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commissie bestuurlijke en administratieve organisatie 

Debriefing Zitting van 23 april 2020 

 

 
Samenstelling: 

 
Aanwezig: 

Mevrouw Ann De Ridder, voorzitter; 

Mevrouw Nicole Billens; de heer Jean Cornand; de heer Gust Crabbe; mevrouw Lydie De Smet; de 
heer Brahim Harfaoui; de heer Olivier Huygens; de heer Michel Miedzinski; de heer Raimondo 

Palermo; de heer Wim Peeters; mevrouw Veerle Seré; de heer Siebe Ruykens; de heer Jeroen 

Steeman; de heer Jeroen Tiebout; mevrouw Betty Willems; 
de heer Walter Vastiau, secretaris; 

 

Eveneens aanwezig: 
mevrouw Kathleen D'Herde; de heer Gunther Coppens; mevrouw Marleen De Kegel; de heer Luc 

Deconinck; de heer Paul Defranc; de heer Guy Jonville; de heer Bart Keymolen; de heer Eddy 
Longeval; mevrouw Natacha Martel; de heer Herwig Smeets; mevrouw An Speeckaert; de heer Jan 

Desmeth; de heer Georgios Karamanis; mevrouw Patricia Dereymaeker; de heer Jasper De Jonge; 
mevrouw Michelle Greitemann; de heer Erik Devillé; mevrouw Brit Geerinckx; mevrouw Isabelle 

Vanderhaegen; mevrouw Caroline Van Adorp (IPON); mevrouw Stefanie Denil (IPON); de heer Steven 

Vangheluwe (IPON) 

 
 

BESPREEKPUNTEN 

 
Woonzorgcentrum 
 

1            2020_BAO_00001 Assistentiewoningen Zilverlinde - Overeenkomst van 
aankoop-verkoopbelofte - Addendum - Beslissing Kennis 

genomen 

 

Beknopte samenvatting 

In juni 2019 keurde de raad voor maatschappelijk welzijn een wederkerige aan- en verkoopbelofte 
voor de verkoop van grond bestemd voor assistentiewoningen aan Zilverlinde + de bouw van deze 

assistentiewoningen, goed. Een aantal onderdelen dienden nog verder te worden uitgewerkt, 

waarvoor nog een addendum zou worden opgemaakt. 
Dit addendum werd inmiddels opgemaakt en wordt voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk 

welzijn. 
 

Deze beslissing kadert in beleidsdoelstelling 2, actieplan 2.1, actie 2.1.2: "We bouwen nieuwe 

assistentiewoningen zodat de Leeuwenaar op leeftijd de mogelijkheid heeft om in de mooiste 
gemeente van Vlaanderen te blijven wonen." 

 
Opmerkingen 

Toelichting door Caroline Van Adorp, Stefanie Denil en Steven vangheluwe (IPON). 
Veerle Seré vraagt of er naast vermelde kostprijs nog rekening moet worden gehouden met kosten 

van omgevingswerken. Er wordt geantwoord dat dit in de kostprijs is inbegrepen. 

Jeroen Steeman vraagt of de ondergrondse fietsenstalling voor iedereen is bestemd, d.w.z. zowel voor 
de appartementen als voor de assistentiewoningen, en of er oplaadpunten voor de elektrische fietsen 

worden voorzien. Er wordt gentwoord dat thans alleen het aantal en de oppervlakte is voorzien. Of er 
ook oplaadpunten worden voorzien, zal in de uitvoeringsfase aan bod komen. 
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Ann De Ridder vraagt wat ze zich moet voorstellen onder groendak. Er wordt geantwoord dat een 
extensief groendak voorziet in kleine planten en mossen, wat niet alleen een groen aanzicht biedt, 

maar ook watervasthoudend is. 
 

 

2             2020_BAO_00002 Assistentiewoningen Sint-Antonius - Goedkeuring 

engagementsverklaring - Beslissing Kennis 
genomen 

 

Beknopte samenvatting 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt de engagementsverklaring voor de bouw van 

assistentiewoningen tussen het OCMW en Sint-Antonius voorgelegd. 
 

Opmerkingen 

Toelichting door Jasper De Jonge, afdelingshoofd-directeur WZC Zilverlinde. 
Er zijn geen vragen. 
 

 

3 2020_BAO_00003 Assistentiewoningen - Opnamebeleid - Beslissing 
Kennis genomen 

 

Beknopte samenvatting 

Naar aanleiding van de verwerving van de assistentiewoningen aan woonzorgcentrum Zilverlinde moet 

het opnamebeleid worden geactualiseerd. 
 

Opmerkingen 

Toelichting door Jasper De Jonge, afdelingshoofd-directeur WZC Zilverlinde. 
Natacha Martel vraagt of twee brieven en dan schrappen niet te drastisch is. Jasper antwoordt dat 

naast de brieven er altijd informele contacten lopen, zeker als men vrij bovenaan de lijst staat. 
Wim Peeters vraagt of dit aangetekende brieven zijn. Jasper antwoordt dat dit niet het geval is om de 

drempel te verlagen. Aangetekende brieven worden in de praktijk immers vaak niet afgehaald. 

 

 
Vlaams beleid en integratie  
 

4 2020_BAO_00004 Goedkeuring indiendossier UiTPAS - Beslissing 
Kennis genomen 

 

Beknopte samenvatting 
We wensen het aanvraagdossier voor de UiTPAS officieel in te dienen. Het dossier - alsook de 

presentatie voor de commissie Mens, Maatschappij en Samenleving - zijn in bijlage toegevoegd voor 

akkoord van het college van burgemeester en schepenen.  
 

Opmerkingen 
Toelichting door Michelle Greitemann, coördinator netwerken tegen armoede, en Isabelle 

Vanderhaegen, integratieambtenaar. 

Ann De Ridder vraagt of de Uitpas ook door andere gemeenten wordt gebruikt. Michelle antwoordt dat 
hierover wel contacten zijn geweest, maar dat momenteel geen van onze buurgemeenten dit gebruikt. 

Natacha Martel betreurt dat de doelgroep niet iets breder werd benaderd. Michelle licht toe dat dit in 
het dossier wel degelijk wordt beoogd. Op de vraag van Natacha hoeveel inwoners worden bereikt 

antwoordt Michelle dat 13 % van de inwoners van onze gemeente onder verhoogde tegemoetkoming 
vallen. 
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Welzijn 
 

5 2020_BAO_00005 Intergemeentelijke samenwerking Woonbeleid  
Zennevallei: goedkeuring subsidie interlokale vereniging  

2020 - 2025 - Kennisgeving 

Kennis genomen 

 

Beknopte samenvatting 

Op 24 maart 2011 werd er tussen stad Halle, OCMW Halle, gemeente Sint-Pieters-Leeuw en OCMW 
Sint-Pieters-Leeuw een intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst zonder rechtspersoonlijkheid 

afgesloten, onder de vorm van een interlokale vereniging. De interlokale vereniging draagt de naam 

‘Woonbeleid Zennevallei’.  
Met het addendum van 13 juni 2018 werd de interlokale vereniging uitgebreid met de gemeente 

Beersel en het OCMW van Beersel. 
De verderzetting van de overeenkomst met statutaire draagkracht betreffende de oprichting van de 

interlokale vereniging “Woonbeleid Zennevallei” werd eerder ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad van 30 januari 2020. 

In het Ministerieel Besluit van 17 februari 2020 werd de goedkeuring van het nieuwe dossier met 

betoelaging goedgekeurd. 
 

Opmerkingen 
Toelichting door Erik Devillé, diensthoofd Welzijn. 
 

 

6              2020_BAO_00006 Goedkeuring reglement 'Leeuwse  Zorgpremie' - 
Standpunt 

Kennis genomen 

 

Beknopte samenvatting 

De gemeenteraad keurde de reglementen sociaal pedagogische toelage en het thuiszorgreglement 

goed tot en met 31 december 2019.  
Er is nood aan één nieuw uniform reglement voor beide hoger vermelde groepen en dit enerzijds om 

de administratieve last te beperken en voor de burger eenduidiger te maken maar anderzijds ook voor 
het aantal huidige reglementen te actualiseren en te stroomlijnen. 

Hiervoor werd een reglement ' Leeuws Zorgpremie' uitgewerkt. 
 

Opmerkingen 

Toelichting door Erik Devillé, diensthoofd Welzijn. 
Siebe Ruykens vraagt of voor de Vlaamse zorgpremie ook de voorwaarde van wonen op hetzelfde 

adres geldt. Erik antwoordt dat dit niet het geval is. 

 

 
Personeel & onderwijs  
 

7 2020_BAO_00007 Wijziging rechtspositieregeling - Beslissing 
Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt een voorstel van wijziging van de 

rechtspositieregeling ter goedkeuring voorgelegd. 
 

Opmerkingen 
Toelichting door Brit Geerinckx, diensthoofd personeel en onderwijs. 
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8            2020_BAO_00008 Wijziging arbeidsreglement - bijlage 10 reglement voor 
het gebruik van mobiele telefonie/ tablet/laptop -  

Beslissing 
Kennis genomen 

 

Beknopte samenvatting 
Aan de gemeenteraad wordt een voorstel van wijziging van bijlage 10 van het arbeidsreglement ter 

goedkeuring voorgelegd. 

 
Opmerkingen 

Toelichting door Brit Geerinckx, diensthoofd personeel en onderwijs. 
 

 

9 2020_BAO_00010 Organisatie scholengemeenschap gemeentescholen  

Sint-Pieters-Leeuw onder 1 schoolbestuur voor de 
schooljaren 2020-2021 tot 2025-2026 - Beslissing 

Kennis genomen 

 

Beknopte samenvatting 

Op 31 augustus 2020 eindigt de huidige scholengemeenschap Dilbeek - Sint-Pieters-Leeuw (De Spil). 

Er moet beslist worden of er een nieuwe overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van zes 
schooljaren (2020-2026) of Sint-Pieters-Leeuw een eigen scholengemeenschap zal vormen. Vanaf 1 

september 2020 treedt de beslissing of overeenkomst tot vorming van de scholengemeenschappen in 
werking en geldt ze telkens voor een periode van zes schooljaren.  

Indien een schoolbestuur uit een scholengemeenschap wil stappen, meldt het dat aan de andere 

schoolbesturen van de scholengemeenschap voor 1 mei. Elke beslissing of overeenkomst met 
betrekking tot de vorming of de wijziging van een scholengemeenschap wordt voor 15 juni van het 

schooljaar voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding, aan de betrokken personeelsleden 
meegedeeld en bezorgd aan AGODI.  

De organisatie van een nieuwe scholengemeenschap van de gemeentescholen van Sint-Pieters-Leeuw 
onder 1 schoolbestuur voor de schooljaren 2020-2021 tot 2025-2026 moet worden goedgekeurd door 

de gemeenteraad. 

 
Opmerkingen 

Toelichting door Brit Geerinckx, diensthoofd personeel en onderwijs. 
Natacha Martel vraagt of ze goed begrepen heeft dat er in de praktijk geen samenwerking met 

Dilbeek was, en dat we nu 13 punten meer zullen hebben die we volledig ten gunste van de eigen 

scholen kunnen gebruiken. Brit bevestigt dit. 
Veerle Seré onderstreept dat dit voorstel een meerwaarde betekent. Ze uit wel haar bezorgdheid over 

het inzetten op beleidsvoeren vermogen en geen versnippering over de verschillende scholen. 
 

 

10              2020_BAO_00009        Afsluiten samenwerkingsafspraken met het  Centrum 

voor leerlingenbegeleiding N-Brussel per 1 september  
2020 - Beslissing 

Kennis genomen 

 

Beknopte samenvatting 

Het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding ging in op 1 september 2018. Scholen en CLB’s zijn dan niet 
langer verplicht om te werken via de beleidscontracten en bijzondere bepalingen. Het decreet spreekt 

van samenwerkingsafspraken. Dat onderdeel van het decreet gaat echter pas in op 1 september 

2020. Op dat moment lopen de huidige beleidscontracten af. 
Er moeten voor elke gemeentelijke basisschool van Sint-Pieters-Leeuw nieuwe 

samenwerkingsafspraken opgemaakt en goedgekeurd worden. Deze samenwerking wordt voor 
onbepaalde duur afgesloten.  
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Algemeen directeur 
 

11 2020_BAO_00011 Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten van  
de hulpverleningszone Zennevallei voor de 

organisatie van het prétriagecentrum, het 

schakelzorgcentrum en de cohortzorg - Kennisgeving 
Kennis genomen 

 

Beknopte samenvatting 

In het kader van de federale fase in het kader van de bestrijding van het coronavirus diende een 

prétriagecentrum, een schakelzorgcentrum en cohortzorg te worden georganiseerd. Dat gebeurde op 

het niveau van de eerstelijnszorgzone. De stad Halle nam het initiatief om hier een ontwerp van 
overeenkomst voor op te stellen, die ter kennisgeving aan de commissie wordt meegdeeeld. 

 
Opmerkingen 

Walter Vastiau, algemeen directeur, kadert voorliggende samenwerkingsovereenkomst. Op het 
voorstel dat door de stad Halle werd opgesteld, zijn door Drogenbos, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw 

nog verschillende opmerkingen geformuleerd die nog in een aangepaste overeenkomst moeten 

worden verwerkt, waarna die pas ter goedkeuring aan de gemeenteraden kan worden voorgelegd. 
 

 

12         2020_BAO_00012 Kennisgeving maatregelen en beslissingen in het kader 
van het corona COVID-19 virus - Kennisgeving Kennis 

genomen 

 

Beknopte samenvatting 

Op 12 maart 2020 werd beslist de federale fase afgekondigd in het kader van het voorkomen van de 

verspreiding van het coronavirus COVID-19. 
Aan de commissie wordt kennis gegeven van alle maatregelen en beslissingen die in het kader hiervan 

werden genomen. 

 
Opmerkingen 

Dit agendapunt wordt als tweede punt behandeld. 
Toelichting door Walter Vastiau, algemeen directeur, wat het algemeen deel betreft, en Luc 

Deconinck, burgemeester wat de financiële en fiscale maatregelen betreft. 
De burgemeester maakt van de gelegenheid gebruik om alle medewerkers te danken voor hun inzet 

en flexibiliteit. 
 

 
In opdracht, 

 
Walter Vastiau         Ann De Ridder 

 

 
 

secretaris commissie        voorzitter commissie 


