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commissie bestuurlijke en administratieve organisatie 

Debriefing Zitting van 12 december 2019 

 

 
Samenstelling: 

 
Aanwezig: 

Mevrouw Ann De Ridder, voorzitter; 

de heer Gust Crabbe; de heer Olivier Huygens; mevrouw Veerle Seré; de heer Jeroen Tiebout; 
mevrouw Betty Willems; de heer Wim Peeters; de heer Brahim Harfaoui; de heer Siebe Ruykens; de 

heer Jean Cornand; de heer Raimondo Palermo; mevrouw Lydie De Smet; de heer Michel Miedzinski; 

de heer Jeroen Steeman 
mevrouw Patricia DEREYMAEKER, secretaris 

 

Eveneens aanwezig: 

de heer Jan Desmeth; de heer Herwig Smeets; mevrouw Annie Mathieu; mevrouw Kathleen D'Herde; 

de heer Guy Jonville; de heer Paul Defranc; de heer Luc Deconinck; mevrouw An Speeckaert; de heer 
Gunther Coppens 

 

Verontschuldigd: 

Mevrouw Nicole Billens 

 
 

BESPREEKPUNTEN 

 
Juridische zaken 
  
1 2019_BAO_00024 Overname openbare verlichting 

door IVERLEK - Standpunt 
Behandeld 

Beknopte samenvatting 

Iverlek, via Fluvius, stelt voor om de openbare verlichting die eigendom is van de gemeente  

(verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) - op basis van een inventariswaarde 31 december  
2019 -  tegen een inbrengwaarde van 356.797  euro in cash (zijnde 25% van de inbrengwaarde) en  

1.070.392 euro in OV-aandelen (zijnde 75% van de inbrengwaarde) in te brengen bij de 

opdrachthoudende vereniging Iverlek. 
 

Hierbij draagt de gemeente het beheer over de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen en 
desgevallend de semi-openbare verlichtingsinstallaties, en draagt het automatisch de eigendom van 

de in de toekomst nog op te richten verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen en desgevallend 
de semi-openbare verlichtingsinstallaties over. 

 

Opmerkingen 
Toelichting ter zitting door Pascal Van Wesemael en Paul Lauwers, vertegenwoordigers Fluvius. 

 
Kathleen D'Herde merkt op dat het bedrag van ontvangst in cash bij overname vermeld in de 

geprojecteerde en toegelichte presentatie afwijkt van het bedrag vermeld in de overgemaakte 

presentatie. 
De vertegenwoordigers van Fluvius antwoorden dat: 

- in de overgemaakte presentatie de voorlopige bedragen geraamd op 2019 werden 
opgenomen en deze bedragen in de gepresenteerde presentatie geactualiseerd werden; 

- op het ogenblik van de beslissing tot overname deze bedragen nog worden 

gefinaliseerd;- de investeringskost jaarlijks kan wijzigen. 
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Jeroen Steeman vraagt wat de CO2-uitstoot is? 

Jan Desmeth antwoordt dat de CO2-uitstoot nog moet worden berekend en dit zal gebeuren op basis 
van het gemiddelde van alle energiebronnen in België. Hij vult aan dat de gemeente de laatste 4 jaar 

heel wat inspanningen heeft geleverd en dat bewust gekozen wordt om dezelfde cadans aan te 

houden. Op deze manier zijn we vlugger klaar dan het streefjaar 2030. 

 
 

2 2019_BAO_00025 Overname aandelen 
Bedrijvencentrum Zennevallei NV - Standpunt 

Behandeld 

Beknopte samenvatting 

Om de continuïteit van het Bedrijvencentrum Zennevallei te waarborgen wordt de overname van 
aandelen in het Bedrijvencentrum Zennevallei NV door de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij 

(POM) en het Autonoom Gemeentebedrijf Sint-Pieters-Leeuw voorgelegd aan de Raad van Bestuur. 
 

Opmerkingen 

Toelichting ter zitting door Cindy Van Driessche. 
 

Luc Deconinck vult aan dat het een gunstige en sociale operatie is en dat het bedrijvencentrum 
gezond is. 

 
Er wordt € 550.000 aan dividenden uitgekeerd en € 700.000 blijft staan om tegenslagen op te vangen. 

De erfpacht is niet gratis maar wordt tegen een vergoeding van € 1.000 per maand verleend. 

 
 

Personeel & onderwijs  
 
3 2019_BAO_00026 Invoering tweede pensioenpijler 

contractanten federaal gefinancierde 

gezondheidsinstellingen - Standpunt Behandeld 

Beknopte samenvatting 
Op 18 maart 2010 voerde de raad voor maatschappelijk welzijn een aanvullend pensioenstelsel in voor 

zijn contractuele personeelsleden vanaf 1 januari 2010. 

 
Het contractueel aangesteld personeel van de federaal gefinancierde gezondheidsinstellingen werd 

voorlopig uitgesloten van dat aanvullend pensioenstelsel. 
 

Er moest eerst duidelijkheid komen over de uitvoering van het akkoord van 18 juli 2005 betreffende 

de federale gezondheidssectoren - publieke sector, om te vermijden dat er voor deze sector twee 
paralelle initiatieven naast elkaar zouden ontstaan. Deze duidelijkheid is er tot op heden niet. 

Met invoering van de wet van 30 maart 2018, kunnen lokale besturen een korting op hun 
responsabiliseringsbijdrage krijgen wanneer ze een tweede pensioenpijler aan al hun contractueel 

personeel toekennen die aan de wettelijke voorwaarden voldoet. 
 

Om de korting in het jaar 2019 te krijgen moet een bestuur in 2019 een aanvullend pensioen 

toekennen en moet de overheidswerkgever dit aan alle contractanten toekennen. 
 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het voorstel van invoering tweede 
pensioenpijler contractueel aangestelde personeel van de federaal gefinancierde 

gezondheidsinstellingen goed te keuren. 

 
Opmerkingen 

 
Toelichting ter zitting door Brit Geerinckx, diensthoofd personeelsdienst/onderwijs. 
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4 2019_BAO_00027 Wijziging toelage tweede 
pensioenpijler contractanten - Standpunt 

Behandeld 

Beknopte samenvatting 

Met invoering van de wet van 30 maart 2018, kunnen lokale besturen een korting op hun 
responsabiliseringsbijdrage krijgen wanneer ze een tweede pensioenpijler aan al hun contractueel 

personeel toekennen die aan de wettelijke voorwaarden voldoet. 
 

Om de korting in het jaar 2019 te krijgen moet een bestuur in 2019 een aanvullend pensioen 

toekennen en moet de overheidswerkgever dit aan alle contractanten toekennen. 
 

Vanaf 2020 wordt er een minimumpercentage opgelegd en moet de tweede pensioenpijler minstens 2 
% bedragen, vanaf januari 2021 minstens 3 %. 

 
Aan de gemeenteraad wordt een voorstel van wijziging van het percentage van de tweede 

pensioenpijler ter goedkeuring voorgelegd. 

 
Opmerkingen 

Toelichting ter zitting door Brit Geerinckx, diensthoofd personeelsdienst/onderwijs. 
 

Siebe Ruykens vraagt hoeveel de responsabiliseringsbijdrage zal bedragen en vult aan dat het 

belangrijk is dat deze beslissing in het kader van een modern HRM-beleid wordt genomen. Het statuut 
voor de contractuele personeelsleden moet eerder worden opgewaardeerd in plaats van de statutaire 

tewerkstelling af te bouwen. 
Raming voor 2019: 

- gemeente inclusief korting: € 90.714; 

- OCMW inclusief korting € 210.493. 

 
 

5 2019_BAO_00028 Wijziging rechtspositieregeling - overuren - Beslissing 
Behandeld 

Beknopte samenvatting 

Aan de gemeenteraad wordt een voorstel van wijziging van de rechtspositieregeling ter goedkeuring 

voorgelegd. 
 

Opmerkingen 
Toelichting ter zitting door Brit Geerinckx, diensthoofd personeelsdienst/onderwijs. 

 

Siebe Ruykens vraagt naar de financiële impact van deze maatregel. 
Er is geen financiële impact aangezien bij uitzondering en mits akkoord van het diensthoofd en de 

algemeen directeur de overuren die niet konden worden opgenomen, overgedragen worden naar de 
volgende referentieperiode. Er worden geen overuren uitbetaald. 

 
 

Financiën 
 

6 2019_BAO_00029 Meerjarenplan 2020-2025 - AGB - Standpunt 
Behandeld 

Beknopte samenvatting 

Het meerjarenplan AGB - 2020-2025 werd opgesteld en de belangrijkste cijfers worden toegelicht 

tijdens de commissie. 
 

Opmerkingen 
Toelichting ter zitting door Cindy Van Driessche. 

 

Aangezien de gemeente met het bedrijvencentrum Zennevellei de erfpachtovereenkomst voor 12 jaar 
afsluit, gaat de erfpachtvergoeding naar de kas van de gemeente en niet naar het AGB. 
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7 2019_BAO_00030 Belasting-, retributie-, en 
subsidiereglementen - Standpunt 

Behandeld 

Beknopte samenvatting 

De meeste van onze belastingreglementen werden gestemd t.e.m. eind 2019. Als we deze 
belastingreglementen willen behouden moeten we deze opnieuw ter stemming voorleggen. 

Ook een aantal van onze retributie- en subsidiereglementen moeten vernieuwd worden.  
Als bijlage een overzicht van de belasting-, en retributieregelementen die die ter stemming op de 

gemeenteraad van december 2019 zullen voorgelegd worden.  

Tijdens de commissie zullen de reglementen met essentiële wijzigingen toegelicht worden.  
 

Opmerkingen 
Toelichting ter zitting door Cindy Van Driessche. 

Luc Deconinck vult aan dat: 
- de bedrijfsbelasting werd afgeschaft, andere belastingen werden ingevoerd maar dat dit geen 

verhoging van de belastingen impliceert. De belastingen worden enkel herschikt; - de belasting 

op aanplakborden niet geldt voor de plaatselijke handelaars. 
 

Cindy Van Driesche verduidelijkt dat de milieuvriendelijke brandstoffen vrijgesteld zijn van de belasting 
op brandstof. Deze brandstoffen zijn opgenomen in het reglement. 

De retributie op sluikstorten werd nog toegevoegd aan Parnassus. Het tarief van € 3 per kilo bij een 

sluikstort van < € 100 kg. is hoger dan de reële kostprijs. Een retributie moet de kostprijs benaderen 
en mag niet winstgevend zijn. De retributie zal geëvalueerd worden. 

 
 
8 2019_BAO_00031 meerjarenplan 2020-2025 - 

gemeente en OCMW - Standpunt 
Behandeld 

Beknopte samenvatting 

Het meerjarenplan gemeente en OCMW - 2020-2025 werd opgesteld en de belangrijkste cijfers 

worden toegelicht tijdens de commissie. 
 

Opmerkingen 

Toelichting ter zitting door Cindy Van Driessche. 
 

De grote posten van investeringen worden door Luc Deconinck kort aangehaald. 
Hij verzekert dat aangezien er steeds wat teveel wordt gebudgetteerd maar niet altijd alles wordt 

gerealiseerd, de gemeente dit zal kunnen betalen. 

Daarenboven benadrukt hij dat in het meerjarenplan de maximale leningen worden gesimuleerd en 
verwacht wordt dat het werkelijk resultaat normaal altijd hoger ligt. 

We streven naar maximaal eenzelfde schuldenlast als in 2013. De budgetten zullen opgenomen 
worden in het jaar dat ze voorzien zijn. 

 

 
 

In opdracht, 

 
Patricia Dereymaeker        Ann De Ridder 

 
 

 
 

secretaris commissie        voorzitter commissie 


