
EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW – GEWOON TOEZICHT 

 

BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 26 MEI 2016 
 

 

OPENBARE VERGADERING 
 

001 Notulen openbare vergadering gemeenteraad 28 april 2016. Goedkeuring. 

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

op het gemeentesecretariaat. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 
 

002 Wijziging vertegenwoordiging in gemeenteraadscommissies ingevolge ontslag 

gemeenteraadslid uit Groen-fractie. Kennisgeving. 

Gemeenteraadslid Jenny Sleeuwaegen heeft ons met haar schrijven van 07/03/2016 laten 

weten dat zij ontslag neemt uit de Groen-fractie en dat zij voortaan zal zetelen als 

onafhankelijke. De gemeenteraad heeft hiervan kennis genomen in zitting dd 24/03/2016. 

 

Mevrouw Sleeuwaegen was lid van volgende commissies: 

- Financiën, gebouwen en patrimonium 

- Ruimtelijke ordening, milieu en landbouw 

 

 Met algemene stemmen – kennisgenomen 

 
 

003 Verlenen van advies over de jaarrekening 2015 kerkfabriek Jan Ruusbroec en 

Onze-Lieve-Vrouw. 

Jaarrekening 2015 kerkfabriek Jan Ruusbroec en Onze-Lieve-Vrouw. 

 

Exploitatie 

budget 

2015 rekening 2015 
 

Investeringen 

budget 

2015 rekening 2015 

Ontvangsten 12 634,00 11 039,62 
 

Ontvangsten 23 268,62 11 987,47 

Uitgaven 18 464,00 16 672,01 
 

Uitgaven 68 809,84 67 528,69 

Resultaat 2015   -5 632,39 
 

Resultaat 2015   -55 541,22 

Resultaat 2014   27 655,87 
 

Resultaat 2014   55 541,22 

Gemeentelijke toelage   0,00 
 

Overschot investeringen   0,00 

Overschot exploitatie   22 023,48 
    Voorstel aan gemeenteraad: gunstig advies verlenen. 

 

 Met algemene stemmen – gunstig advies 

 
 

004 Verlenen van advies over de jaarrekening 2015 kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten 

Hemel Opgenomen. 

Jaarrekening 2015 kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel opgenomen. 

 

Exploitatie 

budget 

2015 rekening 2015 

 
Investeringen 

budget 

2015 rekening 2015 

Ontvangsten 23 574,00 24 767,87 

 
Ontvangsten 99 067,00 87 773,23 

Uitgaven 63 866,00 49 681,52 

 
Uitgaven 99 067,00 87 773,23 

Overboekingen   0,00 

 
Overboekingen   0,00 

Resultaat 2015   -24 913,65 

 
Resultaat 2015   0,00 

 



Resultaat 2014   22 888,58 

 
Resultaat 2014   0,00 

Gemeentelijke toelage   31 408,16 

 
Overschot investeringen   0,00 

Overschot exploitatie   29 383,09 

    Voorstel aan gemeenteraad: gunstig advies verlenen. 

 

 Met algemene stemmen – gunstig advies 

 
 

005 Verlenen van advies over de jaarrekening 2015 kerkfabriek Sint Stefaan. 

Jaarrekening 2015 kerkfabriek Sint Stefaan. 

 

Exploitatie 

budget 

2015 rekening 2015 
 

Investeringen 

budget 

2015 rekening 2015 

Ontvangsten 11 237,00 10 804,41 
 

Ontvangsten 0,00 0,00 

Uitgaven 13 725,00 10 365,02 
 

Uitgaven 0,00 0,00 

Resultaat 2015   439,39 
 

Resultaat 2015   0,00 

Resultaat 2014   28 551,79 
 

Resultaat 2014   0,00 

Gemeentelijke toelage   1 003,76 
 

Overschot investeringen   0,00 

Overschot exploitatie   29 994,94 
    Voorstel aan gemeenteraad: gunstig advies verlenen. 

 

 Met algemene stemmen – gunstig advies 

 
 

006 Verlenen van advies over de jaarrekening 2015 kerkfabriek Sint-Laurentius en 

Sint-Pieter in Banden. 

Jaarrekening 2015 kerkfabriek Sint-Laurentius en Sint-Pieter in Banden. 

 

Exploitatie 

budget 

2015 rekening 2015 
 

Investeringen 

budget 

2015 rekening 2015 

Ontvangsten 22 012,77 22 141,77 
 

Ontvangsten 10 000,00 0,00 

Uitgaven 33 462,17 26 056,10 
 

Uitgaven 10 000,00 0,00 

Resultaat 2015   -3 914,33 
 

Resultaat 2015   0,00 

Resultaat 2014   61 262,53 
 

Resultaat 2014   10 363,25 

Gemeentelijke toelage   0,00 
 

Overschot investeringen   10 363,25 

Overschot exploitatie   57 348,20 
    Voorstel aan gemeenteraad: gunstig advies verlenen. 

 

 Met algemene stemmen – gunstig advies 

 

 

007 Verlenen van advies over de jaarrekening 2015 kerkfabriek Sint-Lutgardis. 

Jaarrekening 2015 kerkfabriek Sint-Lutgardis. 

 

Exploitatie 

budget 

2015 rekening 2015 
 

Investeringen 

budget 

2015 rekening 2015 

Ontvangsten 5 358,84 6 472,88 
 

Ontvangsten 25 888,64 2 159,86 

Uitgaven 15 309,92 13 070,81 
 

Uitgaven 25 888,64 2 159,86 

Resultaat 2015   -6 597,93 
 

Resultaat 2014   0,00 

Resultaat 2014   21 128,14 
 

Resultaat 2013   0,00 

Gemeentelijke toelage   0,00 
 

Overschot investeringen   0,00 

Overschot exploitatie   14 530,21 
    Voorstel aan gemeenteraad: gunstig advies verlenen. 

 

 Met algemene stemmen – gunstig advies 



008 Verlenen van advies over de jaarrekening 2015 kerkfabriek Sint-Pieter. 

Jaarrekening 2015 kerkfabriek Sint-Pieter. 

 

Exploitatie 

budget 

2015 rekening 2015 
 

Investeringen 

budget 

2015 rekening 2015 

Ontvangsten 36 500,00 38 191,14 
 

Ontvangsten 110 000,00 76 600,50 

Uitgaven 35 150,00 21 026,99 
 

Uitgaven 166 711,65 133 312,15 

Overboeking   -20 000,00 
 

Overboeking   20 000,00 

Resultaat 2015   -2 835,85 
 

Resultaat 2015   -36 711,65 

Resultaat 2014   73 045,90 
 

Resultaat 2014   36 711,65 

Gemeentelijke toelage   0,00 
 

Overschot investeringen   0,00 

Overschot exploitatie   70 210,05 
    Voorstel aan gemeenteraad: gunstig advies verlenen. 

 

 Met algemene stemmen – gunstig advies 

 

 

009 Leveren en plaatsen grafkelders begraafplaatsen Zuun en Vlezenbeek - goedkeuring 

bestek en lastvoorwaarden. 

Rekening houdende met de huidige bezettingsgraad dienen we het aantal grafkelders aan 

te vullen. De kostprijs wordt geraamd op € 12.100 incl. btw.  

 

De gunning verloopt bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2016, op 

budgetcode 2300000/4/0990 (actie 2016140449/2016141137). 

 

Het bestek wordt voor goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

010 Aankoop van podiumelementen - goedkeuring bestek en lastvoorwaarden. 

Deze opdracht beoogt de aankoop van podiumelementen. 

 

De prijsaanvraag gebeurt volgens een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.  

 

Het bestek en de lastvoorwaarden worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad 

voorgelegd. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 
 

011 Gebruiksovereenkomst terrein Rattendaal - goedkeuring. 

Aan de gemeenteraad wordt een gebruiksovereenkomst voor een perceel grond gelegen 

Rattendaal ter goedkeuring voorgelegd. Het terrein zal worden gebruikt voor de installatie 

van een dynamische sluis. Als vergoeding wordt de waarde van het aantal licenties dat de 

bewoners en exploïtanten van het landbouwbedrijf gelegen Rattendaal 21 kunnen bekomen 

op basis van het gemeentelijk reglement terzake toegekend. 

 

 Goedgekeurd met 17 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, Jenny Sleeuwaegen), 11 stemmen tegen (Kathleen D’Herde, Joseph 

Van Cutsem, Alain Carremans, Guy Jonville, Jean Cornand, Praxedes Vargas-Garcia, Lydie 

De Smet, Michel Miedzinski, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Eddy Longeval) en 0 

onthoudingen 



012 Deelname aan aankoopcentrale voor telefonie van de Vlaamse Overheid - 

goedkeuring principe. 

Aan de raad wordt de beslissing om een beroep te kunnen doen op de Vlaamse 

Gemeenschap als aankoopcentrale voor de opdracht ‘Het gemeenschappelijk 

telecommunicatiedienstverleningsaanbod ten behoeve van de Vlaamse en 

lokale/provinciale overheden’ ter goedkeuring voorgelegd. 

 

Hierdoor kan rechtstreeks een beroep worden gedaan op Mobistar nv (thans Orange), zowel 

voor vaste als mobiele telefonie. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

013 Rekening 2014 - AGB - goedkeuring. 

De documenten van de rekening 2014 van het AGB Sint-Pieters-Leeuw werd reeds 

goedgekeurd tijdens de raad van bestuur van 28/12/2015. Deze stukken worden nu aan de 

gemeenteraad voorgelegd voor goedkeuring.  

 

 Goedgekeurd met 21 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, Kathleen D’Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, Guy 

Jonville, Jenny Sleeuwaegen), 8 stemmen tegen (Jean Cornand, Praxedes Vargas-Garcia, 

Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Michel Miedzinski, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, 

Eddy Longeval) en 0 onthoudingen 

 
 

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

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

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

goedgekeurd op de GR van januari 2016.  

 

Het toezicht heeft dit budget principieel goedgekeurd maar vraagt om dit alsnog opnieuw 

voor te leggen aan de gemeenteraad o.w.v. de verwijzing naar de cijfers van de rekening 

2014. 

 

Het budget wordt nu nog eens voorgelegd aan de GR. 

 

 Goedgekeurd met 21 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, Kathleen D’Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, Guy 

Jonville, Jenny Sleeuwaegen), 8 stemmen tegen (Jean Cornand, Praxedes Vargas-Garcia, 

Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Michel Miedzinski, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, 

Eddy Longeval) en 0 onthoudingen 

 
 

015 Tarief gemeentelijke saneringsbijdrage - goedkeuring. 

In een schrijven van eind 2015 doet Vivaqua een voorstel aan de gemeente om de 

gemeentelijke saneringsbijdrage te verhogen tot het wettelijk toegelaten maximum.  

 

Begin 2015 werd beslist om de gemeentelijke saneringsbijdrage en saneringsvergoeding voor 

de eigen waterwinners met ingang van 01/01/2015 te verhogen naar 1,5000 €/m³ en niet naar 

het gevraagde maximumtarief van 1,6892 €/m³. 

 

 



Het college van burgemeester en schepenen hanteert het voornemen om deze 

saneringsbijdrage niet te verhogen voor 2016. Echter door een wijziging in de wetgeving dient 

deze saneringsbijdrage nu op een andere manier berekend te worden. Aan Vivaqua werd 

gevraagd welk tarief wij zouden moeten hanteren bij gelijkaardig verbruik in 2016 om minstens 

dezelfde inkomsten te genereren dan deze in 2015. 

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de gemeentelijke saneringsbijdrage 

op hetzelfde niveau te houden als in 2015. De vertaling hiervan in de nieuw opgelegde 

tariefstructuur is als volgt (prijzen in €/m³): 

 

Huishoudelijk verbruik Basistarief 
 

1,1599  

 
Comforttarief 

 
2,3198  

Niet-huishoudelijk verbruik Vlak tarief 
 

1,3142  

 

Aan de gemeenteraad wordt de goedkeuring van deze tarieven gevraagd.  

 

 Goedgekeurd met 25 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, Jean Cornand, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie 

De Smet, Michel Miedzinski, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Eddy Longeval, Jenny 

Sleeuwaegen), 3 stemmen tegen (Kathleen D’Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans) 

en 1 onthouding (Guy Jonville) 

 
 

016 Haviland - vaststelling van mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente 

mbt agendapunten van de statutaire gewone algemene vergadering op 22 juni 

2016. Goedkeuring. 

Gelet op de oproepingsbrief van 19 april 2016 met de agenda van de statutaire gewone 

algemene vergadering van Haviland die volgende agendapunten omvat: 

 

1. Notulen van de buitengewone algemene vergadering van 17 februari 2016: 

goedkeuring (een exemplaar wan deze notulen werd per brief op 1 maart 2016 aan 

de deelnemers bezorgd). 

2. Verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2015. 

3. Jaarrekening 2015 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2015, het 

voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 44). 

4. Verslag van de raad van bestuur: goedkeuring (art. 40). 

5. Verslag van de commissaris over het 50ste maatschappelijke dienstjaar: goedkering 

(art. 40). 

6. Bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris (art. 40). 

7. Vaststelling resultaatsbestemming (art. 45). 

8. Vaststelling bijdrage vanwege de houders van A- en B-aandelen in de werkingskosten 

(art. 15). 

9. Vervanging lid raad van bestuur (art. 19): goedkeuring. 

10. Aanduiding lid adviescomité afvalbeleid: (art. 18ter): goedkeuring. 

11. Aanduiding commissaris-revisor (art. 31): goedkeuring. 

12. Vaststelling jaarlijkse bezoldiging commissaris (art. 41). 

13. Toetreding autonome gemeentebedrijven (art. 8): goedkeuring. 

14. Toetreding OCMW’s (art. 8): goedkeuring. 

15. Varia. 

 

 

 

 



De vertegenwoordiger van de gemeente op de statutaire gewone algemene vergadering 

van Haviland op 22 juni 2016 wordt gemandateerd om de agendapunten goed te keuren / 

niet goed te keuren / zich te onthouden. 

 

 Met algemene stemmen worden de agendapunten van bovenvermelde vergadering van 

Haviland goedgekeurd. 

 
 

017 Cipal - Vaststelling van mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente mbt 

de agendapunten van de algemene vergadering op 17 juni 2016. Goedkeuring. 

Gelet op de oproepingsbrief van 26 april 2016 met de agenda van de algemene vergadering 

van Cipal die volgende agendapunten omvat: 

 

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers. 

2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de 

enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2015, afgesloten op 

31/12/2015 

3. Goedkeuring enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2015, afgesloten 

op 31/12/2015. 

4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de 

geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2015, afgesloten op 

31/12/2015. 

5. Goedkeuring geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2015, 

afgesloten op 31/12/2015. 

6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de 

uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2015. 

7. Benoeming commissaris en vaststelling van de vergoeding. 

8. Kennisname vervanging lid van de raad van bestuur met raadgevende stem. 

9. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité. 

10. Rondvraag. 

11. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. 

 

De vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergadering van Cipal op 17 juni 

2016 wordt gemandateerd om de agendapunten goed te keuren / niet goed te keuren / zich 

te onthouden. 

 

 Met algemene stemmen worden de agendapunten van bovenvermelde vergadering van 

Cipal goedgekeurd. 

 
 

018 Vivaqua - vaststelling van mandaat voor buitengewone algemene vergadering - 

ontwerp van statutenwijziging - bekrachtiging. 

De Raad van Bestuur stelt de statutenwijziging voor. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

019 IWVB - Vaststelling van mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente mbt 

de agendapunten van de gewone algemene jaarvergadering op 30 juni 2016. 

Gelet op de oproepingsbrief van 12 mei 2016 met de agenda van de gewone algemene 

jaarvergadering van IWVB die volgende agendapunten omvat: 

 

1. IWVB – aanstelling commissaris 

2. Verslag van de Raad van Bestuur 

3. Verslag van de commissaris (lid IBR) 

 

 



4. A. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2015 

B. Goedkeuring van de analytische resultatenrekening over het boekjaar 2015 

C. Goedkeuring van voorgestelde verdeling van het resultaat over boekjaar 2015 

5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris (lid IBR) 

6. Saneringsplan IWVB – voorstel tot tussenkomst in het verlies – goedkeuring 

7. Benoemingen 

8. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers 

Varia en mededelingen 

 

De vertegenwoordiger van de gemeente op de gewone algemene jaarvergadering van 

IWVB op 30 juni 2016  wordt gemandateerd op de agendapunten goed te keuren / niet goed 

te keuren / zich te onthouden. 

 

 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, Kim 

Paesmans, Kathleen D’Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, Guy Jonville, Eddy 

Longeval, Jenny Sleeuwaegen), 0 stemmen tegen en 7 onthoudingen (Jean Cornand,  

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

Pirsoul, Raimondo Palermo) worden de agendapunten van de gewone algemene 

jaarvergadering van IWVB als volgt goedgekeurd / niet goedgekeurd / onthouden: 

 

1. Aanstelling commissaris:  

Goedkeuren 

 

2. Verslag van de raad van bestuur: 

Onthouden 

 

3. Verslag van de commissaris: 

Onthouden 

 

4. Goedkeuring van 

 

a. de jaarrekening over het boekjaar 2015: 

Niet goedkeuren 

 

b. de analytische resultatenrekening over het boekjaar 2015: 

Niet goedkeuren 

 

c. de voorgestelde verdeling van het resultaat over het boekjaar 2015: 

Niet goedkeuren 

 

5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris: 

Goedkeuren voor wat betreft de bestuurders, onthouding voor wat betreft de 

commissaris. 

 

6. Saneringsplan IWVB – voorstel tot tussenkomst in het verlies: 

Goedkeuren van het saneringsplan maar de gemeente behoudt zich wel het recht voor 

om het tijdstip van de betaling van de tussenkomst in het verlies zelf te bepalen en om 

het bedrag van het gecumuleerd verlies van de vennootschap op een later tijdstip 

eventueel te betwisten 

 

7. Benoemingen: 

Goedkeuren 

 

8. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers: 

Goedkeuren 



020 Havicrem - Vaststelling van mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente 

mbt de agendapunten van de algemene vergadering op 29 juni 2016. Goedkeuring. 

Gelet op de oproepingsbrief van 11 mei 2016 met de agenda van de algemene vergadering 

van Havicrem die volgende agendapunten omvat: 

 

1. Goedkeuring notulen van de algemene vergadering van 16 december 2015. 

2. Personeel: stand van zaken. 

3. Gebouw ‘Daelhof’: stand van zaken. 

4. Jaarrekening 2015: vaststelling en goedkeuring – conform artikel 65 en 68 van het 

decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

5. Verslag bedrijfsrevisor: kwijting aan bestuurders en bedrijfsrevisor conform artikel 65 van 

het decreet. 

 

De vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergadering van Havicrem op 29 

juni 2016 wordt gemandateerd om de agendapunten goed te keuren / niet goed te keuren / 

zich te onthouden. 

 

 Met algemene stemmen worden de agendapunten van boververmelde vergadering van 

Havicrem goedgekeurd 

 
 

021 Finilek - Aanduiding van effectief vertegenwoordiger van de gemeente mbt de 

agendapunten van de jaarvergadering op 17 juni 2016. Goedkeuring. 

Gelet op de oproepingsbrief van 22 maart 2016 met de agenda van de jaarvergadering van 

Finilek die volgende agendapunten omvat: 

 

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2015. 

2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2015. 

3. Goedkeuring van de jaarrekening 2015 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en 

toelichting). 

4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor. 

5. Statutaire benoemingen. 

6. Statutaire mededelingen. 

 

De gemeenteraad dient over te gaan tot de aanduiding van een effectief 

vertegenwoordiger van de gemeente op bovenvermelde vergadering. 

De vertegenwoordiger van de gemeente op de jaarvergadering van Finilek op 17 juni 2016 

wordt gemandateerd om de agendapunten goed te keuren / niet goed te keuren / zich te 

onthouden. 

 

 Met algemene stemmen worden de agendapunten van boververmelde vergadering van 

Finilek goedgekeurd 

 

 Goedgekeurd bij geheime stemming: 

Met 18 stemmen voor, 8 stemmen tegen, 2 onthoudingen en 1 blanco stem: 

De heer Raymond Stiens, schepen, Jan Baptist Cardijnstraat 18 B te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, 

aan te duiden als effectief vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de 

jaarvergadering van Finilek op 17 juni 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



022 Toekennen vergoeding aan de bijzonder rekenplichtige van de ‘oude’ politiezone 

Sint-Pieters-Leeuw. 

Sinds 1 januari 2016 is de politiezone Zennevallei operationeel. Voor de afhandeling van de 

budgettaire verrichtingen en in het bijzonder de opmaak van de jaarrekening 2015, tevens 

einderekening, is het billijk aan de bijzonder rekenplichtige de mandaatvergoeding uit te 

betalen. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 
 

023 Algemeen politiereglement met gemeentelijke administratieve sancties. 

Sinds 1 januari 2014 worden de gemeentelijke administratieve sancties geregeld door de 

wet van 24 juni 2013, door 6 Koninklijke Besluiten en 1 Ministerieel Besluit.  

Door deze gewijzigde wetgeving was het nodig om het huidige GAS-reglement 

(politieverordening) te herbekijken. Een werkgroep werd opgericht om de materie onder de 

loep te nemen. Het ontwerp van politieverordening is afgestemd op zowel dat van de stad 

Halle en de gemeente Beersel. 

 

Kan de gemeenteraad zich akkoord verklaren met de ‘algemene politieverordening met 

gemeentelijke administratieve sancties’? 

 

 Goedgekeurd met 18 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, Eddy Longeval, Jenny Sleeuwaegen), 0 stemmen tegen en 11 

onthoudingen (Kathleen D’Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, Guy Jonville, Jean 

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

Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo) 

 
 

024 Politiereglement op de openbare orde bij verkiezingen. 

Naar aanleiding van de nieuwe algemene politieverordening met gemeentelijke 

administratieve sancties, die gelijklopend is voor de gemeenten Beersel, Halle en 

Sint-Pieters-Leeuw, werd ook het politiereglement op de openbare orde bij verkiezingen 

herwerkt, dat enkel zal gelden op het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. 

Hierdoor kan het oude politiereglement volledig worden geschrapt. 

 

In dit politiereglement zijn enkel handelingen opgenomen die niet op basis van de algemene 

politieverordening met gemeentelijke sancties worden bestraft. 

 

Voorstel: vaststellen van het politiereglement op de openbare orde bij verkiezingen. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 
 

025 Politiereglement op de vaststelling van de verblijfplaats. 

Naar aanleiding van de nieuwe algemene politieverordening met gemeentelijke 

administratieve sancties, die gelijklopend is voor de gemeenten Beersel, Halle en 

Sint-Pieters-Leeuw, werd ook het politiereglement op de vaststelling van de verblijfplaats 

herwerkt, dat enkel zal gelden op het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. 

Hierdoor kan het oude politiereglement volledig worden geschrapt. 

 

Inhoudelijk zijn er geen inhoudelijke wijzigingen. De wijzigingen zijn vooral op vlak van structuur. 

 

Voorstel: vaststellen van het politiereglement op de vaststelling van de verblijfplaats. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 



026 Politiereglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. 

Naar aanleiding van de nieuwe algemene politieverordening met gemeentelijke 

administratieve sancties, die gelijklopend is voor de gemeenten Beersel, Halle en 

Sint-Pieters-Leeuw, werd ook het politiereglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 

herwerkt, dat enkel zal gelden op het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. 

Hierdoor kan het oude politiereglement volledig worden geschrapt. 

 

Inhoudelijk zijn er geen grote inhoudelijke wijzigingen. De wijzigingen zijn vooral op vlak van 

structuur. 

 

Voorstel: vaststellen van het politiereglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 
 

027 Huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen. 

Op basis van het nieuwe politiereglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging dient er 

door de gemeenteraad een huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke 

begraafplaatsen te worden aangenomen. 

 

Voorstel: vaststellen van het huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke 

begraafplaatsen. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 
 

028 Erfpacht voormalig gemeentehuis Vlezenbeek - principebeslissing. 

Er dient een oplossing gevonden te worden voor het (grotendeels) leeg staan van het 

voormalige gemeentehuis van Vlezenbeek. Aangezien het om strategisch erfgoed gaat, 

wordt voorgesteld om, in plaats van het pand te verkopen, het pand in erfpacht te geven als 

horecazaak voor een periode van minstens 30 jaar en maximum 49 jaar. 

 

Na het nemen van deze principebeslissing kan er reeds een aankondiging gebeuren om 

mogelijke geïnteresseerden te informeren over de toekomstige erfpacht. De officiële 

voorwaarden hiervan zullen op de volgende gemeenteraad worden bepaald. 

 

Voorstel: 

Nemen van de principebeslissing tot het geven in erfpacht van het voormalig gemeentehuis 

van Vlezenbeek als horecazaak. 

 

 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, Kim Paesmans, Kathleen D’Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, 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 0 onthoudingen 

 
 

029 Aanstelling Jeroen Sacré als vaststellende ambtenaar in het kader van de 

gemeentelijke administratieve sancties - goedkeuring. 

Het reglement betreffende de administratieve sancties werd door de gemeenteraad 

goedgekeurd op 11 december 2008. 

 

Overeenkomstig artikel 21, §1,1° van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke 

administratieve sancties, kunnen de inbreuken die uitsluitend het voorwerp uitmaken van 

administratieve sancties worden vastgesteld door gemeenteambtenaren. 



 

De gemeenteambtenaren – vaststellers moeten voldoen aan de voorwaarden van artikel 1 

van het Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden 

inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en 

personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven 

tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie. Daarenboven moeten zij 

geslaagd zijn voor de opleiding vermeld in artikel 2 van dit besluit. 

 

Jeroen Sacré, gemeenteambtenaar (gemeenschapswacht vaststeller) voldoet aan de 

voorwaarden en heeft het getuigschrift gemeentelijke administratieve sancties behaald na 

het volgen van de opleiding bij PIVO Vlaams-Brabant. 

 

De gemeenteraad moet de gemeenteambtenaren – vaststellers gemeentelijke 

administratieve sancties aanstellen. 

 

Gaat de gemeenteraad akkoord met het aanstellen van Sacré Jeroen als vaststellende 

ambtenaar in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties? 

 

 Goedgekeurd bij geheime stemming: 

Met 27 stemmen, 2 stemmen tegen en 0 onthoudingen 

 

 

030 Groepsopvang samenwerkende onthaalouders A. Van Cotthemstraat -  kader 

screening kandidaten, ontwerp overeenkomst tot terbeschikkingstelling en 

afsprakennota. Goedkeuring. 

Ingevolge de gemeenteraadsbeslissing van 24 maart 2016 om een gedeelte van het gebouw 

aan de A. Van Cotthemstraat ter beschikking te stellen aan 2 samenwerkende onthaalouders 

en dit voor de opvang van max. 14 kindjes, worden aan de gemeenteraad het ontwerp van 

overeenkomst tot terbeschikkingstelling en het ontwerp van afsprakennota tussen 

samenwerkende onthaalouders ter goedkeuring voorgelegd, alsook het kader waarbinnen 

de kandidaten zullen worden gescreend. Ontwerpen als bijlage. 

 

 Goedgekeurd 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) 

 

Sint-Pieters-Leeuw, 30 mei 2016 

 

 

In opdracht: 

De gemeentesecretaris      De burgemeester 

 

 

 

Walter Vastiau        Luc Deconinck 

 


