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commissie bestuurlijke en administratieve organisatie 

Debriefing Zitting van 10 december 2020 

 

 
Samenstelling: 

 
 
Aanwezig: 

mevrouw Ann De Ridder, voorzitter; 

mevrouw Nicole Billens; 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; 
de heer Walter Vastiau, secretaris; 

 

Eveneens aanwezig: 

de heer Jan Desmeth; mevrouw Annie Mathieu; mevrouw Natacha Martel; mevrouw Marleen De 

Kegel; de heer Herwig Smeets; de heer Eddy Longeval; de heer Luc Deconinck; de heer Bart 
Keymolen; mevrouw Marina Bosmans; mevrouw Sofie Heymans; mevrouw Brit Geerinckx; mevrouw 

Patricia Dereymaeker; mevrouw Caroline Putman; 

 
 
CONSENSUSPUNTEN 

 
Cultuur & Toerisme & Erfgoed  
 

1 2020_BAO_00030 Reglement erkenning van verenigingen - Beslissing 
Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

Er werd een reglement ontwikkeld met een uniforme procedure voor de erkenning van verenigingen.  

 
Opmerkingen 

Toegelicht door Marina Bosmans, afdelingshoofd burgerzaken. 
 

 
2 2020_BAO_00031 Aanpassing reglement gemeentelijke uitleendienst -  

Beslissing 
Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

Het uitleenreglement werd geëvalueerd. Er werden enkele praktische aanpassingen gedaan in 

samenspraak met de technische diensten.  
 

Opmerkingen 
Toegelicht door Marina Bosmans, afdelingshoofd burgerzaken. 
 

 

3 2020_BAO_00032 Huishoudelijke reglementen culturele infrastructuur -  
Beslissing 

Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

Er werd één gebruiksreglement ontworpen voor alle gemeentelijke infrastructuur. De specifieke regels 
voor het gebruik van de culturele infrastructuur zijn vervat in de huishoudelijke reglementen. 

 

Opmerkingen 
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Toegelicht door Marina Bosmans, afdelingshoofd burgerzaken. 
 

 

4 2020_BAO_00033 Gebruiksreglement gemeentelijke infrastructuur -  
Beslissing 

Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

Er werd één reglement gemaakt met de regels voor het gebruik van alle infrastructuur die ter 
beschikking wordt gesteld door de vrijetijdsdiensten  ( sport, jeugd, cultuur).   

 

Opmerkingen 
Toegelicht door Marina Bosmans, afdelingshoofd burgerzaken. 

 

 
Jeugd 

 

5 2020_BAO_00034 Reglement investeringssubsidies jeugdinfrastructuur -  

Beslissing 
Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

De jeugddienst ontwierp een reglement voor de aanvraag van subsidies voor kosten aan 

jeugdinfrastructuur die 10.000,00 euro of meer bedragen. 
 

Opmerkingen 
Toelichting door Sofie Heymans, jeugdconsulente. 
 

 

6 2020_BAO_00035 Huishoudelijk reglement Laekelinde - Beslissing 
Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

Er werd één gebruiksreglement ontworpen voor alle gemeentelijke infrastructuur. De specifieke regels 

voor het gebruik van de jeugdinfrastructuur zijn vervat in het huishoudelijk reglement Laekelinde. 
 

Opmerkingen 
Toelichting door Sofie Heymans, jeugdconsulente. 
 

 

7 2020_BAO_00036 Subsidiereglement jeugd - Beslissing 
Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

Het subsidiereglement jeugd werd geanalyseerd en aangepast rekening houdend met de voorstellen 

van het bestuur. 
 

Opmerkingen 
Toelichting door Sofie Heymans, jeugdconsulente. 
 

 

Sport 

 

8 2020_BAO_00037 Huishoudelijk reglement gemeentelijke sporthallen -  

Beslissing 
Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

Er werd één gebruiksreglement ontworpen voor alle gemeentelijke infrastructuur. De specifieke regels 

voor het gebruik van de sportinfrastructuur zijn vervat in het huishoudelijk reglement gemeentelijke 
sporthallen. 

 
Opmerkingen 

Toegelicht door Marina Bosmans, afdelingshoofd burgerzaken. 
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BESPREEKPUNTEN 
 

Personeel & onderwijs  
 

9 2020_BAO_00038 Wijziging arbeidsreglement - 

neutraliteitsbeginsel - Standpunt 
Verdaagd 

Beknopte samenvatting 

Aan de gemeenteraad wordt een voorstel van wijziging van het arbeidsreglement ter goedkeuring 

voorgelegd. 
 

 

10 2020_BAO_00039 Wijziging arbeidsreglement - 

bijlage 15 ' reglement voor telewerk' - Standpunt Kennis 
genomen 

Beknopte samenvatting 

Aan de gemeenteraad wordt een voorstel van wijziging van het arbeidsreglement ter goedkeuring 

voorgelegd. 
 

Opmerkingen 
Toegelicht door Brit Geerinckx, diensthoofd personeelszaken. 

Er zijn geen verdere vragen. 
 

 

Financiën 

 
11 2020_BAO_00040 Subsidiereglement erkende verenigingen voor cultuur  

(2021-2025) - Beslissing 

Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 
De gemeente ondersteunt de lokale culturele verenigingen al via een subsidiereglement. In 2020 heeft 

het bestuur de subsidiëring van alle erkende verenigingen geanalyseerd en  voorstellen tot 

aanpassingen geformuleerd. Deze voorstellen werden voor advies voorgelegd aan de betrokken 
actoren.  

Het voorstel van aangepast subsidiereglement wordt nu ter goedkeuring voorgelegd.  
 

Opmerkingen 

Toegelicht door Marina Bosmans, afdelingshoofd burgerzaken. 
 

 

12 2020_BAO_00041 Subsidiereglement erkende verenigingen voor senioren  
(2021-2025) - Beslissing 

Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

De gemeente ondersteunt de lokale seniorenverenigingen al via een subsidiereglement. In 2020 heeft 
het bestuur de subsidiëring van alle erkende verenigingen geanalyseerd en  voorstellen tot 

aanpassingen geformuleerd. Deze voorstellen werden voor advies voorgelegd aan de betrokken 

actoren.  
Het voorstel van aangepast subsidiereglement wordt nu ter goedkeuring voorgelegd.  

 
Opmerkingen 

Toegelicht door Marina Bosmans, afdelingshoofd burgerzaken. 
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13 2020_BAO_00042 Subsidiereglement 
erkende vereniging van lokale handelaars (2021-

2025) - Beslissing Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

De gemeente ondersteunt de lokale handelaarsverenigingen al via een subsidiereglement. In 2020 
heeft het bestuur de subsidiëring van alle erkende verenigingen geanalyseerd en  voorstellen tot 

aanpassingen geformuleerd. Deze voorstellen werden voor advies voorgelegd aan de betrokken 
actoren.  

Het voorstel van aangepast subsidiereglement wordt nu ter goedkeuring voorgelegd.  

 
Opmerkingen 

Toegelicht door Marina Bosmans, afdelingshoofd burgerzaken. 
 

 

14 2020_BAO_00043 Subsidiereglement erkende sportverenigingen  (2021- 

2025) - Beslissing 
Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

De gemeente ondersteunt de lokale sportverenigingen al via een subsidiereglement. In 2020 heeft het 

bestuur de subsidiëring van alle erkende verenigingen geanalyseerd en  voorstellen tot aanpassingen 
geformuleerd. Deze voorstellen werden voor advies voorgelegd aan de betrokken actoren.  

Het voorstel van aangepast subsidiereglement wordt nu ter goedkeuring voorgelegd.  
 

 

15 2020_BAO_00044 Jokerreglement (2021-2025) - Beslissing 

Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 
De gemeente voorzag reeds in een subsidiereglement voor alle erkende verenigingen voor het 

organiseren van grote activiteiten via het jokerreglement. In 2020 heeft het bestuur de subsidiëring 

van alle erkende verenigingen geanalyseerd en  voorstellen tot aanpassingen geformuleerd. Deze 
voorstellen werden voor advies voorgelegd aan de betrokken actoren.  

Het voorstel van aangepast subsidiereglement wordt nu ter goedkeuring voorgelegd.  
 

 

16 2020_BAO_00045 Retributie op het 

gebruik van gemeentelijke infrastructuur 
(2021-2025) - Standpunt Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

Er dient een tarief te worden vastgesteld voor het gebruik van gemeentelijke infrastructuur door 

derden. 
 

Opmerkingen 
Toegelicht door Marina Bosmans, afdelingshoofd burgerzaken. 
 

 

17 2020_BAO_00046 AGB - aanpassing 
meerjarenplan 2020-2025 goedkeuring - 

Standpunt Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

De aanpassing van het meerjarenplan van het AGB moet, nadat het is vastgesteld door de raad van 
bestuur, voor goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.  

 

Opmerkingen 
Toegelicht door Cindy Van Driessche, financieel directeur. 
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18 2020_BAO_00047 Gemeente - aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - 
goedkeuring - Beslissing 

Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

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.  

 
Opmerkingen 

Toegelicht door Cindy Van Driessche, financieel directeur. 
De burgemeester licht het investeringsprogramma toe. 

 

Varia 

- Update stand van zaken covid-19 uitbraak in Woonzorgcentrum Zilverlinde 

- Bevoegdheidsverdeling college met ingang van 1 januari 2021 

 

In opdracht,  

Walter Vastiau         Ann De Ridder 

   

 

secretaris commissie        voorzitter commissie 

 


