commissie bestuurlijke en administratieve organisatie
Debriefing

Zitting van 11 juni 2020

Samenstelling:
Aanwezig:
mevrouw Ann De Ridder, voorzitter;
de heer Jean Cornand; de heer Wim Peeters; mevrouw Lydie De Smet; de heer Michel Miedzinski;
mevrouw Nicole Billens; de heer Gust Crabbe; de heer Raimondo Palermo; de heer Brahim Harfaoui;
de heer Olivier Huygens; mevrouw Veerle Seré; de heer Siebe Ruykens; de heer Jeroen Tiebout;
mevrouw Betty Willems; de heer Jeroen Steeman;
de heer Walter Vastiau, secretaris;

Eveneens aanwezig:
de heer Luc Deconinck; de heer Bart Keymolen; de heer Jan Desmeth; de heer Gunther Coppens;
mevrouw An Speeckaert; de heer Herwig Smeets; de heer Paul Defranc; mevrouw Kathleen D'Herde;
de heer Georgios Karamanis; de heer Eddy Longeval; de heer Guy Jonville; de heer Godefroid Pirsoul;
mevrouw Natacha Martel; mevrouw Cindy Van Driessche, mevrouw Patricia Dereymaeker, de heer
Jasper De Jonge, mevrouw Inge Van Bamis, mevrouw Yolente Delaunoy

Verontschuldigd:
mevrouw Annie Mathieu

CONSENSUSPUNTEN
Communicatie
1

2020_BAO_00013

Onze Stadsapp - toelichting - Kennisgeving
Kennis genomen

Beknopte samenvatting
De gemeenteraad besliste op 24 oktober 2019 om een communicatieplatform waarop handelaars,
verenigingen, gemeentediensten enz. info en berichten kunnen plaatsen op te starten.
Via in-houseopdracht werd de opdracht gegund aan CIPAL NV.
De uitrol van het communicatieplatform Onze Stadsapp werd inmiddels opgestart.
Opmerkingen
Toelichting door Patricia Dereymaeker, afdelingshoofd interne zaken.

ICT
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2020_BAO_00014

Uitrol Office 365 - stand van zaken - Kennisgeving
Kennis genomen

Beknopte samenvatting
Sinds oktober 2018 is de werkgroep "Office 365" aan de slag om de mogelijkheden van Microsoft
Office 365 met het oog op de digitalisering van administratieve processen te analyseren en uit te
rollen.
De werkgroep wordt hiervoor begeleid door het ICT-bedrijf Realdolmen.
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2020_BAO_00015

COVID-19 - maatregelen IT - Kennisgeving
Kennis genomen

Beknopte samenvatting
Naar aanleiding van het coronavirus COVID-19 heeft het college van burgemeester en schepenen een
aantal aanvullende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken.
Ook op vlak van IT moesten een aantal maatregelen worden getroffen om de diensten zoveel mogelijk
operationeel te houden en op deze manier de dienstverlening minimaal doch efficiënt verder te
verzekeren.
Opmerkingen
Toelichting door Patricia Dereymaeker, afdelingshoofd interne zaken.
Kathleen D'Herde vraagt of gezinnen die een laptop kregen ook internettoegang hebben. Er wordt
geantwoord dat de internetproviders gratis vouchers ter beschikking stelden.
Natacha Martel vraagt of er cijfers beschikbaar zijn over problemen met smartschool omdat het
belangrijk is dit goed te monitoren. Schepen Speeckaert antwoordt dat de leerkrachten contact
hebben opgenomen met de ouders van wie ze vaststelden dat de kinderen zich niet of weinig
aanmeldden.
Natacha Martel vraagt hoe er contact werd genomen met anderstalige ouders. Was dat in het
Nederlands?
Schepen Desmeth vult aan dat het Sociaal Huis met de zorgcoördinatoren van alle Leeuwse scholen
(dus ook de vrije school en de GO-school) contact hebben genomen, en dat via deze weg 85 kinderen
werden geholpen. Ook Groep Intro (buurthuis 1600) heeft geholpen, en alle gezinnen bezocht.

Patrimonium & Openbare ruimte
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2020_BAO_00016

Wildersportcomplex: stand van zaken - Kennisgeving
Kennis genomen

Beknopte samenvatting
Stand van zaken i.v.m. het nieuwbouwproject voor het Wildersportcomplex:
- De opdracht is inmiddels gegund aan Pellikaan bouwbedrijf.
- De ontwerper werkt aan het dossier voor de omgevingsvergunning.
- Een infomarkt voor de omwonenden is gepland op 26 juni ter plaatse, doorlopend tussen 16.00h en
19.00h.
Opmerkingen
Jeroen Steeman vraagt hoe de verwarming in het nieuw op te trekken gebouw wordt voorzien. er
wordt geantwoord dat de zaal wordt verwarmd via het ventilatiesysteem, en dat voor de andere
lokalen (kleedkamers e.d.) vloerverwarming is voorzien. Er wordt voorzien in een gasgestookte
installatie. De installatie laat toe aan te koppelen op andere duurzame verwarmingssystemen.
Wim Peeters vraagt of het opzichterslokaal centraal is gelegen. Er wordt op het plan getoond waar het
is ingetekend waaruit blijkt dat de inplanting een behoorlijk overzicht toelaat.
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2020_BAO_00017

EPC-contracten: begeleiding door VEB - Kennisgeving
Kennis genomen

Beknopte samenvatting
Het Vlaams Energie Bedrijf (VEB) biedt ondersteuning aan lokale besturen voor het uitwerken van een
energieprestatiecontract (EPC). Daarbij wordt een Energy Service Company (ESCO) aangeduid om
energiebesparende maatregelen door te voeren aan het patrimonium. In een EPC wordt de geplande
besparing contractueel vastgelegd. Binnen de termijn van het contract – typisch 9 à 20 jaar – betaal
je als vragende partij de ESCO met het budget dat je uitspaart door de gerealiseerde
energiebesparing.
De administratie had reeds contacten met het VEB om te kijken wat dergelijke samenwerking concreet
zou betekenen.
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Opmerkingen
Jeroen Steeman vraagt of we de precieze doelen van dit project kunnen bepalen, en ook hoe wordt
bepaald welke gebouwen in het project worden opgenomen. er wordt geantwoord dat VEB vraagt
alleen die gebouwen in het onderzoek op te nemen waarvan we zeker zijn dat ze nog minstens 10
jaar in gebruik zullen zijn. Schepen Coppens zegt dat de ambitie groter moet zijn dan het plaatsen van
zonnepanelen. Het doel moet zijn de total cost of ownership te drukken en tegelijk op duurzaamheid
en financiën in te zetten.

BESPREEKPUNTEN
Woonzorgcentrum
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2020_BAO_00018
Project 1600:
omscholingstraject zorgkundigen tot
verpleegkundigen - Kennisgeving
Kennis genomen

Beknopte samenvatting
Al een aantal jaren is er een algemeen tekort op de arbeidsmarkt aan verpleegkundigen. Dit laat zich
ook duidelijk voelen in Woonzorgcentrum Zilverlinde, met een aantal permanent openstaande
vacatures. Meer recent blijkt het ook niet eenvoudig om voor vacatures van zorgkundige steeds de
juiste profielen te vinden, in het bijzonder tijdens de nacht.
Zowel binnen de huidige rechtspositieregeling als daarbuiten bestaan er al mogelijkheden voor
medewerkers om zich bij te scholen. Deze voldoen echter niet. Ofwel zijn ze moeilijk om in te
stappen, ofwel zijn ze te beperkt om een reële ondersteuning te bieden bij een echte omscholing. Er
zullen bijgevolg een aantal andere maatregelen dienen te worden genomen. Hierbij wordt specifiek
gekeken naar omscholingen naar verpleegkundigen.
In zitting van 4 mei jl. keurde het Vast Bureau daarom het 'Project 1600' goed. In zitting van 8 juni
2020 keurde het Vast Bureau het plan van aanpak voor 2020-2021 goed. Beide zaken worden ter
kennis gegeven aan de commissie.
Opmerkingen
Toelichting door Jasper De Jonge, afdelingshoofd-directeur WZC Zilverlinde.
Vraag Natacha Martel: Is de opleidingsmogelijkheid beperkt tot het graduaat?
Antwoord Jasper: De kandidaat kan zelf kiezen of hij/zij een graduaats- dan wel een bacheloropleiding
volgt, maar moet er uiteraard rekening mee houden dat ze de opleiding moeten kunnen combineren
met het werk.
Vraag Natacha Martel: Is er een loonverschil tussen graduaat en bachelor?
Antwoord Jasper: Een gegradueerde heeft de loonschaal C4-C5 en een bachelor de loonschaal
BV1BV2.
Vraag Jeroen Tiebout: Als men op het eind van de opleiding het diploma behaalt, kan men dan de
organisatie verlaten?
Antwoord Jasper: We voorzien in een scholingsbeding opdat men na het behalen van het diploma een
bepaalde periode in dienst moet blijven.

Algemeen directeur
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2020_BAO_00019
Corona COVID-19: update
aanpak door bestuur - Kennisgeving
Kennis genomen

Beknopte samenvatting
Tijdens de commissie van 23 april 2020 werd een overzicht gegeven van alle maatregelen genomen
in het kader van COVID-19. Thans wordt een actualisatie hiervan toegelicht.

3/5

Financiën
8

2020_BAO_00020
Reglement inzake toekennen en
gebruik waardebon ter ondersteuning van de lokale
economie en de inwoners - Standpunt
Kennis genomen

Beknopte samenvatting
Bespreking van het reglement inzake toekennen en gebruik waardebon ter ondersteuning van de
lokale economie en de inwoners in uitvoering van het 10-puntenplan m.b.t. de coronamaatregelen.
Opmerkingen
Kathleen D'Herde vraagt of alleen handelaars die genoten van de hinderpremie worden beoogd en
niet degenen die de compensatiepremie hebben gekregen. Er wordt geantwoord dat er inderdaad
wordt gefocust op zaken die verplicht gesloten moesten blijven.
Wim Peeters vraagt of er een termijn voor uitbetaling aan de handelaars wordt voorzien. Er wordt
geantwoord dat in het ontwerpreglement is ingeschreven dat de betaling zal gebeuren uiterlijk de 15e
maand van de maand volgend op het indienen van de bonnen.
Jeroen Tiebout vraagt waarom aan de handelaars die wensen deel te nemen zich moeten registreren.
Er wordt geantwoord dat Vlaio om privacyredenen de gegevens niet wil vrijgeven zodat voor de
registratie moet worden gekozen.
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2020_BAO_00021

Intekening op de uitgifte van aandelen Apt door Iverlek
- Standpunt
Kennis genomen

Beknopte samenvatting
We hebben een schrijven gekregen van Iverlek waarin ons gevraagd wordt of we willen intekenen op
nieuwe aandelen Apt.
De gemeenteraad moet beslissen voor 30/06/2020.
Opmerkingen
Natacha Martel vraagt of het rendement van de dividenden gegarandeerd zijn. Er wordt geantwoord
dat dividenden niet gegarandeerd kunnen zijn omdat het anders geen dividenden zijn, maar dat de
activiteiten van ELIA wel een gereguleerde activiteit is, waardoor de dividenden enkel kunnen wijzigen
als de regulator de regels zou wijzigen.
Jeroen Tiebout vraagt of bij de budgetopmaak rekening werd gehouden met de vermelde prognoses.
De financieel directeur bevestigt dit.
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2020_BAO_00022

Rekening 2019 - gemeente - Standpunt
Kennis genomen

Beknopte samenvatting
De cijfers 2019 van de gemeente worden ter zitting toegelicht.
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2020_BAO_00023
AGB - Standpunt
Kennis genomen

Rekening 2019 -

Beknopte samenvatting
De cijfers 2019 van het AGB worden ter zitting toegelicht.
Opmerkingen
Wim Peeters vraagt of het AGB zelf wagens in exploitatie heeft. Er wordt geantwoord dat dit niet het
geval is, maar dat de desbetreffende budgetpost betrekking heeft op het busvervoer van de
sportkampen.
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2020_BAO_00024

Rekening 2019 - OCMW - Standpunt
Kennis genomen

Beknopte samenvatting
De cijfers 2019 van het OCMW worden ter zitting toegelicht.

In opdracht,
Walter Vastiau

Ann De Ridder

secretaris commissie

voorzitter commissie
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