
 

Provincie Vlaams-Brabant 
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN  

Arrondissement Halle-Vilvoorde VAN DE GEMEENTERAAD 
  

GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 30 juni 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  Erfgoed 

  

Raad nr. Onderwerp 

2016JN128041  Goedkeuring nieuwe statuten Cultuurregio Pajottenland Zennevallei 

 

De Raad, 

 

Aanleiding 

 

De gemeente Drogenbos is sinds dit voorjaar lid van de Cultuurregio Pajottenland 

Zennevallei. 

 

Op 28 januari 2016 nam ook de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw kennis van de 

toetreding van Drogenbos tot de Cultuurregio. Omwille van het specifieke statuut van 

Drogenbos als faciliteitengemeente, is het noodzakelijk om een toevoeging te maken aan 

de statuten van de projectvereniging. 

 

Juridische gronden 

 

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en alle latere wijzigingen. 

 

Decreet intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001. 

 

Adviezen en visum 

 

Niet van toepassing. 

 

Motivering 

 

Met het oog op de afvaardiging van de gemeente Drogenbos tot de projectvereniging, 

dient een aanpassing te gebeuren in de statuten van de projectvereniging. In principe 

worden leden met raadgevende stem immers gekozen uit de fractie zonder 

vertegenwoordiging in het schepencollege. Drogenbos kent door haar faciliteitenstatuut 

rechtstreekse verkiezingen. Elke fractie heeft hierdoor een verkozene in het schepencollege.  



 

Opdat de gemeente toch een lid met raadgevende stem kan afvaardigen, wenst de 

projectvereniging een toevoeging te maken aan artikel 6 ‘samenstelling raad van bestuur’ 

van de statuten: 

Op deze regel kan een uitzondering gemaakt worden voor de faciliteitengemeenten uit de 

Vlaamse Rand rond Brussel (i.c. Drogenbos, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode) indien er in 

deze gemeenten geen lijst is waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college 

van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum 

voor maatschappelijk welzijn. In dat geval kan de afgevaardigde met raadgevende stem uit 

deze gemeenten verkozen zijn op een lijst waarvan een verkozene deel uitmaakt van het 

college van burgemeester en schepenen, of aangesteld is als voorzitter van het openbaar 

centrum voor maatschappelijk welzijn. 

  

Financiële impact  

 

Niet van toepassing. 

 

Met algemene stemmen 

 

Besluit 

 

Enig artikel. De gemeenteraad keurt de nieuwe statuten goed van de Cultuurregio 

Pajottenland Zennevallei . 

 

In opdracht : 

De Gemeentesecretaris,  De Voorzitter,  

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

 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 

Sint-Pieters-Leeuw, 8 juli 2016 

 

 

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,  

 

 

Walter Vastiau Luc Deconinck 
 

 


