
 

 GEMEENTERAAD  
19 DECEMBER 2019 

BEKENDMAKING 

GEMEENTE 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 

 
Dienst secretariaat 

Deze bekendmaking wordt gedaan conform artikel 
285, 286 en 287 van het decreet over het lokaal 
bestuur van 22 december 2017. 

DAGORDE 

OPENBARE ZITTING 

 
Secretariaat 
1 2019_GR_00322 - Notulen openbare zitting gemeenteraad van 28 november 2019 – 

Beslissing 

2 2019_GR_00327 - Overeenkomst dienstverlening aanwijzing van een functionaris voor 

gegevensbescherming tussen gemeentebestuur en Haviland - Beslissing 

Juridische zaken 
3 2019_GR_00357 - Aankoop groene ruimte Damiaanpark - Beslissing 

4 2019_GR_00379 - Overname openbare verlichting door IVERLEK - Beslissing 

5 2019_GR_00356 - Erfpacht pastorie Vlezenbeek - wijziging tot vestiging erfdienstbaarheid – 

Beslissing 

6 2019_GR_00355 - Riobra - verkoop aandelen RI – Beslissing 

Personeel & onderwijs 
7 2019_GR_00277 - Wijziging toelage tweede pensioenpijler contractanten - Beslissing 

8 2019_GR_00377 - Wijziging rechtspositieregeling - overuren - Beslissing 

Aankoop 
9 2019_GR_00328 - 2019-087 - Aankoop compacte graafmachine - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze - Beslissing 

10 2019_GR_00329 - 2019-092 - Aankoop koffie en bijproducten + verhuur koffieautomaten - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Beslissing 

Mobiliteit, Lokale economie, Landbouw & markten 
11 2019_GR_00299 - Aanvullend verkeersreglement Dorp: Opheffen gebodsbepaling – 

Beslissing 

12 2019_GR_00307 - Aanvullend verkeersreglement wijk Witte Roos - invoeren zonaal E9b – 

Beslissing 

13 2019_GR_00315 - Aanvullend verkeersreglement Jean Dambrestraat: instellen 

parkeerverbod voor smalle doorgang – Beslissing 

14 2019_GR_00310 - Aanvullend verkeersreglement Ruisbroek: instellen zonale 

tonnagebeperking max. 5t – Beslissing 

  



15 2019_GR_00311 - Aanvullend verkeersreglement Bergensesteenweg N6: Parkeren – 

Beslissing 

16 2019_GR_00317 - Aanvullend verkeersreglement Albert Van Cotthemstraat – Beslissing 

17 2019_GR_00316 - Aanvullend verkeersreglement Brusselbaan: Voorrangsbepaling - 

Beslissing 

18 2019_GR_00303 - Aanvullend reglement: aanpassen beperkte parkeertijd parking OCMW te 

Ruisbroek – Beslissing 

19 2019_GR_00304 - Aanvullend reglement inrichten van parkeerplaatsen voor mensen met 

een handicap in nabijheid van de woning – Beslissing 

20 2019_GR_00305 - Aanvullend reglement verwijderen van parkeerplaatsen voor mensen met 

een handicap in nabijheid van de woning – Beslissing 

21 2019_GR_00306 - Aanvullend reglement Molenborrestraat: invoeren zone 30 

schoolomgeving - Beslissing 

22 2019_GR_00308 - Aanvullend reglement Jan Baptist Rampelbergstraat: invoeren zonaal 50 

– Beslissing 

23 2019_GR_00309 - Aanvullend reglement Grensbeekweg: stilstaan- en parkeerverbod E3 - 

Beslissing 

24 2019_GR_00312 - Aanvullend reglement Zomer-, Herfst-, Winter- en Lentelaan: Invoeren 

zone 30 en afschaffen uitzonderlijk plaatselijk verkeer – Beslissing 

25 2019_GR_00313 - Aanvullend reglement Zomerlaan: aanbrengen parkeerstrook – Beslissing 

26 2019_GR_00314 - Aanvullend reglement Eugène Ghijsstraat: instellen parkeerverbod – 

Beslissing 

27 2019_GR_00318 - Aanvullend reglement Frans Timmermansstraat: aanbrengen 

parkeerplaatsen t.h.v. kruispunt Zuunkouter – Beslissing 

28 2019_GR_00359 - Vaststellen participatietraject verbreden-verdiepen gemeentelijk 

mobiliteitsplan – Beslissing 

29 2019_GR_00358 - Gemeentelijk taxireglement - Beslissing 

Patrimonium & Openbare ruimte 
30 2019_GR_00360 - 2019-081 - Studieopdracht - Verbeteringswerken A. Van Cotthemstraat 

ea. - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Beslissing 

Vlaams beleid en integratie 
31 2019_GR_00300 - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Groep Intro voor de 

structurele uitbouw van buurtwerking in Sint-Pieters-Leeuw vanaf 01.01.2020 – Beslissing 

32 2019_GR_00352 - Goedkeuring indienen dossier UITpas, met inbegrip van de bepalingen 

van de doelgroep en het systeem van solidaire kostendeling, inclusief voor houders van de 

European Disability Card - Beslissing 

Welzijn 
33 2019_GR_00320 - Goedkeuring statuten Eerstelijnszone – Beslissing 

34 2019_GR_00321 - Goedkeuring beleidsplan Eerstelijnszone Zennevallei: De kracht van de 

kwetsbaarheid - Kennisgeving 

36 2019_GR_00375 - Aanvraagdossier intergemeentelijke samenwerking Zuidwest Rand: 

'Regierol voor de steden en gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie voor de periode 

2020 -2025' - Beslissing 



Jeugd 
37 2019_GR_00378 - Tarieven vakantiekampen jeugd - Beslissing 

Financiën 
38 2019_GR_00361 - Aanvullende belasting op de personenbelasting (2020-2025) – Beslissing 

39 2019_GR_00333 - Belasting opcentiemen op de onroerende voorheffing (2020-2025) – 

Beslissing 

40 2019_GR_00362 - Belasting op het ophalen van huisvuil (2020-2025) – Beslissing 

41 2019_GR_00330 - Belasting op nachtwinkels, private bureaus voor telecommunicatie, en 

shishabars (2020-2025) - Beslissing 

42 2019_GR_00332 - Belasting op de afgifte, aktename en behandeling van 

omgevingsvergunningen en op het bouwen en verbouwen (2020-2025) – Beslissing 

43 2019_GR_00334 - Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen (2020-2025) – 

Beslissing 

44 2019_GR_00335 - Belasting op brandstofverdelingsapparaten (2020-2025) – Beslissing 

45 2019_GR_00336 - Belasting op geldautomaten en self-banking toestellen (2020-2025) – 

Beslissing 

46 2019_GR_00331 - Belasting op huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde 

drukwerken (2020-2025) - Beslissing 

47 2019_GR_00341 - Bijdrage jaarabonnement 'Lewe' (2020-2025) – Beslissing 

48 2019_GR_00345 - Gemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding – Beslissing 

49 2019_GR_00349 - Reglement registratie en belasting van verwaarloosde gebouwen en 

woningen (2020-2025) - Beslissing 

50 2019_GR_00363 - Belasting op constructies bestemd of aangewend voor het dragen van 

reclame en reclameborden (2020-2025) – Beslissing 

51 2019_GR_00350 - Reglement registratie en belasting van leegstaande woningen en 

gebouwen (2020-2025) - Beslissing 

52 2019_GR_00376 - Belasting op de exploitatie van inrichtingen met een 

omgevingsvergunning ingedeeld in klasse 1 of 2 (2020-2025) - Beslissing 

53 2019_GR_00364 - Belasting op onbebouwde kavels in een niet-vervallen verkaveling (2020-

2025) – Beslissing 

54 2019_GR_00365 - Belasting op tweede verblijven (2020-2025) – Beslissing 

55 2019_GR_00372 - Verblijfsbelasting (2020-2025) – Beslissing 

56 2019_GR_00374 - Verlenging belastingreglementen – Beslissing 

57 2019_GR_00381 - Subsidiereglement waterpreventieve maatregelen (2020-2025) – 

Beslissing 

58 2019_GR_00367 - Retributie voor het verzamelen van afvalstoffen op het gemeentelijk 

recyclagepark (2020-2025) – Beslissing 

59 2019_GR_00370 - Retributie voor huisvuilzakken (2020-2025) – Beslissing 

60 2019_GR_00380 - Retributie voor het opruimen van sluikstorten (2020-2025) – Beslissing 

  



61 2019_GR_00324 - Retributiereglement op administratieve stukken en inlichtingen - 

goedkeuring - Beslissing 

62 2019_GR_00325 - Retributie op het gebruik van gemeentelijke infrastructuur (2020-2025) - 

Beslissing 

63 2019_GR_00326 - Retributie op het uitlenen van gemeentelijk materiaal (2020-2025) – 

Beslissing 

64 2019_GR_00342 - Retributie voor administratie- en aanmaningskosten van fiscale en niet-

fiscale vorderingen (2020-2025) – Beslissing 

65 2019_GR_00340 - Retributie voor het hakselen van snoeisel (2020-2025) – Beslissing 

66 2019_GR_00347 - Retributies en modaliteiten voor het toekennen bewonerskaarten en 

individuele abonnementen (2020-2025) – Beslissing 

67 2019_GR_00348 - Retributie op graf-, columbarium- en asurnenveldconcessies (2020-

2025) – Beslissing 

68 2019_GR_00351 - Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar 

domein (2020-2022) – Beslissing 

69 2019_GR_00368 - Retributie op gedepenaliseerde verkeersovertredingen (2020-2025) – 

Beslissing 

70 2019_GR_00369 - Retributie op werken voor derden ingevolge overtredingen (2020-2025) 

– Beslissing 

71 2019_GR_00371 - Retributie op de inname van het openbaar domein (2020-2025) – 

Beslissing 

72 2019_GR_00373 - Waarborg gemeentelijke infrastructuur (2020-2025) – Beslissing 

73 2019_GR_00344 - Tarieven voor deelname aan de speelpleinwerking – Beslissing 

74 2019_GR_00339 - Tarieven voor inschrijving, uitlening en boete bibliotheek (2020-2025) - 

Beslissing 

75 2019_GR_00338 - Verkoopprijs compostvaten en compostbakken (2020-2025) – Beslissing 

76 2019_GR_00346 - Vergoeding voor gebruik van lokalen voor verkiezingen die geen 

eigendom zijn van de gemeente (2020-2025) - Beslissing 

77 2019_GR_00366 - Geboorte- en adoptiepremie (2020-2025) – Beslissing 

78 2019_GR_00343 - Toelage aan erkende vereniging van lokale handelaars (2020-2025) – 

Beslissing 

79 2019_GR_00337 - Vaststelling van de gemeentelijke nominatieve toelagen 2020 – 

Beslissing 

80 2019_GR_00354 - AGB - meerjarenplan 2020-2025 - goedkeuring – Beslissing 

81 2019_GR_00353 - Gemeente - meerjarenplan 2020-2025 -goedkeuring – Beslissing 

Secretariaat 

82 2019_GR_00382 - Toegevoegd punt gemeenteraad 19 december 2019. Laat de bijen niet in 

de steek - Beslissing 

 

  



HOOGDRINGENDE PUNTEN 
HD1 2020_GR_00004 - Bijkomend punt gemeenteraad 19 december 2019. Sint-Pieters-Leeuw 

gaat de strijd met kansarmoede bij jongeren aan - Beslissing 

 

 

 
De beknopte omschrijving van voornoemde besluiten werd gepubliceerd op de 

gemeentelijke website (Over Leeuw, Gemeenteraad, Besluitenlijsten) op 27 december 2019. 

 

        

Sint-Pieters-Leeuw, 23 december 2019 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

 

 

 

 

 

 

 

Walter Vastiau       Siebe Ruykens 

Algemeen directeur       Voorzitter gemeenteraad 
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