiau 

Pastorijstraat  21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw financieel directeur: Cindy Van Driessche 

10:  uitbreiden en verbeteren van de schoolinfrastructuur 
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Voor MJP In MJP  Voor MJP  In MJP Na MJP   

I. UITGAVEN 0,00  0,00  0,00 4.306.966,00  0,00 4.306.966,00 

A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00  0,00  0,00 979.610,00  0,00 979.610,00 

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten      979.610,00   979.610,00 

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00  0,00  0,00 3.327.356,00  0,00 3.327.356,00 

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00  0,00  0,00 3.327.356,00  0,00 3.327.356,00 

b. Wegen en andere infrastructuur      145.000,00   145.000,00 

d. Leasing en soortgelijke rechten      3.182.356,00   3.182.356,00 

13: WIFI 4 EU 

AP000002: inzetten op digitalisatie 

 Reeds gerealiseerd    Nog te realiseren   Totaal 

Voor MJP In MJP  Voor MJP  In MJP Na MJP   

I. UITGAVEN 0,00  0,00  0,00 100.000,00  0,00 100.000,00 

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00  0,00  0,00 100.000,00  0,00 100.000,00 

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00  0,00  0,00 100.000,00  0,00 100.000,00 

c. Roerende goederen      100.000,00   100.000,00 

14: energiezuiniger en klimaatneutraal maken van gemeentelijke gebouwen 

AP000009: Duurzaam lokaal klimaatbeleid 

 Reeds gerealiseerd    Nog te realiseren   Totaal 

Voor MJP In MJP  Voor MJP  In MJP Na MJP   

I. UITGAVEN 0,00  0,00  0,00 225.000,00  0,00 225.000,00 

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00  0,00  0,00 225.000,00  0,00 225.000,00 

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00  0,00  0,00 225.000,00  0,00 225.000,00 

a. Terreinen en gebouwen      90.000,00   90.000,00 

c. Roerende goederen      135.000,00   135.000,00 

15: aanpassen mobiliteit en omgeving 

AP000011: Mobiliteit verbeteren 

 Reeds gerealiseerd    Nog te realiseren   Totaal 

Voor MJP In MJP  Voor MJP  In MJP Na MJP   

I. UITGAVEN 0,00  0,00  0,00 250.000,00  0,00 250.000,00 

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00  0,00  0,00 225.000,00  0,00 225.000,00 
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1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00  0,00  0,00 225.000,00  0,00 225.000,00 

b. Wegen en andere infrastructuur      225.000,00   225.000,00 

C. Investeringen in immateriële vaste activa      25.000,00   25.000,00 

2: uitbreiden en verbeteren infrastructuur voor ouderen 

AP000004: De zelfredzaamheid en het sociaal netwerk van kwetsbare personen versterken 

 Reeds gerealiseerd    Nog te realiseren   Totaal 

Voor MJP In MJP  Voor MJP  In MJP Na MJP   

I. UITGAVEN 0,00  0,00  0,00 10.410.000,00  0,00 10.410.000,00 

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00  0,00  0,00 10.350.000,00  0,00 10.350.000,00 

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00  0,00  0,00 10.350.000,00  0,00 10.350.000,00 

a. Terreinen en gebouwen      10.350.000,00   10.350.000,00 

C. Investeringen in immateriële vaste activa      60.000,00   60.000,00 

3: uitbreiden kinderopvang door bouw van een nieuw kinderdagverblijf 

AP000005: Versterken en faciliteren van een lokaal geïntegreerd gezinsbeleid 

 Reeds gerealiseerd    Nog te realiseren   Totaal 

Voor MJP In MJP  Voor MJP  In MJP Na MJP   

I. UITGAVEN 0,00  0,00  0,00 1.880.000,00  0,00 1.880.000,00 

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00  0,00  0,00 1.670.000,00  0,00 1.670.000,00 

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00  0,00  0,00 1.670.000,00  0,00 1.670.000,00 

a. Terreinen en gebouwen      1.620.000,00   1.620.000,00 

c. Roerende goederen      50.000,00   50.000,00 

C. Investeringen in immateriële vaste activa      210.000,00   210.000,00 

4: erosiebeheer 

AP000008: water beheersen 

 Reeds gerealiseerd    Nog te realiseren   Totaal 

Voor MJP In MJP  Voor MJP  In MJP Na MJP   

I. UITGAVEN 0,00  0,00  0,00 1.145.000,00  0,00 1.145.000,00 

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00  0,00  0,00 1.145.000,00  0,00 1.145.000,00 

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00  0,00  0,00 1.145.000,00  0,00 1.145.000,00 

a. Terreinen en gebouwen      775.000,00   775.000,00 

b. Wegen en andere infrastructuur      370.000,00   370.000,00 
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6: uitbreiding en vernieuwing van de fietspaden 

AP000011: Mobiliteit verbeteren 

 Reeds gerealiseerd    Nog te realiseren   Totaal 

Voor MJP In MJP  Voor MJP  In MJP Na MJP   

I. UITGAVEN 0,00  0,00  0,00 700.000,00  0,00 700.000,00 

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00  0,00  0,00 700.000,00  0,00 700.000,00 

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00  0,00  0,00 700.000,00  0,00 700.000,00 

b. Wegen en andere infrastructuur      700.000,00   700.000,00 

7: project rond zwaar vervoer 

AP000011: Mobiliteit verbeteren 

 Reeds gerealiseerd    Nog te realiseren   Totaal 

Voor MJP In MJP  Voor MJP  In MJP Na MJP   

I. UITGAVEN 0,00  0,00  0,00 15.000,00  0,00 15.000,00 

C. Investeringen in immateriële vaste activa      15.000,00   15.000,00 

8: bouw en ontwikkeling van een eigentijds centrum met centralisatie van de vrijetijdsdiensten 

AP000006: Het vrijetijdsaanbod verder uitbouwen en ondersteunen 

 Reeds gerealiseerd    Nog te realiseren   Totaal 

Voor MJP In MJP  Voor MJP  In MJP Na MJP   

I. UITGAVEN 0,00  0,00  0,00 6.715.000,00  0,00 6.715.000,00 

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00  0,00  0,00 6.515.000,00  0,00 6.515.000,00 

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00  0,00  0,00 6.515.000,00  0,00 6.515.000,00 

a. Terreinen en gebouwen      5.570.000,00   5.570.000,00 

c. Roerende goederen      945.000,00   945.000,00 

C. Investeringen in immateriële vaste activa      200.000,00   200.000,00 

9: Uitbreiden en verbeteren sportinfrastructuur 

AP000006: Het vrijetijdsaanbod verder uitbouwen en ondersteunen 

 Reeds gerealiseerd    Nog te realiseren   Totaal 

Voor MJP In MJP  Voor MJP  In MJP Na MJP   

I. UITGAVEN 0,00  0,00  0,00 445.000,00  0,00 445.000,00 

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00  0,00  0,00 445.000,00  0,00 445.000,00 
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1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00  0,00  0,00 445.000,00  0,00 445.000,00 

c. Roerende goederen      445.000,00   445.000,00 
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T4: Evolutie van de financiële schulden  

2020-2025 

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 

Journaalvolgnummers: 24663 

Gemeente en OCMW Sint-Pieters-Leeuw (0207.513.484) 

algemeen directeur: Walter Vastiau 

 

Pastorijstraat  21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw financieel directeur: Cindy Van Driessche  

Financiële schulden op 31 december 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

A. Financiële schulden op lange termijn 27.152.213,72 28.334.734,49 53.223.961,59 58.688.277,01 57.871.758,33 56.029.131,33 

1. Financiële schulden op 1 januari 29.254.816,84 27.152.213,72 28.334.734,49 53.223.961,59 58.688.277,01 57.871.758,33 

2. Nieuwe leningen 1.484.834,00 4.558.030,00 28.857.373,00 9.857.373,00 3.857.373,00 2.357.373,00 

4. Overboekingen -3.587.437,12 -3.375.509,23 -3.968.145,90 -4.393.057,58 -4.673.891,68 -4.200.000,00 

B. Financiële schulden op lange termijn die 
binnen het jaar vervallen 

3.472.658,12 3.691.338,28 4.283.974,95 4.708.886,63 4.989.720,73 4.515.829,05 

1. Financiële schulden op 1 januari 2.989.994,12 3.472.658,12 3.691.338,28 4.283.974,95 4.708.886,63 4.989.720,73 

2. Aflossingen -3.104.773,12 -3.156.829,07 -3.375.509,23 -3.968.145,90 -4.393.057,58 -4.673.891,68 

3. Overboekingen 3.587.437,12 3.375.509,23 3.968.145,90 4.393.057,58 4.673.891,68 4.200.000,00 

Totaal financiële schulden 30.624.871,84 32.026.072,77 57.507.936,54 63.397.163,64 62.861.479,06 60.544.960,38 

MEERJARENPLAN HERZIENING 1 BEGINKREDIET 2021 : Evolutie van de financiële schulden  



 

 

Financiële risico’s   
De uitdagingen waarmee een lokaal bestuur zich geconfronteerd ziet, zijn legio. De snelheid waarmee 

de wereld waarin we als lokaal bestuur functioneren wijzigt bovendien aan een hoog tempo. Zoals de 

hoger geciteerde uitspraak van Jan Rotmans stelt, is het niet de wereld die verandert, maar eerder 

een verandering van wereld.  

De lokale financiën staan onder druk. De burger stelt terecht hoge verwachtingen in zijn lokaal 

bestuur. Zowel de federale als Vlaamse overheid dragen steeds nieuwe en bijkomende taken op aan 

de lokale besturen, helaas niet altijd met de daar bijhorende financiële middelen.   

Risco’s inzake het schuldbeheer:   
Het rente-  en aflossingsrisico van bestaande leningen is vrij beperkt. De portefeuille bestaande 

leningen is verdeeld tussen vaste en vlottende rentevoeten. Voor de vlottende rentevoeten is er door 

de huidige financiële context van lage rentes geen risico op hogere lasten.   

Voor toekomstige leningen bestaat uiteraard het risico dat de financiële markten terug aantrekken en 

de marktrente terug zou stijgen waardoor de impact van nieuwe leningen zwaarder zou kunnen 

doorwegen dan geraamd. Gelet op de huidige economische en financiële prognoses is dat echter niet 

onmiddellijk de verwachting.   

Risico’s inzake het thesauriebeheer  
De aanhoudende lage rente op de financiële markten zorgt ervoor dat na de eerste grootbanken, nu 

ongeveer alle financiële instellingen negatieve rentes aanrekenen voor de tegoeden op hun 

rekeningen. Er werd reeds aangekondigd dat het beleid hieromtrent in 2021 nog zal verstrengen. Het 

zal bijna onmogelijk worden om de negatieve rentes nog te vermijden. Afhankelijk van de tegoeden 

op de rekeningen en de strafrente die men hiervoor aanrekent, kan dit bedrag ongewild toch 

oplopen.   

Het alternatief om deze te ontlopen is de liquiditeiten beleggen maar dat is enkel rendabel indien 

men kan beleggen op lange termijn ( + 5 jaar). Deze tijdshorizon is dan weer niet passend met het 

vooropgestelde investeringsplan van het bestuur.  

Risico’s betreffende de exploitatie ontvangsten en uitgaven  
Het is duidelijk dat de Corona-pandemie in 2020 gezorgd heeft voor een volledige herschikking in de 

exploitatie. Enerzijds minder-ontvangsten ( belastingreglementen werden tijdelijk opgeschort, extra 

vrijstellingen, minder ontvangsten uit eigen prestaties zoals verhuur van zalen of materiaal, extra 

subsidies ter ondersteuning van diverse groepen). Anderzijds waren er meer uitgaven door het 

geheel van onvoorziene uitgaven ter bescherming tegen Corona. Een aantal uitgaven daarentegen 

zullen ook niet gerealiseerd worden omdat de geplande acties in het kader van de 

beleidsdoelstellingen niet uitgevoerd konden worden.   

Deze pandemie zal ook in 2021 en verder nog impact hebben op onze uitgaven en ontvangsten in de 

exploitatie. Tijdens het opstellen van het budget (september) hadden we nog te maken met betere 

coronacijfers en het budget werd dan ook opgesteld in een normaal formaat ( geen corona) maar 

met een extra budget voor corona-uitgaven. Het is nu tijdens het opstellen van deze tekst al lang  



 

 

duidelijk dat 2021 niet normaal zal starten. De exacte impact op de exploitatie is op dit moment 

totaal niet in te schatten.   

Daarenboven zal de impact nog lang voelbaar zijn zoals bijvoorbeeld in de personenbelasting waar de 

ontvangsten lager zullen kunnen uitvallen door een stijgende (tijdelijke) werkloosheid, stijging van 

het aantal faillissementen,…  Deze impact komt bovenop de impact van de Tax shift. Mogelijks komen 

er nog extra kosten naar de gemeenten waarvan we vandaag nog niets weten of de impact nog niet 

kunnen ramen ( vb. extra vergoeding voor het zorgpersoneel, zal deze rekening finaal niet deels 

doorgeschoven worden naar de lokale besturen?).   

  

In de exploitaie-ontvangsten staan de dividenden onder druk. Deze werden bij gebrek aan recente 

cijfers behouden op het niveau dat ons vorig jaar werd meegedeeld, zonder indexering naar de 

toekomst. Het risico bestaat echter dat de intercommunales de eerst beloofde dividendramingen in 

de toekomst mogelijk niet gerealiseerd kunnen worden.   

De vooruitzichten werden opgemaakt onder voorbehoud van verdere evoluties in de  

tariefmethodologie van de VREG en beslissingen van de raad van bestuur. Op 13 augustus 2020 heeft 

de VREG de tariefmethodologie gepubliceerd voor de distributie van elektriciteit en aardgas 

gedurende de periode 2021-2024, deze zouden kunnen leiden tot een significante daling van de 

gereguleerde winst  

Risico’s betreffende verbonden partijen:  
  

Als gemeente die deel uitmaakt van de Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West merken wij dat de 

toelage aan de hulpverleningszone en vooral de stijging doorheen de jaren, zwaar doorweegt ( 

stijging van 3% en meer) en dit zonder dat we zelf veel impact hierop hebben. Door de structuur en 

de vele deelnemende gemeenten voelt niemand zich geroepen, sterk genoeg om de vinger aan de 

pols te houden voor de voorgestelde budgetten waardoor wij als deelnemende gemeente die extra 

toelagen maar steeds moeten blijven voorzien.   

  

Ander risico’s:  
  

In de investeringsontvangsten zijn een aantal verkopen van onroerende goederen opgenomen. Het 

risico bestaat steeds dat de verkopen zich niet kunnen realiseren aan de minimumschatting die wij 

ontvangen hebben; Aangezien deze panden momenteel leeg staan is het noodzakelijk werk te maken 

van deze verkopen om extra onderhoudskosten aan deze panden te vermijden of 

waardeverminderingen door leegstand.   



 

 

Grondslagen en assumpties voor de opmaak van de financiële nota van de aanpassing van het 

meerjarenplan 2020-2025 ( versie GR 12/2020)  
  

Omdat de raadsleden de inhoud van de financiële nota van het meerjarenplan goed 

zouden kunnen beoordelen, moeten ze weten welke uitgangspunten het bestuur gebruikt 

om de ontvangsten en de uitgaven te ramen. Daarom bepaalt de regelgeving dat de 

toelichting een beschrijving moet bevatten van de grondslagen en assumpties die het 

bestuur gekozen heeft voor de opmaak van het beleidsrapport (artikel 3, 4e lid van het 

ministerieel besluit BBC van 21 juni 2018).  

Hieronder vindt u een samenvatting van onze hypotheses voor de belangrijkste uitgaven en 

ontvangsten.   

Exploitatie-uitgaven  
  

A1: goederen en diensten  
    

Jaar  Bedrag / assumptie  

2021  Opgegeven bedragen door diensten i.f.v. benodigdheden (geplande 

acties, historische cijfers,….).   

2022-2025  Jaarlijkse indexatie van 1 %  
  

Een jaarlijkse stijging van 1% van de kosten is verantwoord en beantwoordt aan de historische 

groeicijfers.   
  

A2: bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen  
  

Jaar  Bedrag / assumptie  

2021  Op basis van de actuele personeelsinvulling; rekening houdend met de 

reële inschaling, anciënniteit, prestatiebreuken, statuut ,….   

2022-2025  Jaarlijkse indexatie van 2 % van de indexeerbare bedrage.  
  

De stijging van 2% is realistisch om de indexaanpassingen en eventuele schaalaanpassingen 

te dekken. Een eventuele indexaanpassing gebeurt immers niet exact om de 12 maanden 

waardoor in realiteit er doorgaans geen 6 keer een aanpassing is van +2%. Historisch worden 

de personeelskosten voor 95% gerealiseerd wat ook nog zeker marge geeft voor deze 

kostenrubriek.   
  

Voor de responsabiliseringsbijdrage werd uiteraard rekening gehouden met de opgegeven 

ramingen via de PDOS ( versie 29/10/2020)  
  

   
gemeente  OCMW  

2020  69.117,00  174.053,00  

2021  92.046,00  220.289,00  

2022  118.560,00  260.714,00  

2023  138.468,00  336.079,00  



 

 

2024  212.815,00  492.207,00  

2025  249.467,00  554.054,00  

   
  

  

A4. Toegestane werkingssubsidies  
  

AGB: i.f.v. meerjarenplan 2020-2025  
Politiezone: i.f.v. aangevraagde cijfers voor 2020; nadien een stijging van 3%  
Hulpverleningszone: i.f.v. aangevraagde cijfers voor 2020; nadien een stijging van 3%  

Besturen van de eredienst: i.f.v. hun meerjarenplannen; goedgekeurd door de GR van 

oktober 2020.  
Aan andere begunstigden: i.f.v. de gekende subsidiereglementen   
  

A5. Financiële uitgaven  
  

Rente verbonden aan schulden:  
- Enerzijds i.f.v. de tabellen aangeleverd door de kredietinstellingen voor de 

bestaande leningen  
- Anderzijds de berekende impact van de nieuwe leningen i.f.v. de geplande 

investeringen. Ramingen gemaakt aan rentepercentage van 1,0%; leningen op 20 

jaar.   
  

Exploitatie-ontvangsten  
  

A1:Ontvangsten uit de werking:  
  

Jaar  Bedrag / assumptie  

2021  Opgegeven bedragen door diensten i.f.v. benodigdheden (geplande 

acties, historische cijfers,….).   
Voor het ocmw-gedeelte specifiek werd vanaf 2023 rekening gehouden 

met de in gebruik name van de extra assistentiewoningen, aan de dagprijs 

van 25,50 € / dag, cfr. het huidige reglement. Deze opbrengsten werden 

niet verder geïndexeerd.   

2022-2025  Jaarlijkse indexatie van 1 %  
  

A2a: aanvullende belastingen   
  

- Opcentiemen onroerende voorheffing  
  

Jaar   Bedrag / assumptie  

2021   Schrijven van de Vlaamse overheid   

  
-  

  
Aanvullende belasting op de personenbelasting   

Jaar   Bedrag / assumptie  



 

 

2020-

2025 
  Schrijven van de FOD financiën   

  

- Andere aanvullende belastingen  
  

Jaar  Bedrag / assumptie  

2021  Schrijven van de Vlaamse overheid   

2022-2025  Jaarlijkse indexatie van 1,5 %  
  

A2b: andere belastingen en boetes  
  

Jaar  Bedrag / assumptie  

2020-2025  Raming i.f.v. de belastingreglementen en de voorgestelde wijzigingen.   
geen indexatie voor de komende jaren omdat de tarieven niet geïndexeerd 

worden in het reglement.  
36 / 

5

7 



 

 

UITGAVEN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA 2025 

Volstorting aandelen De Lijn 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00  

erelonen oud gemeentehuis Vlezenbeek 30 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

erelonen gemeentehuis / landhuis Deviron 22 122,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

uitvoeren 7 trajectcontroles 0,00 250 000,00 500 000,00 170 000,00 0,00 0,00  

Verkeersonderzoek  vrachtwagenproblematiek Quares 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

erelonen vernieuwen fietspad postweg 40 000,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00 200 000,00 

erelonen verbeteren Groot-Bijgaardenstraat 0,00 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

erelonen fietspad Galgstraat-Pepingensesteenweg 209 544,42 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Erelonen - wegenis Van Cotthemstraat ea 0,00 30 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00  

Erelonen Vagevuurstraat 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

erelonen - wegenis Vanhouchestraat ( werken na 2025) 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

studie heraanleg openbaar domein Kapelleveld 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00  

erelonen haalbaarheidsstudie/ontwerp  Pastorijstraat incl. rotonde  0,00 65 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 50 000,00 

erelonen - aanleg fietssnelweg F20 - kanaalroute 10 751,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

studie maatregelen kruispunt N282 (Lenniksebaan/Pedestraat) 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

erelonen verbeteren Kreperlaan 34 293,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

erelonen Broekweg, hengststraat en fleurusstraat 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

erelonen Bergensesteenweg - incl. aansluiting Redevco 110 000,00 0,00 20 546,94 20 546,94 20 546,94 3 101,42 120 257,75 

erelonen Fabriekstraat 164 886,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

mobiliteitsplan 56 875,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

erelonen collector Zuunbeek fase 2 en 3 130 446,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Kredieten voor opstellen RUP's 86 431,00 130 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00  

archeologisch onderzoek Rink 7 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

erelonen voetbalinfrastructuur 12 071,35 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Erelonen herbestemming kerk Ruisbroek 10 000,00 66 550,00 121 000,00 66 550,00 88 330,00 7 260,00  



 

 

Erelonen herbestemming kerk Oudenaken 0,00 48 400,00 81 070,00 38 720,00 58 080,00 5 000,00  

erelonen St. Pieters- en Pauluskerk - fase III 0,00 10 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00  

studie mbt herbestemming kerken 15 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

erelonen St. Pieters- en Pauluskerk - fase IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 

erelonen populiertje 0,00 100 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00  

erelonen school wegwijzer 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 100 000,00 150 000,00 

erelonen onderwijsgebouwen 15 779,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Architect kinderdagverblijf centrum 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

UITGAVEN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA 2025 

erelonen beheersplannen kerkhoven 122 251,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Ak landbouwgrond - herinrichting 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 

aankoop perceel grond J. Vanderstraetenstraat ifv 

natuurontwikkeling 105 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

AK gronden Ruysbroekveld en andere onthardingsprojecten 0,00 235 000,00 135 000,00 135 000,00 135 000,00 135 000,00 
 

aankopen grond voor innemingen 107 020,70 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00  

AK ondergrondse parkeergarages ACV-site 0,00 0,00 0,00 0,00 1 750 000,00 0,00  

renovatiewerken woning in leegstand 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

VSC verwarmingsketel en  branddetectie 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

gevelrenovatie A. Quintusstraat 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

veiligheidsverlichting div. gebouwen 17 532,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

aanpassing elektriciteitsinstallaties nav keuring 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Brabantpoort 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

vernieuwen voetbalinfrastructuur Vlezenbeek 423 861,82 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Kerk 9-manneke 0,00 0,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00  

pastorie Vlezenbeek 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

restauratie St. Pieters- en Pauluskerk - fase V 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 



 

 

restauratie St. Pieters- en Pauluskerk - fase III 0,00 0,00 1 350 000,00 0,00 0,00 0,00  

verbouwingen den Top 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Boomhut 11 436,07 10 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00  

School Populiertje* ( ook inkomsten) 0,00 0,00 0,00 5 700 000,00 0,00 0,00  

Renovatie wachthuisje kerkhof Vlezenbeek 50 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

verbouwing gemeentehuis 8 191,99 0,00 1 250 000,00 1 250 000,00 0,00 0,00  

brabantpoort ( dak , silo's, poorten) 220 000,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Oud gemeentehuis Rink 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00  

Bouw kinderdagverblijf; buitenaanleg + parking 0,00 810 000,00 810 000,00 0,00 0,00 0,00  

Afdak kleuterafdeling Den Top 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Wegwijzer ramen (aula) 3 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

kunstacademie : nieuwe stookketel + WC's 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

De viron ( incl. omgevingsaanleg) 50 000,00 500 000,00 4 400 000,00 0,00 0,00 0,00  

Verbouwen kerk Ruisbroek (incl. buitenaanleg) 0,00 12 100,00 1 107 150,00 401 300,00 0,00 0,00 500 000,00 

Verbouwen kerk Oudenaken 0,00 0,00 10 000,00 665 500,00 665 500,00 0,00  

Herstelling wachthuisje kerkhof Ruisbroek 44 806,27 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

oud gemeentehuis Vlezenbeek 449 149,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

UITGAVEN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA 2025 

vernieuwen fietspad galgstaat- pepingensestwg-europalaan - fase 2 1 817 046,80 0,00 1 450 000,00 1 450 000,00 0,00 0,00 
 

wegenis postweg** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 

aanleg bgstweg - aansluiting redevco + herinrichting 0,00 0,00 265 000,00 265 000,00 265 000,00 40 000,00 1 551 000,00 

heraanleg Groot-Bijgaardenstraat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 

wegenwerken Fabriekstraat 2 070 229,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

wegenis Van Cotthemstraat ea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700 000,00 

wegenis Broekweg, Hengststraat, Fleurusstraat 0,00 0,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00  

fietspaden Vagevuurstraat 0,00 0,00  700 000,00 0,00 0,00  



 

 

wegenis Pastorijstraat incl. rotonde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250 000,00 

asfalteringsplan 200 000,00 650 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00  

onderhoudswerken wegen 355 242,44 600 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00  

aanleg fietssnelweg F20 kanaalroute 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

wegenis Kerkstraat 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

buitengewone onderhoudswerken 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

wegenis Kreperlaan 1 071 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Aanleg drie fonteinenbrug en ontsluitingswegen fase 1 - fietspad 1 933 715,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

voetpadenplan 20 000,00 750 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00  

openbare verlichting - drie fonteinenbrug 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

openbare verlichting - fietssnelweg F20 kanaalroute 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

openbare verlichting - LED 333 411,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

openbare verlichting 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

kunstwerk kerkhof Vlezenbeek 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

inrichtingswerken groene verbindingen 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Eerste ingrepen op begraafplaatsen i.f.v. ontwerpplan 6 000,00 650 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00  

werken connectiviteit Eandis 44 037,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

collector Zuunbeek fase 2 & 3 342 821,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

uitvoeren erosiebestrijdingsplan 120 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00  

onderhoud nutsleidingen 45 184,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Inrichting Deviron 0,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00  

aankoop 2 Q-LED outdoor schermen voor  gemeentelijke 

communicatie 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

industriele reinigingsmachine openbaar domein 36 481,50 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Oud gemeentehuis Vlezenbeek binnen inrichting 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

UITGAVEN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA 2025 



 

 

afwasmachine  4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

aanpassen liften div. gebouwen 57 609,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

bewakingscamera's 14 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

aankoop 2 gesubsidieerde wachthuisjes 7 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

aankoop 25 herasafsluiten/ 10transportbokken voor nadars/nadars 

voor stallen van fietsen 5 353,04 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

aankoop 2 fietsboxen 5 353,04 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

inrichten veilige schoolomgevingen 40 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

fietsstimuleringsproject 9 261,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

grasborstelmachine + veegmachine voor voet-en fietspaden 139 573,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Plaatsing parkeersensoren 8 723,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

speelterreinen 32 000,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00  

machines groendienst 96 059,75 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Inrichting bibliotheek aan de sporthal WSC 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00  

fablab (3D printer)  0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00  

Pop-up bibliotheek 0,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

7 infoborden 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

opschuren trap kasteel Coloma + verven+toegang rolstoelgebruikers 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

balletvloer Merselborre 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

panelen voor het afschermen van de ramen Colomazaal kasteel 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Vernieuwing backstage, Cultuurcafé en terras Merselborre 11 000,00 0,00 290 000,00 0,00 0,00 0,00  

Omheining en buitenomgeving SK Vlezenbeek 13 308,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Verbeteren voetbalinfrastructuur Negenmanneke 90 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

buitensportinfrastructuur aanleggen 0,00 90 000,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00  

Verbeteren voetbalinfrastructuur Brukom 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00  

aanleg kunstgrasvelden 1 432 087,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  



 

 

skatepark 0,00 5 000,00 0,00 245 000,00 0,00 0,00  

jeugdwerkinfrastructuur 0,00 0,00 400 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00  

AK tenten (kamptenten) 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

PA in zaal voor +- 300 man in bestaande kerk 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00  

Puur natuur/Den top - inrichting 62 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Inrichting sporthal Den Top 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

UITGAVEN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA 2025 

inrichting school puur natuur 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Populiertje 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

inrichting kinderdagverblijf 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00  

inrichting samenwerkende onthaalouders/KDV 3 325,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

aankoop columbaria, grafkelders en urnevelden 12 693,73 90 000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00  

meubilair integratie 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

meubilair populiertje 5 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

meubilair wegwijzer 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

vervangen serverinfrastructuur 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

hardware administratie 312 030,04 110 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00  

tijdsregistratie 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

hardware scholen 25 415,45 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00  

harware -kunstacademie 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00  

AK vrachtwagen 0,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

vervanging tractoren  109 352,42 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

verbouwing noodwoning 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Investeringstoelage hulpverleningszone 209 946,70 213 305,84 216 718,74 220 186,24 223 709,22 227 288,56  

investeringssubsidie AGB (aandeel gem - subs) 0,00 0,00 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00  

investeringstoelage kerkfabrieken 47 500,00 44 200,00 252 625,00 85 000,00 110 000,00 110 000,00  



 

 

Verwarmingsketel koetsier 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Afbraak gebouwen Esdoornlaan 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Afbraak loods centrum en inrichting  terrein 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00  

Erelonen - gemeenteplein zuun - wisselen functies 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Gemeenteplein zuun - wisselen functies 0,00 0,00 225 000,00 0,00 0,00 0,00  

vervanging machines brabantpoort 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

WIFI-4-EU 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

erelonen advies studiebureau 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00  

EPC facilitator 0,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

verplaatsen zonnepanelen 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

4 fietsen 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

opfrissing openbaar domein - street art projecten 0,00 34 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00  

autodelen 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

studie economische beleidsvisie 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Schuld door overname en nieuwe investeringen openbaar 

verlichtingsnet 1 484 834,00 268 030,00 357 373,00 357 373,00 357 373,00 357 373,00 
 

 

UITGAVEN 2020 2021 2022 2023 2024  2025  NA 2025 

Volstorting kapitaal  overname  openbaar verlichtingsnet 979 610,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

Herstellen dakgoot bib Rink 0,00 50 000,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

Erelonen architect Merselborre 10 260,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

vernieuwen dak + torentjes coloma 0,00 200 000,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

vernieuwen brandcentrale en detectoren coloma 0,00 30 000,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

Sleutelvrij coloma en Laekelinde 0,00 30 000,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

studie subsidiedossier WSC 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

tractor voor onderhoud kunstgrasvelden 0,00 7 000,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

AK grond chirolokalen 0,00 120 000,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

erelonen jeugdwerkinfrastructuur 0,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00  0,00  0,00  



 

 

aankoop geluidsmeter en weergavetoestel  0,00 7 500,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

aankoop vaatwasser barlokaal laekelinde 0,00 4 500,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

speelwijzer  0,00 4 500,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

Laekelinde - vernieuwen brandcentrale en detectoren 0,00 40 000,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

Erelonen St.pieters en Pauluskerk - fase V 32 788,51 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

fietsenstalling populiertje 0,00 10 000,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

inrichten garage 1601 0,00 5 000,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

Aankoop bedjes boomhut 0,00 4 800,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

Verwarming welpennest 0,00 10 000,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

Kosten architect bouw LDC 60 000,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

Erelonen plannen LDC 9-hof / pastorie 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00  0,00  0,00 100 000,00 

AK pastorie 9-manneke 0,00 350 000,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

herinrichten waterpartij zijkantgebouw Hemelryck 5 000,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

bouw LDC centrum 0,00 1 000 000,00 1 200 000,00 0,00  0,00  0,00  

Inrichting LDC centrum 0,00 0,00 150 000,00 0,00  0,00  0,00  

verbouwen LDC/pastorie 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 2 000 000,00 

Koop 30 assistentiewoningen grenzend aan WZC 0,00 0,00 8 000 000,00 0,00  0,00  0,00  

koop/bouw 11 assistentiewoningen centrum ( project na 2025) 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 
 

0,00 2 200 000,00 

herstellingkosten appartement conciërge Van Parys (omvormen tot 

appartement) 30 000,00 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

conciërgewoning renoveren tot 2 assistentiewoningen  139 000,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

Een therapeutische belevingstuin inrichten naast het WZC  
Zilverlinde, welke ook toegankelijk is voor het publiek ** 130 000,00 0,00 0,00 0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

WZC - herinrichten terras - groen dak Bloemenbos 75 000,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

 

UITGAVEN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA 2025 



 

 

WZC - creatie extra bureel/vergaderruimte ('box in 'box') en 

hervorming onthaal 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

WZC - schilderwerkeren leefruimten - aanbrengen van 

kleuraccenten in het kader van huiselijkheid 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

WZC - vervangen zithoeken in leefuimten in het kader van 

ergonomie - 10 per leefruimte 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

uitbreiding serverlokaal Zilverlinde 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Vervangen bestaande kantoorkasten sociaal huis 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Bestaande togen (met frigo's) van de LDC's herinrichten  
(ergonomisch maken) 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Aankoop droogkast semi-industriële LDC 4 190,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Uitrusting LDC 8 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

machines lDC 0,00 12 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00  

Opfrissing bestaande 15 assistentiewoningen ( kookplaten - 

gordijnrails) + zonnewering voor 7 flats 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

WZC - Herinrichten binnentuin blok C&D 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

WZC - vervangen van deurcilinders naar badgelezers 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

WZC - aankoop van 8 opbergkasten voor bergingen 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

WZC - installatie buitenberging aan vijver 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

WZC - airco V1 en V2  31 000,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Vervangingsinvesteringen wzc 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00  

Aankoop douchestoelen 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Vervangen matrassen Zonnedal 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Aankoop alternating matrassen 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Installatie trapbeveiliging 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Vervangen wasmachines en -drogers 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Vervanging installaties keuken 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 18 627 502,65 10 852 385,84 30 701 483,68 15 300 176,18 5 126 539,16 2 333 022,98 12 721 257,75 

 



 

 

ONTVANGSTEN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NA 2025 

verkoop puur natuur 0,00 225 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

verkoop villalaan 0,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Verkoop schoolgebouwen (Topstraat) 660 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Subsidie veilige schoolomgevingen 12 500,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Subsidie wachthuisjes (bushokjes) 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Subsidie fietspad postweg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 

Subsidie school Den Top 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Aanleg drie fonteinenbrug en ontsluitingswegen fase 1 - fietspad 0,00 990 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

subsidie aanleg fietspad galgstraat ( fase 1 en 2) 0,00 350 000,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00  

Subsidie erosiemaatregelen 0,00 40 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00  

Subsidie opmaak RUP's 0,00 5 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00  

Subsidie verbouwing Oud gemeentehuis Vlezenbeek 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Studie herbestemmingsonderzoek 0,00 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Subsidie ondergrondse parkeergarages 0,00 0,00 0,00 0,00 1 050 000,00 0,00  

Subsidie erelonen restauratie kerk fase 5 0,00 0,00 22 808,00 0,00 0,00 0,00  

Subsidie restauratie kerk fase V 0,00 0,00 52 500,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 

Subsidie restauratie kerk fase 3 0,00 0,00 945 000,00 0,00 0,00 0,00  

Subsidie fietspad Pedestraat 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

subsidie autodelen (100%) 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

subsidie afbraak loods 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

verkoop 2 bouwgronden esdoornlaan 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00  

verkoop bouwgrond Dilbeek 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Subsidie populiertje 0,00 0,00 0,00 3 990 000,00 0,00 0,00  

Inbreng openbare verlichting 1 306 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Subsidie aanleg fietssnelweg F20 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Subsidie openbare verlichting fietssnelweg F20  78 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  



 

 

Subsidie openbare verlichting 3 fonteinenbrug 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Subsidie mobiliteitsplan 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Subsidie opmaak beheersplannen kerkhoven 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Subsidie groene verbindingen 36 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Subsidie hemelwaterplan 102 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Subsidies fietsstimuleringsproject 6 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

subsidie economische beleidsvisie 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Kapitaalvermindering openbaar verlichtingsnet 81 634,00 81 634,00 81 634,00 81 634,00 81 634,00 81 634,00  

Subsidie landschapsinrichting ( tuin WZC) 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 3 355 680,00 2 372 034,00 1 356 942,00 4 796 634,00 1 156 634,00 106 634,00 390 000,00 



 

 

Motivering van de wijzigingen   
  

De belangrijkste wijzigingen t.o.v. van het originele meerjarenplan 2020-2025 worden 

hieronder samengevat.  
  

De oefening die nu voorligt is eigenlijk een 2 in 1 oefening. Sinds de BBC 2020 is het mogelijk 

om bij de aanpassing van de cijfers voor het komende jaar ( 2021) ook de cijfers van het 

huidige jaar (2020) aan te passen. Dit kon vroeger niet, dan waren er altijd 2 aparte 

beleidsdocumenten nodig een zogenaamde budgetwijziging en een opmaak budget.   
  

Een eerste aanpassing van 2020 was initieel gepland voor de gemeenteraad van juni. Door 

corona waren de budgetten van de diensten op dat ogenblik volledig onduidelijk en werd 

beslist om op dat ogenblik geen aanpassing te doen. Ook de rest van het jaar werd beheerst 

door corona en dus werd geen aanpassing van het meerjarenplan gedaan.   
  

De wijziging in de cijfers 2020 die nu voorligt werd gedaan door de financiële dienst i.f.v. de 

huidige cijfers / gekende feiten. Het is onmogelijk om een volledig overzicht te geven van de 

aangepaste posten maar grotendeels werden volgende zaken bekeken:  
  

1) Aanpassing van de belastingontvangsten ( dalingen door corona bv. markten, 

reclamedrukwerk, verblijfsbelasting,… ) en anderzijds afstemming op de reële 

inkohieringen ( bv. een stijging voor de leegstandsheffing)  
2) Aanpassing van de corona-kredieten ( ontvangsten subsidies, onvoorziene 

uitgaven corona, extra subsidies verenigingen,…)  
3) Aanpassingen in de uitgave-kredieten voor allerhande activiteiten die zich niet 

gerealiseerd hebben; stijging van de uitgaven voor andere kostenposten die 

hoger zijn dan geraamd.    
4) Aanpassingen in de uitgave-kredieten van ongebudgetteerde uitgaven waartoe 

door het bestuur beslist werd ( o.a. ecocheques en consumptiecheques).  
5) Aanpassing van het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar naar de 

werkelijke rekeningcijfers 2019.  
  

Voor 2021 werden de aanvragen van de diensten bekeken en verwerkt alsook werden de 

ontvangsten waarvan we brieven ontvangen aangepast naar de bedragen van de meest 

recente brieven ( deze zijn eveneens toegevoegd).  
  

Wijzigingen in 2021 t.o.v. 2021 vorig jaar:  
  

- Alle ontvangsten werden aangepast n.a.v. de geactualiseerde brieven; de 

toelagen aan politiezone, hulpverleningszone en kerkfabrieken werd aangepast 

i.f.v. hun aangepaste meerjarenplannen.  
- Er werd nog een post voorzien voor onvoorziene corona-uitgaven  
- De subsidies voor de verenigingen werden verhoogd cfr. de aanpassingen van de 

reglementen  
- Er werd voor 2021 en 2022 nog extra subsidies voorzien voor de verenigingen cfr. 

het reglement coronasubsidies.   
- N.a.v. het sectoraal akkoord voor de lokale besturen werden de ecocheques 

voorzien alsook de stijging naar 3% van de tweede pensioenpijler  
- De personeelskosten werden geactualiseerd rekening houdend met extra nieuwe 

functies;  
- De indexeringen voor de periode 2022-2025 werden herberekend vanuit de 

aangepaste exploitatie-cijfers 2021;  
- De investeringslijst werd aangepast i.f.v. aangepaste en reële tijdshorizonten. De 

volledige lijst van investeringsuitgaven werd toegevoegd.   
- De financieringslasten werden aanpast i.f.v. de nieuwe investeringslijst.   



 

 

  

 Gecorrigeerde autofinancieringsmarge  

  

We merken in schema M2 dat vanaf 2023 een groot verschil ontstaat tussen de reële 

autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge die negatief wordt.   
  

Dit is normaal aangezien het zwaartepunt van de investeringen zich situeert in 2022. Een 

aantal projecten die al lopende zijn zullen dan opgeleverd worden en zorgen voor een 

uitzonderlijke leningopname op dat moment.   
  

Door de manier van berekenen van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge 8% op de 

openstaande schuld wordt het geheel van de opgenomen leningen in 2022 op deze manier 

gesimuleerd als af te lossen op 12,5 jaar, terwijl voor de reële autofinancieringsmarge de 

leningen gesimuleerd werden op 20 jaar; Deze termijn sluit veel beter aan bij de opgenomen 

projecten. Wij zijn dan ook van mening dat de reële autofinancieringsmarge veel beter 

aansluit bij de realiteit dan de gecorrigeerde autofinanciersmarge.   



 

 

Overzicht fiscaliteit 

Omschrijving ARK 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Aanvullende belasting op de personenbelasting 10 684 106,39 10 188 571,59 10 179 661,18 10 399 654,30 10 730 000,17 11 097 225,80 

Opcentiemen op de onroerende voorheffing 10 420 000,00 9 999 528,14 10 223 517,57 10 452 524,36 10 686 660,91 10 926 042,11 

Jaarlijkse huisvuilbelasting 725 000,00 730 000,00 730 000,00 730 000,00 730 000,00 730 000,00 
Motorrijtuigen 484 439,65 476 135,28 486 800,71 497 705,05 508 853,64 520 251,96 
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk 200 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 

Verblijfsbelasting 80 000,00 235 000,00 235 000,00 235 000,00 235 000,00 235 000,00 
Bouwen 170 000,00 170 000,00 170 000,00 170 000,00 170 000,00 170 000,00 

Niet-bebouwde gronden 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 
Leegstaande  woningen en gebouwen 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 
Tweede verblijven 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 

Exploitatie hinderlijke inrichtingen 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 
Reclameborden 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 

Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 
Benzine-, olie- persdrukpompen 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 

Automatische verdelers 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 
Ontbreken van parkeerplaatsen 105 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 

Taxidiensten 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 
Diensten verhuur voertuigen met bestuurder 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 

verhaalbelasting voetpaden 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 
Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 
Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten 6 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 
Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Algemene bedrijfsbelasting 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

 



 

 

Verbonden entiteiten  
  

  

Verbonden entiteiten zijn alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of 

feitelijke verplichting heeft om rechtsreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of 

tekorten.   
  

Verbonden entiteiten van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw:  
  

OCMW Sint-Pieters-Leeuw  
Politiezone Zennevallei  
Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West  
AGB Sint-Pieters-Leeuw  
Cultuurcentrum Coloma vzw  
Kerkfabriek Sint-Pieter  
Kerkfabriek Jan Ruusbroec en Onze-Lieve-Vrouw  
Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen  
Kerkfabriek Sint Stefaan  
Kerkfabriek Sint-Laurentius, Sint-Pieter in Banden  
Kerkfabriek Sint-Lutgardis  
Cipal  
Gewestelijke huisvesting  
poolstok Haviland  
Havicrem  
De lijn  
Intradura iverlek  
Zefier  
IWVB in vereffening  
Woonpunt Zennevallei  
Riobra  
De watergroep  
Ethiasco  
Zuidkant  
Welzijnskoepel  
  



 

 

 overzicht werkings- en investeringstoelagen    

Omschrijving 

WERKINGSTOELAGEN 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Toelage AGB 245 000,00 234 000,00 234 000,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00 
dotatie brandweer 1 296 442,00 1 397 289,00 1 439 546,87 1 541 557,84 1 612 069,91 1 675 561,49 
dotatie politiezone 3 958 526,00 4 026 043,37 4 118 916,04 4 213 677,79 4 310 356,48 4 408 979,92 
toelage peva 220 000,00 324 000,00 300 000,00 303 000,00 306 030,00 309 090,30 
exploitatietoelagen kerkfabrieken 44 551,28 42 852,83 62 527,86 71 116,60 64 650,13 75 077,36 
Werk maken van een klimaatbestendig Pajottenland  5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Toelage Eerstelijnszorg 0,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 
corona-subsidies 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 
Leeuwebon 98 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
toelage vriendenkring scholen 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 
preventieve gezondheidsacties  0,00 8 000,00 8 080,00 8 160,80 8 242,41 8 324,83 
subsidies seniorenbonden 10 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 
geboortepremies 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 
HVK : startpremie beginnende onthaalouders 1 000,00 1 000,00 1 010,00 1 020,10 1 030,30 1 040,60 
toelage gezinsbond 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 
Leeuwse zorgpremie 48 500,00 48 500,00 48 500,00 48 500,00 48 500,00 48 500,00 
toelage aan instellingen voor gehandicapten 5 000,00 5 000,00 5 050,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 
toelage K&G en bloedgevers 2 500,00 2 500,00 2 525,00 2 550,25 2 575,75 2 601,51 
subsidies jeugdwerk 41 000,00 44 000,00 44 000,00 44 000,00 44 000,00 44 000,00 
nutsverbuik voetbal 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 
Subsidiëring van erkende sportverenigingen 65 500,00 68 775,00 68 775,00 68 775,00 68 775,00 68 775,00 
25jarig bestaan Watertrollen 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
subsidie culturele verenigingen 15 753,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 
lidgeld Webra 4 000,00 4 000,00 4 040,00 4 080,40 4 121,20 4 162,42 
strategisch project Zennevallei 27 294,00 27 294,00 27 294,00 0,00 0,00 0,00 
lidgeld kanaaltochten 3 500,00 3 500,00 3 535,00 3 570,35 3 606,05 3 642,11 
toelage handelsverenigingen 1 500,00 1 875,00 1 893,75 1 875,00 1 875,00 1 875,00 
subsidies i.h.k.v. wateroverlast 10 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 
toelage verkoop huisvuilzakken 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
toelage hulp buitenland,11.11.11 

INVESTERINGSTOELAGEN 

8 400,00 8 400,00 8 484,00 8 400,00 8 400,00 8 400,00 



 

 

investeringstoelage kerkfabrieken 47 500,00 44 200,00 252 625,00 85 000,00 110 000,00 110 000,00 
Investeringstoelage hulpverleningszone 209 946,70 213 305,84 216 718,74 220 186,24 223 709,22 227 288,56 
investeringssubsidie AGB (aandeel gem - subs) 0,00 0,00 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

206/214 



 

 

 
Vlaamse Belastingdienst  Gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw  

Vaartstraat 16  Tav. De financieel directeur  

9300 AALST  Pastorijstraat 21  

T bel gratis 1700    

F 053 72 23 75  1600 Sint-Pieters-Leeuw  

http://belastingen.vlaanderen.be  

  

uw bericht van    ons kenmerk  bijlagen  
    Raming AJ 2021    
        
vragen naar/e-mail    telefoonnummer  datum  
Els.slagmulder@fb.vlaanderen.be    053/72 23 37  20/10/2020  

 Katrien.matthijs@fb.vlaanderen.be  053/72 22 81  

  

  

Betreft: gebudgetteerde opbrengsten opcentiemen onroerende voorheffing en 

opdeciem verkeersbelasting aanslagjaar 2021  
  

  

  

Geachte heer, mevrouw,  
  

  

Jaarlijks wordt door de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) een raming 

opgesteld aangaande de mogelijke opbrengst (opcentiemen) van de 

onroerende voorheffing en de mogelijke opbrengst (opdeciem) van de 

verkeersbelasting.   

  

Zowel voor de onroerende voorheffing als de verkeersbelasting worden de 

ontvangsten voor aanslagjaar 2019 geïndexeerd rekening houdende met de 

gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) 

voor 2019 en 2020 zoals deze momenteel door het Federaal Planbureau 

naar voor wordt geschoven. Voor 2019 bedraagt de gemiddelde jaarinflatie 

1,44%, voor 2020 is dat 0,8%. De inflatie voor beide jaren samen bedraagt 

dus 2,24%. Aangezien vanaf 2020 geopteerd werd voor gedifferentieerde 

opcentiemen wijkt de raming voor de onroerende voorheffing voor uw 

stad/gemeente af van de standaardraming. Als uitgangspunt wordt het door 

u meegedeelde bedrag voor aanslagjaar 2020 genomen waarop de inflatie 

voor 2020 wordt toegepast.    

  

De ramingen die Vlabel opmaakt zijn niet bindend. Er wordt gebruik gemaakt 

van dezelfde ramingsmethodiek voor alle steden en gemeenten. Vlabel heeft 

onvoldoende zicht op de toekomstige evoluties van het belastbaar KI of het 

wagenpark. Indien u meent dat er redenen zijn om af te  



 

 

  

wijken van de door Vlabel opgestelde raming dan is dat mogelijk. Voor wat 

betreft de onroerende voorheffing moet u er dan wel rekening mee houden 

dat conform artikel 3.1.0.0.4, §5, 2°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 

13 december 2013 de goedgekeurde begroting ten laatste op 15 mei 

2021 aan Vlabel moet worden meegedeeld.   

  

In het kader van administratieve vereenvoudiging vragen wij u om enkel een 

goedgekeurde begroting over te maken in het geval deze afwijkt van 

onderstaande raming.   

  

1) Raming onroerende voorheffing  

  

Voor de raming voor aanslagjaar 2021 gebeurt de berekening volgens 

onderstaande formule:   

  

Bedrag raming 2020  x 1,008   

  

De gemeente moet conform artikel 3.1.0.0.4, §2, van de Vlaamse Codex 
Fiscaliteit (VCF) van 13 december 2013 uiterlijk op 31 januari 2021 het 
aantal te vestigen opcentiemen vaststellen voor aanslagjaar 2021. Zoals 
aangekondigd in de communicatie van 18/02/2020 dient u vanaf 
aanslagjaar 2021 enkel via het Loket voor Lokale Besturen (module 
‘Toezicht’) het reglement te melden en moet u niet langer voor 1 maart 
2021 de gemeenteraadsbeslissing m.b.t. de opcentiemen aangetekend4 
opsturen naar de Vlaamse Belastingdienst. De melding in het loket dient 
evenwel nog steeds voor 1 maart 2021 te gebeuren.  
Gemeenteraadsbeslissingen die voor meerdere aanslagjaren geldig zijn 
dienen slechts 1 maal gemeld te worden via het Loket voor Lokale 
Besturen.  

  

Ook de opcentiemen op de leegstandsheffing bedrijfsgebouwen en op 
de heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen dienen voortaan 
enkel via het Loket voor Lokale Besturen geregistreerd te worden 
(eveneens gemeenteraadsbeslissing voor 31 januari 2021 en melding voor 
1 maart 2021).  
  

Meer informatie over de wijze waarop u de opcentiemen moet melden in het 
Loket voor Lokale Besturen vindt u op de website van Agentschap 
Binnenlands Bestuur.   
  

 
4 Volgens artikel II. 22, §§ 1 en 4[1] van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 

mag de “analoge” bepaling uit de VCF  digitaal geïnterpreteerd worden op basis van 

de equivalentieregel  

  

 



 

 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/melding-belastingreglementen  

  

  

  
Hieronder vindt u de nodige cijfergegevens om de begrotingsraming van 

aanslagjaar 2021 te berekenen:  

  

 Naam gemeente   SINT-PIETERS-LEEUW     

Raming 2020   9.920.166,81 euro  

  

  

Toepassing van bovenvermelde formule geeft volgend cijfer voor 

uw gemeente:  
  

Raming onroerende voorheffing  9.999.528,14  euro  

  

  

  

2) Raming verkeersbelasting  

De raming van de ontvangsten inzake de opdeciem op de verkeersbelasting 

gebeurt eveneens vertrekkende van de verwezenlijkte ontvangsten in 2019. 

Deze gegevens werden u reeds meegedeeld in ons schrijven van 17 januari 

2020.  
  

De raming van de ontvangsten inzake de opdeciem op de verkeersbelasting 

wordt als volgt opgesteld:  
  

Ontvangsten 2019 x 1,0224  

  

Hieronder vindt u de cijfergegevens voor uw gemeente:  
  

Naam gemeente   SINT-PIETERS-LEEUW 

Ontvangsten 2019   465.703,52 euro  

  

  

Toepassing van bovenvermelde formule geeft volgend cijfer voor 

uw gemeente:  
  

  

Raming verkeersbelasting  476.135,28 euro  

  

  

Indien u bijkomende informatie, wenst aarzel dan niet de Vlaamse 

Belastingdienst te contacteren op bovenstaand adres of via het e-mailadres  

gemeentenvlabel@fb.vlaanderen.be.  



 

 

  

  

Hoogachtend  

  
Els Slagmulder directeur  
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MONDELINGE VRAGEN 

Raadslid Jeroen Steeman (Groen):  

Vervoersplan Vlaamse Rand 

Vorige week kwam in het nieuws dat de gemeenten Halle, Roosdaal, Herne, Drogenbos, 

Beersel, Sint-Genesius-Rode, Gooik en Bever aan de alarmbel trekken over het nieuwe 

vervoersplan voor de Vlaamse Rand. Ze vrezen dat het aanbod in onze regio in het 

nieuwe plan onder druk komt te staan. Uit een berekening blijkt dat er 4 miljoen euro 

nodig zou zijn om via Vervoer op maat te kunnen compenseren, maar er is amper 

350.000 euro beschikbaar, zo melden de betrokken gemeenten. 

(https://www.persinfo.org/nl/nieuws/artikel/busvervoer-staat-op-de-helling-in-

pajottenland-en-zennevallei/46167) 

 

De Groen-fractie zou daarom graag enkele mondelinge vragen willen stellen. 

Wat is de opstelling van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw in de vervoersregioraad 

geweest? 

 

Heeft het college er vertrouwen in dat Vervoer op maat voldoende zal zijn voor onze 

gemeente? 

 

Is er overleg geweest met de collega’s die nu aan de alarmbel trekken? Zo niet, waarom 

niet? 

 

Schepen Jan Desmeth antwoordt: 

De Vlaamse vervoersregioraad telt 38 vaste leden, nl. 33 steden en gemeenten uit 

Halle-Vilvoorde en 5 leden vanuit Vlaanderen (MOW, AWV en de Vlaamse diensten). We 

hebben het afgelopen anderhalf jaar een onderbouwd plan gemaakt voor vervoer op 

maat, aanvullend op het kernnet en het aanvullend net met de bussen. Uit dat plan 

komt inderdaad een onderbouwd plan dat 4 miljoen euro per jaar nodig heeft. Er is 

inderdaad maar 350.000 euro voor 2022, dat stijgt naar 500.000 euro in 2025. In 

vergelijking met vergelijkbare vervoersregio’s zijn we daarin echt onderbedeeld. Het 

Toekomstforum heeft daar ook al op gereageerd. Alle 33 steden en gemeenten zijn het 

eens dat we aan de Vlaamse regering een signaal moeten geven dat we het allemaal 

eens zijn dat dit budget ontoereikend is en verhoogd moet worden. Het enige verschil 

onder de 33 steden en gemeenten situeert zich op het vlak van de gevolgde strategie. 

Tijdens de vervoersregioraad van begin december waren er 11 gemeenten die er voor 

kozen om dat signaal aan de minister te geven dat de overige delen van het plan niet 

worden goedgekeurd voor er een verhoogd budget is voor het vervoer op maat. 17 

gemeenten, waaronder Sint-Pieters-Leeuw, hebben gekozen om datzelfde signaal aan 

de minister te geven door te zeggen dat ze het kernnet en het aanvullend net 

goedkeuren doch uitsluitend op voorwaarde dat het budget van vervoer op maat 

verhoogd wordt. En omdat er een 2/3 meerderheid nodig is, werd er eigenlijk niets 

beslist op 1 december 2020. Nu moet het dagelijks bestuur binnenkort een nieuw 

voorstel doen aan de raad. Als er dan nog geen 2/3 meerderheid is, gaat het dossier 

naar de Vlaamse minister voor mobiliteit die dan zelf beslist. Met de gemeenten die 

hierover in de media hebben gecommuniceerd, is er permanent zowel informeel als 

formeel overleg. 

 

Raadslid Georgios Karamanis (PF): 

Ik heb een dringende mondelinge vraag die mij zojuist werd gesteld omtrent sluiting van 

de chalets die zich bevinden aan Shopping Pajot ter hoogte van Media Markt. Een 

overeenkomst die aan winkelmanager werd gegeven namelijk de Heer Koen. Een 

overeenkomst van onze burgemeester voor twee bijkomende chalets. In deze chalets 

zou er een uitbreiding zijn van de winkel Orange, die bestemd is voor de verpakking en 

voor het voorbereiden van maaltijden voor het personeel. Volgens CP 201 kunnen ze het 

gebruiken voor een Take Way service. Elders (Brico Plan-it, Westland, Churros...) is 

toegestaan. Daarnaast ze zijn er ook twee bewakingsagenten aanwezig en drie 
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gastvrouwen om de het naleven van huidige coronamaatregelen. Laten we ieder geval 

onze handelaars helpen, gelieve hiervoor een dringende oplossing te vinden. 

 

Burgemeester Luc Deconinck antwoordt: 

De moeilijke toegankelijkheid van Shopping Pajot is te wijten aan de werken die Farys 

uitvoert om de waterleiding te herstellen. Wat de chalets betreft: er is een ministerieel 

besluit dat een aantal zaken verbiedt, zoals samenscholingen met meer dan vier 

personen, kerstmarkten, ter plaatse voedsel consumeren, funshoppen, … De gouverneur 

heeft ook uitdrukkelijk gevraagd geen foodtrucks toe te laten waar die niet gebruikelijk 

hun standplaats hebben. Wat is er nu gebeurd op Shopping Pajot? Op een bepaald 

moment heeft de politie vastgesteld dat daar vier chalets stonden. Eén is in gebruik als 

verpakkingsruimte, één als tentoonstellingsruimte, en nog twee andere als foodtruck. Ik 

heb daarover advies gevraagd aan de politie en aan de dienst maatschappelijke 

veiligheid. Er was geen vergunning aangevraagd. De adviezen stelden dat wij dit niet 

konden toestaan. De eerste twee genoemde chalets mogen wel blijven staan, en dat is 

de concrete hulp die wij de handelaars kunnen bieden. We gaan zo ver als we kunnen 

maar we moeten ons houden aan de regels van het ministerieel besluit, en als dat in 

Brussel minder streng wordt toegepast, kan ik daar niets aan doen. 

 

Raadslid Wim Peeters (CD&V): 

vraagt dat rekening zou worden gehouden met de regels inzake de vraagstelling, en 

hoopt dat niet elke keer als er iets op Facebook passeert er een mondelinge vraag zal 

worden gesteld. Laten we de regel van vijf dagen respecteren. Er bestaan andere 

kanalen om dergelijke vragen te stellen. 

 

 

17 december 2020 21:48 - Betty Willems betreedt de zitting 

17 december 2020 22:12 - De voorzitter sluit de zitting 
 

 

 

 

algemeen directeur      voorzitter  

Walter Vastiau      Siebe Ruykens 


