
commissie mens, samenleving en ruimte 

Debriefing Zitting van 24 november 2020 

 

Samenstelling: 

 

Aanwezig: 

de heer Gust Crabbe, voorzitter; 
mevrouw Nicole Billens; de heer Olivier Huygens; mevrouw Veerle Seré; de heer Jeroen Tiebout; 

mevrouw Betty Willems; de heer Wim Peeters; mevrouw Ann De Ridder; de heer Brahim Harfaoui; de 

heer Siebe Ruykens; de heer Georgios Karamanis; mevrouw Annie Mathieu; mevrouw Lydie De Smet; 
mevrouw Natacha Martel; 

de heer Walter Vastiau, secretaris; 
 

Eveneens aanwezig: 

de heer Guy Jonville; mevrouw Kathleen D'Herde; de heer Eddy Longeval; de heer Jeroen Steeman; 
de heer Luc Deconinck; mevrouw Marleen De Kegel; de heer Gunther Coppens; mevrouw An 

Speeckaert; de heer Luc Vander Elst (VLM); mevrouw Veerle Pické 
 

Verontschuldigd: 
de heer Godefroid Pirsoul; 

 

CONSENSUSPUNTEN 

Omgeving  

1 2020_MSR_00048 Princiepsbeslissing Uitbreiding Landinrichtingsplan  

Zuunbeek-Vogelzangbeek - Standpunt 

Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

In navolging van haar engagementen van 17 juni 2019 (beslissing College van Burgemeester en 

Schepenen) en van 27 juni 2019 (beslissing gemeenteraad) omtrent de gronden die de Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM) heeft aangekocht in de Vogelzangbeek wenst de gemeente in te gaan op het 

voorstel van de VLM om te opteren voor een ruimer landinrichtingsproject. 

Opmerkingen 

Toelichting door dhr. Luc Vander Elst, VLM. 

Op vraag om verduidelijking van de burgemeester bevestigt dhr. Vander Elst dat het toegelichte 

project geen impact heeft op de timing van de al lopende projecten. 

Jeroen Steeman vraagt of het college al knopen heeft doorgehakt over in de presentatie vermelde 
projecten. De burgemeester beantwoordt de vraag van Jeroen. 

 

 

 



BESPREEKPUNTEN 

Kinderopvang 

2 2020_MSR_00049 Beoordelingscriteria en -procedure voor  

uitbreidingsronden kinderopvang baby's en peuters - 

Standpunt 

Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

In het kader van de meerjarenprogrammatie 2020-2024 van de Vlaamse Regering voor de creatie van 

nieuwe kinderopvangplaatsen, wordt aan de lokale besturen gevraagd, in hun functie van regisseur 
van het lokale kinderopvangaanbod, om de beoordelingscriteria en -procedure vast te leggen voor de 

uitbreidingsronden kinderopvang baby’s en peuters. 

Rekening houdend met de adviezen van het Lokaal Overleg Kinderopvang (oa april 2018), werd een 

voorstel uitgewerkt mbt de te gebruiken criteria om aanvragen in onze gemeente te scoren. 

Zie nota als bijlage met toelichting, voorstel van beoordelingscriteria en -procedure.  

Aan het college wordt het principieel akkoord gevraagd voor voorgestelde criteria. Vervolgens zal, 

conform de regelgeving, advies worden gevraagd aan het Lokaal Overleg Kinderopvang (25/11/2020). 

Opmerkingen 

Toelichting door Veerle Pické, diensthoofd gemeentelijke kinderopvang. 
 

 
In opdracht, 

 

Walter Vastiau         Gust Crabbe 
 

 
 

secretaris commissie        voorzitter commissie 

 


