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commissie bestuurlijke en administratieve organisatie 

Debriefing Zitting van 17 juni 2021 

 

 
Samenstelling: 

 
 
Aanwezig: 

mevrouw Ann De Ridder, voorzitter; 

mevrouw Nicole Billens; de heer Gust Crabbe; de heer Jeroen Tiebout; mevrouw Betty Willems; 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; 

mevrouw Patricia Dereymaeker, secretaris 

 
Eveneens aanwezig: 

de heer Eddy Longeval; mevrouw Veerle Seré; de heer Guy Jonville; de heer Olivier Huygens; de heer 
Herwig Smeets; mevrouw Annie Mathieu; de heer Brahim Harfaoui; de heer Jan Desmeth; mevrouw 

Marleen De Kegel; mevrouw An Speeckaert; de heer Bart Keymolen; mevrouw Cindy Van Driessche; 
mevrouw Tineke Coeck; mevrouw Brit Geerinckx; mevrouw Jolien Touchant; de heer Erik Wuyts 

 

Afwezig: 
de heer Gunther Coppens; mevrouw Kim Paesmans 

 
 

BESPREEKPUNTEN 

Financiën 
 
1 2021_BAO_00009 Jaarrekening 2020 - gemeente - ocmw - Kennisgeving 

Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

Voorstelling van de jaarrekening 2020 - gemeente-ocmw. 
 

Opmerkingen 

Dit punt wordt toegelicht door Cindy Van Driessche, financieel directeur. 
 

 

2 2021_BAO_00010 Jaarrekening 2020 - AGB - Kennisgeving 
Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

Voorstelling van de jaarrekening 2020 - AGB. 

 
Opmerkingen 

Dit punt wordt toegelicht door Cindy Van Driessche, financieel directeur. 
 

 
3 2021_BAO_00011 Aanpassing meerjarenplan 

2/2020-2025 - gemeente - ocmw - Standpunt 
Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

Voorstelling van de aanpassing nr. 2 van het meerjarenplan 2020-2025 - gemeente-ocmw. 

 
Opmerkingen 

Dit punt wordt toegelicht door Cindy Van Driessche, financieel directeur. 
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4 2021_BAO_00012 Aanpassing meerjarenplan 

2/2020-2025 - AGB - Standpunt 
Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

Voorstelling van de aanpassing nr. 2 van het meerjarenplan 2020-2025 -AGB. 

 
Opmerkingen 

Dit punt wordt toegelicht door Cindy Van Driessche, financieel directeur. 
 

 
5 2021_BAO_00013 Financiële maatregelen n.a.v. 

Corona - update - Standpunt 
Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

Voorstelling van de financiële maatregelen n.a.v. corona (verlengingen - stopzettingen). 

 

Opmerkingen 
Dit punt wordt toegelicht door Cindy Van Driessche, financieel directeur. 
 

 

Personeel & onderwijs  
 

6 2021_BAO_00014 Wijziging arbeidsreglement - 
neutraliteitsbeginsel - Standpunt 

Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

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

 
Opmerkingen 

Dit punt wordt toegelicht door Brit Geerinckx, diensthoofd personeelsdienst en onderwijs. 

Ann De Ridder (CD&V) ziet bij het non-discriminatiebeginsel "leeftijd" niet staan. 
Kan dit nog worden toegevoegd? 

Antwoord geformuleerd door Brit Geerinckx: 
"leeftijd" kan worden toegevoegd. 
 

 

7 2021_BAO_00015 Wijziging arbeidsreglement - 
bijlage 3 'uurroosters en servicenormen' - Standpunt 

Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

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

 
Opmerkingen 

Dit punt wordt toegelicht door Brit Geerinckx, diensthoofd personeelsdienst en onderwijs. 

Ann De Ridder merkt op dat de arbeidersploeg groen om 7u 's morgens start. Quid in de winter als 
het nog donker is? 

Antwoord geformuleerd door  Brit Geerinckx: 
Dit was afgelopen winter ook reeds het geval. 's Winters staat deze ploeg in voor het strooien. De 

ploeg was zelf vragende partij en heeft het beginuur gunstig geëvalueerd. 
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8 2021_BAO_00016 Wijziging rechtspositieregeling - Standpunt 
Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

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

voorgelegd.  
 

Opmerkingen 
Dit punt wordt toegelicht door Brit Geerinckx, diensthoofd personeelsdienst en onderwijs. 

Siebe Ruykens (CD&V) merkt op dat gevolg gegeven werd aan zijn eerder reeds geformuleerde 

suggestie om de gunstigere schalen A1a-A2a-A3a in te voeren. 
Ook het in rekening brengen van de nuttige ervaring privésector en als zelfstandige voor de 

vaststelling van de schaalanciënniteit is een goede zet. 
Kostprijs en ook op de indienstzijnde personeelsleden van toepassing? 

Antwoord geformuleerd door Brit Geerinckx: 
- De opschaling kost jaarlijks + €47.000 en is ook van toepassing op de indienstzijnde 

personeelsleden. 

- De maatregel schaalanciënniteit is enkel voor de nieuwe indiensttredingen per 1 juli. We 
hebben nog geen zicht op de kostprijs. Enkel een raming op basis van 2de schaal en 12 jaar 

anciënniteit werd gemaakt. 
 

 

9 2021_BAO_00017 Goedkeuring van het 

schoolreglement en de afsprakennota's - 
Standpunt Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

Naar aanleiding van de nieuwe wetgeving werd het schoolreglement aangepast. De afsprakennota’s 

maken integraal deel uit van het schoolreglement en werden ook aangepast. 
 

Opmerkingen 
Dit punt wordt toegelicht door Tineke Coeck, coördinerend directeur scholengemeenschap. 
 

 

Maatschappelijke veiligheid  
 

10 2021_BAO_00018 Cameraplan - Advies en 

'reglement cameraplan op het openbaar domein' - 
uitbreiding - Standpunt Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld een positief advies te geven over de plaatsing en het gebruik 

van vaste en verplaatsbare camera’s op het grondgebied Sint-Pieters-Leeuw, en het aangepast 
reglement ”cameratoezicht” goed te keuren.  

 
Opmerkingen 

Dit punt wordt toegelicht door Jolien Touchant, ambtenaar maatschappelijke veiligheid. 

Vraag van Ann De Ridder (CD&V): hoe worden de overtreders geïdentificeerd? 
Antwoord geformuleerd door Jolien Touchant: 

De meeste overtreders worden geïdentificeerd door de dienst via de nummerplaten van de voertuigen. 
Indien de identificatie gebeurt door gezichtsherkenning, worden de beelden voor identificatie 

doorgestuurd naar de (wijk)politie. 
Jan Desmeth (NV-A) vult aan dat dit punt aan de gemeenteraad van september wordt voorgelegd. 
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Omgeving  
 

11 2021_BAO_00019 Vervangingsbouw 
appartementen GMVH Bezemstraat - Standpunt 

Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

De gemeentelijke 'Actualisatie visie open ruimte' en de opmaak van het RUP Reysberg hebben een 
invloed op de opmaak van het RUP Reysveld in functie van de vervangingsbouw van de 

appartementen van de GMVH aan de Bezemstraat. 

Zie nota als bijlage. 
Voorstel standpunt: 

• Vanuit ruimtelijk oogpunt is het niet aangewezen om de zones 'Vlabinvest' en 'Parking' in te 
zetten voor nieuwe bebouwing en worden deze dus niet aangesneden. 

• Voor de vervangingsbouw komt enkel de zone ‘gebouwen GMVH’ in aanmerking. Middels 

opmaak van het RUP komen we aan een maximum van ongeveer 150 entiteiten. 
Dit standpunt en de strategie voor het behalen van de doelstelling vervanging 200 woonentiteiten 

werd toegelicht aan en besproken met de huisvestingsmaatschappij en Vlabinvest, wordt voorgelegd 
aan de Gecoro van 9 juni  2021 en de gemeenteraadscommissie van 17 juni 2021. 

 

Opmerkingen 
Dit punt wordt toegelicht door Erik Wuyts, architect-omgevingsambtenaar. 

Ann De Ridder (CD&V) vraagt hoe de afbraak gebouw en huisvesting en verhuis van de bewoners zal 
worden geregeld? 

Antwoord geformuleerd door Erik Wuyts. 
Daar hebben we nog geen zicht op maar de huisvesting en verhuis van de bewoners zal gefaseerd 

moeten gebeuren. Een groot deel van de appartementen zijn al niet meer bewoond. 

Jan Desmeth (N-VA) vult aan dat dit punt omwille van de maatschappelijke relevantie nu al eens op 
de agenda van de commissie ter info werd geplaatst. Dit project moet nog worden uitgewerkt en zal 

dan aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Het voorstel werd eveneens aan de GECORO 
voorgelegd. 
 

 

In opdracht, 

 

Patricia Dereymaeker      Ann De Ridder 
 

 
 

 
secretaris commissie      voorzitter commissie 

 


