
 

Provincie Vlaams-Brabant 
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN  

Arrondissement Halle-Vilvoorde VAN DE GEMEENTERAAD 
  

GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 26 mei 2016 
van  

SINT-PIETERS-LEEUW  

  

  

 

Aanwezig : Luc Deconinck, burgemeester-voorzitter; 

Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc Van Ruysevelt, Marleen De Kegel, 

Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, schepenen;  

Jean Cornand, Annie Mathieu, Kathleen D'Herde, Marleen Bosmans,  

Joseph Van Cutsem, Wim Peeters, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios 

Karamanis, Eddy Longeval, Lydie De Smet, Guy Jonville, Michel 

Miedzinski, Jenny Sleeuwaegen, Nicole Billens, Gust Crabbe, Katleen 

Bury, Raymond Stiens, Herwig Smeets, Hilde Van Impe, Kim Paesmans, 

Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Alain Carremans, leden; 

Paul Defranc, OCMW-voorzitter / schepen. 

Walter Vastiau, gemeentesecretaris. 

 

Dienst  Kinderopvang 

  

Raad nr. Onderwerp 

2016ME052030  Groepsopvang samenwerkende onthaalouders A. Van Cotthemstraat -  kader 

screening kandidaten, ontwerp overeenkomst tot terbeschikkingstelling en 

afsprakennota. Goedkeuring. 

 

De Raad, 

 

Aanleiding 

 

Om de ruimte van het nieuwe kinderdagverblijf “de Speelboot” optimaal te benutten en om 

zoveel mogelijk opvangplaatsen te realiseren, keurde de gemeenteraad van 24/03/2016 het 

voorstel goed om een deel van het gebouw aan de A. Van Cotthemstraat ter beschikking te 

stellen van een opvanginitiatief van 2 samenwerkende onthaalouders.  

 

Juridische gronden 

 

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en alle latere wijzigingen. 

 

Adviezen en visum 

 

Niet van toepassing. 

 

Motivering 

 

De voorwaarden (overeenkomst tot terbeschikkingstelling + afsprakennota tussen 

samenwerkende onthaalouders) voor de organisatie van groepsopvang 2 samenwerkende 

onthaalouders moeten worden goedgekeurd door de gemeenteraad. 

 

Een kader voor deze samenwerking werd uitgewerkt in de vorm van bijgevoegde ontwerpen 

van ‘overeenkomst tot terbeschikkingstelling’ en ‘afsprakennota tussen samenwerkende 

onthaalouders’. 

 



Er zal een open oproep worden gepubliceerd in de info Leeuw van juni en op de 

gemeentelijke website. De kandidaturen dienen ons te bereiken op ten laatste 12/8/12016 

(cv en schriftelijke motivatie). 

 

De screening van de kandidaten zal gebeuren door het diensthoofd kinderopvang en de 

dienstverantwoordelijke van de dienst voor Onthaalouders en naar analogie met de in het 

kwaliteitshandboek vastgelegde en door de gemeenteraad vastgelegde procedure. Er zal 

gepeild worden naar ervaring, motivatie, draagkracht, verantwoordelijkheidszin, manier van 

omgaan met kinderen en ouders, flexibiliteit en de competentie tot samenwerking. 

Kandidaten die zich samen aanbieden zullen hoger gequoteerd worden. Op basis van het 

gemotiveerde verslag zal het college een beslissing nemen. 

 

Financiële impact  

 

Voor het gebruik van de ruimte + nutsvoorzieningen zullen de samenwerkende 

onthaalouders een beperkte vergoeding betalen.  

 

Met 19 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc Van Ruysevelt, 

Marleen De Kegel, Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, Marleen Bosmans, Wim 

Peeters, Nicole Billens, Gust Crabbe, Katleen Bury, Raymond Stiens, Herwig Smeets, Kim 

Paesmans, Guy Jonville, Eddy Longeval, Jenny Sleeuwaegen), 7 stemmen tegen (Jean 

Cornand, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Michel Miedzinski, 

Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo) en 3 onthoudingen (Kathleen D’Herde, Joseph Van 

Cutsem, Alain Carremans) 

 

Besluit 

 

Artikel 1. Het gemeentebestuur keurt de overeenkomst tot terbeschikkingstelling en de 

afsprakennota tussen samenwerkende onthaalouders goed.  

 

Artikel 2. Er zal een open oproep worden gepubliceerd (info Leeuw + gemeentelijke 

website) met uiterlijke kandidaatstelling op 12 augustus 2016. 
 

Artikel 3. De kandidaat-onthaalouders zullen gescreend worden volgens de in het 

kwaliteitshandboek vastgelegde en door de gemeenteraad goedgekeurde 

procedure.  

Het diensthoofd kinderopvang en de dienstverantwoordelijke van de dienst 

voor Onthaalouders zullen op basis van gesprekken en met behulp van 

vragen en gevalstudies peilen naar volgende criteria: ervaring, motivatie, 

draagkracht, verantwoordelijkheidszin, omgang met kinderen en ouders, 

flexibiliteit, competentie tot samenwerken.  
 

Artikel 4. Het college zal op basis van het gemotiveerde verslag beslissen met welke 

onthaalouders de kinderopvang zal gestart worden in de terbeschikking 

gestelde ruimte. 

 

In opdracht : 

De Gemeentesecretaris,  De Voorzitter,  

(get.) Walter Vastiau (get.) Luc Deconinck 

 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 

Sint-Pieters-Leeuw, 22 juni 2016 

 

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,  

 

 

Walter Vastiau Luc Deconinck 


