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commissie bestuurlijke en administratieve organisatie 

Debriefing Zitting van 22 oktober 2019 

 

Samenstelling: 

 

Aanwezig: 

mevrouw Ann De Ridder, voorzitter; 

de heer Walter Vastiau, secretaris; 

de heer Gust Crabbe; mevrouw Nicole Billens; de heer Jean Cornand; de heer Michel Miedzinski; de 

heer Jeroen Steeman; de heer Brahim Harfaoui; de heer Olivier Huygens; de heer Raimondo Palermo; 

de heer Wim Peeters; de heer Siebe Ruykens; de heer Jeroen Tiebout; mevrouw Betty Willems; 

mevrouw Veerle Seré;  

 

Eveneens aanwezig: 
de heer Gunther Coppens; de heer Georgios Karamanis; de heer Luc Deconinck; mevrouw Annie 

Mathieu; de heer Guy Jonville; de heer Eddy Longeval; mevrouw Natacha Martel; de heer Herwig 

Smeets; mevrouw An Speeckaert; mevrouw Marina BOSMANS 

Verontschuldigd: 
mevrouw Lydie De Smet 

 

BESPREEKPUNTEN 

Burgerzaken 

1 2019_BAO_00014 Visie begraafplaatsen  - Kennisgeving 

Behandeld 

Beknopte samenvatting 

Aan het CBS van 09/09/2019 werd de visie begraafplaatsen geagendeerd met 3D presentatie per 

begraafplaats. 

Vandaag wordt het agendapunt herhaald met kostenraming per begraafplaats (zie bijlagen). Er zal 

gefaseerd worden gewerkt. In een eerste fase ligt de klemtoon op het vergroenen van de kerkhoven 

met het onkruidvrij houden van de wegenis. In samenspraak met Andy Malengier zullen we bekijken 

wat in deze legislatuur realiseerbaar is (en welk budget daar tegenover staat). 

CBS maakt afspraken rond communicatie op commissie 22/10/2019 (toelichting door Andy bij dit 

agendapunt). 

Opmerkingen 

De burgemeester leidt het agendapunt in met de situering van de opdracht om een visie rond onze 

begraafplaatsen te ontwikkelen. Deze opdracht werd na een openbare procedure aan dhr. Andy 

Malingier toegewezen. Dhr. Malingier licht het uitgewerkte voorstel van visie toe. 
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Wim Peeters zegt dat er op het kerkhof van Zuun een aantal open ruimten zijn, die weinig aan bod 

komen. Dhr. Malingier zegt dat te zullen evalueren. 

Wim Peeters vraagt ook of aan het kerkhof rond de kerk van de Rink aandacht in de studie wordt 

besteed. De burgemeester wijst erop dat dit in de opdracht beheersplan Rink is opgenomen. 

Natacha Martel zegt dat ouders van een ongeboren kind (na 22 weken zwangerschap) dit met 

terugwerkende kracht kunnen laten erkennen. Kan hiervoor ook een plaats worden voorzien. Dhr. 

Malingier antwoordt dat dit zeker in het masterplan zal worden opgenomen. 

 

Juridische zaken  

2 2019_BAO_00015 Aanstelling van een ombudsman - overeenkomst met de  

Vlaamse Ombudsdienst - Standpunt 

Behandeld 

Beknopte samenvatting 

Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn dienen bij reglement een systeem 

van klachtenbehandeling te organiseren. Het systeem van klachtenbehandeling wordt zowel voor de 

gemeente als voor het openbaar centrum van maatschappelijk welzijn georganiseerd op het 

ambtelijke niveau en dient maximaal onafhankelijk te zijn van de diensten waarop de klachten 

betrekking hebben. 

In uitvoering van het reglement klachtenbehandeling, wil de gemeente gebruikmaken van de 

mogelijkheid die het Decreet over het lokaal bestuur voorziet om een overeenkomst af te sluiten met 

de Vlaamse Ombudsdienst voor de behandeling van klachten. De voorgestelde overeenkomst heeft 

een looptijd van 3 jaar. De gemeente is hiervoor geen vergoeding verschuldigd. 

Zowel het nieuwe klachtenreglement als de aansluiting bij de Vlaamse Ombudsdienst worden 

voorgelegd aan de Raad van 24 oktober 2019. 

Ter zitting van de commissie licht de Vlaamse Ombudsdienst hun werking toe. 

Opmerkingen 

De Vlaamse ombudsman zal zichzelf en zijn werking donderdag as. bij aanvang van de raad 

voorstellen, zodat dit agendapunt vandaag zonder voorwerp is. 

 

Maatschappelijke veiligheid  

3 2019_BAO_00016 Aanpassing van de Algemene 

Politieverordening - Standpunt 

Behandeld 

Beknopte samenvatting 

De gemeenteraad van 26 mei 2016 keurde het Algemeen Politiereglement met gemeentelijke 

administratieve sancties goed. Na ongeveer 3 jaar zijn er een aantal aanpassingen nodig. 

Opmerkingen 

Toelichting ter vergadering door Jolien Touchant, ambtenaar maatschappelijke veiligheid. 
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Natacha Martel: Over alcohol staat niet vermeld over hoeveel of wat het gaat. Vanaf wanneer wordt 

dit als hinderlijk gedrag beschouwd? De burgemeester antwoordt dat het om een overlastreglement 

betreft, waarbij veel zaken vatbaar zijn voor interpretatie. De bedoeling is dat er een aanleiding is om 

te kunnen optreden. 

Natacha Martel heeft vragen bij dieren tijdens evenementen. Wat gaan we doen met paarden tijdens 

een kermis. De burgemeester antwoordt dat het principe is dat het verboden is maar dat het college 

toelating kan geven, waarbij situatie per situatie zal worden geëvalueerd. 

Natacha Martel vraagt of er kan worden opgenomen dat drukwerken met discriminerende en 

rascistische inhoud strafbaar is. De burgemeester antwoordt dat de strafwet hierover regels voorziet 

en wij niet boven een hogere rechtsnorm kan treden. 

Natacha Martel vraagt of er regels zullen worden vastgelegd betreffende het sluitingsuur van horeca. 

De burgemeester licht toe dat het ook de bedoeling is dat er rekening kan worden gehouden met 

overlast. 

Natacha Martel vraagt of de bepalingen betreffende het verbod op plastic zakken ook in het 

marktreglement zullen worden opgenomen. De burgemeester antwoordt dat het hier de bepalingen 

van Vlarema betreft. 

 

Patrimonium & Openbare ruimte  

4 2019_BAO_00017 Design & Build opdracht sporthal 

Wildersportcomplex - Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze - Standpunt 

Behandeld 

Beknopte samenvatting 

Voor het ontwerp en de bouw van een nieuwe sporthal op dezelfde locatie als de huidige aan het 

Wildersportcomplex, wordt een Design & Build opdracht uitgeschreven.  

Opmerkingen 

Dit agendapunt wordt toegelicht door Yolente Delaunoy, projectbeheerder patrimonium. 

Wim Peeters vraagt wat de bedoeling van de polyvalente zaal is. Bart Van Onsem antwoordt dat dit 

initieel de vestiging van Baobab moet worden. 

Jeroen Steeman zegt dat in het bestek bij de technische eisen E50 staat, wat de minimumnorm is. 

Kunnen we dat niet strenger zetten. Yolente zegt dat wordt aangeraden de minimumnormen in 

bestekken op te nemen, maar in de beoordeling gunstiger voorstellen ook gunstiger te scoren. 

Schepen Coppens zegt dat het ook de bedoeling is van de total cost of ownership om dit in de 

afwegingen mee te nemen. 

Jeroen Steeman vraagt dat betreffende de te herplaatsen zonnepanelen, ook aanvulling wordt 

voorzien. Yolente licht toe hoe in het bestek is voorzien dat nieuwe zonnepanelen kunnen worden 

toegevoegd. 
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Financiën 

5 2019_BAO_00018 Budgetwijziging 1 - 2019 gemeente - Standpunt 

Behandeld 

Beknopte samenvatting 

Er is een  budgetwijziging in de gemeente nodig.  

Opmerkingen 

Het voorstel van BW wordt ter vergadering toegelicht door Cindy Van Driessche, financieel directeur. 

Er zijn geen vragen. 

 

6 2019_BAO_00019 Budgetwijziging 1 - 2019 AGB - Standpunt 

Behandeld 

Beknopte samenvatting 

Er is een budgetwijziging nodig voor het AGB. 

Opmerkingen 

Het voorstel van BW wordt ter vergadering toegelicht door Cindy Van Driessche, financieel directeur. 

Er zijn geen vragen. 

 

7 2019_BAO_00020 Budgetwijziging 1 - 2019 OCMW - Standpunt 

Behandeld 

Beknopte samenvatting 

Er is een budgetwijziging nodig voor het OCMW-budget 2019. 

Opmerkingen 

Het voorstel van BW wordt ter vergadering toegelicht door Cindy Van Driessche, financieel directeur. 

Jeroen Steeman vraagt of de vermindering van het budget voor erosiebestrijdingsplan met 100.000 

euro een beleidskeuze is. Cindy antwoordt dat dit wil zeggen dat deze opdracht niet meer kan gegund 

noch uitgevoerd worden. 

 

Algemeen directeur 

8 2019_BAO_00021 Aanpassing prijzen gebruikers lokale dienstencentra -  

Beslissing 

Behandeld 

Beknopte samenvatting 

De tarieven voor diensten aan de gebruikers van de lokale dienstencentra werden vastgesteld door de 

raad voor maatschappelijk welzijn van 20 oktober 2011. De prijs van een warme maaltijd werd 

aangepast per 1 februari 2014. Ook de prijs van een bad (al dan niet met hulp) werd tussentijds 

aangepast. De andere prijzen bleven sinds 2011 ongewijzigd. 
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In bijgevoegd voorstel van raadsbeslissing wordt een tariefverhoging voorgesteld, uitgaan van een 

indexering (en veelal vervolgens afronding) van de prijzen zoals vastgesteld door de OCMW-raad van 

20 oktober 2011. 

Opmerkingen 

Er zijn geen vragen. 

 

9 2019_BAO_00022 Vaststellen dagprijs serviceflats 

residentie Van Parys - Beslissing 

Behandeld 

Beknopte samenvatting 

De laatste aanpassing van de dagprijs van de serviceflats residentie Van Parys dateert van 2013. Het 

OCMW vroeg een verhoging tot 25 euro maar kreeg een akkoord voor een dagprijs van 23,24 euro 

per dag. Zes jaar later is het wenselijk de dagprijs aan te passen aan de evolutie van de index, wat 

inhoudt dat de dagprijs wordt vastgesteld op 25,33 euro per dag. 

Opmerkingen 

Er zijn geen vragen. 

 

10 2019_BAO_00023 Personeelsplan 2020 - Standpunt 

Behandeld 

Beknopte samenvatting 

Aan het college wordt het ontwerp van personeelsplan ter bespreking voorgelegd. Dit werd 

opgemaakt overeenkomstig de besprekingen tijdens het seminarie van voorjaar 2019. Als bijlage zijn 

het personeelsplan (gemeente, OCMW en samenvatting) en een bijhorende motivatienota 

toegevoegd. 

Na akkoord van het college, moet dit ontwerp worden voorgelegd aan het BOC, de 

gemeenteraadscommissie BAO en vervolgens ter goedkeuring aan gemeenteraad en raad voor 

maatschappelijk welzijn. 

Opmerkingen 

Georgios Karamanis vraagt hoeveel uren de preventieadviseur wordt vrijgesteld om deze opdracht te 

vervullen. De algemeen directeur antwoordt dat hij zich voltijds op deze taak kan focussen, mede 

omdat we voor ons gemeentelijk onderwijs 19 uur/week moeten inzetten, zoals recent ook is gebleken 

tijdens de doorlichtingen die in onze scholen zijn gebeurd. 

Eddy Longeval vraagt of het klopt dat in de oude personeelsformatie een functie was voorzien voor de 

cel Vlaams beleid die in het personeelsplan niet meer voorkomt. De burgemeester antwoordt dat dit 

wel zo is maar dat dit een aanpassing is aan de feitelijke situatie en daartegenover staat dat de dienst 

integratie en Vlaams beleid versterkt werd en wordt tegenover de vroegere personeelsformatie. 

Siebe Ruykens vraagt: 

• of het voorzien van de functie van bode niet kan worden opgevangen door een meer 

toekomstgerichte visie; 

• of de integratie van gemeente en OCMW niet meer kon worden doorgetrokken door bv. de 

ondersteunende functies onder te brengen in het personeelsplan van de gemeente; 
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• of het door de war on talent niet nodig is de functionele loopbaan van A-medewerkers 

voordeliger te maken om te vermijden dat goede medewerkers naar andere besturen 

overstappen. 

De algemeen directeur antwoordt: 

• in het perspectief van de renovatie van het gemeentehuis bestaat er een piste om onthaal, 

bodedienst en secretariaat als één geheel uit te bouwen; dat wordt in de toekomst dus nog 

wel aangepakt; 

• idealiter worden alle ondersteunende functies effectief in het personeelsplan van de gemeente 

voorzien en bevat het personeelsplan van het OCMW uitsluitend de sociale functies, i.c. 

sociale dienst, woonzorgcentrum e.d., doch in het kader van de sociale maribel moeten we 

daar momenteel voorzichtig mee zijn en contacten met de bevoegde administratie hebben 

geleerd dat we dat momenteel beter (nog) niet doen. 

 

In opdracht 

 

Walter Vastiau         Ann De Ridder 
 

 
 

 
secretaris commissie        voorzitter commissie 

 


