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commissie bestuurlijke en administratieve organisatie 

Debriefing Zitting van 11 februari 2021 

 

 
Samenstelling: 

 
 
Aanwezig: 

mevrouw Ann De Ridder, voorzitter; 

mevrouw Nicole Billens; de heer Gust Crabbe; de heer Jeroen Tiebout; mevrouw Betty Willems; de 
heer Gunther Coppens; de heer Wim Peeters; de heer Siebe Ruykens; de heer Lucien Wauters; 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 Georgios Karamanis; de heer Guy Jonville; mevrouw Natacha Martel; de heer Godefroid 

Pirsoul; de heer Jan Desmeth; mevrouw Marleen De Kegel; de heer Eddy Longeval; mevrouw Veerle 
Seré; de heer Herwig Smeets; de heer Olivier Huygens; mevrouw Kathleen D'Herde; mevrouw An 

Speeckaert; mevrouw Cindy Van Driessche, de heer Tom Pardaens 

 
Afwezig: 

mevrouw Kim Paesmans 

 
 

BESPREEKPUNTEN 

 
Financiën 
 

1 2021_BAO_00001 Financiële maatregelen n.a.v. Corona  - Standpunt 
Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

In 2020 werden n.a.v. Corona een aantal tijdelijke maatregelen genomen om de impact van de 

lockdown maatregelen in België  op het (bedrijfs)economisch leven te verminderen.  
Deze zijn allemaal vervallen per eind 2020 maar Corona is er nog steeds. Voor een aantal beslissingen 

is het noodzakelijk om deze te verlengen. Voorlopig worden onderstaande maatregelen verlengd  
t.e.m. 30/06/2021. In functie van de evolutie van corona kan het bestuur nog verdere aangepaste 

maatregelen of verlengingen beslissen in de loop van het jaar.  

Maatregelen van vorig jaar die verlengd worden: 
1. De concessionarissen worden vrijgesteld van concessievergoeding ;  

2. De verblijfsbelasting wordt berekend in functie van de werkelijke bezetting (  
2€/persoon/nacht) i.p.v. het forfaitair bedrag zoals vastgelegd in het belastingreglement.  

3. De retributie voor kermissen en terrassen wordt geschorst; 

4. De leeuwebonnen, verenigingsbonnen en sociale bonnen --> de geldigheid van deze bonnen 
werd reeds eerder verlengd t.e.m. 30/062021 

De financiële impact van deze maatregelen resulteren in minder exploitatie-ontvangsten. Deze impact 
zal verwerkt worden bij een aanpassing van het meerjarenplan. 

 
Opmerkingen 

Toelichting door Cindy Van Driessche, financieel directeur. 

Ann De Ridder vraagt of de datum van 30/6 blijft gelden als de cafés toch sneller mogen openen.  
Cindy antwoordt dat de datum in principe gehandhaafd zal blijven. 
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Algemeen directeur 
 

2 2021_BAO_00002 Vaccinatiecentrum: kennisgeving 
stand van zaken - Kennisgeving 

Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

Op niveau van de eerstelijnszone Zennevallei wordt gewerkt aan het operationaliseren van twee 
vaccinatiecentrum, één in DOC, Alsemberg voor de gemeenten Beersel, Drogenbos, Linkebeek en 

Sint-Genesius-Rode, en de ander in De Bres te Halle voor de gemeente Halle, Pepingen en Sint-

Pieters-Leeuw. Tom Pardaens, afdelingshoofd welzijn, geeft de stand van zaken. 
 

Opmerkingen 
Toelichting door Tom Pardaens, afdelingshoofd welzijn. 

 

Wim Peeters vraagt wat het verschil is tussen de twee soorten van mensen die niet mobiel zijn. Tom 
Pardaens antwoordt dat er geen verschil is tussen mensen maar wel in de wijze waarop mensen die 

bv. door zorgnood niet of weinig mobiel zijn zullen worden bereikt, namelijk hetzij door ze vervoer van 
hun woning naar het vaccinatiecentrum aan te bieden, hetzij door ze door een mobiel vaccinatieteam 

thuis te vaccineren. 

 
Georgios Karamanis vraagt hoe het komt dat onze gemeente zo laag staat in de rangschikking van de 

vaccinaties. Hij vraagt ook wat de stand van zaken is betreffende de vaccinatie in de woonzorgcentra 
in Sint-Pieters-Leeuw. De algemeen directeur antwoordt dat tot heden alleen werd gevaccineerd in de 

woonzorgcentra en de ziekenhuizen, en die rangschikking op dit ogenblik dan ook weinig zegt. Wat 
betreft de woonzorgcentra staat morgen (12/2) zowel in Zilverlinde als Sint-Antonius de tweede 

vaccinatie gepland. Ook in Belfair staat dat rond deze periode ingepland. 

 
Kathleen D'Herde zegt het een vreemde strategie te vinden dat wordt gewerkt met avondopening 

terwijl prioritair de 65-plussers worden uitgenodigd, die toch tijd hebben overdag. Tom Pardaens 
antwoordt dat hij deze terechte bedenking zal meenemen naar de stuurgroep. 

 

Ann De Ridder vraagt wat er gebeurt als mensen niet op hun afspraak komen opdagen. Tom Pardaens 
antwoordt dat daarvoor een reservelijst zal worden aangelegd. 

 
Jeroen Steeman wijst er op dat de ervaring in Nederland leert dat mensen zich ook (veel) te vroeg 

aanmelden en er dus de nodige flexibiliteit nodig is. Tom Pardaens antwoordt dat er daarom voorzien 
is in een voldoende grote wachtruimte. 
 

 

3 2021_BAO_00003 Ziekteverzuim 2020: 
kennisgeving kerncijfers - Kennisgeving 

Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

Walter Vastiau, algemeen directeur, geeft ter vergadering een overzicht van de kerncijfers van het 
ziekteverzuim in 2020. 

 

Opmerkingen 
Toelichting door Walter Vastiau, algemeen directeur. 
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4 2021_BAO_00004 Sectoraal akkoord (VIA6) - Kennisgeving 
Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

Toelichting van de krijtlijnen van het 'VIA6-akkoord van 22 december 2020 over 

koopkrachtmaatregelen publieke sector 2021-2025; 
 

Opmerkingen 
Toelichting door Walter Vastiau, algemeen directeur. 
 

 

In opdracht,  
 

Walter Vastiau         Ann De Ridder 
 

 

 
   

secretaris commissie        voorzitter commissie 


