
EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW – GEWOON TOEZICHT 

 

BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 28 JANUARI 2016 
 

 

OPENBARE VERGADERING 

 

001 Notulen openbare vergadering gemeenteraad 17 december 2015 - goedkeuring. 

De notulen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en liggen ter inzage 

op het gemeentesecretariaat. 

De aandacht wordt erop gevestigd dat betreffende het agendapunt ‘Verbeteringswerken 

Fabriekstraat - verwerven grond rotonde - goedkeuring.’ Door een administratieve vergissing 

de verkeerde teksten werden verstuurd met de uitnodiging van de vergadering van 17 

december 2015. De beoogde beslissing is deze die in bijgevoegde notulen is opgenomen. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

002 Intergemeentelijk klimaatplatform. Goedkeuring. 

Het educatief centrum de Paddenbroek vzw heeft vanuit haar Kyoto in het Pajottenland en 

Zennevalleiproject voor 31/12/2015 bij de provincie Vlaams-Brabant een subsidiedossier 

ingediend voor een duurzaam milieu- en klimaatproject: uitbouw van een intergemeentelijk 

klimaatplatform. 

 

Concrete acties: 

 Ontwikkeling van een digitale portaalwebsite.  

 Ontwikkeling van een structurele samenwerking tussen alle actoren rond het thema 

klimaatverandering, duurzame energie, duurzame landbouw en duurzame mobiliteit.  

 Ontwikkeling van intergemeentelijke sensibiliserende acties rond dit thema.  

 

Projectduur 05/2016-05/2019, klimaatmobilisator ½ VTE, ontwikkeling klimaatwebsite, 

organisatie klimaatactiviteiten. 

 

Dit project moest ingediend worden als kandidatuur voor de titel ‘Vlaams-Brabantse 

klimaatgemeente 2016’, van BBL, Ecolife en de provincie Vlaams-Brabant, als regio (samen 

met Halle, Beersel, Dilbeek en Gooik). De indiening gebeurde door het educatief centrum de 

Paddenbroek. 

 

Er wordt een bijdrage van de gemeente gevraagd van € 5.000 voor de volledige 

projectperiode van 3 jaar, voor zover de subsidie wordt toegekend. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

003 Leveren columbaria - goedkeuring. 

Overeenkomstig de behoeften dienen de bestaande columbaria uitgebreid te worden. De 

opdracht bestaat uit het leveren van twee columbaria met toebehoren waarvan één 

bestemd voor de begraafplaats van deelgemeente Sint-Laureins-Berchem en één voor de 

begraafplaats van deelgemeente Oudenaken. De voorwaarden hiertoe zijn opgenomen in 

het bestek. De raming bedraagt € 21.780,00 incl. btw. De opdacht wordt gegund bij wijze 

van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De uitgave voor deze opdracht is 

voorzien in het investeringsbudget 2016 onder budgetcode nr. 2300000/4/0990 (actie 

2016140449/2016141137).  

 

Het bestek wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.   

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 



004 Wijziging van het meerjarenplan 2015 - 2019 - AGB Sint- Pieters-Leeuw - goedkeuring. 

Het ontwerp van wijziging van het meerjarenplan 2015-2019 van het AGB Sint-Pieters-Leeuw 

werd toegelicht op de financiële commissie van 10 december 2015. 

 

De wijziging van het  meerjarenplan wordt nu voor goedkeuring voorgelegd aan de 

gemeenteraad. 

 

 Goedgekeurd met 22 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, Hilde Van Impe, Kim Paesmans, Kathleen D’Herde, Joseph Van Cutsem, Alain 

Carremans, Guy Jonville, Jenny Sleeuwaegen), 8 stemmen tegen (Jean Cornand, Annie 

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

Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo), en 1 onthouding (Eddy Longeval) 

 

005 Budget 2016 - AGB Sint-Pieters-Leeuw - goedkeuring. 

Het ontwerpbudget 2016 AGB Sint-Pieters-Leeuw werd goedgekeurd door de Raad van 

Bestuur van 28 december 2015 en toegelicht op de financiële commissie van 10/12/2015. 

 

Het budget wordt nu voor goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 

 Goedgekeurd met 22 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, Hilde Van Impe, Kim Paesmans, Kathleen D’Herde, Joseph Van Cutsem, Alain 

Carremans, Guy Jonville, Jenny Sleeuwaegen), 8 stemmen tegen (Jean Cornand, Annie 

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

Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo), en 1 onthouding (Eddy Longeval) 

 

006 OCMW - Vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019. 

De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW werd in zitting van 26 

december 2015 vastgesteld door de OCMW-raad. 

 

Dit document wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en ligt ter inzage 

op het secretariaat van de gemeente. 

 

 Met algemene stemmen – kennisgenomen 

 

007 OCMW - Vaststelling budgetten 2016. 

De budgetten 2016 van het OCMW werden in zitting van 16 december 2015 vastgesteld door 

de OCMW-raad. 

 

Dit financiële document wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en ligt ter 

inzage op het secretariaat van de gemeente. 

 

 Met algemene stemmen – kennisgenomen 

 

008 Retributiereglement voor de toekenning van een startpremie aan een beginnende 

onthaalouder. Goedkeuring. 

Een van de acties uit het meerjarenplan 2014-2019 is het aanbod aan kinderopvangplaatsen 

uit te breiden om zo tegemoet te komen aan het tekort aan kinderopvang in de gemeente. 

 

Aangezien een onthaalouder wel wat kosten heeft om de opvangomgeving kindvriendelijk 

te maken voorzien we in de toekenning van een startpremie van € 500 die kan gebruikt 

worden voor de inrichting en de aankoop van materiaal en speelgoed.  



Deze premie wordt enkel uitbetaald onder de bindende voorwaarde dat de onthaalouder 

zich voor minimum 3 jaar aansluit bij de gemeentelijke dienst voor onthaalouders. 

 

In bijlage het reglement voor de toekenning van een startpremie aan beginnende 

onthaalouders. 

Kan de gemeenteraad zich hiermee akkoord verklaren? 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

009 Huur van anti vuiltapijten met wisselservice. Vastellen wijze en voorwaarden van 

gunnen. Goedkeuring. 

De opdracht wordt gegund via onderhandelingsprocedure. 

De raming bedraagt 6050 EUR. incl. B.T.W. voor de volledige periode van vier jaar en  

de kredieten zijn voorzien in het exploitatiebudget. 

Bestek ter goedkeuring. 

 

 Met algemene stemmen – kennisgenomen 

 

010 Princiepsbeslissing vorming onthaalouders dienstjaar 2016. Goedkeuring. 

De dienst voor onthaalouders staat in voor de vorming van de onthaalouders. 

 

Het uitvoeringsbesluit inzake vergunningsvoorwaarden voor opvang van baby’s en peuters, 

dat in werking is getreden op 01/04/2014, vermeldt dat de organisator van gezinsopvang 

(dienst onthaalouders) zorgt voor een jaarlijkse analyse van de vormingsbehoefte van de 

kinderbegeleiders (onthaalouders) en een aanbod aan vorming, dat tegemoet komt aan de 

behoefte, voorziet.  

 

Het vormingsprogramma van de dienst bestaat uit minstens 4 vormingsmomenten. Voor het 

volgen van de vormingsmomenten worden de onthaalgezinnen vergoed (principebeslissing 

GR 27 juni 2002). Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de 

praktische organisatie en de afsluiting van de overeenkomst met de bevoegde 

vormingsinstanties.  

Aan de gemeenteraad wordt de goedkeuring gevraagd over de organisatie van de 

vormingscyclus. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

011 Overeenkomst tussen de dienst voor onthaalouders van Sint-Pieters-Leeuw en de 

onthaalouder. Goedkeuring. 

VVSG heeft een modelovereenkomst tussen het gemeentebestuur / de dienst voor 

onthaalouders en de onthaalouder ontwikkeld die aangepast is aan het Decreet van 20 april 

2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters en de 

uitvoeringsbesluiten. 

 

De gemeenteraad van 28 mei 2008 keurde de vorige versie van deze 

samenwerkingsovereenkomst goed. Inhoudelijk werden geen wijzigingen aangebracht aan 

de nieuwe versie, ze werd enkel geüpdatet conform het decreet kinderopvang. 

 

Om volledig in orde te zijn met de geldende regelgeving, wil de dienst voor onthaalouders 

haar reeds aangesloten en nieuwe onthaalouders deze overeenkomst laten ondertekenen.  

 

De overeenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 



012 Toetreding Drogenbos en Affligem tot cultuurregio Pajottenland Zennevallei. 

Kennisgeving. 

De raad van bestuur van de cultuurregio Pajottenland Zennevallei heeft van de gemeentes 

Affligem en Drogenbos de vraag gekregen om lid te mogen worden van de 

projectvereniging. De RVB heeft hier positief op gereageerd. Overeenkomstig de statuten 

wordt aan de andere leden gevraagd om zich over deze toetreding via hun respectievelijke 

colleges uit te spreken. 

 

Het college besliste op 11/1/2016 akkoord te zijn met de toetreding van Drogenbos en op 

14/12/2015 met het lidmaatschap van Affligem. 

 

De gemeenteraad neemt kennis van deze beslissing. 

 

 Met algemene stemmen – kennisgenomen 

 

013 Oprichting Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst. Goedkeuring. 

Het gemeentebestuur besliste op 30 maart 2015 deel te nemen aan een voorbereidend 

traject over de mogelijke oprichting van een Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst 

(IOED) in onze regio. Na dit voortraject besliste het college op 9/11/2015 samen met de 

gemeentes Affligem, Dilbeek en Roosdaal een dossier in te dienen bij het Agentschap 

Onroerend Erfgoed op basis van het nieuwe erfgoeddecreet.  

Daarmee hopen de partnergemeenten een subsidie te verkrijgen van 85.000 euro (plus een 

nog te bepalen bedrag op basis van oppervlakte en inwonersaantal) om samen een expert 

onroerend erfgoed aan te werven. Dit personeelslid zou worden ondergebracht binnen de al 

bestaande structuur van de Cultuurregio Pajottenland Zennevallei. 

 

Ook het regionaal Landschap Pajottenland Zennevallei werkt mee aan de oprichting van 

deze IOED en engageert zich om 0,1 VTE personeelslid te detacheren naar de IOED.  

 

Van de deelnemende gemeenten wordt een bijdrage gevraagd van 0,10 euro per inwoner 

vanaf 01/01/2017. Indien het Agentschap Onroerend Erfgoed onze aanvraag positief 

beantwoordt, wordt de Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddienst opgericht van 1 

januari 2017 t.e.m. 31 december 2019. 

 

Het opgestelde beleidsplan dat als aanvraagdossier werd ingediend (14/1/2016), wordt op 

28/1/2016 ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Hierin staan de kernfuncties 

beschreven van de IOED. De medewerker van deze dienst zal in de eerste plaats een 

ondersteuning bieden aan de gemeentelijke diensten die zich om het onroerend erfgoed 

bekommeren en een sterke verbinding maken met het Agentschap Onroerend Erfgoed. 

 

Gaat de gemeenteraad akkoord om mee te stappen in de IOED als de aanvraag wordt 

weerhouden door het Agentschap Onroerend Erfgoed? 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

Sint-Pieters-Leeuw, 1 februari 2016 

 

 

In opdracht: 

De gemeentesecretaris      De burgemeester 

 

 

 

Walter Vastiau        Luc Deconinck 

 


