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Gemeenteraad 

Notulen Zitting van 28 februari 2019 

 

Samenstelling: 

 

Aanwezig: 

de heer Siebe Ruykens; de heer Luc Deconinck; de heer Bart Keymolen; de heer Jan 

Desmeth; de heer Gunther Coppens; mevrouw An Speeckaert; de heer Paul Defranc; 

mevrouw Marleen De Kegel; de heer Jean Cornand; mevrouw Annie Mathieu; mevrouw 

Kathleen D'Herde; de heer Wim Peeters; de heer Georgios Karamanis; mevrouw Lydie De 

Smet; de heer Eddy Longeval; de heer Michel Miedzinski; de heer Guy Jonville; mevrouw 

Nicole Billens; de heer Gust Crabbe; de heer Raimondo Palermo; de heer Godefroid 

Pirsoul; mevrouw Ann De Ridder; de heer Brahim Harfaoui; de heer Olivier Huygens; 

mevrouw Natacha Martel; mevrouw Veerle Seré; de heer Jeroen Tiebout; mevrouw Betty  

Willems; de heer Jeroen Steeman; mevrouw Aurore Vanden Meersche; de heer Walter 

Vastiau 

Afwezig: 

de heer Herwig Smeets 

 

28 februari 2019 19:30 -De voorzitter opent de openbare zitting  

OPENBARE ZITTING 

Secretariaat 

1 2019_GR_00103 Notulen openbare vergadering gemeenteraad van  

31 januari 2019 - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Verslag 

De voorzitter wijst erop dat bij de kennisneming van het bestuursakkoord “met 

eenparigheid van stemmen” staat vermeld, wat uiteraard niet de bedoeling is aangezien 

het een loutere kennisgeving was waarover niet werd gestemd. Dit is een gevolg van de 

kinderziekten van de software, en zal uit de definitieve notulen worden geschrapt. 

De heer Georgios Karamanis verklaart met betrekking tot de samenstelling van de 

gemeenteraadscommissies, dat de PF een vereniging van vier partijen is en dat de 

voordracht van de kandidaten van de commissies door de UF moest worden 

goedgekeurd, wat niet is gebeurd. De voorzitter antwoordt dat dit tot de interne keuken 

van de PF-fractie behoort en de gemeenteraad hier uitsluitend akte kan van nemen. 

 



2/120 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad van 31 januari 2019 

worden ter goedkeuring voorgelegd. 

De notulen zijn raadpleegbaar op hierna vermelde link: https://www.sint-

pietersleeuw.be/downloads/notulen-gemeenteraad-van-31-januari-2019  

De notulen liggen ook ter inzage op het secretariaat. 

De audio opname is raadpleegbaar op hierna vermeld link: https://www.sint-

pietersleeuw.be/extranet/downloads/geluidsopname-gemeenteraad-van-31-januari-2019 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 32. 

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van 31 januari 2019, in het bijzonder 

hoofdstuk 8, artikel 33 tot 35. 

Regelgeving: bevoegdheid 

Artikel 41 §1 1° van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen niet 

aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd: de aan de 

gemeenteraad toegewezen bevoegdheden, vermeld in afdeling 1 en 2 van deel 2, titel 1, 

hoofdstuk 1 uit het decreet lokaal bestuur 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Stemming op het agendapunt 

 

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Besluit 

 

Artikel 1 

De gemeenteraad keurt de notulen van de openbare vergadering van 31 januari 2019 

goed. 

Aankoop 

2 2019_GR_00098 Koppelingen Parnassus 8 en stemmodule -  

goedkeuring opdracht - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

 

https://www.sint-pieters-leeuw.be/downloads/notulen-gemeenteraad-van-31-januari-2019
https://www.sint-pieters-leeuw.be/downloads/notulen-gemeenteraad-van-31-januari-2019
https://www.sint-pieters-leeuw.be/downloads/notulen-gemeenteraad-van-31-januari-2019
https://www.sint-pieters-leeuw.be/extranet/downloads/geluidsopname-gemeenteraad-van-31-januari-2019
https://www.sint-pieters-leeuw.be/extranet/downloads/geluidsopname-gemeenteraad-van-31-januari-2019
https://www.sint-pieters-leeuw.be/extranet/downloads/geluidsopname-gemeenteraad-van-31-januari-2019
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Aanleiding en motivering 

Naar aanleiding van de overgang naar de Parnassus 8-toepassing dienen een aantal 

bijkomende koppelingen voor notulenbeheer te worden voorzien. Het is ook nodig om 

gebruik te kunnen maken van de geïntegreerde stemmodule. Aan de gemeenteraad 

wordt voorgesteld om voor deze opdracht te kiezen voor een in-houseopdracht. 

De Parnassus-omgeving werd naar aanleiding van de gemeenteraadsbeslissing van 28 

juni 2018 vervangen door de Parnassus 8-toepassing.  

In het prijsvoorstel uit deze beslissing zat de additionele stemmodule niet begrepen. Er  

waren immers een aantal technische beperkingen ten opzichte van het huidige systeem. 

Deze werden uitgeklaard zodat de stemmodule nu wel een meerwaarde oplevert. 

Daarnaast zijn er voor notulenbeheer een aantal bijkomende koppelingen gewenst. 

Voorgesteld wordt om deze aanpassingen te gunnen via een in-houseopdracht aan CIPAL  

DV. Hierbij wordt toepassing gemaakt van artikel 30, §3 van de Wet 

Overheidsopdrachten. Dit artikel stelt dat een aanbestedende overheid een 

overheidsopdracht kan plaatsen bij een rechtspersoon zonder deze wet toe te passen, 

indien aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan: 

1. De aanbestedende overheid oefent, samen met andere aanbestedende overheden, 

op die rechtspersoon toezicht uit zoals op hun eigen diensten; 

2. Meer dan 80 % van de activiteiten van die rechtspersoon behelst de uitvoering 

van taken die hem zijn toegewezen door de controlerende aanbestedende 

overheden of door andere, door diezelfde aanbestedende overheden 

gecontroleerde rechtspersonen; en 

3. Er is geen directe participatie van privékapitaal in de gecontroleerde 

rechtspersoon, met uitzondering van geen controle of blokkerende macht 

opleverende vormen van participatie van privékapitaal, vereist krachtens de 

nationale wetgeving, in overeenstemming met de verdragen, die geen beslissende 

invloed uitoefenen op de gecontroleerde rechtspersoon. 

Aan de drie voorwaarden is voldaan: 

1. De gemeente heeft als deelnemer medezeggenschap in CIPAL DV en is tevens 

mede-eigenaar van alle ICT-toepassingen en ICT infrastructuur die CIPAL DV 

ontwikkelt en/of aanschaft. De gemeente is vertegenwoordigd in de Raad van 

Bestuur, die enkel is samengesteld uit vertegenwoordigers van aanbestedende 

overheden. 

2. Het statutaire doel van CIPAL DV bestaat in "de studie, de organisatie en de 

promotie van de informatie- en communicatietechnologie en de toepassing ervan 

ten behoeve van haar deelnemers”. 

3. De vennoten van CIPAL DV zijn uitsluitend publiekrechtelijke rechtspersonen. 

Juridische gronden 

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 

tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht en artikels 42 en 43, betreffende de 

bevoegdheden van de gemeenteraad. 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
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De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 

en concessies, en latere wijzigingen. 

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 30, §3. 

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.  

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 

Regelgeving: bevoegdheid 

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op een éénmalige kost van € 4.764,38, 

inclusief btw.  

De jaarlijkse onderhoudskost zal € 7114.8 bedragen, inclusief btw. 

De nodige financiële middelen zijn voorzien in het exploitatiebudget  

2019/6130800/1/0119 - kosten van de informatica/Overige algemene diensten. 

Besluit 

 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de offerte van CIPAL DV, Bell-Telephonelaan 2A te 2440  

Geel voor de migratie naar de Parnassus 8-omgeving tegen van een éénmalige kost van 

€ 4.764,38, inclusief btw. De jaarlijkse onderhoudskost zal € 7114.8  inclusief btw 

bedragen. 

Artikel 2 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze 

beslissing. 

Bibliotheek 

3 2019_GR_00031 Aanpassing dienstreglement bibliotheek - 

Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De openingsuren van de hoofdbib worden aangepast i.f.v. de noden van de 

bibgebruikers. 

De openingsuren van het bibliotheekpunt in Vlezenbeek worden aangepast i.f.v. de 

verhuis van het filiaal naar de Merselborre. 
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Het reserveren van bibmaterialen wordt gratis om deze dienstverlening te stimuleren. 

Positief advies van het bibliotheekbeheersorgaan in zitting van 03 september 2018. 

Voor Vlezenbeek principieel akkoord colege d.d. 25/05/2018. 

Juridische gronden 

Art.40 § 3 decreet Lokaal Bestuur 

Regelgeving: bevoegdheid 

Artikel 40 §3 van het decreet lokaal bestuur: De gemeenteraad stelt de gemeentelijke 

reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband 

met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, 

kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de 

gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente. 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Aanpassing reglement vermindert de inkomsten van de bib met ongeveer € 500 per jaar. 

Stemming op het agendapunt 

 

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Besluit 

 

Artikel 1 

De gemeenteraad keurt de aanpassingen van het dienstreglement van de bibliotheek 

goed. 

Artikel 2 

Het dienstreglement treedt in voege op 1 april 2019. 

Bijlagen 

 

 190131_dienstregelement.pdf 
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DIENSTREGLEMENT OPENBARE BIBLIOTHEEK SINT-PIETERS-LEEUW  

  
  

  Artikel 1:  

De gemeentelijke openbare bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw is een democratische 

instelling, vrij toegankelijk voor iedereen. Haar collectie, dienstverlening en 

uitbreidingsactiviteiten worden in een geest van objectiviteit aangepast aan al de 

behoeften, ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van de gehele bevolking.  

  

Artikel 2:  

  Adres en openingsuren:  

  
  HOOFDBIBLIOTHEEK, Rink 2, 1600 SINT-PIETERS-LEEUW  

                                   Tel. 02 371 22 64            

                                   E-mail: sint-pieters-leeuw@bibliotheek.be  

   

  Maandag :   13.30 – 18.00 u    

  Dinsdag  :   13.30 – 18.00 u    

  Woensdag :  13.30 – 19.30 u  

  Donderdag:  13.30 – 18.00 u  

  Vrijdag  :  13.30 – 19.30 u  

  Zaterdag  :   09.30 – 12.30 u    

  Zondag  :   09.30 – 12.30 u      

    

  

FILIAAL NEGENMANNEKE  Sint-Stevensstraat 62, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, tel. 02 377 08 83  

  

  Woensdag :  14.00 – 16.00 u  

  Zaterdag  :  10.00 – 12.00 u  

  

BIBLIOTHEEKPUNT RUISBROEK Dienstencentrum ’t Paviljoentje,  Fabriekstraat 1, 1601 Ruisbroek  

  

  Woensdag :  14.00 – 16.00 u  

  

BIBLIOTHEEKPUNT VLEZENBEEK De Merselborre, Schaliestraat 2, 1602 Vlezenbeek  

         Onbemande bibliotheek met zelfuitleenbalie.  

  

  Openingsuren en sluitingsdagen gelijklopend met De Merselborre.  

  

  

Artikel 3:  

Men wordt ingeschreven op voorlegging van het identiteitsbewijs.  Aan personen die in het 

buitenland wonen wordt bij de inschrijving een waarborgsom van € 15 gevraagd.  

Deze waarborgsom wordt onmiddellijk terugbetaald na het beëindigen van het lidmaatschap.  

  

Iedereen die wordt ingeschreven, ontvangt een lenerskaart die kosteloos wordt afgeleverd. Bij 

de inschrijving wordt aan de leners het dienstreglement overhandigd en door hen aanvaard. 

Een verloren lenerskaart wordt vervangen tegen betaling van € 3.  

  

Artikel 4:  

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 5 per jaar. Tot de leeftijd van 18 jaar moet er geen 

inschrijvingsgeld worden betaald.   
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Artikel 5:  

Adresveranderingen moeten door de leners onmiddellijk worden medegedeeld.  

  

Artikel 6:  

Het gebruik van internet is gratis.  

Kostprijs van een fotokopie of een pc-afdruk: € 0,10  zwart-wit  en € 0,50 kleur.  

  

Artikel 7:  

Alle materialen worden gratis uitgeleend, met een uitleentermijn van 4 weken.  

Wie geleende werken te laat terugbrengt, betaalt een boete van € 0,10 per dag en per 

materiaal en € 0,50 voor het versturen van een herinneringsbrief.  

  

Er kunnen maximum 15 materialen uitgeleend worden per kaart.  

  

Een verlenging van de uitleentermijn is mogelijk voor zover de werken niet door andere leners 

zijn aangevraagd. Verlengen kan aan de balie, telefonisch of online.  

  

Artikel 8:  

Via de website van de gemeente www.sint-pieters-leeuw.be kan men de catalogus van de 

bibliotheek raadplegen, objecten  verlengen en  reserveren, de eigen lenersgegevens en 

historiek bekijken.  

  

Artikel 9:  

De uitleningen zijn persoonlijk, het geleende mag niet verder worden uitgeleend.  

De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende werken. Bij het ontvangen van een 

beschadigd werk dient hij het personeel te verwittigen, zo niet kan hij aansprakelijk worden 

gesteld.  

  

De lener dient zorg te dragen voor de geleende werken.  Bij verlies of totale beschadiging moet 

hij de kostprijs van het werk betalen, verhoogd met de bindkosten.  Voor werken die niet meer 

verkrijgbaar zijn, wordt bovendien een voor elk geval apart door de bibliothecaris te bepalen 

toeslag aangerekend.  Bij gedeeltelijke beschadiging van een werk bepaalt de bibliothecaris 

het bedrag van de schadevergoeding.  

  

Artikel 12:  

De gebruiker kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep doen op het 

personeel.  

  

Artikel 13:  

Werken die zijn uitgeleend, kunnen gratis worden gereserveerd, met een maximum van 5 

reservaties per lenerskaart.  

Werken die niet voorhanden zijn, kunnen worden aangevraagd bij een andere bibliotheek.  De 

hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de aanvrager.  

  

Artikel 14:    

In de leeszaal dient de gebruiker ervoor te zorgen, dat de studie-atmosfeer niet wordt verstoord. 

De dagbladen en meest recente tijdschriften kunnen enkel ter plaatse worden geraadpleegd.  
  

 

Artikel 15 :  

Door zich in te schrijven in de bibliotheek verklaart de gebruiker zich akkoord met dit reglement.  

Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris geregeld.  

http://www.sint-pieters-leeuw.be/
http://www.sint-pieters-leeuw.be/
http://www.sint-pieters-leeuw.be/
http://www.sint-pieters-leeuw.be/
http://www.sint-pieters-leeuw.be/
http://www.sint-pieters-leeuw.be/
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Artikel 16:   

Een gebruiker kan om ernstige redenen worden uitgesloten door het adviesorgaan van de 

bibliotheek op voorstel van de bibliothecaris.   

 

 

Communicatie  

4 2019_GR_00034 Jaarrapport klachtenbehandeling 2018 -  

Kennisgeving 

KENNIS GENOMEN 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

Het jaarrapport van de klachtenbehandeling is een leerrijk document dat zowel de 

pijnpunten als de sterktes van het klachtenbehandelingsysteem aan het oppervlak 

brengt. Voor het bestuur kan het een belangrijk instrument zijn dat toelaat het gevoerde 

beleid te evalueren en indien nodig of gewenst bij te sturen. 

Juridische gronden 

Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder art. 302, verplicht de 

gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn om bij reglement een systeem 

van klachtenbehandeling te organiseren. Art. 303§3 van ditzelfde decreet stelt dat de 

algemeen directeur jaarlijks aan de raad rapporteert over de ingediende klachten. 

Regelgeving: bevoegdheid 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 

 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van het jaarrapport klachtenbehandeling 2018. 

Bijlagen 

 

 jaarrapport_2018.pdf 
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Juridische zaken  

5 2019_GR_00032 Parkzone Ruysbroeckveld - lichten aankoopoptie  

Quercurius - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

Voor de aanleg van het nieuwe park Ruysbroeckveld, gelegen tussen een aantal 

woningen en de nieuwe industriezone langs de Groot-Bijgaardenstraat, dienen een aantal 

verwervingen te gebeuren. 

In zitting van 27 september 2018 keurde de gemeenteraad een aankoop/verkoopbelofte 

goed met Quercurius voor een aantal van deze percelen, in afwachting van de beslissing 

van de Vlaamse overheid over subsidies voor de aankoop. Het betreft drie percelen 

gelegen in de parkzone met een totale oppervlakte van 8.970 m². De voorwaarden van 

deze verkopen zijn uitgebreid opgenomen in de voorgestelde overeenkomst. 

Er werd een projectsubsidie aangevraagd voor de verwerving en de inkleding van de 

parkzone bij de Vlaamse overheid voor publiek toegankelijk groen, ten bedrage van 50% 

van het aankoopbedrag. Deze projectsubsidie werd toegekend. Bijgevolg kan de 

aankoopoptie voor de verwerving van de percelen van Quercurius gelicht worden. 

Juridische gronden 

Beslissing van de gemeenteraad van 27 september 2018 over het afsluiten van een 

aankoop-/verkoopbelofte voor de Parkzone Ruysbroeckveld 

Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 over de subsidies voor het 

uitvoeren van groenprojecten in het kader van het Vlaams Strategisch Gebied rond 

Brussel (VSGB) 

Regelgeving: bevoegdheid 

Artikel 41 §1 11° van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen 

niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd: de daden 

van beschikking over onroerende goederen, behalve die, vermeld in artikel 56, § 3, 8°, 

b) 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

De totale aankoopprijs bedraagt € 33.638 euro, oftewel 3,75 €/m² voor 8970 m². 

 De nodige investeringsbudgetten voor de aankoop werden voorzien in het budget van 

2019. 

Stemming op het agendapunt 

 

Goedgekeurd  door de gemeenteraad met 

- 29 stem(men) voor: Nicole Billens; Gunther Coppens; Jean Cornand; Gust Crabbe; 

Marleen De Kegel; Ann De Ridder; Lydie De Smet; Luc Deconinck; Paul Defranc; Jan 

Desmeth; Brahim Harfaoui; Olivier Huygens; Guy Jonville; Georgios Karamanis; Bart  
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Keymolen; Eddy Longeval; Natacha Martel; Annie Mathieu; Michel Miedzinski; Raimondo  

Palermo; Wim Peeters; Godefroid Pirsoul; Siebe Ruykens; Veerle Seré; An Speeckaert;  

Jeroen Steeman; Jeroen Tiebout; Aurore Vanden Meersche; Betty Willems 

- 1 onthouding(en): Kathleen D'Herde 

Besluit 

 

Artikel 1 

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw licht de aankoopoptie volgens de voorwaarden bepaald 

in de overeenkomst met Quercurius, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 

27 september 2018, voor de percelen gelegen in de parkzone Ruysbroekveld. 

 

6 2019_GR_00101 Belasting op administratieve stukken - wijziging 

reglement - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

Met ingang van 1 augustus 2018 is de FOD Justitie niet langer bevoegd voor het 

behandelen van aanvragen tot wijziging van de voornaam, maar de ambtenaar van de 

burgerlijke stand van de gemeente.  

De wet voorziet dat de gemeente een vergoeding mag vragen voor het verlenen van deze 

dienst. Hierbij zijn, enerzijds, enkele categorieën vrijgesteld, en, anderzijds, mag het 

tarief voor transgenders ten hoogste tien procent bedragen van het normale tarief. Op dit 

ogenblik is er geen vergoeding vastgesteld en is deze dienst bijgevolg gratis. 

Een tweede wijziging is het gevolg van de start van de Databank Akten Burgerlijke Stand 

(DABS), waardoor de afschriften/uittreksels van akten Burgerlijke Stand gratis worden. 

VAangezien elke aanvraag bij DABS niet-betalend is, zou het anders tot gevolg hebben 

dat inwoners van andere gemeenten die een akte opvragen via DABS niet betalen en 

inwoners van Sint-Pieters-Leeuw die een akte opvragen via de gemeente wel. 

Gezien de belastingreglementen zullen worden hervastgesteld op het einde van het jaar, 

wordt de belasting enkel geheven voor het aanslagjaar 2019. 

Juridische gronden 

De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met 

betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens; 

De Algemene Onderrichtingen betreffende het houden van de Bevolkingsregisters van 1 

juli 2010 en de latere bijwerkingen, meer bepaald deel III hoofdstuk II betreffende het 

identiteitsstuk en het identiteitsbewijs voor kinderen onder de 12 jaar waarin wordt 

bepaald dat: 
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• een identiteitsstuk gratis wordt afgegeven aan elk kind onder de twaalf jaar bij 

zijn eerste inschrijving in de bevolkingsregisters of in het wachtregister van een 

Belgische gemeente en 

• op verzoek van de persoon of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen over 

een vreemd kind onder de twaalf jaar een identiteitsbewijs op naam van dit kind 

kan worden afgegeven. 

De Algemene Onderrichtingen van 27 februari 2009 betreffende het elektronisch 

identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 12 jaar (Kids-ID); 

De omzendbrief van 9 mei 2003 betreffende de afgifte van elektronische 

identiteitskaarten, en de omzendbrief van 29 oktober 2003 betreffende de 

productieprocedures en tarieven voor het afleveren van paspoorten; 

De omzendbrief met als kenmerk III.21/724/6.129/05 ivm de spoedprocedure voor de 

elektronische identiteitskaart, alsook de bijhorende technische nota; 

Het verslag van het diensthoofd Bevolking aan het college van burgemeester en 

schepenen van 05.12.2005 waarin wordt voorgesteld om het transport van de 

elektronische identiteitskaarten via Group 4 te laten gebeuren en waarin het college van 

burgemeester en schepenen voorstelt een gemeentetaks te heffen voor de zeer 

dringende en de dringende aanvragen van elektronische identiteitskaarten; 

Het schrijven van de FOD Binnenlandse Zaken van 25 januari 2006 met als kenmerk   

III/38/PW/0034/2006/0029/Communication i.v.m. de procedure van losgekomen chip; 

Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 27 februari 2006 i.v.m. 

de regeling van de vervangingskosten van de EIK bij een losgekomen chip; 

De invoering van de elektronische rijbewijzen waarbij de door de FOD Verkeer ons 

aangerekende kostprijs opgetrokken wordt van € 16 naar € 20 ; 

Het schrijven van 21 december 2012 van de FOD Mobiliteit en Vervoer met de melding 

dat de uitreiking van de nieuwe rijbewijzen in bankkaartmodel in onze gemeente zal 

geïmplementeerd worden tussen 19 februari en 19 april 2013; 

Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017; 

Het Burgerlijk Wetboek, artikel 370/4; 

Wet van 25 juni 2017 tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de 

vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de 

burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft. 

Regelgeving: bevoegdheid 

Artikel 41 §1 14° van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen 

niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd: het 

vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het 

heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en 

vrijstellingen 
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Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

De geraamde ontvangsten uit dit reglement worden ingeschreven in het budget. 

Besluit 

 

Artikel 1 

Er wordt voor het aanslagjaar 2019, bovenop de kostprijs, een contant belasting 

gevestigd op het afleveren door het gemeentebestuur van allerhande administratieve 

stukken. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon aan wie het 

stuk wordt afgeleverd. 

Artikel 2 

De bedragen van de belasting worden als volgt bepaald:                   

Omschrijving Belasting/stuk 

 

verblijfsvergunning 

vreemdelingen 

voor een eerste 

identiteitskaart of voor 

elke andere 

identiteitskaart, 

uitgereikt tegen 

teruggave van de oude 

kaart, alsook voor elke 

verblijfsvergunning bij 

afgifte, de vernieuwing, 

de verlenging of de 

vervanging ervan 

  

10,00 € 

1e duplicaat 10,00 €   

volgende duplicaten 15,00 € 

EIK gewone procedure 5,00 € 

EIK spoedprocedure 19,00 € 

EIK extreme 

spoedprocedure 20,00 € 

Kids-ID gewone 

procedure 4,00 € 

Kids-ID 

spoedprocedure 6,00 € 

Kids-ID extreme 

spoedprocedure 17,00 € 

EVK gewone procedure 5,00 € 
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EVK spoedprocedure 19,00 € 

EVK extreme 

spoedprocedure 20,00 € 

de vernieuwing van het 

identiteitsstuk 

afgeleverd aan 

kinderen onder de 

twaalf jaar in geval van 

verlies of beschadiging 

  

  

1,24 € 

de afgifte van 

identiteitsbewijzen aan 

niet-Belgische kinderen 

onder de twaalf jaar 1,24 € 

aanvraag bij de 

gemeente van herdruk 

PUK/PIN code en voor 

de afgifte van allerlei 

andere getuigschriften, 

uittreksels, afschriften, 

legalisaties, 

vergunningen enz. die 

ambtshalve of op 

verzoek worden 

uitgereikt 5,00 € 

Afschriften en 

uittreksels van akten 

van de burgerlijke 

stand gratis 

afgifte van een 

slachtbewijs 10,00 € 

voorlopig rijbewijs en 

rijbewijs in  

bankkaartmodel 5,00 € 

Internationaal rijbewijs 5,00 € 

trouwboekje 70,00 € 

reispas + 18 gewone 

procedure 19,00 € 

reispas + 18 

spoedprocedure 30,00 € 

reispas 12 -18 j 

gewone procedure 19,00 € 

reispas 12-18 j 

spoedprocedure 30,00 € 
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reispas -12 j gewone 

procedure 4,00 € 

reispas - 12 j 

spoedprocedure 20,00 € 

Uittreksel uit het 

strafregister 5,00 € 

Aanvraag bij de 

gemeente van een 

voornaamsverandering, 

met uitzondering van 

de aanvragen door 

personen bedoeld in de 

artikelen 11 bis, § 3, 

lid 3, 15, § 1, vijfde lid, 

en 21, § 2, tweede lid, 

van het Wetboek van 

de Belgische 

nationaliteit 

  

  

250,00 € 

  

Aanvraag bij de 

gemeente van een 

voornaamsverandering 

door de personen 

bedoeld in artikel  

370/3, § 4 Burgerlijk  

Wetboek 25,00 € 

In geval van vervanging van de elektronische identiteitskaart ingevolge het loskomen van 

de chip, wordt géén gemeentebelasting aangerekend bij activering van de kaart indien de 

helpdesk beslist de kostprijs voor de vervanging van de kaart terug te betalen aan de 

gemeente. 

In geval van hernieuwing na verlies of diefstal wordt het tarief aangerekend 

overeenkomstig de aangevraagde procedure. 

Er wordt géén belasting geheven op de verlenging van de geldigheidsduur van het 

rijbewijs cat. A3, A, B, B+ E, en G (groep 1) om medische redenen. 

Artikel 3 

De belasting wordt geheven op het ogenblik van de afgifte van het belastbare stuk tegen 

afgifte van een ontvangstbewijs.  

Artikel 4 

Zijn van belasting vrijgesteld: 

1. de stukken die krachtens een wet, een K.B. of een andere overheidsverordening 

kosteloos door het gemeentebestuur dienen te worden afgegeven. 

2. de stukken die aan behoeftige personen worden afgegeven; de behoeftigheid 

wordt vastgesteld door elk overtuigend bewijsstuk. 
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3. stukken met betrekking tot sociaal telefoontarief en provinciale tegemoetkoming 

in het telefoontarief. 

4. de machtigingen met betrekking tot godsdienstige of politieke demonstraties. 

5. de machtigingen met betrekking tot activiteiten, die als dusdanig reeds het 

voorwerp zijn van de heffing van een belasting of retributie ten behoeve van de 

gemeente. 

6. de mededeling door de politie, aan verzekeringsmaatschappijen, van inlichtingen 

omtrent het gevolg dat gegeven werd ter zake van verkeersongevallen op de 

openbare weg. 

7. de al dan niet uitkeringsgerechtigde werklozen, pas afgestudeerden, 

laatstejaarsstudenten, leerlingen van het laatste jaar secundair onderwijs en 

werkzoekende personen van wie het enig inkomen het bestaansminimum is. De 

belanghebbende personen dienen zelf het bewijs te leveren dat ze voor de 

vrijstelling in aanmerking komen en dat de bescheiden waarvoor ze 

belastingvrijstelling vragen, bij het solliciteren nodig zijn. 

8. de stukken (uittreksels en eensluidende afschriften) die afgeleverd worden ten 

behoeve van sociale doeleinden (sociale huisvesting, sollicitatie, studiebeurs, 

pensioendossier, kinderbijslag, O.C.M.W., ziekenfonds) worden vrijgesteld van de 

belasting. 

Artikel 5 

De belasting is niet toepasselijk op de afgifte van stukken die krachtens een wet, een 

K.B. of een andere overheidsverordening reeds aan de betaling van een recht ten 

behoeve van de gemeente onderworpen is. 

Uitzondering wordt gemaakt voor de rechten die de met het afgeven van reispassen 

belaste gemeenten ambtshalve toekomen en waarvan sprake is in bijlage III bij de wet 

van 4 juli 1956. 

Artikel 6 

De gerechtelijke overheden, de openbare besturen en de daarmee gelijkgestelde 

instellingen, alsook de instellingen van openbaar nut zijn van de belasting vrijgesteld. 

Artikel 7 

De particulier of rechtspersoon die om verzending van administratieve stukken verzoekt 

is eveneens de verzendingskosten verschuldigd aan het bestuur, zelfs als de afgifte 

kosteloos is. 

Artikel 8 

Huidig reglement heft alle vorige reglementen betreffende hetzelfde onderwerp op. 

Maatschappelijke veiligheid  

7 2019_GR_00036 Principiële toestemming plaatsing en gebruik 

camera's door PZ Zennevallei - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 



16/120 

Aanleiding en motivering 

De wet van 21 maart 2018 heeft de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing 

en het gebruik van bewakingscamera's en de wet op het politieambt gewijzigd. 

De politiediensten mogen voortaan enkel camera's plaatsen en gebruiken, of op zichtbare 

wijze gebruik maken van camera's geplaatst door derden mits principiële toestemming 

van de gemeenteraad. 

De korpschef van de politiezone Zennevallei vraagt aan de gemeenteraad de principiële 

toestemming voor het gebruik van vaste intelligente camera's vermeld in de aanvraag, 

de mobiele en tijdelijk vaste intelligente camera's en de tijdelijke vaste camera's in 

nietbesloten plaatsen op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw. 

Bij wijziging van het type camera of de gebruiksdoeleinden ervan, alsook in geval van de 

wijziging van de plaats van de vaste camera's, wordt een nieuwe toestemming gevraagd. 

Bij hoogdringendheid kan de burgemeester mondeling de toestemming geven. De 

mondelinge toestemming wordt achteraf zo spoedig mogelijk voor bevestiging 

voorgelegd aan de gemeenteraad. 

De beslissing tot toestemming moet worden overgemaakt aan de Procureur des Konings. 

Juridische gronden 

Wet op het politieambt van 5 augustus 1992 en latere wijzigingen. 

Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van 

bewakingscamera's, gewijzigd door de wet van 21 maart 2018.. 

Regelgeving: bevoegdheid 

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing 

Stemming op het agendapunt 

 

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Besluit 

 

Artikel 1 

Aan de politiezone Zennevallei wordt conform artikel 25/3 van de wet op het politieambt 

de principiële toestemming gegeven voor het gebruiken van de vaste intelligente 

camera's geplaatst op de volgende locaties op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw:  

nr Locatie Aantal Richting 

1 Bergensesteenweg 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw 2 Sint-Pieters-Leeuw 
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 2 Bergensesteenweg 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw 2 Anderlecht  

3  Humaniteitslaan, 1601 Ruisbroek 1 Ruisbroek 

4  Humaniteitslaan, 1601 Ruisbroek 2 Drogenbos 

5  
Postweg 25 (t.h.v. Paul Veldekensstraat), 1602  

Vlezenbeek 
1 

Vlezenbeek 

centrum 

6  
Postweg 25 (t.h.v. Paul Veldekensstraat), 1602  

Vlezenbeek 
1 Anderlecht 

7  Postweg 66 (t.h.v. Sint-Annastraat), 1602 Vlezenbeek 1 
Vlezenbeek 

centrum 

8  Postweg 66 (t.h.v. Sint-Annastraat), 1602 Vlezenbeek 1 Anderlecht 

9  Fabriekstraat 333, 1601 Ruisbroek 1 Ruisbroek centrum 

10  Fabriekstraat 333, 1601 Ruisbroek 1 Lot 

11  Vorstsesteenweg 151 (t.h.v. Volvo), 1601 Ruisbroek 1 Humaniteitslaan 

12 Vorstsesteenweg 151 (t.h.v. Volvo), 1601 Ruisbroek 1 Wittehoedstraat 

  

Artikel 2 

Aan de politiezone Zennevallei wordt conform artikel 25/3 van de wet op het politieambt 

de principiële toestemming gegeven voor het gebruiken en plaatsen van mobiele en 

tijdelijk vaste, intelligente camera's alsook de digitale flitscamera's, die op zichtbare wijze 

in niet-besloten plaatsen op het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw 

worden ingezet voor automatische nummerplaatherkenning. 

Artikel 3 

Aan de politiezone Zennevallei wordt conform artikel 25/1 §2 van de wet op het 

politieambt de principiële toestemming gegeven tot het gebruiken van de tijdelijk vaste 

camera's in niet-besloten plaatsen geplaatst door de gemeente op het grondgebied van 

Sint-Pieters-Leeuw. 

Artikel 4 

De gegeven toestemming geldt enkel voor de doelen gepreciseerd in de aanvraag van de 

korpschef van 21 januari 2019 (referentie ingekomen briefwisseling V2019N000751). Bij 

wijziging van het type camera of van de gebruikersdoeleinden ervan, alsook van  

wijziging van de plaats van de vaste camera's, moet een nieuwe toestemming worden 

gevraagd. 

Personeel & onderwijs  

8 2019_GR_00041 Scholengemeenschap - aanduiding 

vertegenwoordigers - Beslissing 

GOEDGEKEURD 
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Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

Om samenwerking tussen scholen te stimuleren, bestaan er scholengemeenschappen. 

Die kunnen bijdragen tot een efficiëntere aanwending van de middelen. 

Elke scholengemeenschap ontvangt een extra puntenenveloppe voor de organisatie. Het 

bedrag van de puntenenveloppe is gebaseerd op het totaal aantal ingeschreven 

leerlingen in de scholengemeenschap. 

Daarnaast: 

• Kunnen leden van eenzelfde scholengemeenschap lestijden of uren-leraar of uren 

paramedisch personeel aan elkaar overdragen 

• Is personeel ruimer inzetbaar binnen de schoolgemeenschap 

• Is er een versoepeling van de regeling die een maximaal gebruik van de 

gesubsidieerde schoolinfrastructuur moet garanderen 

Elke scholengemeenschap in het basisonderwijs heeft daarnaast recht op een bijkomende 

puntenenveloppe om een zorgbeleid te kunnen voeren. 

De meest recente scholengemeenschappen zijn op 1 september 2014 gevormd voor een 

periode van 6 jaar. Een vervroegde uitstap is alleen mogelijk onder specifieke 

voorwaarden. Dat betekent dat de huidige scholengemeenschappen in principe blijven 

bestaan tot 31 augustus 2020. 

Juridische gronden 

Het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 artikel 3, 52°bis en de artikelen 125bis 

tot en met 125quaterdecies. 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Besluit van de Vlaamse regering van 5 maart 2004 betreffende de puntenenveloppen 

voor de scholengemeenschappen basisonderwijs. 

Omzendbrief scholengemeenschappen basisonderwijs (BaO/2005/11). 

Omzendbrief puntenenveloppen scholen en scholengemeenschappen basisonderwijs: 

personeelsformatie en personeelsaspecten (BaO/2005/12). 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 

 

Artikel 1 

Als vertegenwoordiger gemandateerde en als plaatsvervanger worden de volgende 

personen aangeduid: 
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 gemeentelijke basisscholen: 

o effectief: 

▪ Den Top / Puur Natuur: de directie 

▪ ’t Populiertje: de directie 

▪ Wegwijzer: de directie o plaatsvervangend: 

▪ Den Top / Puur Natuur: de zorgcoördinator of administratief 

medewerker 

▪ ’t Populiertje: de zorgcoördinator of administratief medewerker 

▪ Wegwijzer: de zorgcoördinator of administratief medewerker 

Artikel 2 

Als effectief vertegenwoordiger van het schoolbestuur voor de scholengemeenschap 

wordt mevrouw An Speeckaert, schepen, aangeduid. 

Stemming op artikel 2 

- 22 stem(men) voor 

- 2 stem(men) tegen 

- 2 onthouding(en) 

- 4 blanco stem(men) 

Artikel 3 

Als plaatsvervanger van het schoolbestuur voor de scholengemeenschap wordt mevrouw 

Ann De Ridder, raadslid, aangeduid. 

Stemming op artikel 3 

- 18 stem(men) voor 

- 4 stem(men) tegen 

- 6 onthouding(en) 

- 2 blanco stem(men) 

 

 

9 2019_GR_00042 Lokaal Overlegplatform - aanduiding 

vertegenwoordigers - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

In lokale overlegplatforms (LOP’s) helpen lokale partners de gelijke onderwijskansen van 

jongeren in een regio realiseren. 
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In een LOP vergaderen vertegenwoordigers van alle scholen uit een regio en hun 

partners: CLB’s, ouders, lokale partners, organisaties van migranten en armen, 

integratiecentra, onthaalbureaus voor nieuwkomers en schoolopbouwwerk. Zij maken er 

samen afspraken, zodat alle leerlingen gelijke onderwijskansen krijgen. 

Voor onze regio werd het LOP basisonderwijs Beersel - Halle - Sint-Pieters-Leeuw 

samengesteld. 

Juridische gronden 

Het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997. 

Het decreet betreffende gelijke onderwijskansen-I van 28 juni 2002. 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2002 betreffende de lokale 

overlegplatforms inzake gelijke onderwijskansen zoals gewijzigd bij het besluit van de 

Vlaamse Regering van 2 juni 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 

2008. 

Het besluit van de Vlaamse regering van 27 september 2002 betreffende de Commissie 

inzake leerlingenrechten zoals gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 

juni 2006. 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2012 tot bepaling van het model van 

inschrijvingsregister en mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving, de provinciale 

bemiddelingscel voor gemeenten gelegen buiten het werkingsgebied van het lokaal 

overlegplatform (LOP) en de procedure voor de goedkeuring van de 

aanmeldingsprocedure door de Vlaamse Regering na een negatief besluit van de 

Commissie inzake leerlingenrechten. 

De Ministeriele omzendbrief BaO/2006/01 van 13 juni 2006 betreffende het gelijke 

onderwijskansenbeleid voor het basisonderwijs. 

Regelgeving: bevoegdheid 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 

 

Artikel 1 

Als vertegenwoordiger gemandateerde en als plaatsvervanger worden de volgende 

personen aangeduid: 

 gemeentelijke basisscholen: 
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o effectief: 

▪ Den Top / Puur Natuur: de directie 

▪ ’t Populiertje: de directie 

▪ Wegwijzer: de directie o plaatsvervangend: 

▪ Den Top / Puur Natuur: de zorgcoördinator of administratief 

medewerker 

▪ ’t Populiertje: de zorgcoördinator of administratief medewerker 

▪ Wegwijzer: de zorgcoördinator of administratief medewerker 

Artikel 2 

Als effectief vertegenwoordiger van het schoolbestuur voor het Lokaal Overlegplatform 

wordt mevrouw An Speeckaert, schepen, aangeduid. 

Stemming op artikel 2 

- 19 stem(men) voor  

- 4 stem(men) tegen 

- 4 onthouding(en) 

- 3 blanco stem(men) 

Artikel 3 

Als plaatsvervanger van het schoolbestuur voor het Lokaal Overlegplatform wordt 

mevrouw Ann De Ridder, raadslid, aangeduid. 

Stemming op artikel 3 

- 17 stem(men) voor  

- 4 stem(men) tegen 

- 6 onthouding(en) 

- 3 blanco stem(men) 

 

Secretariaat 

10 2019_GR_00013 Verlenen van eretitel van het ambt van schepen - 

Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

Er zijn 4 gewezen mandatarissen die in aanmerking komen tot het verlenen van de 

eretitel van schepen, met name Marleen Bosmans, Jos Speeckaert, Luc Van Ruysevelt en 

Lucien Wauters. 
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De heer Lucien Wauters was schepen van 5 januari 1995 tot 3 januari 2019, en voldoet 

aan alle voorwaarden bepaald in de gemeenteraadsbeslissing van 28 maart 2013, zoals 

blijkt uit voorgelegd dossier. 

De heer Jos Speeckaert was schepen van 4 januari 2001 tot 3 januari 2019,  en voldoet 

aan alle voorwaarden bepaald in de gemeenteraadsbeslissing van 28 maart 2013, zoals 

blijkt uit voorgelegd dossier. 

De heer Luc Van Ruysevelt was schepen van 2 januari 2007 tot 3 januari 2019,  en 

voldoet aan alle voorwaarden bepaald in de gemeenteraadsbeslissing van 28 maart 2013, 

zoals blijkt uit voorgelegd dossier.  

Mevrouw Marleen Bosmans was schepen van 2 januari 2007 tot 2 januari 2013, en 

voldoet aan alle voorwaarden bepaald in de gemeenteraadsbeslissing van 28 maart 2013, 

zoals blijkt uit voorgelegd dossier. 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld betrokkenen te machtigen om de eretitel van 

het mandaat van schepen te voeren. 

Juridische gronden 

Artikel 17, § 4 decreet lokaal bestuur: “ De gemeenteraad kan de eretitels toekennen aan 

de gemeenteraadsleden onder de voorwaarden die hij bepaalt.” 

Gemeenteraadsbeslissing van 28 maart 2013 houdende reglement toekenning eretitel 

schepen – gemeenteraadslid. 

Regelgeving: bevoegdheid 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Stemming op het agendapunt 

 

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Besluit 

 

Artikel 1 

De gemeenteraad gaat akkoord om aan Marleen Bosmans, Jos Speeckaert, Luc Van 

Ruysevelt en Lucien Wauters de eretitel van schepen toe te kennen. 
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11 2019_GR_00037 Dagelijks personeelsbeheer - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 
 

 

Aanleiding en motivering 

Het decreet lokaal bestuur kent de algemeen directeur een aantal bevoegdheden toe 

inzake dagelijks personeelsbeheer. Behoudens de decretaal bepaalde bevoegdheden kan 

het bestuur ervoor kiezen ook andere bevoegdheden inzake dagelijks personeelsbeheer 

te bepalen die aan de algemeen directeur worden toevertrouwd. 

Artikel 170 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de algemeen directeur bevoegd is 

voor het dagelijkse personeelsbeheer. 

De rechtspositieregeling bepaalt een aantal bevoegdheden inzake dagelijks 

personeelsbeheer die aan de algemeen directeur zijn toevertrouwd in uitvoering van het 

besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007. 

De gemeenteraad van 28 november 2013 bepaalde wat onder dagelijks personeelsbeheer 

moet worden verstaan. Bij de start van een nieuwe bestuursperiode, en rekening 

houdend met de bepalingen van het decreet lokaal bestuur, moet de raad een nieuwe 

beslissing nemen waarin wordt bepaald wat onder dagelijks personeelsbeheer moet 

worden begrepen. 

Gezien de integratie van gemeente en OCMW tot een eengemaakt lokaal bestuur, is het 

ook wenselijk de beslissing van de gemeenteraad (28 november 2013) en van de raad 

voor maatschappelijk welzijn te hernieuwen en te uniformiseren. 

Artikel 41, 2
e
 alinea, 8°, resp. artikel 78, 2

e
 alinea, 9° van het decreet lokaal bestuur 

bepaalt dat de raad moet vaststellen van wat onder het begrip `dagelijks bestuur' moet 

worden verstaan. 

 

De notulen van de algemeen directeur worden ter kennisgeving voorgelegd aan het 

college van burgemeester en schepenen. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 170. 

Besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 en latere aanpassingen, houdende 

de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het 

mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende 

enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris (algemeen directeur) en 

de ontvanger (financieel directeur) van het OCMW. 

Regelgeving: bevoegdheid 

Artikel 41 §1 8° van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen niet 

aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd: het vaststellen 

van wat onder het begrip 'dagelijks bestuur' moet worden verstaan Het decreet lokaal 

bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten 
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Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Stemming op het agendapunt 

 

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Besluit 

 

Artikel 1 

De raad beslist dat hierna vermelde bevoegdheden worden gedefinieerd als dagelijks 

personeelsbeheer en aldus door de algemeen directeur worden uitgeoefend. 

a) Individueel personeelsbeheer: 

• Opmaak functiebeschrijvingen. 

• Opdrachthouderschap. 

• Opdracht tot permanentieplicht. 

• Toestemming dienstreizen en meest geschikte vervoermiddel. 

• Allerlei verlofaanvragen, voor zover de duur van het verlof beperkt is tot ten 

hoogste zes maanden.. 

• Uitzonderlijke toelating tot het opnemen van vakantieverlof van het vorige 

dienstjaar. 

• Toelating verlenen om het werk te hervatten met deeltijdse prestaties na een 

periode van afwezigheid wegens ziekte. 

• Toekennen van onbetaald verlof voor deeltijdse prestaties, het 

omstandigheidsverlof, het voltijds onbetaald verlof van 20 dagen, de 

dienstvrijstellingen, alle vormen van loopbaanonderbreking, Vlaams zorgkrediet 

en loopbaanvermindering, voor zover de duur van het verlof beperkt is tot ten 

hoogste zes maanden. 

• Aanvaarden van een kortere opzegperiode voor het onbetaald verlof. 

• Toestaan van een versnelde terugkeer uit loopbaanonderbreking of Vlaams 

zorgkrediet of prestatievermindering. 

• Toekennen van moederschapsverlof, vaderschapsverlof, borstvoedingsverlof, 

opvangverlof, pleegzorg- en adoptieverlof, en alle wettelijke voorziene 

verlengingen van de vermelde verloven. 

• Verlof voor opdracht, onder voorbehoud van de nadere regels van de raad voor 

het indienen van verlofaanvragen en het toekennen van verlof. 
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• De individuele weddevaststelling, inclusief de beslissing over de overname van 

anciënniteiten. 

• Uitlenen van personeel aan een gebruiker (zonder overdracht werkgeversgezag). 

b) Individuele toepassingen van de bepalingen met betrekking tot vorming en 

evaluatie en dergelijke:  

• Individuele organisatie en opvolging van de evaluatie. 

• Nemen van passende maatregelen met het oog op het verbeteren van het 

functioneren van een personeelslid. 

• Bepalen van een verbetertraject na een ongunstige evaluatie. 

• Vormingsaanvragen. 

• Concrete invulling van het recht en de plicht op vorming, onder voorbehoud van 

wat de raad in het vormingsreglement bepaalt. 

c) Toepassing van de lokale rechtspositieregeling 

• De evaluatieprocedure intern organiseren binnen de door de raad bepaalde 

termijnen. 

• Dienstroosters opmaken en prestaties noteren, na delegatie van de raad. 

• Onkostenvergoedingen, na delegatie door de raad. 

• Andere zaken, bepaald en toegewezen in de lokale rechtspositieregeling. 

d) Collectief personeelsbeheer  

• Vastleggen van vakantieperiodes, maar onder voorbehoud van de nadere regels 

die de raad hierover kan uitwerken. 

e) Beslissingen m.b.t. de uitoefening van werkgeversgezag 

• Maatregelen van inwendige orde. Dit zijn maatregelen om de goede werking van 

de dienst te verbeteren of te verzekeren, bijv. een reorganisatie of de uitoefening 

van hiërarchisch gezag. Als hoofd van het personeel en belast met de algemene 

leiding van de diensten is de algemeen directeur bevoegd om maatregelen van 

inwendige orde te nemen. 

Artikel 2 

De vermelde bevoegdheden gelden niet wanneer het gesubsidieerd onderwijzend 

personeel betreft. 

Artikel 3 

De bevoegdheden inzake dagelijks personeelsbeheer zoals bepaald in deze beslissing, 

kunnen worden uitgeoefend door de plaatsvervangend algemeen directeur ingeval van 

tijdelijke afwezigheid of verhindering van de algemeen directeur. 
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Artikel 4 

De notulen van de algemeen directeur worden wekelijks ter kennisgeving voorgelegd aan 

het college van burgemeester en schepenen. 

12 2019_GR_00038 Afschrift van het schrijven van de gouverneur van 

de provincie Vlaams-Brabant ivm verkiezing van 

de leden van de politieraad - Kennisgeving 

KENNIS GENOMEN 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De gemeenteraad is, in zitting van 3 januari 2019, overgegaan tot de verkiezing van 7 

afgevaardigden in de politieraad van de meergemeentezone Zennevallei. 

Het proces-verbaal van de verkiezing en de bijhorende documenten werden overgemaakt 

aan de provincie Vlaams-Brabant. 

Op 5 februari 2019 werd een eensluidend verklaard afschrift van het besluit van 31 

januari 2019 overgemaakt aan het lokaal bestuur waarbij de deputatie van Vlaams-

Brabant de verkiezing van 7 afgevaardigden in de politieraad geldig heeft verklaard. 

Juridische gronden 

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus; 

Het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke 

gemeenteraad van de leden van de politieraad;  

De ministeriële omzendbrief van 12 november 2018 betreffende de verkiezing en de 

installatie van de politieraadsleden van een meergemeentezone; 

De beslissing van de gemeenteraad van 3 januari 2019 tot verkiezing van de 

vertegenwoordigers in de Politieraad. 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 337 in het bijzonder. 

Regelgeving: bevoegdheid 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 
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Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven van de gouverneur van de provincie 

Vlaams-Brabant inzake de verkiezing van de leden van de politieraad voor de gemeente 

Sint-Pieters-Leeuw. 

13 2019_GR_00018 Cipal - Aanduiding van effectief 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 

gemeente op de algemene vergaderingen voor de 

duur van de legislatuur 2019-2024 - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De gemeente is deelnemer van Cipal. 

Naar aanleiding van de legislatuur 2019-2024 vraagt Cipal aan de deelnemers om een 

effectief vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden op de algemene 

vergaderingen voor de duur van de legislatuur 2019-2024. 

Artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op 

de algemene vergaderingen rechtstreeks aangewezen worden door de leden uit de 

gemeenteraad. 

De statuten van Cipal en in het bijzonder artikel 35 inzake de samenstelling van de 

algemene vergadering. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41 inzake de 

bevoegdheid van de gemeenteraad en op deel 3, titel 3 inzake de intergemeentelijke 

samenwerking. 

Statuten van Cipal en in het bijzonder artikel 35 inzake de samenstelling van de 

algemene vergadering. 

Regelgeving: bevoegdheid 

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 

 

Artikel 1 

Bij geheime stemming: 

Als effectief vertegenwoordiger van de gemeente wordt op de algemene vergaderingen 

van Cipal de heer Brahim Harfaoui, raadslid, aangeduid voor de duur van de legislatuur 

2019-2024. 
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Stemming op artikel 1 

- 16 stem(men) voor 

- 5 stem(men) tegen 

- 5 onthouding(en) 

- 4 blanco stem(men) 

Artikel 2 

Bij geheime stemming: 

Als plaatsvervanger van de gemeente wordt op de algemene vergaderingen van Cipal de 

heer Wim Peeters, raadslid, aangeduid voor de duur van de legislatuur 2019-2024. 

Stemming op artikel 2 

- 19 stem(men) voor 

- 5 stem(men) tegen 

- 4 onthouding(en) 

- 2 blanco stem(men) 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 

besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal via e-mail: 

info@avdv@cipal.be 

14 2019_GR_00062 Cipal dv - Voordracht van een kandidaat-lid voor 

de raad van bestuur. Bevestiging gezamenlijke 

voordracht raad van bestuur en aanduiding van de 

individuele vertegenwoordiger - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij Cipal dv. 

Cipal dv wordt bestuurd door een raad van bestuur van maximum 15 bestuurders, door 

de algemene vergadering benoemd op voordacht van de gemeentelijke deelnemers. 

Maximaal twee derden van de leden mag van hetzelfde geslacht zijn. 

De benoeming van de bestuurders gebeurt bij geheime stemming, volgens de procedure 

neergeschreven in het huishoudelijk reglement van de algemene vergadering. 

In het kader van de nieuwe samenstelling van de raad van bestuur vraagt Cipal dv de 

gezamenlijke voordracht van de raad van bestuur te bevestigen en de individuele 

vertegenwoordiger van de gemeente aan te duiden. 

Artikel 30 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten dat de voorwaarde 

met betrekking tot de toepassing van de in house-exceptie bepaalt. 

Het is belangrijk dat de deelnemers van Cipal een beroep kunnen doen op hde in 

houseexceptie en derhalve opdrachten kunnen toevertrouwen aan Cipal zonder dat de 

formele aanbestedingsprocedure moet worden gevoerd. 
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Overwegende dat de in house-exceptie o.m. inhoudt dat er sprake moet zijn van een  

‘gezamenlijke controle’, hetgeen concreet betekent dat de besluitvormingsorganen van 

Cipal moeten worden samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemers waarbij 

individuele vertegenwoordigers verscheidene of alle deelnemers kunnen 

vertegenwoordigen. 

De gezamenlijke voordrachtlijst kwam tot stand na een uitgebreide consultatie- en 

overlegrond door de uittredende voorzitter van Cipal. 

Bij de opmaak van deze gezamenlijke voordrachtlijst werd onder meer rekening 

gehouden met de decretale en statutaire bepalingen, geografische verdeling, 

bevolkingscijfers, politieke verdeling, man/vrouw verhouding, continuïteit/vernieuwing 

binnen de raad van bestuur. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41 inzake de 

bevoegdheid van de gemeenteraad en op deel 3, titel 3 inzake de intergemeentelijke 

samenwerking en meer bepaald artikel 445 dat bepaalt dat er, in geval van algehele 

vernieuwing van de gemeenteraden, binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend 

op dat van de verkiezingen, een algemene vergadering moet worden bijeengeroepen 

waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan. 

De statuten van Cipal dv. 

Regelgeving: bevoegdheid 

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 

 

Artikel 1 

Bij geheime stemming: 

De gemeenteraad bevestigt de gezamenlijke voordracht van de 15 kandidaat-bestuurders 

zodat de algemene vergadering kan overgaan tot de benoeming van de raad van 

bestuur: 

- Dries Wim, burgemeester Genk 

- Eens Karolien, schepen Tessenderlo 

- Fourie Lore, schepen Landen 

- Geypen Greet, schepen Mechelen 

- Iacopucci Pietro, schepen Waregem 

- Janssens Lieven, burgemeester Vorselaar 
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- Mannaert Dieter, schepen Dendermonde 

- Matheï Steven, burgemeester Peer 

- Moons Jan, schepen Heist-op-den-Berg 

- Paredaens Koen, schepen Zoersel 

- Stijnen Francis, schepen Turnhout 

- Thijs Heidi, gemeenteraadslid Zutendaal 

- Vancraeyenest Lawrence, schepen Edegem 

- Vandeweerd Sofie, burgemeester Dilsen-Stokkem 

- Verbeeck Paul, burgemeester Nijlen 

Stemming op artikel 1 

- 21 stem(men) voor  

- 3 stem(men) tegen 

- 4 onthouding(en) 

- 2 blanco stem(men) 

Artikel 2 

Bij geheime stemming: 

De gemeenteraad duidt uit de lijst van 15 kandidaten-bestuurders volgende individuele 

vertegenwoordiger aan: de heer Dries Wim. 

Stemming op artikel 2 

- 15 stemmen voor Dries Wim 

- 0 stemmen voor Eens Karolien 

- 0 stemmen voor Fourie Lore 

- 1 stemmen voor Geypen Greet 

- 0 stemmen voor lacopucci Pietro 

- 0 stemmen voor Janssens Lieven 

- 0 stemmen voor Mannaert Dieter 

- 0 stemmen voor Matheï Steven 

- 0 stemmen voor Moons Jan 

- 0 stemmen voor Paredaens Koen 

- 0 stemmen voor Stijnen Francis 

- 0 stemmen voor Thijs Heidi 

- 0 stemmen voor Vancraeyenest Lawrence 

- 0 stemmen voor Vandeweerd Sofie 

- 0 stemmen voor Verbeeck Paul 

- 7 onthouding(en) 

- 7 blanco stem(men) 

 

 



31/120 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit 

en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal, Bell-Telephonelaan 2D, 

2440 Geel of per e-mail: infoavdv@cipal.be 

15 2019_GR_00063 Cipal dv - Voordracht van een kandidaat-lid met 

raadgevende stem voor de raad van bestuur - 

Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij Cipal dv. 

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur 2019-2024 vraagt Cipal dv om een kandidaat 

lid met raadgevende stem voor de raad van bestuur aan te duiden. 

Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste één 

door een deelnemer-gemeente aangewezen afgevaardigde die lid is met raadgevende 

stem. Iedere deelnemende gemeente heeft het recht, tot lid van de raad van bestuur met 

raadgevende stem, een gemeenteraadslid aan te wijzen, verkozen op een lijst waarvan 

geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen, 

en deze aanwijzing voor te leggen aan de algemene vergadering die overgaat tot de 

samenstelling van de raad van bestuur na de algehele vernieuwing van de 

gemeenteraden. 

Indien slechts 1 gemeente van dit recht gebruik maakt, neemt de algemene vergadering 

akte van deze gemeenteraadsbeslissing en woont het aldus aangewezen lid vanaf dat 

ogenblik met raadgevende stem de zittingen van de raad van bestuur bij. 

Indien meer dan 1 gemeente van dit recht gebruikt maakt, neemt de algemene 

vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en bepaalt zij de rangorde van de 

aangewezen leden met raadgevende stem in afdalende volgorde als volgt: 

• in eerste instantie komen de leden aan bod die aangewezen werden door de 

gemeenten die niet vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur door een op hun 

voordracht benoemd bestuurder; 

• in tweede instantie komen de leden aan bod die eenparigheid van stemmen voor 

hun gemeenteraad aangewezen werden; 

• vervolgens komen de leden aan bod die niet van hetzelfde geslacht zijn als de 

meerderheid van de bestuurders; 

• tenslotte geldt in ondergeschikte orde de leeftijd waarbij voorrang wordt gegeven 

aan het jongste aangewezen lid. 

Het eerste volgens deze rangorde aangewezen lid met raadgevende stem woont vanaf 

dat ogenblik de raad van bestuur bij. 

De duur van het mandaat van lid met raadgevende stem bedraagt 6 jaar. 
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Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 432 en artikel 445. 

Statuten van Cipal dv, artikel 15 bis en artikel 17 § 2. 

Regelgeving: bevoegdheid 

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 

 
Artikel 1 

Bij geheime stemming: 

Als kandidaat-lid met raadgevende stem voor de raad van bestuur van Cipal dv wordt de 

heer Jeroen Steeman, raadslid, voorgedragen voor de duur van 6 jaar. 

Stemming op artikel 1 

- 24 stem(men) voor 

- 2 stem(men) tegen 

- 2 onthouding(en) 

- 2 blanco stem(men) 

Artikel 2 

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering 

van Cipal dv op 22 maart 2019, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de 

beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voornoemde artikelen. 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit 

en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal, Bell-Telephonelaan 2D,  

2440 Geel of per e-mail: infoavdv@cipal.be 

16 2019_GR_00064 Cipal dv - Vaststelling van mandaat van de 

vertegenwoordiger van de gemeente mbt de 

agendapunten op de bijzondere algemene 

vergadering op 22 maart 2019 - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij Cipal. 

De gemeenteraad dient het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met  
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betrekking tot de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van Cipal op 22 

maart 2019 goed te keuren. 

De agenda van de bijzondere algemene vergadering van Cipal omvat volgende 

agendapunten: 

1. Benoeming van de leden van de raad van bestuur. 

2. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van een lid van de raad 

van bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde. 

3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. 

Toelichtende nota bij de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering. 

Titel 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 inzake de 

intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder artikel 432, derde lid dat bepaalt 

dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaalt te worden 

voor elke algemene vergadering. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

De statuten van Cipal. 

Regelgeving: bevoegdheid 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Stemming op het agendapunt 

 

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Besluit 

 

Artikel 1 

Kennis te nemen van de agendapunten en aan de vertegenwoordiger van de gemeente 

opdracht te geven deze op de bijzondere algemene vergadering van Cipal op 22 maart 

2019 goed te keuren. Indien deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen 

beraadslagen of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden 

verdaagd, dan blijft de gemeentelijke vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen 

aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda. 
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Artikel 2 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 

besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal via e-mail: 

info@avdv@cipal.be 

17 2019_GR_00046 Riobra - Aanduiding van effectief 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 

gemeente op de algemene vergaderingen voor de 

duur van de legislatuur 2019-2024 - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij Riobra. 

Naar aanleiding van de legislatuur 2019-2024 vraagt Riobra aan de deelnemers om een 

effectief vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden op de algemene 

vergadering voro de duur van de legislatuur 2019-2024. 

Artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op 

de algemene vergaderingen rechtstreeks aangewezen worden door de leden uit de 

gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te 

worden herhaald voor elke algemene vergadering. 

De vertegenwoordigers voor een algemene vergadering kunnen worden aangeduid voor 

de volledige duurtijd van de legislatuur 2019-2024. 

De vertegenwoordigers van de algemene vergadering mogen niet worden voorgedragen 

als kandidaat-lid voor de raad van bestuur en voor het regionaal bestuurscomité. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41 inzake de 

bevoegdheid van de gemeenteraad en op deel 3, titel 3 inzake de intergemeentelijke 

samenwerking. 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 432. 

De statuten van Riobra, artikel 28 

Regelgeving: bevoegdheid 

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 
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Artikel 1 

Bij geheime stemming: 

Als effectief vertegenwoordiger van de gemeente wordt op de algemene vergaderingen 

van Riobra de heer Bart Keymolen, schepen, aangeduid voor de duur van de legislatuur 

2019-2024. 

Stemming op artikel 1 

- 18 stem(men) voor 

- 4 stem(men) tegen 

- 4 onthouding(en) 

- 4 blanco stem(men) 

Artikel 2 

Bij geheime stemming: 

Als plaatsvervanger van de gemeente wordt op de algemene vergaderingen van Riobra 

de heer Wim Peeters, raadslid, aangeduid voor de duur van de legislatuur 2019-2024. 

Stemming op artikel 2 

- 19 stem(men) voor 

- 3 stem(men) tegen 

- 5 onthouding(en) 

- 3 blanco stem(men) 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 

besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Riobra, p/a 

Brusselsesteenweg 199 Blok C, 9090 Melle of via e-mail: 

vennootschapssecretariaat@fluvius.be 

18 2019_GR_00047 Riobra - Voordracht van een kandidaat-lid voor de 

raad van bestuur en het regionaal bestuurscomité 

(RBC) - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij Riobra. 

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur 2019-2024 vraagt Riobra om een kandidaat-lid 

voor de raad van bestuur en het regionaal bestuurscomité aan te duiden. 

De kandidaat voor de raad van bestuur is dezelfde persoon die voorgedragen wordt als 

kandidaat-lid van het regionaal bestuurscomité. 

Het aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van de raad van bestuur is 

beperkt tot 15. Dit mandaat kan door elke gemeenteraad worden voorgedragen maar 
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niet elke gemeente zal, gezien het beperkte aantal mandaten, beschikken over een 

bestuurder. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41 inzake de 

bevoegdheid van de gemeenteraad en op deel 3, titel 3 inzake de intergemeentelijke 

samenwerking. 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 434 §1 en artikel 443. 

Overeenkomstig artikel 16 van de statuten van Riobra heeft elke deelnemende gemeente 

het recht om eventueel 1 kandidaat-bestuurder voor te dragen. 

Overeenkomstig artikel 24 van de statuten van Riobra heeft elke gemeente het recht om 

1 kandidaat voor te dragen voor het regionaal bestuurscomité. 

Regelgeving: bevoegdheid 

Artikel 41 §1 22° van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen 

niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd: de aan de 

gemeenteraad toegewezen bevoegdheden, vermeld in deel 3, titel 3 Financiële 

informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 

 

Artikel 1 

Bij geheime stemming: 

Als kandidaat-lid voor de raad van bestuur en voor het regionaal bestuurscomité West 

van Riobra wordt mevrouw Veerle Seré, raadslid, voorgedragen, voor de duur van 6 jaar, 

vanaf de algemene vergadering van 15 maart 2019 tot aan de eerste algemene 

vergadering in het jaar 2025. 

Stemming op artikel 1 

- 17 stem(men) voor 

- 6 stem(men) tegen 

- 5 onthouding(en) 

- 2 blanco stem(men) 

Artikel 2 

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering 

in buitengewone zitting van Riobra op 15 maart 2019, op te dragen zijn/haar stemgedrag 

af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake 

voormelde artikelen. 
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Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 

besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Riobra, ter attentie van 

het secretariaat p/a Brusselsesteenweg 199 blok C, 9090 Melle of via e-mail naar 

vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 

19 2019_GR_00048 Riobra - Vaststelling van mandaat van de 

vertegenwoordiger van de gemeente mbt de 

agendapunten van de buitengewone algemene 

vergadering op 15 maart 2019 - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij Riobra. 

De gemeenteraad moet het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met 

betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Riobra 

op 15 maart 2019 goedkeuren. 

De agenda van de buitengewone algemene vergadering van Riobra omvat volgend 

agendapunt: 

1. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen. 

De gemeente werd per aangetekend schrijven van 15 januari 2019 opgeroepen om deel 

te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Riobra die op 15 

maart 2019 plaatsheeft in Lubbeek. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Regelgeving: bevoegdheid 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Stemming op het agendapunt 

 

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Besluit 
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Artikel 1 

Kennis te nemen van het agendapunt en aan de vertegenwoordiger van de gemeente 

opdracht te geven deze op de buitengewone algemene vergadering van Riobra op 15 

maart 2019 goed te keuren. 

Artikel 2 

Het college van burgemeester en schepen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit 

en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Riobra, ter attentie van het 

secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 blok C, 9090 Melle of via e-mail: 

vennootschapssecretariaat@fluvius.be en edith.demeijer@infrax.be 

20 2019_GR_00049 Intradura - Aanduiding van effectief 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 

gemeente op de algemene vergaderingen 

gedurende de huidige legislatuur - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij Intradura die werd opgericht op 27 april 2017. 

Intradura is een intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging die wordt beheerst 

door het decreet over het lokaal bestuur. 

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur vraagt Intradura om een effectief 

vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden voor de algemene 

vergaderingen voor de duur van de huidige legislatuur. 

Artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op 

de algemene vergaderingen rechtstreeks aangewezen worden door de leden uit de 

gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te 

worden herhaald voor elke algemene vergadering. 

De vertegenwoordigers voor een algemene vergadering kunnen worden aangeduid voor 

de volledige duur van de huidige legislatuur. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41 inzake de 

bevoegdheid van de gemeenteraad en op deel 3, titel 3 inzake de intergemeentelijke 

samenwerking. 

Regelgeving: bevoegdheid 

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 
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Besluit 

 

Artikel 1 

Bij geheime stemming: 

Als effectief vertegenwoordiger van de gemeente wordt op de algemene vergaderingen 

van Intradrua de heer Jeroen Tiebout, raadslid, aangeduid gedurende de huidige 

legislatuur. 

Stemming op artikel 1 

- 19 stem(men) voor 

- 4 stem(men) tegen 

- 5 onthouding(en) 

- 2 blanco stem(men) 

Artikel 2 

Bij geheime stemming: 

Als plaatsvervanger van de gemeente wordt op de algemene vergaderingen van 

Intradrua mevrouw Veerle Seré, raadslid, aangeduid gedurende de huidige legislatuur. 

Stemming op artikel 2 

- 16 stem(men) voor 

- 5 stem(men) tegen 

- 5 onthouding(en) 

- 4 blanco stem(men) 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 

besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Intradura, Dorent 5 te 

1620 Drogenbos of per e-mail: info@intradura.be 

21 2019_GR_00050 Intradura - Bevestiging gezamenlijke voordracht 

raad van bestuur en aanduiding van de individuele 

vertegenwoordiger van de gemeente - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij Intradura die werd opgericht op 27 april 2017. 

Intradura is een intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging die wordt beheerst 

door het decreet lokaal bestuur. 

In het kader van de nieuwe samenstelling van de raad van bestuur vraagt Intradura de 

gezamenlijke voordracht van de raad van bestuur te bevestigen en de individuele 

vertegenwoordiger van de gemeente aan te duiden. 
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Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, deel 3, titel 3 inzake de 

intergemeentelijke samenwerking. 

De statuten van Intradura. 

Regelgeving: bevoegdheid 

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 

 

Artikel 1 

Bij geheime stemming: 

De gemeenteraad bevestigt de gezamenlijke voordracht van de 12 kandidaatbestuurders 

zodat de algemene vergadering kan overgaan tot de benoeming van de raad van 

bestuur: 

• Casier Lien (Merchtem) 

• De Backer Jan (Asse) 

• De Boeck Simon (Gooik) 

• De Feyter Geert -1
ste

 3j. en Desmet Gunter - volgende 3j. (Ternat) 

• Desmeth Jan (Sint-Pieters-Leeuw) 

• Elpers Heidi (Lennik) 

• Ghequiere Yves (Linkebeek) 1
ste

 3j. en Calmeyn Alexis - volgende 3j. 

(Drogenbos) 

• Mouligneaux Anne-Laure (Grimbergen) 

• Rymenants Ilse (Kapelle-op-den-Bos) 

• Servé Johan (Halle) 

• Valkeniers Michel – 1
ste

 3j. en Walravens Jef – volgende 3j. – (Dilbeek) 

• Wouters Gilbert (Beersel) 

 

 

Stemming op artikel 1 

- 22 stem(men) voor 

- 6 stem(men) tegen 

- 1 onthouding(en) 

- 1 blanco stem(men) 

Artikel 2 

Bij geheime stemming: 

De gemeenteraad duidt in de lijst van 12 kandidaat bestuurders volgende individuele 

vertegenwoordiger aan: de heer Jan Desmeth. 
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Stemming op artikel 2 

- 19 stem(men) voor 

- 6 stem(men) tegen 

- 4 onthouding(en) 

- 1 blanco stem(men) 

Artikel 3 

De gemeenteraad wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder het in 

kennis stellen daarvan aan Intradura, Dorent 5, 1620 Drogenbos of via e-mail: 

info@intradura.be 

22 2019_GR_00051 Intradura - Voordracht van een kandidaat-lid met 

raadgevende stem voor de raad van bestuur - 

Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij Intradura die werd opgericht op 27 april 2017. 

Intradura is een intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging die wordt beheerst 

door het decreet lokaal bestuur. 

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur kan de gemeenteraad een kandidaat-lid met 

raadgevende stem voor de raad van bestuur van Intradura voordragen. 

Elke gemeente heeft het recht om een gemeenteraadslid uit de oppositie aan te duiden. 

Indien het aantal gemeenten dat van dit recht gebruik maakt ten hoogste 3 bedraagt, 

neemt de algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en wonen de 

aldus aangeduide leden met raadgevende stem vanaf dat ogenblik de zittingen van de 

raad van bestuur bij. 

Indien het aantal gemeenten dat van het in de vierde alinea van dit artikel bepaalde 

recht gebruik maakt, meer dan 3 bedraagt, neem de algemene vergadering akte van de 

gemeenteraadsbeslissingen en bepaalt dat zij de rangorde van de aangeduide leden met 

raadgevende stem in afdalende volgorde. In eerste instantie komen de leden aan bod die 

met eenparigheid van stemmen door hun gemeenteraad aangeduid weren. In 

ondergeschikte orde gelden volgende criteria: 

• de ononderbroken dienstanciënniteit in de betrokken gemeenteraad waarbij 

voorrang gegeven wordt aan de aangeduide leden met de hoogste anciënniteit; 

• de leeftijd waarbij voorrang gegeven wordt aan in eerste instantie de oudste 

aangeduide leden in jaren die de leeftijd van 60 jaar niet bereikt hebben, in 

tweede instantie aan de jongste aangeduide leden die de leeftijd van 60 jaar 

hebben bereikt. 

De eerste 3 volgens deze rangorde aangeduide leden met raadgevende stem wonen 

vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij. 
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Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 432 en artikel 445. 

Statuten van Intradura. 

Regelgeving: bevoegdheid 

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 

 

 

Artikel 1 

Bij geheime stemming: 

De gemeenteraad draagt volgend kandidaat-lid met raadgevende stem voor de raad van 

bestuur voor: de heer Guy Jonville, raadslid, ...(naam, functie, vermelding van 

geboortedatum, vermelding van duur van ononderbroken dienstanciënniteit en 

vermelding van eenparigheid bij aanduiding of niet). 

Stemming op artikel 1 

- 27 stem(men) voor 

- 2 onthouding(en) 

- 1 blanco stem(men) 

Artikel 2 

De gemeenteraad wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder het in 

kennis stellen daarvan aan Intradura, Dorent 5, 1620 Drogenbos of via e-mail:  

info@intradura.be 

23 2019_GR_00052 Intradura - Vaststelling van mandaat van de 

vertegenwoordiger van de gemeente mbt de 

agendapunten van de algemene vergadering op 

28 maart 2019 - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij Intradura die werd opgericht op 27 april 2017. 

Intradura is een intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging die wordt beheerst 

door het decreet over het lokaal bestuur. 
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De gemeenteraad dient het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met 

betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van Intradura op 28 

maart 2019 goed te keuren. 

De agenda van de algemene vergadering van Intradura omvat volgende agendapunten: 

1. Samenstelling van de raad van bestuur 

a. Benoeming van de raad van bestuur 

b. Akteneming van de voordracht van de bestuurders met raadgevende stem 

2. Varia 

Het voorstel van de raad van bestuur van Intradura. 

Artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op 

de algemene vergaderingen rechtstreeks aangewezen worden door de leden uit de 

gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te 

worden herhaald voor elke algemene vergadering. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Regelgeving: bevoegdheid 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Stemming op het agendapunt 

 

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Besluit 

 

Artikel 1 

Kennis te nemen van de agendapunten en aan de vertegenwoordiger van de gemeente 

opdracht te geven deze op de algemene vergadering op 28 maart 2019 goed te keuren. 

Artikel 2 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 

besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Intradura, Dorent 5,  

1620 Drogenbos of via e-mail: info@intradura.be 
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24 2019_GR_00053 Haviland - Aanduiding van effectief 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 

gemeente op de algemene vergaderingen 

gedurende de huidige legislatuur - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij Haviland die werd opgericht op 24 maart 1965 bij 

oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 april 1965 

onder het nummer 8226. 

Haviland als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de ruimtelijke ordening en de 

economisch sociale expansie van het arrondissement Halle-Vilvoorde, is een 

dienstverlenende vereniging die wordt beheerst door het decreet over het lokaal bestuur. 

De algemene vergadering van 10 november 2013 heeft beslist om de duurtijd van 

Haviland te beperken tot 18 jaar, ingaand op de datum van inwerkingtreding van het 

Decreet, zijnde 10 november 2001, om te eindigen op 10 november 2019. 

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur vraagt Haviland om een effectief 

vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden voor de algemene 

vergaderingen voor de duur van de huidige legislatuur. 

Artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op 

de algemene vergaderingen rechtstreeks aangewezen worden door de leden uit de 

gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te 

worden herhaald voor elke algemene vergadering. 

De vertegenwoordigers voor een algemene vergadering kunnen worden aangeduid voor 

de volledige duur van de huidige legislatuur. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41 inzake de 

bevoegdheid van de gemeenteraad en op deel 3, titel 3 inzake de intergemeentelijke 

samenwerking. 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder de 

bepalingen van artikel 432 en 445. 

De statuten van Haviland. 

Regelgeving: bevoegdheid 

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 
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Besluit 

 

Artikel 1 

Bij geheime stemming: 

Als effectief vertegenwoordiger van de gemeente wordt op de algemene vergaderingen 

van Haviland de heer Wim Peeters, raadslid, aangeduid gedurende de huidige legislatuur. 

Stemming op artikel 1 

- 17 stem(men) voor 

- 5 stem(men) tegen 

- 5 onthouding(en) 

- 3 blanco stem(men) 

Artikel 2 

Bij geheime stemming: 

Als plaatsvervanger van de gemeente wordt op de algemene vergaderingen van Haviland 

mevrouw Ann De Ridder, raadslid, aangeduid gedurende de huidige legislatuur. 

Stemming op artikel 2 

- 16 stem(men) voor 

- 5 stem(men) tegen 

- 6 onthouding(en) 

- 3 blanco stem(men) 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 

besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Haviland,  

Brusselsesteenweg 617, 1731 Zellik of per e-mail: info@haviland.be 

25 2019_GR_00054 Haviland - Bevestiging gezamenlijke voordracht 

raad van bestuur en aanduiding van de individuele 

vertegenwoordiger van de gemeente - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij Haviland die werd opgericht op 24 maart 1965 bij 

oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 april 1965 

onder het nummer 8226. 

Haviland als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de ruimtelijke ordening en de 

economisch sociale expansie van het arrondissement Halle-Vilvoorde, is een 

dienstverlenende vereniging die wordt beheerst door het decreet over het lokaal bestuur. 
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De algemene vergadering van 10 november 2013 heeft beslist om de duurtijd van 

Haviland te beperken tot 18 jaar, ingaand op de datum van inwerkingtreding van het 

Decreet, zijnde 10 november 2001, om te eindigen op 10 november 2019. 

Gelet op het werkingsgebied van Haviland dat onderverdeeld is in 4 categorieën volgens 

aandelen: 

Cat. A: > 1.400 aandelen = 5 bestuurders 

Cat. B: 1.001-1.400 aandelen = 2 bestuurders 

Cat. C: 500-1.000 aandelen = 6 bestuurders 

Cat. D: < 500 aandelen = 2 bestuurders 

 

In het kader van de nieuwe samenstelling van de raad van bestuur vraagt Haviland de 

gezamenlijke voordracht van de raad van bestuur te bevestigen en de individuele 

vertegenwoordiger van de gemeente aan te duiden. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, deel 3, titel 3 inzake de 

intergemeentelijke samenwerking. 

De statuten van Haviland. 

Regelgeving: bevoegdheid 

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur 
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Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 

 

 

Artikel 1 

Bij geheime stemming: 

De gemeenteraad bevestigt de gezamenlijke voordracht van de 15 kandidaat-bestuurders 

zodat de algemene vergadering kan overgaan tot de benoeming van de raad van 

bestuur: 

• Cochez Greta (Pepingen) 

• De Bleeker Eva (Hoeilaart) 

• De Broyer Jan (Overijse) 

• De Donder Walter (Affligem) 

• De Smedt Patrick (Opwijk) 

• Degroote Kris (Herne) 

• Destoop Leen (Halle) 

• Erckelbout Jan (Dilbeek) 

• Holemans Ingrid (Zaventem) 

• Keymolen Bart (Sint-Pieters-Leeuw) 

• Steven Elpers (Merchtem) 

• Serkeyn Johan (Vilvoorde) 

• Vandaele Hugo (Beersel) 

• Vansteenkiste Walter (Wemmel) – 1
ste

 3j en Matthys Dominique 

(WezembeekOppem - laatste 3j 

• Willems Greet (Kampenhout) 

Stemming op artikel 1 

- 22 stem(men) voor 

- 4 stem(men) tegen 

- 2 onthouding(en) 

- 2 blanco stem(men) 
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Artikel 2 

Bij geheime stemming: 

De gemeenteraad duidt in de lijst van 15 kandidaat bestuurders volgende individuele 

vertegenwoordiger aan: de heer Bart Keymolen. 

Stemming op artikel 2 

- 19 stem(men) voor 

- 5 stem(men) tegen 

- 4 onthouding(en) 

- 2 blanco stem(men) 

Artikel 3 

De gemeenteraad wordt belast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder het in 

kennis stellen daarvan aan Haviland, Brusselsesteenweg 617, 1731 Zellik of per email: 

info@haviland.be 

26 2019_GR_00055 Haviland - Voordracht van een kandidaat-lid met 

raadgevende stem voor de raad van bestuur - 

Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij Haviland die werd opgericht op 24 maart 1965 bij 

oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 april 1965 

onder het nummer 8226. 

Haviland als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de ruimtelijke ordening en de 

economisch sociale expansie van het arrondissement Halle-Vilvoorde, is een 

dienstverlenende vereniging die wordt beheerst door het decreet over het lokaal bestuur. 

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur kan de gemeenteraad een kandidaat-lid met 

raadgevende stem voor de raad van bestuur van Haviland voordragen. 

Elke gemeente heeft het recht om een gemeenteraadslid uit de oppositie aan te duiden. 

Indien het aantal gemeenten dat van dit recht gebruik maakt ten hoogste 5 bedraagt, 

neemt de algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en wonen de 

aldus aangeduide leden met raadgevende stem vanaf dat ogenblik de zittingen van de 

raad van bestuur bij. 

Indien het aantal gemeenten dat van het in de vierde alinea van dit artikel bepaalde 

recht gebruik maakt, meer dan 5 bedraagt, neem de algemene vergadering akte van de 

gemeenteraadsbeslissingen en bepaalt dat zij de rangorde van de aangeduide leden met 

raadgevende stem in afdalende volgorde waarbij in eerste instantie de leden aan bod 

komen die met eenparigheid van stemmen door hun gemeenteraad aangeduid werden. 

In ondergeschikte orde gelden volgende criteria: 
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• de ononderbroken dienstanciënniteit in de betrokken gemeenteraad waarbij 

voorrang gegeven wordt aan de aangeduide leden met de hoogste anciënniteit.  

Deze ononderbroken dienstanciënniteit wordt beoordeeld terugtellend vanaf het 

ogenblik dat de aanstelling van de bestuurder met raadgevende stem plaatsvindt 

• de leeftijd waarbij voorrang gegeven wordt aan in eerste instantie de oudste 

aangeduide leden in jaren die de leeftijd van 60 jaar niet bereikt hebben, in 

tweede instantie aan de jongste aangeduide leden die de leeftijd van 60 jaar 

hebben bereikt. 

De eerste 5 volgens deze rangorde aangeduide leden met raadgevende stem wonen 

vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 432 en artikel 445. 

Statuten van Haviland. 

Regelgeving: bevoegdheid 

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 

 

Artikel 1 

Bij geheime stemming: 

De gemeenteraad draagt volgend kandidaat-lid met raadgevende stem voor de raad van 

bestuur van Haviland voor: de heer Jeroen Steeman, raadslid. 

Stemming op artikel 1 

- 25 stem(men) voor 

- 2 stem(men) tegen 

- 2 onthouding(en) 

- 1 blanco stem(men) 

Artikel 2 

De gemeenteraad wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder het in 

kennis stellen daarvan aan Haviland, Brusselsesteenweg 617, 1731 Zellik of per email: 

info@haviland.be 
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27 2019_GR_00056 Haviland - Vaststelling van mandaat van de 

vertegenwoordiger van de gemeente mbt de 

agendapunten van de algemene vergadering op 

28 maart 2019 - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 
Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij Haviland die werd opgericht op 24 maart 1965 bij 

oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 april 1965 

onder het nummer 8226. 

Haviland als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de ruimtelijke ordening en de 

economisch sociale expansie van het arrondissement Halle-Vilvoorde, is een 

dienstverlenende vereniging die wordt beheerst door het decreet over het lokaal bestuur. 

De algemene vergadering van 10 november 2013 heeft beslist om de duurtijd van 

Haviland te beperken tot 18 jaar, ingaand op de datum van inwerkingtreding van het 

Decreet, zijnde 10 november 2001, om te eindigen op 10 november 2019. 

De gemeenteraad dient het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met 

betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van Haviland op 28 maart 

2019 goed te keuren. 

De agenda van de algemene vergadering van Haviland omvat volgende agendapunten: 

1. Samenstelling van de raad van bestuur 

a. Benoeming van de raad van bestuur 

b. Akteneming van de voordracht van de bestuurders met raadgevende stem 

c. Benoeming deskundigen 

2. Varia 

Het voorstel van de raad van bestuur van Haviland. 

Artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op 

de algemene vergaderingen rechtstreeks aangewezen worden door de leden uit de 

gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te 

worden herhaald voor elke algemene vergadering. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Regelgeving: bevoegdheid 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 
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Stemming op het agendapunt 

 

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Besluit 

 

 

Artikel 1 

Kennis te nemen van de agendapunten en aan de vertegenwoordiger van de gemeente 

opdracht te geven deze op de algemene vergadering van Haviland op 28 maart 2019 

goed te keuren. 

Artikel 2 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 

besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Haviland,  

Brusselsesteenweg 617, 1731 Zellik of per e-mail: info@haviland.be 

28 2019_GR_00058 Havicrem - Aanduiding van effectief 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 

gemeente op de algemene vergaderingen voor de 

duur van de legislatuur 2019-2024 - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij Havicrem. 

Naar aanleiding van de legislatuur 2019-2024 vraagt Havicrem aan de deelnemers om 

een effectief vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden op de algemene 

vergaderingen voor de duur van de legislatuur 2019-2024. 

Artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op 

de algemene vergaderingen rechtstreeks aangewezen worden door de leden uit de 

gemeenteraad. 

De statuten van Havicrem. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41 inzake de 

bevoegdheid van de gemeenteraad en op deel 3, titel 3 inzake de intergemeentelijke 

samenwerking. 

Regelgeving: bevoegdheid 

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur 
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Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 

 

Artikel 1 

Bij geheime stemming: 

Als effectief vertegenwoordiger van de gemeente wordt op de algemene vergadering van 

Havicrem mevrouw Nicole Billens, raadslid, aangeduid voor de duur van de legislatuur 

2019-2024. 

Stemming op artikel 1 

- 18 stem(men) voor 

- 5 stem(men) tegen 

- 5 onthouding(en) 

- 2 blanco stem(men) 

Artikel 2 

Bij geheime stemming: 

Als plaatsvervanger van de gemeente wordt op de algemene vergadering van Havicrem 

de heer Olivier Huygens, raadslid, aangeduid voor de duur van de legislatuur 2019-2024. 

Stemming op artikel 2 

- 17 stem(men) voor 

- 8 stem(men) tegen 

- 3 onthouding(en) 

- 2 blanco stem(men) 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 

besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Havicrem via e-mail: 

birgitte.emmerechts@havicrem.be 

29 2019_GR_00059 Havicrem - Voordracht van een kandidaat-lid voor 

de raad van bestuur - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij Havicrem. 

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur 2019-2024 vraagt Havicrem om een 

kandidaat-lid voor de raad van bestuur aan te duiden. 
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Havicrem wordt bestuurd door de raad van bestuur samengesteld uit maximum 15 

stemgerechtigde leden die door de algemene vergadering benoemd zijn op voordracht 

van de deelnemers. Op basis van de verdeelsleutel zijn bij aanvang van de legislatuur 

2019-2024 14 mandaten van stemgerechtigde leden in de raad van bestuur van 

Havicrem te begeven. 

De bestuursmandaten met stemrecht worden begeven overeenkomstig volgende 

verdeelsleutel: 

• 5 mandaten, voorgedragen door de deelnemende gemeenten met meer dan  

25.000 inwoners (categorie A); 

• 6 mandaten, voorgedragen door de deelnemende gemeenten die 10.001 tot en 

met 25.000 inwoners tellen (categorie B); 

• 2 mandaten, voorgedragen door de deelenemende gemeenten die 10.000 

inwoners of minder tellen (categorie C); 

• 1 mandaat per deelnemende gemeente met een crematorium op haar 

grondgebied (categorie D). 

Kandidaat-bestuurders kunnen door meer dan een deelnemende gemeente worden 

voorgedragen. 

Indien er binnen een categorie meer kandidaat-bestuurders worden voorgedragen dan 

het aantal vastgelegde mandaten binnen die categorie, wordt de keuze gemaakt door de 

bijzondere algemene vergadering waarbij elk aandeel recht geeft op 1 stem. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41 inzake de 

bevoegdheid van de gemeenteraad en op deel 3, titel 3 inzake de intergemeentelijke 

samenwerking. 

De statuten van Havicrem, artikel 13. 

Regelgeving: bevoegdheid 

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 

 

Artikel 1 

Aangezien ons bestuur geen recht heeft op een afgevaardigde in de raad van bestuur van 

Havicrem en er door geen enkele fractie een kandidaat werd voorgedragen, is dit 

agendapunt zonder voorwerp. 
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Artikel 2 

Het college van burgemeester en schepen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit 

en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Havicrem via e-mail: 

birgitte.emmerechts@havicrem.be 

30 2019_GR_00060 Havicrem - Voordracht van een kandidaat-lid met 

raadgevende stem voor de raad van bestuur - 

Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij Havicrem. 

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur kan de gemeenteraad een kandidaat-lid met 

raadgevende stem voor de raad van bestuur van Havicrem voordragen. 

Iedere deelnemende gemeente heeft het recht om een gemeenteraadslid aan te duiden, 

verkozen op een lijst waarvan geen enkele gekozene deel uitmaakt van het college van 

burgemeester en schepenen en deze aanduiding voor te leggen aan de bijzondere 

algemene vergadering. 

Indien het aantal gemeenten dat van dit recht gebruik maakt ten hoogste 3 bedraagt, 

neemt de bijzondere algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en 

wonen de aldus aangeduide leden met raadgevende stem vanaf dat ogenblik de zittingen 

van de raad van bestuur bij. 

Indien meer dan 3 gemeenten van dit recht gebruik maken, neemt de bijzondere 

algemene vergadering akte van deze gemeenteraadsbeslissingen en bepaalt zij de 

rangorde van de aangeduide leden met raadgevende stem in afdalende volgorde volgens 

de omvang van het aantal maatschappelijke aandelen in het bezit van de aanduidende 

gemeenten. De eerste 3 volgens deze rangorde aangeduide leden met raadgevende stem 

wonen vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 432 en artikel 445. 

Statuten van Havicrem. 

Regelgeving: bevoegdheid 

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 
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Artikel 1 

Bij geheime stemming: 

De gemeenteraad draagt volgend kandidaat-lid met raadgevende stem voor de raad van 

bestuur van Havicrem voor: mevrouw Kathleen D'Herde, raadslid. 

Stemming op artikel 1 

- 26 stem(men) voor 

- 1 stem(men) tegen 

- 1 onthouding(en) 

- 2 blanco stem(men) 

Artikel 2 

De gemeenteraad wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder het in 

kennis stellen daarvan aan Havicrem via e-mail: birgitte.emmerechts@havicrem.be 

31 2019_GR_00061 Havicrem - Vaststelling van mandaat van de 

vertegenwoordiger van de gemeente mbt de 

agendapunten van de bijzondere algemene 

vergadering op 27 maart 2019 – Beslissing 

GOEDGEKEURD 

 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij Havicrem. 

De gemeenteraad moet het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met 

betrekking tot de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van Havicrem 

op 27 maart 2019 goedkeuren. 

De agenda van de bijzondere algemene vergadering van Havicrem omvat volgende 

agendapunten: 

1. Goedkeuring notulen bijzondere en buitengewone algemene vergadering van  

12.12.2018. 

2. Samenstelling nieuwe raad van bestuur. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Regelgeving: bevoegdheid 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 
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Stemming op het agendapunt 

 

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Besluit 

 

Artikel 1 

Kennis te nemen van de agendapunten en aan de vertegenwoordiger van de gemeente 

opdracht te geven deze op de bijzondere algemene vergadering van Havicrem op 27 

maart 2019 goed te keuren. 

Artikel 2 

Het college van burgemeester en schepen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit 

en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Havicrem via e-mail:  

birgitte.emmerechts@havicrem.be 

32 2019_GR_00065 IWVB in vereffening - Aanduiding van effectief 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 

gemeente op de algemene vergaderingen voor de 

duur van de legislatuur 2019-2024 - Standpunt 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij IWVB in vereffening. 

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur 2019-2024 vraagt IWVB in vereffening om een 

effectief vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden voor de algemene 

vergaderingen voor de duur van de legislatuur 2019-2024. 

Artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op 

de algemene vergaderingen rechtstreeks aangewezen worden door de leden uit de 

gemeenteraad. 

Akte van de vervroegde ontbinding van IWVB van 24 november 2017. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41 inzake de 

bevoegdheid van de gemeenteraad en op deel 3, titel 3 inzake de intergemeentelijke 

samenwerking. 

De statuten van IWVB. 

Regelgeving: bevoegdheid 

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur 
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Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 

 

Artikel 1 

Bij geheime stemming: 

Als effectief vertegenwoordiger van de gemeente wordt op de algemene vergadering van 

IWVB in vereffening de heer Bart Keymolen, schepen, aangeduid voor de duur van de 

legislatuur 2019-2024. 

De effectief vertegenwoordiger wordt aangeduid om de gemeenteraad te 

vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van IWVB in vereffening en wordt 

gevolmachtigd in naam van de gemeenteraad om deel te nemen aan al de 

beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere 

documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen 

van de gemeenteraad te behartigen op deze vergaderingen. 

Stemming op artikel 1 

- 18 stem(men) voor 

- 4 stem(men) tegen 

- 5 onthouding(en) 

- 3 blanco stem(men) 

Artikel 2 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 

besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan IWVB in vereffening, p/a  

TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent of via e-mail: mandaten2019-2025@farys.be 

33 2019_GR_00066 IWVB in vereffening - Voordracht van een 

kandidaat-vereffenaar in het beperkt college van 

vereffenaars - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij IWVB in vereffening. 

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur 2019-2024 vraagt IWVB in vereffening om een 

kandidaat-vereffenaar in het beperkt college van vereffenaars aan te duiden. 

Artikel 425 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 beperkt het 

aantal leden van het beperkt college van vereffenaars tot 5 leden (te weten hoogstens 

één derde van het aantal leden dat decretaal toegelaten is voor de raad van bestuur, cfr. 

artikel 434 van het decreet over het lokaal bestuur). 
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De algemene vergadering benoemt de vereffenaars bij geheime stemming op dezelfde 

wijze als bepaald voor de bestuurders (cfr. artikel 434 van het decreet over het lokaal 

bestuur). 

De deelnemers aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband dragen hun 

kandidaat/kandidaten voor. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41 inzake de 

bevoegdheid van de gemeenteraad en op deel 3, titel 3 inzake de intergemeentelijke 

samenwerking. 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 425 en 434. 

De statuten van IWVB in vereffening. 

Regelgeving: bevoegdheid 

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 

 

Artikel 1 

Bij geheime stemming: 

Als kandidaat-vereffenaar in het beperkt college van vereffenaars wordt de heer Bart 

Keymolen, schepen, voorgedragen voor de duur van 6 jaar. 

Stemming op artikel 1 

- 18 stem(men) voor 

- 5 stem(men) tegen 

- 5 onthouding(en) 

- 2 blanco stem(men) 

Artikel 2 

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering 

van IWVB in vereffening op 26 maart 2019, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te 

stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake 

voornoemde artikelen. 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit 

en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan IWVB in vereffening, p/a  

TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent of via e-mail: mandaten2019-2025@farys.be 
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34 2019_GR_00067 IWVB in vereffening - Vaststelling van mandaat 

van de vertegenwoordiger van de gemeente mbt 

de agendapunten van de bijzondere algemene 

vergadering op 26 maart 2019 - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij IWVB in vereffening. 

De gemeenteraad moet het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met 

betrekking tot de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van IWVB in 

vereffening op 26 maart 2019 goedkeuren. 

De agenda van de bijzondere algemene vergadering van IWVB in vereffening omvat 

volgende agendapunten: 

1. Benoeming van de vereffenaars. 

2. Mededelingen en varia 

Akte van de vervroegde ontbinding van IWVB op 24 november 2017. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Statuten IWVB. 

Regelgeving: bevoegdheid 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten 

Financiële informatie 

 
Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Stemming op het agendapunt 

 

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Besluit 

 

Artikel 1 

Kennis te nemen van de agendapunten en aan de vertegenwoordiger van de gemeente 

opdracht te geven deze op de bijzondere algemene vergadering van IWVB in vereffening 

op 26 maart 2019 goed te keuren. 
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Artikel 2 

Het college van burgemeester en schepen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit 

en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan IWVB in vereffening, p/a  

TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent of via e-mail: mandaten2019-2025@farys.be 

35 2019_GR_00039 Iverlek - Aanduiding van effectief 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 

gemeente op de algemene vergaderingen voor de 

duur van de legislatuur 2019-2024 - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij Iverlek. 

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur 2019-2024 vraagt Iverlek om een effectief 

vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden voor de algemene 

vergaderingen voor de duur van de legislatuur 2019-2024. 

Artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op 

de algemene vergaderingen rechtstreeks aangewezen worden door de leden uit de 

gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te 

worden herhaald voor elke algemene vergadering. 

De vertegenwoordigers voor een algemene vergadering kunnen worden aangeduid voor 

de volledige duurtijd van de legislatuur 2019-2024. 

De vertegenwoordigers van de algemene vergaderingen mogen niet worden 

voorgedragen als kandidaat-lid voor de raad van bestuur en voor het regionaal 

bestuurscomité. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41 inzake de 

bevoegdheid van de gemeenteraad en op deel 3, titel 3 inzake de intergemeentelijke 

samenwerking. 

Regelgeving: bevoegdheid 

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 
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Artikel 1 

Bij geheime stemming: 

Als effectief vertegenwoordiger van de gemeente wordt op de algemene vergaderingen 

van Iverlek de heer Gust Crabbe, raadslid, aangeduid voor de duur van de legislatuur 

2019-2024. 

Stemming op artikel 1 

- 17 stem(men) voor 

- 8 stem(men) tegen 

- 3 onthouding(en) 

- 2 blanco stem(men) 

Artikel 2 

Bij geheime stemming: 

Als plaatsvervanger van de gemeente wordt op de algemene vergadering van Iverlek de 

heer Jeroen Tiebout, raadslid, aangeduid voor de duur van de legislatuur 2019-2024. 

Stemming op artikel 2 

- 17 stem(men) voor 

- 7 stem(men) tegen 

- 5 onthouding(en) 

- 1 blanco stem(men) 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 

besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Iverlek, ter attentie van 

het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. 

36 2019_GR_00040 Iverlek - Voordracht van een kandidaat-lid voor 

de raad van bestuur en  voor het regionaal 

bestuurscomité (RBC) - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 
Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij Iverlek. 

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur 2019-2024 vraagt Iverlek om een kandidaat-

lid voor de raad van bestuur en voor het regionaal bestuurscomité (RBC) aan te duiden. 

De kandidaat voor de raad van bestuur is dezelfde persoon die voorgedragen wordt als 

kandidaat-lid van het RBC. 

Artikel 18 van de statuten van Iverlek waarin alle huidige mandaten bij Iverlek 

onmiddellijk vervallen na de algemene vergadering en dat deze tot een algehele 

vervanging van de bestuursorganen dient over te gaan. 

De gemeente is ingedeeld bij een regionaal bestuurscomité. 
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Artikel 17 punt 2 van de statuten van Iverlek waarin elke gemeente het recht heeft om 1 

kandidaat-lid voor te dragen voor het regionaal bestuurscomité. 

Artikel 12 punt 2 van de statuten van Iverlek waarin de deelnemende gemeenten het recht 

hebben om maximaal 9 kandidaat-bestuurders voor te dragen en dat het om dezelfde 

persoon moet gaan die voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het regionaal 

bestuurscomité. 

Het aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van de raad van bestuur is 

beperkt tot 9. 

Gelet op het feit dat het om onafhankelijke bestuurders moet gaan in de zin van artikel 

1.1.1 §2 74° en dat er een aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zijn, zoals 

beschreven in de toelichtingsnota die aan de deelnemende gemeenten overgemaakt 

werd. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41 inzake de 

bevoegdheid van de gemeenteraad en op deel 3, titel 3 inzake de intergemeentelijke 

samenwerking. 

Statuten van Iverlek, in het bijzonder artikel 12, punt 2, artikel 17, punt 2 en artikel 18. 

Regelgeving: bevoegdheid 

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 

 

Artikel 1 

Bij geheime stemming: 

Als kandidaat-lid voor de raad van bestuur en voor het regionaal bestuurscomité  

(RBC) van Iverlek wordt de heer Jan Desmeth, schepen, voorgedragen, voor de duur van 

6 jaar, vanaf de algemene vergadering van 22 maart 2019 tot aan de eerste algemene 

vergadering in het jaar 2025. 

Stemming op artikel 1 

- 19 stem(men) voor 

- 6 stem(men) tegen 

- 4 onthouding(en) 

- 1 blanco stem(men) 

Artikel 2 

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering 

in buitengewone zitting van Iverlek op 22 maart 2019, op te dragen zijn/haar 

stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden 

inzake voormelde artikelen. 
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Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 

besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Iverlek, ter attentie van 

het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. 

37 2019_GR_00057 Iverlek - Vaststelling van mandaat van de 

vertegenwoordiger van de gemeente mbt de 

agendapunten van de buitengewone algemene 

vergadering op 22 maart 2019 - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij Iverlek. 

De gemeenteraad moet het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met 

betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Iverlek 

op 22 maart 2019 goedkeuren. 

De agenda van de buitengewone algemene vergadering van Iverlek omvat volgend 

agendapunt: 

1. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen. 

De gemeente werd per aangetekend schrijven van 27 december 2018 opgeroepen om 

deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Iverlek die op 

22 maart 2019 plaatsheeft in Dilbeek, Salons Waerboom. 

Artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op 

de algemene vergaderingen rechtstreeks aangewezen worden door de leden uit de 

gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te 

worden herhaald voor elke algemene vergadering. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Regelgeving: bevoegdheid 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Stemming op het agendapunt 

 

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed. 
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Besluit 

 

Artikel 1 

Kennis te nemen van het agendapunt en aan de vertegenwoordiger van de gemeente 

opdracht te geven deze op de buitengewone algemene vergadering op 22 maart 2019 

goed te keuren. 

Artikel 2 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit 

besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Iverlek, ter attentie van 

het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 in 9090 Melle of via e-mail: 

vennootschapssecretariaat@fluvius.be 

38 2019_GR_00069 De Watergroep - Aanduiding van effectief 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 

gemeente op de algemene vergaderingen voor de 

duur van de legislatuur 2019-2024 - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij De Watergroep. 

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur 2019-2024 vraagt De Watergroep om een 

effectief vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden voor de algemene 

vergaderingen voor de duur van de legislatuur 2019-2024. 

De vertegenwoordigers voor een algemene vergadering kunnen worden aangeduid voor 

de volledige duurtijd van de legislatuur 2019-2024. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41 inzake de 

bevoegdheid van de gemeenteraad en op deel 3, titel 3 inzake de intergemeentelijke 

samenwerking. 

De statuten van De Watergroep. 

Regelgeving: bevoegdheid 

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

 

Besluit 
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Artikel 1 

Bij geheime stemming: 

Als effectief vertegenwoordiger van de gemeente wordt op de algemene vergaderingen 

van De Watergroep de heer Olivier Huygens, raadslid, aangeduid voor de duur van de 

legislatuur 2019-2024. 

Stemming op artikel 1 

- 17 stem(men) voor 

- 8 stem(men) tegen 

- 3 onthouding(en) 

- 2 blanco stem(men) 

Artikel 2 

Bij geheime stemming: 

Als plaatsvervanger van de gemeente wordt op de algemene vergaderingen van De 

Watergroep mevrouw Veerle Seré, raadslid, aangeduid voor de duur van de legislatuur 

2019-2024. 

Stemming op artikel 2 

- 17 stem(men) voor 

- 4 stem(men) tegen 

- 7 onthouding(en) 

- 2 blanco stem(men) 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 

besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan De Watergroep,  

Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel of via e-mail: info@dewatergroep.be 

39 2019_GR_00070 De Watergroep - Aanduiding van een 

vertegenwoordiger voor het  

aandeelhoudersbestuur drinkwater - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij De Watergroep. 

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur dient er een vertegenwoordiger voor het 

aandeelhoudersbestuur drinkwater voor De Watergroep te worden aangesteld. 

De vergaderingen van aandeelhoudersbesturen zullen trimestrieel worden georganiseerd 

op verschillende locaties verspreid over de betrokken provincies. De gemeentelijke 

vertegenwoordiger is niet verplicht de vergadering in zijn provincie te volgen maar mag 

de vergadering ook op een andere locatie bijwonen. 
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De door de gemeente aan te duiden persoon treedt op als afgevaardigde van het 

gemeentebestuur en dient lid te zijn van de gemeenteraad, bij voorkeur met een 

bevoegdheid die aansluit bij de maatschappelijke opdracht van De Watergroep. 

Er worden voor de aandeelhoudersbesturen geen plaatsvervangers aangeduid. Wanneer 

een plaats als lid van een aandeelhoudersbestuur vroegtijdig openvalt ten gevolge van 

overlijden, vrijwillig ontslag of beëindiging van het mandaat in de gemeenteraad, dient 

de gemeente wel een vervanger aan te duiden die het mandaat van zijn/haar voorganger 

voleindigt. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Statuten van De Watergroep, artikel 26. 

Regelgeving: bevoegdheid 

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 

 

Artikel 1 

Bij geheime stemming: 

De gemeenteraad duidt volgende vertegenwoordiger voor het aandeelhoudersbestuur 

drinkwater van De Watergroep aan: de heer Herwig Smeets, schepen. 

Stemming op artikel 1 

- 16 stem(men) voor 

- 4 stem(men) tegen 

- 7 onthouding(en) 

- 3 blanco stem(men) 

Artikel 2 

De gemeenteraad wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder het in 

kennis stellen daarvan aan De Watergroep, Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel of via e-

mail: info@dewatergroep.be 

40 2019_GR_00072 Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten  

(VVSG) - Aanduiding van effectief 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 

gemeente op de algemene vergaderingen voor de 

duur van de legislatuur 2019-2024 - Beslissing 

GOEDGEKEURD 
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Beschrijving 

 
Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij VVSG. 

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur 2019-2024 vraagt VVSG om voor de duur van 

de legislatuur 2019-2024 een effectief vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te 

duiden voor de algemene vergaderingen. 

De vertegenwoordigers voor een algemene vergadering kunnen worden aangeduid voor 

de volledige duurtijd van de legislatuur 2019-2024. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41 inzake de 

bevoegdheid van de gemeenteraad en op deel 3, titel 3 inzake de intergemeentelijke 

samenwerking. 

De statuten van VVSG. 

Regelgeving: bevoegdheid 

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 

 

Artikel 1 

Bij geheime stemming: 

Als effectief vertegenwoordiger van de gemeente wordt op de algemene vergaderingen 

van VVSG de heer Brahim Harfaoui, raadslid, aangeduid voor de duur van de legislatuur 

2019-2024. 

Stemming op artikel 1 

- 19 stem(men) voor 

- 6 stem(men) tegen 

- 4 onthouding(en) 

- 1 blanco stem(men) 

Artikel 2 

Bij geheime stemming: 

Als plaatsvervanger van de gemeente wordt op de algemene vergaderingen van VVSG 

mevrouw Ann De Ridder, raadslid, aangeduid voor de duur van de legislatuur 2019-

2024. 
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Stemming op artikel 2 

- 19 stem(men) voor 

- 4 stem(men) tegen 

- 5 onthouding(en) 

- 2 blanco stem(men) 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 

besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan VVSG,  

Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel of vie e-mail: mieck.vos@vvsg.be 

41 2019_GR_00073 Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten 

(VVSG) - Voordracht van een kandidaat-lid voor 

de raad van bestuur - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij VVSG. 

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur 2019-2024 vraagt VVSG om een kandidaat-lid 

voor de raad van bestuur aan te duiden. 

De raad van bestuur bestaat uit 20 leden. 

Zowel een lid voor de raad van bestuur als voor de bestuurlijke commissies moet door de 

gemeenteraad worden voorgedragen en gevalideerd. De validatie door de gemeenteraad 

zal pas plaatsvinden nadat er een akkoord is rond de finale samenstelling van de raad 

van bestuur en de diverse bestuurscommissies, en voordat de algemene vergadering van 

13 juni 2019 de leden voor deze organen bekrachtigt. De goedkeuring door de 

gemeenteraad is een voorwaarde om deel te kunnen uitmaken van deze 

bestuursorganen. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41 inzake de 

bevoegdheid van de gemeenteraad en op deel 3, titel 3 inzake de intergemeentelijke 

samenwerking. 

De statuten van VVSG. 

Regelgeving: bevoegdheid 

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 
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Besluit 

 

Artikel 1 

Bij geheime stemming: 

Als kandidaat-lid voor de raad van bestuur van VVSG wordt de heer Siebe Ruykens, 

raadslid, voorgedragen, voor de duur van 6 jaar. 

Stemming op artikel 1 

- 17 stem(men) voor 

- 6 stem(men) tegen 

- 6 onthouding(en) 

- 1 blanco stem(men) 

Artikel 2 

Het college van burgemeester en schepen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit 

en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan VVSG, Bischoffsheimlaan 1-8,  

1000 Brussel of vie e-mail: mieck.vos@vvsg.be 

42 2019_GR_00074 Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten 

(VVSG) - Voordracht van een kandidaat-lid voor 

een bestuurlijke commissie - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij VVSG. 

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur 2019-2024 vraagt VVSG om een kandidaat-lid 

voor een bestuurlijke commissie aan te duiden. 

De bestuurlijke commissies worden voorgezeten door een lid van de raad van bestuur. 

Zowel een lid voor de raad van bestuur als voor de bestuurlijke commissies moet door de 

gemeenteraad worden voorgedragen en gevalideerd. De validatie door de gemeenteraad 

zal pas plaatsvinden nadat er een akkoord is rond de finale samenstelling van de raad 

van bestuur en de diverse bestuurscommissies, en voordat de algemene vergadering van 

13 juni 2019 de leden voor deze organen bekrachtigt. De goedkeuring door de 

gemeenteraad is een voorwaarde om deel te kunnen uitmaken van deze 

bestuursorganen. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41 inzake de 

bevoegdheid van de gemeenteraad en op deel 3, titel 3 inzake de intergemeentelijke 

samenwerking. 

De statuten van VVSG. 
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Regelgeving: bevoegdheid 

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 

 

Artikel 1 

Bij geheime stemming: 

Als kandidaat-lid voor de bestuurlijke commissie 'Krachtige besturen' van VVSG wordt de 

heer Siebe Ruykens, raadslid, voorgedragen, voor de duur van 6 jaar. 

Stemming op artikel 1 

- 17 stem(men) voor 

- 5 stem(men) tegen 

- 7 onthouding(en) 

- 1 blanco stem(men) 

Artikel 2 

Bij geheime stemming: 

Als kandidaat-lid voor de bestuurlijke commissie 'Digitaal besturen' van VVSG wordt de 

heer Siebe Ruykens, raadslid, voorgedragen, voor de duur van 6 jaar. 

Stemming op artikel 2 

- 17 stem(men) voor 

- 5 stem(men) tegen 

- 7 onthouding(en) 

- 1 blanco stem(men) 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit 

en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan VVSG, Bischoffsheimlaan 1-8,  

1000 Brussel of vie e-mail: mieck.vos@vvsg.be 

43 2019_GR_00082 Woonpunt Zennevallei - Aanduiding van effectief 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 

gemeente op de algemene vergaderingen voor de 

duur van de legislatuur 2019-2024 - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij Woonpunt Zennevallei. 



71/120 

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur 2019-2024 vraagt Woonpunt Zennevallei om 

voor de duur van de legislatuur 2019-2024 een effectief vertegenwoordiger en een 

plaatsvervanger aan te duiden voor de algemene vergaderingen. 

De vertegenwoordigers voor een algemene vergadering kunnen worden aangeduid voor 

de volledige duurtijd van de legislatuur 2019-2024. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

De statuten van Woonpunt Zennevallei. 

Regelgeving: bevoegdheid 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 

 

Artikel 1 

Bij geheime stemming: 

Als effectief vertegenwoordiger van de gemeente wordt op de algemene vergaderingen 

van Woonpunt Zennevallei mevrouw Ann De Ridder, raadslid, aangeduid voor de duur 

van de legislatuur 2019-2024. 

Stemming op artikel 1 

- 19 stem(men) voor 

- 4 stem(men) tegen 

- 6 onthouding(en) 

- 1 blanco stem(men) 

Artikel 2 

Bij geheime stemming: 

Als plaatsvervanger van de gemeente wordt op de algemene vergaderingen van 

Woonpunt Zennevallei de heer Brahim Harfaoui, raadslid, aangeduid voor de duur van 

de legislatuur 2019-2024. 

Stemming op artikel 2 

- 18 stem(men) voor 

- 8 stem(men) tegen 

- 4 onthouding(en) 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 

besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Woonpunt Zennevallei,  
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Molenborre 26/01, 1500 Halle of via e-mail: info@wpz.be 

44 2019_GR_00083 Woonpunt Zennevallei - Voordracht van een 

kandidaat-lid voor de raad van bestuur - 

Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij Woonpunt Zennevallei. 

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur 2019-2024 vraagt Woonpunt Zennevallei om 

een kandidaat-lid voor de raad van bestuur aan te duiden. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41 inzake de 

bevoegdheid van de gemeenteraad en op deel 3, titel 3 inzake de intergemeentelijke 

samenwerking. 

De statuten van Woonpunt Zennevallei. 

Regelgeving: bevoegdheid 

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 

 

Artikel 1 

Bij geheime stemming: 

Als kandidaat-lid voor de raad van bestuur van Woonpunt Zennevallei wordt de heer Bart 

Keymolen, schepen, voorgedragen voor de duur van 6 jaar. 

Stemming op artikel 1 

- 17 stem(men) voor - 6 stem(men) tegen 

- 7 onthouding(en) 

Artikel 2 

Het college van burgemeester en schepen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit 

en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Woonpunt Zennevallei,  

Molenborre 26/01, 1500 Halle of via e-mail: info@wpz.be 
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45 2019_GR_00068 Zefier - Aanduiding van effectief 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 

gemeente op de algemene vergaderingen voor de 

duur van de legislatuur 2019-2024 - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De gemeente is vennoot van Zefier. 

Naar aanleiding van de legislatuur 2019-2024 vraagt Zefier aan de deelnemers om een 

effectief vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden op de algemene 

vergaderingen voor de duur van de legislatuur 2019-2024. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 41. 

Wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180. 

Statuten van Zefier inzonderheid artikelen 24 en 28. 

Regelgeving: bevoegdheid 

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 

 

Artikel 1 

Bij geheime stemming: 

Als effectief vertegenwoordiger van de gemeente wordt op de buitengewone, bijzondere 

en gewone algemene vergaderingen van Zefier de heer Paul Defranc, schepen, 

aangeduid voor de duur van de legislatuur 2019-2024. 

Stemming op artikel 1 

- 19 stem(men) voor 

- 5 stem(men) tegen 

- 5 onthouding(en) 

- 1 blanco stem(men) 

Artikel 2 

Bij geheime stemming: 

Als plaatsvervanger van de gemeente wordt op de buitengewone, bijzondere en gewone 

algemene vergaderingen van Zefier de heer Bart Keymolen, schepen, aangeduid voor de 

duur van de legislatuur 2019-2024. 
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Stemming op artikel 2 

- 17 stem(men) voor 

- 5 stem(men) tegen 

- 6 onthouding(en) 

- 2 blanco stem(men) 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 

besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Zefier, Koning Albert II-

laan 37, 1030 Brussel of via e-mail: info@zefier.be 

46 2019_GR_00022 Logo Zenneland vzw - aanduiding van effectief 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 

gemeente op de algemene vergaderingen en 

aanspreekpunt van de gemeente voor de duur van 

de legislatuur 2019-2024 - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur 2019-2024 vraagt Logo Zenneland vzw om een 

effectief vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden voor de algemene 

vergaderingen voor de duur van de legislatuur 2019-2024. Logo Zenneland vzw vraagt 

een aanspreekpunt binnen de gemeente aan te duiden. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41 inzake de 

bevoegdheid van de gemeenteraad. 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 386 inzake de 

deelname van gemeenten in rechtspersonen. 

De statuten van Logo Zenneland vzw in het bijzonder artikel 9 inzake de samenstelling 

van de algemene vergadering. 

Regelgeving: bevoegdheid 

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 
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Artikel 1 

Bij geheime stemming: 

Als effectief vertegenwoordiger van de gemeente wordt op de algemene vergaderingen 

van Logo Zenneland vzw mevrouw Marleen De Kegel, schepen, aangeduid voor de duur 

van de legislatuur 2019-2024. 

Stemming op artikel 1 

- 17 stem(men) voor 

- 8 stem(men) tegen 

- 4 onthouding(en) 

- 1 blanco stem(men) 

Artikel 2 

Bij geheime stemming: 

Als plaatsvervanger van de gemeente wordt op de algemene vergaderingen van Logo 

Zenneland vzw de heer Paul Defranc, schepen, aangeduid voor de duur van de legislatuur 

2019-2024. 

Stemming op artikel 2 

- 20 stem(men) voor  

- 4 stem(men) tegen 

- 6 onthouding(en) 

Artikel 3 

Als aanspreekpunt binnen de gemeente voor Logo Zenneland vzw wordt mevrouw Ingrid 

Baroen, vertrouwenspersoon, aangeduid voor de duur van de legislatuur 2019-2024. 

Stemming op artikel 3 

- 19 stem(men) voor 

- 4 stem(men) tegen 

- 6 onthouding(en) 

- 1 blanco stem(men) 

Artikel 4 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 

besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Logo Zenneland vzw, 

Kerkpleinweg 4 in 1742 Ternat of via e-mail: marie-christine@logozenneland.be. 

47 2019_GR_00071 Kanaaltochten Brabant - Aanduiding van effectief 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 

gemeente op de algemene vergaderingen voor de 

duur van de legislatuur 2019-2024 - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij Kanaaltochten Brabant. 
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Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur 2019-2024 vraagt Kanaaltochten Brabant om 

voor de duur van de legislatuur 2019-2024 een effectief vertegenwoordiger en een 

plaatsvervanger aan te duiden voor de algemene vergaderingen. 

De vertegenwoordigers voor een algemene vergadering kunnen worden aangeduid voor 

de volledige duurtijd van de legislatuur 2019-2024. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41 inzake de 

bevoegdheid van de gemeenteraad en op deel 3, titel 3 inzake de intergemeentelijke 

samenwerking. 

De statuten van Kanaaltochten Brabant. 

Regelgeving: bevoegdheid 

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur 

Financiële informatie 

 
Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 

 

Artikel 1 

Bij geheime stemming: 

Als effectief vertegenwoordiger van de gemeente wordt op de algemene vergaderingen 

van Kanaaltochten Brabant de heer Gust Crabbe, raadslid, aangeduid voor de duur van 

de legislatuur 2019-2024. 

Stemming op artikel 1 

- 17 stem(men) voor  

- 8 stem(men) tegen 

- 4 onthouding(en) 

- 1 blanco stem(men) 

Artikel 2 

Bij geheime stemming: 

Als plaatsvervanger van de gemeente wordt op de algemene vergaderingen van 

Kanaaltochten Brabant de heer Jeroen Tiebout, raadslid, aangeduid voor de duur van de 

legislatuur 2019-2024. 

Stemming op artikel 2 

- 16 stem(men) voor 

- 6 stem(men) tegen 

- 7 onthouding(en) 

- 1 blanco stem(men) 
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Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 

besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Kanaaltochten Brabant,  

Akenkaai 2bis, 1000 Brussel of via e-mail: moens@kanaaltochtenbrabant.be 

48 2019_GR_00075 Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei -  

Projectvereniging Cultuurregio Pajottenland & 

Zennevallei  - Voordracht van een stemgerechtigd 

lid voor de raad van bestuur - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei - Projectvereniging 

Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei. 

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur 2019-2024 vraagt Erfgoedcel Pajottenland 

Zennevallei - Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei om een stemgerechtigd lid voor de 

raad van bestuur aan te duiden. 

De stemgerechtigde leden bestaan uit 1 lid van het college van burgemeester en 

schepenen van elke deelnemende gemeente. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 388-395. 

De statuten van Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei - Projectvereniging Cultuurregio 

Pajottenland & Zennevallei, artikel 5-6. 

Huishoudelijk reglement Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei - Projectvereniging 

Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei, artikel 8. 

Regelgeving: bevoegdheid 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 

 

Artikel 1 

Bij geheime stemming: 

Als stemgerechtigd lid voor de raad van bestuur van Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei 

- Projectvereniging Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei wordt de heer Jan Desmeth, 

schepen, voorgedragen voor de duur van 6 jaar. 
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Stemming op artikel 1 

- 19 stem(men) voor 

- 6 stem(men) tegen 

- 5 onthouding(en) 

Artikel 2 

Het college van burgemeester en schepen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit 

en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Erfgoedcel Pajottenland  

Zennevallei - Projectvereniging Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei, JC Castelhof,  

Molenstraat 102, 1700 Dilbeek of via e-mail: koen@erfgoedcelpz.be 

49 2019_GR_00076 Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei -  

Projectvereniging Cultuurregio Pajottenland & 

Zennevallei  - Voordracht van een stemgerechtigd 

lid met raadgevende stem voor de raad van 

bestuur - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 
Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei - Projectvereniging 

Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei. 

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur 2019-2024 vraagt Erfgoedcel Pajottenland 

Zennevallei - Projectvereniging Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei om een 

stemgerechtigd lid met raadgevende stem voor de raad van bestuur aan te duiden. 

De deelnemende gemeenten duiden elk 1 afgevaardigde aan als lid met raadgevende 

stem. Deze afgevaardigde is steeds een raadslid, verkozen op een lijst waarvan geen 

enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of 

aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijke welzijn. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 388-395. 

De statuten van Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei - Projectvereniging Cultuurregio 

Pajottenland & Zennevallei, artikel 5-6. 

Huishoudelijk reglement Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei - Projectvereniging 

Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei, artikel 8. 

Regelgeving: bevoegdheid 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 
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Besluit 

 

Artikel 1 

Bij geheime stemming: 

Als stemgerechtigd lid met raadgevende stem voor de raad van bestuur van Erfgoedcel 

Pajottenland Zennevallei - Projectvereniging Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei 

wordt mevrouw Natacha Martel, raadslid, voorgedragen voor de duur van 6 jaar. 

Stemming op artikel 1 

- 28 stem(men) voor 

- 1 onthouding(en) 

- 1 blanco stem(men) 

Artikel 2 

Het college van burgemeester en schepen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit 

en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Erfgoedcel Pajottenland  

Zennevallei - Projectvereniging Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei, JC Castelhof,  

Molenstraat 102, 1700 Dilbeek of via e-mail: koen@erfgoedcelpz.be 

50 2019_GR_00079 3Wplus Werk - Aanduiding van effectief 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 

gemeente op de algemene vergaderingen voor de 

duur van de legislatuur 2019-2024 - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij 3Wplus Werk. 

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur 2019-2024 vraagt 3Wplus Werk om voor de 

duur van de legislatuur 2019-2024 een effectief vertegenwoordiger en een 

plaatsvervanger aan te duiden voor de algemene vergaderingen. 

De vertegenwoordigers voor een algemene vergadering kunnen worden aangeduid voor 

de volledige duurtijd van de legislatuur 2019-2024. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

De statuten van 3Wplus Werk. 

Regelgeving: bevoegdheid 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 
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Besluit 

 

Artikel 1 

Bij geheime stemming: 

Als effectief vertegenwoordiger van de gemeente wordt op de algemene vergaderingen 

van 3Wplus Werk de heer Brahim Harfaoui, raadslid, aangeduid voor de duur van de 

legislatuur 2019-2024. 

Stemming op artikel 1 

- 17 stem(men) voor 

- 8 stem(men) tegen 

- 5 onthouding(en) 

Artikel 2 

Bij geheime stemming: 

Als plaatsvervanger van de gemeente wordt op de algemene vergaderingen van 3Wplus 

Werk de heer Wim Peeters, raadslid, aangeduid voor de duur van de legislatuur 

20192024. 

Stemming op artikel 2 

- 19 stem(men) voor 

- 5 stem(men) tegen 

- 5 onthouding(en) 

- 1 blanco stem(men) 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 

besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan 3Wplus Werk, 

Welzijnscampus Nieuwenbos, Bosstraat 84, 1702 Groot-Bijgaarden of via e-mail:  

erwin.cuyx@3wplus.be 

51 2019_GR_00081 EthiasCo cvba - aanduiding van effectief 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 

gemeente op de algemene vergaderingen voor de 

duur van de legislatuur 2019-2024 - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

Naar aanleiding van de legislatuur 2019-2024 moet een effectief vertegenwoordiger en 

een plaatsvervanger worden aangeduid op de algemene vergaderingen van EthiasCo 

cvba voor de duur van de legislatuur 2019-2024.  

De vertegenwoordigers voor een algemene vergadering kunnen worden aangeduid voor 

de volledige duurtijd van de legislatuur 2019-2024. 
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Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

De statuten van EthiasCo cvba en in het bijzonder artikel 23 inzake de samenstelling en 

de bevoegdheid van de algemene vergadering. 

Regelgeving: bevoegdheid 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 

 

Artikel 1 

Bij geheime stemming: 

Als effectief vertegenwoordiger van de gemeente wordt op de algemene vergaderingen 

van EthiasCo cvba de heer Brahim Harfaoui, raadslid, aangeduid voor de duur van de 

legislatuur 2019-2024. 

Stemming op artikel 1 

- 18 stem(men) voor 

- 6 stem(men) tegen 

- 6 onthouding(en) 

Artikel 2 

Bij geheime stemming: 

Als plaatsvervanger van de gemeente wordt op de algemene vergaderingen van EthiasCo 

cvba de heer Wim Peeters, raadslid, aangeduid voor de duur van de legislatuur 

20192024. 

Stemming op artikel 2 

- 18 stem(men) voor 

- 5 stem(men) tegen 

- 6 onthouding(en) 

- 1 blanco stem(men) 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 

besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan EthiasCo cvba, rue des 

Croisiers, 4000 Luik of via e-mail: algemene.vergadering@ethias.be 
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52 2019_GR_00089 De Lijn - Aanduiding van effectief 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 

gemeente op de algemene vergaderingen voor de 

duur van de legislatuur 2019-2024 - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij De Lijn. 

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur 2019-2024 dienen we, voor de duur van deze 

legislatuur, een effectief vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden voor 

de algemene vergaderingen van De Lijn. 

De vertegenwoordigers voor een algemene vergadering kunnen worden aangeduid voor 

de volledige duurtijd van de legislatuur 2019-2024. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

De statuten van De Lijn. 

Regelgeving: bevoegdheid 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten 

Financiële informatie 

 
Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 

 

Artikel 1 

Bij geheime stemming: 

Als effectief vertegenwoordiger van de gemeente wordt op de algemene vergaderingen 

van De Lijn de heer Jan Desmeth, schepen, aangeduid voor de duur van de legislatuur 

2019-2024. 

Stemming op artikel 1 

- 19 stem(men) voor 

- 7 stem(men) tegen 

- 4 onthouding(en) 

Artikel 2 

Bij geheime stemming: 

Als plaatsvervanger van de gemeente wordt op de algemene vergaderingen van De Lijn 

de heer Jeroen Tiebout, raadslid, aangeduid voor de duur van de legislatuur 20192024. 
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Stemming op artikel 2 

- 17 stem(men) voor 

- 8 stem(men) tegen 

- 5 onthouding(en) 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 

besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan De Lijn, Motstraat 20,  

2800 Mechelen of via e-mail: algemeen.secretariaat@delijn.be 

53 2019_GR_00085 Toerisme Pajottenland & Zennevallei - Aanduiding 

van effectief vertegenwoordiger en 

plaatsvervanger van de gemeente op de algemene 

vergaderingen voor de duur van de legislatuur 

2019-2024 - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij Toerisme Pajottenland & Zennevallei. 

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur 2019-2024 vraagt Toerisme Pajottenland & 

Zennevallei om voor de duur van de legislatuur 2019-2024 een effectief 

vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden voor de algemene 

vergaderingen. 

De vertegenwoordigers voor een algemene vergadering kunnen worden aangeduid voor 

de volledige duurtijd van de legislatuur 2019-2024. 

Volgens de statuten is elke gemeentelijke vertegenwoordiger van rechtswege lid van de 

algemene vergadering en van de raad van bestuur. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

De statuten van Toerisme Pajottenland & Zennevallei. 

Regelgeving: bevoegdheid 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 
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Artikel 1 

Bij geheime stemming: 

Als effectief vertegenwoordiger van de gemeente wordt op de algemene vergaderingen 

van Toerisme Pajottenland & Zennevallei mevrouw Marleen De Kegel, schepen, 

aangeduid voor de duur van de legislatuur 2019-2024. 

Stemming op artikel 1 

- 19 stem(men) voor 

- 7 stem(men) tegen 

- 4 onthouding(en) 

Artikel 2 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 

besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Toerisme Pajottenland & 

Zennevallei, Grote Marke 1 bus 1, 1500 Halle of via e-mail: 

pajottenlandzennevallei@halle.be 

54 2019_GR_00086 Toerisme Pajottenland & Zennevallei - Voordracht 

van een kandidaat-lid voor de raad van bestuur - 

Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij Toerisme Pajottenland & Zennevallei. 

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur 2019-2024 vraagt Toerisme Pajottenland & 

Zennevallei om een kandidaat-lid voor de raad van bestuur aan te duiden. 

Volgens de statuten is elke gemeentelijke vertegenwoordiger van rechtswege lid van de 

algemene vergadering en van de raad van bestuur. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41 inzake de 

bevoegdheid van de gemeenteraad en op deel 3, titel 3 inzake de intergemeentelijke 

samenwerking. 

De statuten van Toerisme Pajottenland & Zennevallei. 

Regelgeving: bevoegdheid 

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 
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Besluit 

 

Artikel 1 

Bij geheime stemming: 

Als kandidaat-lid voor de raad van bestuur van Toerisme Pajottenland & Zennevallei 

wordt mevrouw Marleen De Kegel, schepen, voorgedragen voor de duur van 6 jaar. 

Stemming op artikel 1 

- 19 stem(men) voor 

- 8 stem(men) tegen 

- 3 onthouding(en) 

Artikel 2 

Het college van burgemeester en schepen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit 

en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Toerisme Pajottenland & 

Zennevallei, Grote Marke 1 bus 1, 1500 Halle of via e-mail: 

pajottenlandzennevallei@halle.be 

55 2019_GR_00087 Toerisme Pajottenland & Zennevallei - Aanduiding 

van een ambtelijk vertegenwoordiger van de 

gemeente voor het toeristisch ambtenarenoverleg 

- Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij Toerisme Pajottenland & Zennevallei. 

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur 2019-2024 vraagt Toerisme Pajottenland & 

Zennevallei om een ambtelijk vertegenwoordiger voor het toeristisch ambtenarenoverleg 

aan te duiden. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

De statuten van Toerisme Pajottenland & Zennevallei. 

Regelgeving: bevoegdheid 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 
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Besluit 

 

Artikel 1 

Bij geheime stemming: 

Als ambtelijk vertegenwoordiger van de gemeente voor het toeristisch  

ambtenarenoverleg van Toerisme Pajottenland & Zennevallei wordt mevrouw Kristien Van 

Hecke, deskundige toerisme en erfgoed, voorgedragen voor de duur van 6 jaar. 

Stemming op artikel 1 

- 22 stem(men) voor 

- 4 stem(men) tegen 

- 4 onthouding(en) 

Artikel 2 

Het college van burgemeester en schepen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit 

en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Toerisme Pajottenland & 

Zennevallei, Grote Marke 1 bus 1, 1500 Halle of via e-mail: 

pajottenlandzennevallei@halle.be 

56 2019_GR_00091 Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting  

- Aanduiding van effectief vertegenwoordiger en 

plaatsvervanger van de gemeente op de algemene 

vergaderingen voor de duur van de legislatuur 

2019-2024 - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting. 

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur 2019-2024 vraagt de Gewestelijke  

Maatschappij voor Volkshuisvesting om voor de duur van de legislatuur 2019-2024 een 

effectief vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden voor de algemene 

vergaderingen. 

De vertegenwoordigers voor een algemene vergadering kunnen worden aangeduid voor 

de volledige duurtijd van de legislatuur 2019-2024. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 41. 

De statuten van de de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting. 

Regelgeving: bevoegdheid 

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur 

Financiële informatie 
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Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 

 

Artikel 1 

Bij geheime stemming: 

Als effectief vertegenwoordiger van de gemeente wordt op de algemene vergaderingen 

van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting mevrouw Veerle Seré, raadslid, 

aangeduid voor de duur van de legislatuur 2019-2024. 

Stemming op artikel 1 

- 17 stem(men) voor 

- 5 stem(men) tegen 

- 7 onthouding(en) 

- 1 blanco stem(men) 

Artikel 2 

Bij geheime stemming: 

Als plaatsvervanger van de gemeente wordt op de algemene vergaderingen van de 

Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting de heer Gust Crabbe, raadslid, 

aangeduid voor de duur van de legislatuur 2019-2024. 

Stemming op artikel 2 

- 17 stem(men) voor 

- 7 stem(men) tegen 

- 5 onthouding(en) 

- 1 blanco stem(men) 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 

besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de Gewestelijke 

Maatschappij voor Volkshuisvesting, Bezemstraat 83 A, 1600 Sint-Pieters-Leeuw of via 

email: info@volkshuisvesting.be 

57 2019_GR_00092 Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting 

- Voordracht van een kandidaat-lid voor de raad 

van bestuur - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting. 

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur 2019-2024 vraagt de Gewestelijke  

Maatschappij voor Volkshuisvesting om een kandidaat-lid voor de raad van bestuur aan 

te duiden. 
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Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41 inzake de 

bevoegdheid van de gemeenteraad en op deel 3, titel 3 inzake de intergemeentelijke 

samenwerking. 

De statuten van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting. 

Regelgeving: bevoegdheid 

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 

 

Artikel 1 

Bij geheime stemming: 

Als kandidaat-lid voor de raad van bestuur van de Gewestelijke Maatschappij voor 

Volkshuisvesting wordt mevrouw Marleen De Kegel, schepen, voorgedragen voor de duur 

van 6 jaar. 

Stemming op artikel 1 

- 17 stem(men) voor 

- 8 stem(men) tegen 

- 5 onthouding(en) 

Artikel 2 

Het college van burgemeester en schepen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit 

en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de Gewestelijke Maatschappij 

voor Volkshuisvesting, Bezemstraat 83 A, 1600 Sint-Pieters-Leeuw of via e-mail:  

info@volkshuisvesting.be 

58 2019_GR_00080 Onderwijsvereniging van steden en gemeenten  

(OVSG) - Aanduiding van effectief 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 

gemeente op de algemene vergaderingen voor de 

duur van de legislatuur 2019-2024 - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij OVSG. 

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur 2019-2024 vraagt OVSG om voor de duur van 

de legislatuur 2019-2024 een effectief vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te 

duiden voor de algemene vergaderingen. 
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De vertegenwoordigers voor een algemene vergadering kunnen worden aangeduid voor 

de volledige duurtijd van de legislatuur 2019-2024. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

De statuten van OVSG. 

Regelgeving: bevoegdheid 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 

 

Artikel 1 

Bij geheime stemming: 

Als effectief vertegenwoordiger van de gemeente wordt op de algemene vergaderingen 

van OVSG mevrouw An Speeckaert, schepen, aangeduid voor de duur van de legislatuur 

2019-2024. 

Stemming op artikel 1 

- 21 stem(men) voor 

- 5 stem(men) tegen 

- 3 onthouding(en) 

- 1 blanco stem(men) 

Artikel 2 

Bij geheime stemming: 

Als plaatsvervanger van de gemeente wordt op de algemene vergaderingen van OVSG 

mevrouw Ann De Ridder, raadslid aangeduid voor de duur van de legislatuur 2019-

2024. 

Stemming op artikel 2 

- 18 stem(men) voor 

- 4 stem(men) tegen 

- 7 onthouding(en) 

- 1 blanco stem(men) 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 

besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan OVSG,  

Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel of via e-mail: info@ovsg.be 
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59 2019_GR_00088 Onderwijsvereniging van steden en gemeenten 

(OVSG) - Voordracht van een kandidaat-lid voor 

de raad van bestuur - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij OVSG. 

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur 2019-2024 vraagt OVSG om een kandidaat-lid 

voor de raad van bestuur aan te duiden. 

OVSG wordt bestuurd door een raad van bestuur van 15 bestuurders. De raad vergadert 

maandelijks. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41 inzake de 

bevoegdheid van de gemeenteraad en op deel 3, titel 3 inzake de intergemeentelijke 

samenwerking. 

De statuten van OVSG. 

Regelgeving: bevoegdheid 

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 

 

Artikel 1 

Bij geheime stemming: 

Als kandidaat-lid voor de raad van bestuur van OVSG wordt mevrouw An Speeckaert, 

schepen, voorgedragen voor de duur van 6 jaar. 

Stemming op artikel 1 

- 20 stem(men) voor 

- 4 stem(men) tegen 

- 4 onthouding(en) 

- 2 blanco stem(men) 

Artikel 2 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 

besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan OVSG,  

Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel of via e-mail: info@ovsg.be 
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60 2019_GR_00077 Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei 

Aanduiding van ambtelijke en een politieke 

vertegenwoordiger van de gemeente op de 

algemene vergaderingen voor de duur van de 

legislatuur 2019-2024 - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. 

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur 2019-2024 vraagt Regionaal Landschap 

Pajottenland & Zennevallei om voor de duur van de legislatuur 2019-2024 een ambtelijke 

en een politieke vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergaderingen. 

De vertegenwoordigers voor een algemene vergadering kunnen worden aangeduid voor 

de volledige duurtijd van de legislatuur 2019-2024. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

De statuten van Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. 

Regelgeving: bevoegdheid 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 

 

Artikel 1 

Bij geheime stemming: 

Als ambtelijke vertegenwoordiger van de gemeente wordt op de algemene vergaderingen 

van Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei de heer Ben Vanhoorenbeek, 

milieuambtenaar, aangeduid voor de duur van de legislatuur 2019-2024. 

Stemming op artikel 1 

- 22 stem(men) voor 

- 4 stem(men) tegen 

- 4 onthouding(en) 
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Artikel 2 

Bij geheime stemming: 

Als politieke vertegenwoordiger van de gemeente wordt op de algemene vergaderingen 

van Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei de heer Bart Keymolen, schepen, 

aangeduid voor de duur van de legislatuur 2019-2024. 

Stemming op artikel 2 

- 18 stem(men) voor 

- 5 stem(men) tegen 

- 6 onthouding(en) 

- 1 blanco stem(men) 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 

besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Regionaal Landschap 

Pajottenland & Zennevallei, Donkerstraat 21, 1750 Gaasbeek of via e-mail: 

alwin@pajotzenne.be 

61 2019_GR_00078 Erkend Regionaal Samenwerkingsverband 

VlaamsBrabant (ERSV) - Aanduiding van effectief 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 

gemeente op de algemene vergaderingen voor de 

duur van de legislatuur 2019-2024 - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij ERSV Vlaams-Brabant. 

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur 2019-2024 vraagt ERSV Vlaams-Brabant om 

voor de duur van de legislatuur 2019-2024 een effectief vertegenwoordiger en een 

plaatsvervanger aan te duiden voor de algemene vergaderingen. 

De vertegenwoordigers voor een algemene vergadering kunnen worden aangeduid voor 

de volledige duurtijd van de legislatuur 2019-2024. 

Het decreet van 29 april 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de 

bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de 

sociaaleconomische raden van de regio en de regionale sociaaleconomische 

overlegcomités. 

ESF-oproep 354 'Versterkt Streekbeleid' gelanceerd op 23 december 2015 en de 

goedkeuring van het project 6347 op 28 juni 2016. 

Toekomstforum Halle-Vilvoorde werkt samen met ERSV Vlaams-Brabant vzw, 

Provincieplein 1, 3010 Leuven, welke optreedt als promotor van dit project. 
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Dit gebeurt onder meer via de Themawerkgroep Werk & Economie binnen het 

Toekomstforum welke vorm geeft aan het actieve partnerschap, bestaande uit 

vertegenwoordigers van deelnemende gemeenten, sociale partners, provincie 

VlaamsBrabant en eventueel toegevoegde deskundigen. 

Het opzet van het ESF-project bestaat uit een geïntegreerd en actiegericht samenwerken 

aan de uitbouw van een versterkt sociaaleconomisch streekbeleid in de regio met als 

grote lijnen: een duurzame economische ontwikkeling, een goedwerkende arbeidsmarkt 

en mobiliteit als conditio sine qua non. 

De medewerkers van ERSV (Regioteam) nemen de inhoudelijke ondersteuning van het 

Toekomstforum en van meerdere werkgroepen op zich. 

De gemeente neemt deel aan het lopende ESF-project 'Versterkt Streekbeleid'. 

Begin 2019 werd er een nieuwe ESF-oproep gelanceerd met als opzet dit versterkt 

streekbeleid via het Toekomstforum Halle-Vilvoorde verder uit te bouwen. 

De aangeduide vertegenwoordiger betoont bijzondere interesse voor streekoverleg en zal 

ook betrokken worden bij de voorbereiding en uitvoeren van het nieuwe ESF-project 

'versterkt streekbeleid'. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

De statuten van ERSV Vlaams-Brabant. 

Regelgeving: bevoegdheid 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 

 

Artikel 1 

Bij geheime stemming: 

Als effectief vertegenwoordiger van de gemeente wordt op de algemene vergaderingen 

van ERSV Vlaams-Brabant mevrouw Veerle Seré, raadslid, aangeduid voor de duur van 

de legislatuur 2019-2024. 

Stemming op artikel 1 

- 17 stem(men) voor 

- 6 stem(men) tegen 

- 7 onthouding(en) 
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Artikel 2 

Bij geheime stemming: 

Als plaatsvervanger van de gemeente wordt op de algemene vergaderingen van ERSV 

Vlaams-Brabant de heer Gust Crabbe, raadslid, aangeduid voor de duur van de 

legislatuur 2019-2024. 

Stemming op artikel 2 

- 17 stem(men) voor 

- 10 stem(men) tegen 

- 3 onthouding(en) 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 

besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan ERSV Vlaams-Brabant, 

Provincieplein 1, 3010 Leuven of via e-mail: cil.cuypers@regioteam.be 

62 2019_GR_00090 Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Zuidkant  - 

Aanduiding van effectief vertegenwoordiger en 

plaatsvervanger van de gemeente op de algemene 

vergaderingen voor de duur van de legislatuur 

2019-2024 - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij SVK Zuidkant. 

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur 2019-2024 vraagt SVK Zuidkant om voor de 

duur van de legislatuur 2019-2024 een effectief vertegenwoordiger en een 

plaatsvervanger aan te duiden voor de algemene vergaderingen. 

De vertegenwoordigers voor een algemene vergadering kunnen worden aangeduid voor 

de volledige duurtijd van de legislatuur 2019-2024. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 41. 

De statuten van SVK Zuidkant en in het bijzonder artikel 12 inzake de samenstelling. 

Regelgeving: bevoegdheid 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 
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Besluit 

 

Artikel 1 

Bij geheime stemming: 

Als effectief vertegenwoordiger van de gemeente wordt op de algemene vergaderingen 

van SVK Zuidkant mevrouw Betty Willems, raadslid, aangeduid voor de duur van de 

legislatuur 2019-2024. 

Stemming op artikel 1 

- 17 stem(men) voor 

- 8 stem(men) tegen 

- 5 onthouding(en) 

Artikel 2 

Bij geheime stemming: 

Als plaatsvervanger van de gemeente wordt op de algemene vergaderingen van SVK 

Zuidkant de heer Brahim Harfaoui, raadslid, aangeduid voor de duur van de legislatuur 

2019-2024. 

Stemming op artikel 2 

- 17 stem(men) voor 

- 8 stem(men) tegen 

- 5 onthouding(en) 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 

besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan SVK Zuidkant, A.  

Demaeghtlaan 30, 1500 Halle of via e-mail: info@svkzuidkant.be 

63 2019_GR_00084 IGS Woonbeleid Zennevallei (Woonwinkel) - 

Aanduiding van effectief vertegenwoordiger en 

plaatsvervanger van de gemeente in het 

beheerscomité - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

Woonbeleid Zennevallei is een intergemeentelijk samenwerkingsverband dat in 2013 van 

start ging tussen de stad Halle, het OCMW Halle, de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en het 

OCMW Sint-Pieters-Leeuw. IGS Woonbeleid Zennevallei is een interlokale vereniging 

zonder rechtspersoonlijkheid en verkrijgt subsidies vanuit Vlaanderen en de provincie 

Vlaams-Brabant. Op 1 januari 2019 zijn tevens de gemeente en het OCMW van Beersel 

toegetreden tot de interlokale vereniging. Hiertoe werd er op 13 juni 2018 een addendum 

aan de oprichtingsakte opgemaakt en ondertekend. 
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De interlokale vereniging word bestuurd door een beheerscomité van politiek 

afgevaardigden uit de deelnemende besturen. Het beheerscomité heeft een algemene 

coördinerende opdracht en legt prioriteiten inzake beleid en werking vast. Zoals bepaald 

in het besluit van de Vlaamse regering van 8 juli 2016 houdende subsidiëring van 

intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid, moet het 

project worden begeleid door een stuurgroep waarin minstens elke deelnemende 

gemeente is vertegenwoordigd door minstens een lid van de gemeenteraad of het college 

van burgmeester en schepenen. De stuurgroep plant de activiteiten van het project. De 

stuurgroep bespreekt daarenboven minstens elk half werkingsjaar de werking tijdens de 

afgelopen periode. 

In de oprichtingsakte van de interlokale vereniging werd bepaald dat de samenstelling 

van de stuurgroep samenvalt met de samenstelling van het beheerscomité van de 

interlokale vereniging (artikel 7). De stuurgroepvergaderingen vallen tevens samen met 

de vergadermomenten van het beheerscomité. 

De subsidieaanvraag voor het werkingsjaar 2019 werd goedgekeurd bij ministerieel 

besluit op 3 oktober 2018. Ten laatste 30 juni 2019 zal er opnieuw een subsidieaanvraag 

worden ingediend voor de periode 2020-2025. Gezien de nieuwe legislatuur moet er per 

deelnemend bestuur een effectief vertegenwoordiger en plaatsvervanger worden 

aangeduid voor het beheerscomité/ stuurgroep. 

Er werd door het beheerscomité in 2018 besloten om ook in de nieuwe legislatuur met 

twee (2) vertegenwoordigers per deelnemende gemeente te werken. Deze afvaardiging is 

van toepassing voor de periode 2019, en bij tijdige en goedgekeurde 

verlengingsaanvraag, voor de periode 2020-2025. 

In de oprichtingsakte wordt dit als volgt omschreven (artikel 7): 

Het beheerscomité bestaat uit één (1) vertegenwoordiger van elk deelnemend bestuur. 

De deelnemende stads/ gemeentebesturen worden in het beheerscomité uitsluitend 

vertegenwoordigd door gemeenteraadsleden, burgemeester of schepenen, daartoe 

aangeduid door de gemeenteraad. Door elke gemeenteraad wordt tevens een 

plaatsvervanger met hetzelfde mandaat afgevaardigd in geval van afwezigheid van de 

effectieve beheerder. De deelnemende OCMW's worden in het beheerscomité uitsluitend 

vertegenwoordigd door leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, leden van het 

vast bureau of voorzitter, daartoe aangeduid door de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Door elke raad voor maatschappelijk welzijn wordt tevens een plaatsvervanger met 

hetzelfde mandaat afgevaardigd in geval van afwezigheid van de effectieve beheerder. 

Het mandaat van een beheerder wordt beëindigd indien de raad die hij vertegenwoordigt, 

zijn mandaat intrekt en in dezelfde raadsvergadering zijn vervanger aanduidt. Alle 

beheerders zijn van rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun openbaar mandaat, 

uitgezonderd in geval van algehele vernieuwing van de raden. Alle mandaten vallen 

samen met de duur van de zittingsperiode (legislatuur). In elk geval worden de 

mandaten in het beheerscomité beëindigt op de eerste vergadering van de gemeenteraad 

of de raad voor maatschappelijk welzijn die volgt na de installatie van de nieuwe 

gemeenteraad/ raad voor maatschappelijk welzijn. 
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Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, deel 3, titel 3, hoofdstuk 2 

inzake samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, in het bijzonder artikel 

395. 

Het besluit van de Vlaamse regering van 8 juli 2016 houdende subsidiëring van 

intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid. 

De gemeenteraadsbeslissing van 31 mei 2018 met de goedkeuring van het 

subsidiedossier van IGS Woonbeleid Zennevallei voor het jaar 2019 en van het 

addendum bij de oprichtingsakte van het IGS houdende de toetreding van de gemeente 

en het OCMW van Beersel. 

De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 mei 2018 met de 

goedkeuring van het subsidiedossier van IGS Woonbeleid Zennevallei voor het jaar 2019 

en van het addendum bij de oprichtingsakte van het IGS houdende de toetreding van de 

gemeente en het OCMW van Beersel. 

Het ministerieel besluit van 3 oktober 2018 houdende de toekenning van een subsidie 

aan het project "Woonbeleid Zennevallei". 

Regelgeving: bevoegdheid 

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 

 

Artikel 1 

Bij geheime stemming. 

Als effectief vertegenwoordiger van de gemeente wordt in het beheerscomité van IGS 

Woonbeleid Zennevallei de heer Paul Defranc, schepen, aangeduid voor de periode 2019, 

en bij tijdige en goedgekeurde verlengingsaanvraag voor de periode 2020-2025. 

Stemming op artikel 1 

- 18 stem(men) voor 

- 5 stem(men) tegen 

- 7 onthouding(en) 

Artikel 2 

Bij geheime stemming. 

Als plaatsvervanger van de gemeente wordt in het beheerscomité van IGS Woonbeleid 

Zennevallei de heer Brahim Harfaoui, raadslid, voor de periode 2019, en bij tijdige en 

goedgekeurde verlengingsaanvraag voor de periode 2020-2025. 
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Stemming op artikel 2 

- 17 stem(men) voor 

- 7 stem(men) tegen 

- 6 onthouding(en) 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 

besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan IGS Woonbeleid 

Zennevallei via e-mail: els.lehouck@woonwinkelzennevallei.be. 

64 2019_GR_00093 Poolstok - Aanduiding van effectief 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 

gemeente op de algemene vergaderingen voor de 

duur van de legislatuur 2019-2024 - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij Poolstok. 

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur 2019-2024 vraagt Poolstok om voor de duur 

van de legislatuur 2019-2024 een effectief vertegenwoordiger en een plaatsvervanger 

aan te duiden voor de algemene vergaderingen. 

De vertegenwoordigers voor een algemene vergadering kunnen worden aangeduid voor 

de volledige duurtijd van de legislatuur 2019-2024. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

De statuten van Poolstok. 

Regelgeving: bevoegdheid 

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 

 

Artikel 1 

Bij geheime stemming: 

Als effectief vertegenwoordiger van de gemeente wordt op de algemene vergaderingen 

van Poolstok de heer Olivier Huygens, raadslid aangeduid voor de duur van de legislatuur 

2019-2024. 
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Stemming op artikel 1 

- 18 stem(men) voor 

- 8 stem(men) tegen 

- 4 onthouding(en) 

Artikel 2 

Bij geheime stemming: 

Als plaatsvervanger van de gemeente wordt op de algemene vergaderingen van 

Poolstok mevrouw Veerle Seré, raadslid, aangeduid voor de duur van de legislatuur 

2019-2024. 

Stemming op artikel 2 

- 18 stem(men) voor 

- 5 stem(men) tegen 

- 7 onthouding(en) 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 

besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Poolstok, tav Jasmina  

Zaboli, Technologielaan 11, 3001 Heverlee of via e-mail: jasmina@poolstok.be 

65 2019_GR_00094 Provinciale woonwagencommissie - Aanduiding 

van een ambtelijk vertegenwoordiger van de 

gemeente op de algemene vergaderingen voor de 

duur van de legislatuur 2019-2024 - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij de Provinciale woonwagencommissie. 

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur 2019-2024 moeten we voor de Provinciale 

woonwagencommissie een ambtelijk vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen 

aanduiden voor de duur van de legislatuur 2019-2024. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

De statuten van de Provinciale woonwagencommissie. 

Regelgeving: bevoegdheid 

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 
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Besluit 

 

Artikel 1 

Bij geheime stemming: 

Als ambtelijk vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergaderingen van 

de Provinciale woonwagencommissie wordt de heer Erik Devillé, diensthoofd welzijn, 

aangeduid voor de duur van de legislatuur 2019-2024. 

Stemming op artikel 1 

- 24 stem(men) voor 

- 3 stem(men) tegen 

- 3 onthouding(en) 

Artikel 2 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 

besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de Provinciale 

woonwagencommissie, Provinciebestuur Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven. 

66 2019_GR_00095 Webra - Aanduiding van effectief 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 

gemeente op de algemene vergaderingen voor de 

duur van de legislatuur 2019-2024 - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij Webra. 

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur 2019-2024 moeten we voor Webra een 

effectief vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen 

aanduiden voor de duur van de legislatuur 2019-2024. 

De vertegenwoordigers voor een algemene vergadering kunnen worden aangeduid voor 

de volledige duurtijd van de legislatuur 2019-2024. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

De statuten van Webra. 

Regelgeving: bevoegdheid 

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 
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Besluit 

 

Artikel 1 

Bij geheime stemming: 

Als effectief vertegenwoordiger van de gemeente wordt op de algemene vergaderingen 

van Webra de heer Jeroen Tiebout, raadslid, aangeduid voor de duur van de legislatuur 

2019-2024. 

Stemming op artikel 1 

- 17 stem(men) voor 

- 7 stem(men) tegen 

- 6 onthouding(en) 

Artikel 2 

Bij geheime stemming: 

Als plaatsvervanger van de gemeente wordt op de algemene vergaderingen van Webra 

mevrouw Betty Willems, raadslid, aangeduid voor de duur van de legislatuur 2019-2024. 

 

Stemming op artikel 2 

- 17 stem(men) voor 

- 5 stem(men) tegen 

- 8 onthouding(en) 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 

besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Webra, 

Brusselsesteenweg 191, 1730 Asse of per e-mail: administratie@webra.be 

67 2019_GR_00096 IGS Tewerkstelling  - Aanduiding van effectief 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 

gemeente op de algemene vergaderingen voor de 

duur van de legislatuur 2019-2024 - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij IGS Tewerkstelling. 

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur 2019-2024 vraagt IGS Tewerkstelling om voor 

de duur van de legislatuur 2019-2024 een effectief vertegenwoordiger en een 

plaatsvervanger aan te duiden voor de algemene vergaderingen. 

De vertegenwoordigers voor een algemene vergadering kunnen worden aangeduid voor 

de volledige duurtijd van de legislatuur 2019-2024. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 41. 
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De statuten van IGS Tewerkstelling. 

Regelgeving: bevoegdheid 

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 

 

Artikel 1 

Bij geheime stemming: 

Als effectief vertegenwoordiger van de gemeente wordt op de algemene vergaderingen 

van IGS Tewerkstelling de heer Paul Defranc, schepen, aangeduid voor de duur van de 

legislatuur 2019-2024. 

Stemming op artikel 1 

- 19 stem(men) voor 

- 5 stem(men) tegen 

- 6 onthouding(en) 

Artikel 2 

Bij geheime stemming: 

Als plaatsvervanger van de gemeente wordt op de algemene vergaderingen van IGS 

Tewerkstelling de heer Brahim Harfaoui, raadslid, aangeduid voor de duur van de 

legislatuur 2019-2024. 

Stemming op artikel 2 

- 18 stem(men) voor 

- 8 stem(men) tegen 

- 4 onthouding(en) 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 

besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan IGS Tewerkstelling, 

Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle. 

68 2019_GR_00097 Dijle- en Zennebekken - Aanduiding van effectief 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 

gemeente op de algemene vergaderingen voor de 

duur van de legislatuur 2019-2024 - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 
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Aanleiding en motivering 

De gemeente is aangesloten bij Dijle- en Zennebekken. 

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur 2019-2024 moeten we voor Dijle- en 

Zennebekken een effectief vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene 

vergaderingen aanduiden voor de duur van de legislatuur 2019-2024. 

De vertegenwoordigers voor een algemene vergadering kunnen worden aangeduid voor 

de volledige duurtijd van de legislatuur 2019-2024. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

De statuten van Dijle- en Zennebekken 

Regelgeving: bevoegdheid 

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur 

Financiële informatie 

 
Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Besluit 

 

Artikel 1 

Bij geheime stemming: 

Als effectief vertegenwoordiger van de gemeente wordt op de algemene vergaderingen 

van Dijle- en Zennebekken de heer Gust Crabbe, raadslid, aangeduid voor de duur van 

de legislatuur 2019-2024. 

Stemming op artikel 1 

- 17 stem(men) voor  

- 9 stem(men) tegen 

- 4 onthouding(en) 

Artikel 2 

Bij geheime stemming: 

Als plaatsvervanger van de gemeente wordt op de algemene vergaderingen van Dijle- en 

Zennebekken de heer Jeroen Tiebout, raadslid, aangeduid voor de duur van de 

legislatuur 2019-2024. 

Stemming op artikel 2 

- 17 stem(men) voor - 6 stem(men) tegen 

- 7 onthouding(en) 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 

besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Dijle- en Zennebekken, 

Diestsepoort 6 bus 73, 3000 Leuven of via e-mail: secretariaat_dijlezenne@vmm.be 

mailto:secretariaat_dijlezenne@vmm.be
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Mobiliteit, Lokale economie, Landbouw & markten  

69 2019_GR_00045 Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 

verwijderen parkeerplaats voor mensen met een 

handicap - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

In de nabijheid van de woning Drogenbosstraat 22 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw werd een 

parkeerplaats voor mensen met een handicap ingericht. Naar aanleiding van het 

overlijden van de aanvrager dienen bij hoogdringendheid maatregelen genomen te 

worden om deze parkeerplaats te verwijderen. 

Voor het nemen van maatregelen tot regeling van niet blijvende of periodieke 

toestanden, zoals het wijzigen van de verkeerssignalisatie, dient het college van 

burgemeester en schepenen een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed te 

keuren. 

Juridische gronden 

Artikel 159, artikel 162 en artikel 190 van de grondwet. 

De nieuwe gemeentewet, in het bijzonder artikel 130bis. 

Decreet van 28 april 1993 houdende de regeling, voor het Vlaams Gewest, van het 

administratief toezicht op de gemeenten. 

Koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie 

over het wegverkeer. 

Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 

het wegverkeer. 

Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de maximum afmetingen en de 

bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald. 

Ministerieel rondschrijven van 14 november 19677 betreffende de aanvullende 

reglementen van de verkeersregels. 

Regelgeving: bevoegdheid 

Artikel 40 §3 van het decreet lokaal bestuur: De gemeenteraad stelt de gemeentelijke 

reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband 

met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, 

kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de 

gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.  

 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 
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Stemming op het agendapunt 

 

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Besluit 

 

Artikel 1 

In de nabijheid van de woning Drogenbosstraat 22 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw wordt de 

parkeerplaats voor een persoon met een handicap verwijderd. 

Artikel 2 

Dit besluit is van kracht vanaf maandag 18 februari 2019. 

Kinderopvang 

70 2019_GR_00033 Principebeslissing vorming onthaalouders 

legislatuur 2019-2024 – Beslissing 

GOEDGEKEURD 

 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

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

Het uitvoeringsbesluit inzake vergunningsvoorwaarden voor de opvang van baby's en 

peuters (BVR 22 november 2013) vermeldt dat de organisator van gezinsopvang (dienst 

voor 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. 

De gemeenteraad keurt het vormingsprogramma van 4 vormingsmomenten per jaar 

goed. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de praktische 

organisatie en de afsluiting van de overeenkomsten met de bevoegde 

vormingsinstanties. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder de artikels 

42 en 43. 

Decreet houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters dd 20 april 

2012. 

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vergunningsvoorwaarden en het 

kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters 

(‘vergunningsbesluit’) dd 22 november 2013. 
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Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidies en de eraan gekoppelde 

voorwaarden voor de realisatie van specifieke dienstverlening door gezinsopvang en 

groepsopvang van baby’s en peuters (‘subsidiebesluit’) dd 22 november 2013. 

Ministerieel besluit tot uitvoering van het subsidiebesluit dd 23 april 2014. 

Regelgeving: bevoegdheid 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Voor 2019 zijn de nodige kredieten voorzien in het budget 2019 

(2019/6133100/5/0945/), actie 2019140448. 

Stemming op het agendapunt 

 

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Besluit 

 

Artikel 1 

De gemeenteraad keurt voor de legislatuur 2019 -2024 een jaarlijkse vormingscyclus 

met minstens 4 vormingsmomenten per jaar goed voor de onthaalouders aangesloten bij 

de gemeentelijke dienst voor onthaalouders. 

Artikel 2 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de praktische organisatie 

en het afsluiten van een overeenkomst met de bevoegde instanties. 

Artikel 3 

De onthaalouders ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van deze 

vormingsmomenten gelijkgesteld aan een dagvergoeding. 

Vlaams beleid en integratie  

71 2019_GR_00102 Samenwerkingsovereenkomst tussen het lokaal 

bestuur en vzw PIN voor een afgestemde 

ketenaanpak naar integratie voor inwoners met 

taal- en integratienoden, vanaf 1/06/2019 - 

Beslissing 

GOEDGEKEURD 

 

Beschrijving 
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Aanleiding en motivering 

Sinds 2008 heeft het OCMW een samenwerking met vzw PIN voor de inzet van  

'toeleiders in de diversiteit' ter ondersteuning van de LOI werking (Lokaal  

OpvangInitiatief voor asielzoekers en vluchtelingen). Sinds 2013 heeft de gemeente een 

samenwerking voor de inzet van toeleiders voor het voeren van onthaalgesprekken met 

nieuwe inwoners. Sinds 2017 werd hiervoor 1 VTE toeleider ingezet. Sinds september 

2018 hebben we ook een 0,60 VTE projectcoördinator ter beschikking voor het voeren 

van integratiegesprekken met oudkomers (inwoners die al langer dan één jaar in de 

gemeente verblijven en nog taal- en integratienoden hebben). 

Om deze drie werkingen te stroomlijnen ligt er nu één geïntegreerde 

samenwerkingsovereenkomst op tafel met 2 luiken: de inzet van 2 VTE toeleiders voor 

onthaaltrajecten met nieuwkomers (nieuwe inwoners die minder dan één jaar in de 

gemeente wonen) en de inzet van 0,60 VTE projectcoördinator voor integratietrajecten 

naar oudkomers. De doelgroep van het OCMW/LOI wordt volledig mee opgenomen in de 

groep nieuwkomers of oudkomers. 

De overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur met een opzegperiode van 6 

maanden. In de overeenkomst staan de afspraken betreffende de werking, opvolging 

coaching en financiering van de inzet van 'toeleiders in diversiteit'. 

Via deze overeenkomst willen we tegemoetkomen aan de nood om inwoners met taal- en 

integratienoden een individuele begeleiding aan te bieden om sneller tot een vlotte 

integratie te komen. 

Juridische gronden 

Integratie en inburgeringsdecreet van 7 juli 2013 

Meerjarenplan 2014-2018 

Sint-Pieters-Leeuw voert een sociaal-maatschappelijk beleid waarbij het welzijn van de 

inwoners centraal staat 

- een onthaaltraject naar nieuwe inwoners uitbouwen 

- een integratiebeleid uitbouwen vanuit een sterke regierol en integrale aanpak 

Bestuursakkoord 2019-2024 

Sint-Pieters-Leeuw - samen werken aan de toekomst 

- de integratie van nieuwe inwoners en anderstaligen volgen we op via een individueel 

begeleidingstraject met aandacht voor het leren van het Nederlands als hefboom tot 

integratie 

Regelgeving: bevoegdheid 

Artikel 40 §2 van het decreet lokaal bestuur: De gemeenteraad bepaalt het beleid van de 

gemeente en kan daarvoor algemene regels vaststellen. 

Artikel 56 §1 van het decreet lokaal bestuur: Het college van burgemeester en 

schepenen bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad voor. Het 

college van burgemeester en schepenen voert de besluiten van de gemeenteraad uit.  
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Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Voor de ter beschikkingstelling van de 2 VTE toeleiders wordt een vaste vergoeding van 

48.952,74 euro per jaar betaald. Dit omvat de coaching, de werkingskosten en de 

overheadkosten. Daarnaast wordt een variabele bijdrage in de loonkost gevraagd van +/- 

18.500 euro per jaar. 

Voor de ter beschikkingstelling van de 0,60 VTE projectcoördinator wordt een vaste 

vergoeding van 41.599,99 euro per jaar gevraagd als tussenkomst in de loonkost, de 

werkingskosten en de overheadkosten. 

De tussenkomst voor de projectcoördinator werd reeds betaald tot en met 31 augustus 

2019 via de middelen voorzien door de vlaamse Overheid voor de opvang en begeleiding 

van asielzoekers. De bijdrage voor de overige 4 maanden en voor de inzet van de 

toeleiders werd voorzien op budgetcode 2019140267/2019/6133100/2/0902. 

Er is een tussenkomst voorzien van Fedasil ten bedrage van 10.500 euro op jaarbasis. 

Stemming op het agendapunt 

 

Goedgekeurd  door de gemeenteraad met 

- 22 stem(men) voor: Nicole Billens; Gunther Coppens; Gust Crabbe; Marleen De Kegel;  

Ann De Ridder; Luc Deconinck; Paul Defranc; Jan Desmeth; Brahim Harfaoui; Olivier  

Huygens; Guy Jonville; Bart Keymolen; Natacha Martel; Raimondo Palermo; Wim  

Peeters; Siebe Ruykens; Veerle Seré; An Speeckaert; Jeroen Steeman; Jeroen Tiebout;  

Aurore Vanden Meersche; Betty Willems 

- 8 stem(men) tegen: Jean Cornand; Kathleen D'Herde; Lydie De Smet; Georgios  

Karamanis; Eddy Longeval; Annie Mathieu; Michel Miedzinski; Godefroid Pirsoul 

Besluit 

 

Artikel 1 

De samenwerkingsovereenkomst tussen PIN vzw en het lokaal bestuur Sint-Pieters-

Leeuw voor een afgestemde ketenaanpak naar integratie voor inwoners met taal- en 

integratienoden wordt goedgekeurd. Deze samenwerkingsovereenkomst neemt aanvang 

op 1/06/2019 voor een periode van 3 jaar, met een opzegperiode van 6 maanden. 

Artikel 2 

De samenwerking en de inzet van de toeleiders en de projectcoördinator wordt 

doorlopend geëvalueerd  en opgevolgd door de integratieambtenaar en de stuurgroep. 

De integratieambtenaar koppelt 6-maandelijks terug naar het college van burgemeester 

en schepenen. 

Artikel 3 

De financiële bijdrage wordt uitbetaald aan PIN vzw via 4 kwartaalfacturen. De bijdrage 

vervat een bijdrage voor loonkost, werkingsmiddelen, overheadkosten en 

omkaderingskosten voor de 2 VTE toeleiders en 0,60 VTE projectcoördinator. 
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Bijlagen 

 

 2019_Sint-Pieters-Leeuw_SWO project 'een afgestemde ketenaanpak naar 

integratie voor inwoners met taal- en integratienoden'.docx  
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Samenwerkingsovereenkomst tussen PIN vzw en de 

gemeente  

Sint-Pieters-Leeuw voor de organisatie van het project “ een 

afgestemde ketenaanpak naar integratie voor inwoners met 

taal- en integratienoden” 

Tussen: 

  

De opdrachtgever, 

Het Gemeentebestuur van Sint-Pieters-leeuw  vertegenwoordigd door:   

Luc Deconinck, burgemeester en Walter Vastiau, algemeen directeur 

Enerzijds 

  

En de opdrachtnemer, 

  

PIN vzw - partners en integratie vzw, vertegenwoordigd door 

Moustapha Akkouh, voorzitter en Pascal Devillé, secretaris 

  

Anderzijds 

Wordt overeengekomen wat volgt: 

Artikel 1. Voorwerp van de overeenkomst 

§1. Deze overeenkomst heeft als doel het uitvoeren van het project ‘een afgestemde 

ketenaanpak naar integratie voor inwoners met taal- en integratienoden’. 

Dit project bestaat uit twee deelprojecten, elk gericht naar twee specifieke doelgroepen 

van het lokaal integratiebeleid die elk een specifieke aanpak vragen. 

1. Een afgestemde ketenaanpak naar integratie voor nieuwkomers. Dit deelproject 

richt zich naar nieuwe inwoners met taal- en integratienoden die minder dan één 

jaar in de gemeente wonen. 

2. Een afgestemde ketenaanpak naar integratie voor oudkomers. Dit deelproject 

richt zich naar inwoners met taal- en integratienoden die langer dan één jaar in de 

gemeente wonen. 

§2. Alle inhoudelijke keuzes binnen het project worden gemaakt door het lokaal bestuur 

vanuit haar regierol inzake het lokaal integratiebeleid, zoals decretaal vastgelegd.  
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§3. Elke concretisering van de operationele doelstellingen binnen deze overeenkomst die 

nodig is voor een effectieve projectuitvoering zal gebeuren in onderlinge 

overeenstemming tussen PIN vzw en het lokaal bestuur in de vorm van een 

afsprakennota. 

Artikel 2. Een afgestemde ketenaanpak naar integratie voor nieuwkomers 

§1. Het deelproject een afgestemde ketenaanpak naar integratie voor nieuwkomers heeft 

als doel: 

1. Detecteren van nieuwkomers met taal- en integratienoden. 

2. Voeren van lokale onthaalgesprekken.  

3. Opvolgen van de onthaalgesprekken met toeleiding naar diensten en 

voorzieningen. 

§2. De doelstellingen van het deelproject worden als volgt geoperationaliseerd: 

1. Detecteren van nieuwkomers met taal- en integratienoden: 

- het lokaal bestuur verzamelt contactgegevens van nieuwkomers of brengt 

ze in contact met de toeleider 

- de toeleider neemt proactief contact op met alle nieuwkomers en maakt 

een afspraak voor een lokaal onthaalgesprek 

- de toeleider geeft informatie aan het lokaal bestuur over welke 

nieuwkomers al dan niet ingegaan zijn op het aanbod van een lokaal 

onthaalgesprek 

- het lokaal bestuur gebruikt gerichte wervingsstrategieën om het 

nietbereikte deel van de nieuwkomers alsnog uit te nodigen voor een 

onthaalgesprek 

2. Voeren van lokale onthaalgesprekken: 

- het lokaal bestuur bepaalt een objectieve parameters die relevant zijn in 

kader van het lokaal onthaal- en integratiebeleid van nieuwkomers. De 

toeleider meet deze parameters in elk onthaalgesprek - de zogenaamde 

monitoring 

- de toeleider bespreekt de verwachtingen van het lokaal bestuur t.o.v. de 

nieuwkomer inzake taal en integratie en motiveert de nieuwkomer om 

stappen te zetten 

- de toeleider informeert en sensibiliseert nieuwkomers over thema’s vervat 

in het onthaal van nieuwe inwoners (wonen, werken, onderwijs, welzijn, 

vrije tijd en/of samenleven) 

- de toeleider brengt de taal- en integratienoden van de nieuwkomer in kaart 

- de toeleider verwijst de nieuwkomer door naar het aanbod van diensten en 

voorzieningen in functie van de taal- en integratienoden en de 

verwachtingen van het lokaal bestuur inzake taal en integratie 

3. Opvolgen van onthaalgesprekken met toeleiding naar diensten en voorzieningen 

- informeren, ondersteunen en begeleiden (toeleiden) van de nieuwkomer tot de 

brug met de diensten en voorzieningen is gemaakt en/of de nieuwkomer verder 

wordt opgevolgd als volgende schakel in de ketenaanpak 
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- ondersteunen van de diensten en voorzieningen actief als volgende schakel in de 

ketenaanpak om de nieuwkomer verder toe te leiden naar het aanbod van 

diensten en voorzieningen 

§3. Het deelproject een afgestemde ketenaanpak naar integratie voor nieuwkomers 

wordt uitgevoerd met de methodiek ‘Toeleiders in de Diversiteit’. Toeleiders zijn 

ervaringsdeskundigen in de migratie die in het kader van sociale economie worden 

tewerkgesteld bij PIN vzw. Toeleiders worden ingezet om contacten te leggen met de 

doelgroep, hen te sensibiliseren en motiveren, basisinformatie te geven en hen waar 

nodig toe te leiden naar diensten en voorzieningen. 

Om aan de doelstellingen inzake sociale economie en toeleiding naar het NEC tegemoet 

te komen, combineert PIN vzw de concrete opdracht van de toeleiders in het project met 

een doorgedreven coaching en begeleiding. 

Deze coaching en begeleiding bestaat uit: 

- Opleidingspakket ‘toeleiding en het voeren van lokale onthaalgesprekken’. In deze 

basisopleiding (min. 60 uur) wordt de toeleider o.a. opgeleid in (digitale) 

communicatievaardigheden, basisprincipes rond werken in sociale hulp- en 

dienstverlening, deontologie en professionele houding in het kader van de 

opdracht.  

- Een driemaandelijkse thematische vormingsdag voor alle toeleiders om 

basisprincipes op te frissen en bepaalde thema’s uit te diepen. 

- Een externe opleiding  functie van het tewerkstellingstraject. Bij toeleiders binnen 

die tewerkgesteld worden in art. 60§7- statuut kan dergelijke opleiding verplicht 

zijn. 

- Persoonlijke coaching. Deze coach staat de toeleider bij in elk aspect van zijn/haar 

tewerkstelling in functie van doorstroom naar het normaal economisch circuit. Via 

coachingsgesprekken, permanente hulplijn en coaching op de werkvloer wordt de 

toeleider bijgestaan bij inhoudelijke vragen en het verwerven van de juiste 

attitudes. Daarnaast werkt de coach aan de persoonlijke ontwikkeling van de 

toeleider en is hij een klankbord voor vragen en zorgen. 

- Evaluatie- en functioneringsgesprekken om de groei van de toeleider in zijn/haar 

tewerkstellingstraject op te volgen. Voor de toeleiders binnen LDE krijgt dit 

gestalte binnen een persoonlijk ontwikkelingsplan. 

- Een tweewekelijkse intervisie voor toeleiders. Dit is een inhoudelijke uitwisseling 

onder toeleiders rond moeilijke dossiers (case bespreking), maar er is ook ruimte 

voor bijkomende vorming. 

- Een tweewekelijkse teamvergadering met de toeleiders. Enerzijds is dit een 

overleg over de interne werking van PIN, anderzijds worden hier praktische 

werkafspraken gemaakt. 

Artikel 3. Een afgestemde ketenaanpak naar integratie voor oudkomers 

§1. Het deelproject een afgestemde ketenaanpak naar integratie voor oudkomers heeft 

als doel: 

1. Detecteren van oudkomers met taal- en integratienoden. 

2. Voeren van lokale integratiegesprekken met als resultaat een persoonlijk 

ontwikkelingsplan. 
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3. Opvolgen van de te behalen mijlpalen in het persoonlijk ontwikkelingsplan met 

toeleiding naar diensten en voorzieningen. 

§2. De doelstellingen van het deelproject worden als volgt geoperationaliseerd: 

1. Detecteren van inwoners met taal- en integratienoden: 

- het lokaal bestuur bepaalt de welzijnspartners die instaan voor het 

detecteren van de taal- en integratienoden (bvb. Huis van het Kind, Kind & 

Gezin, kinderopvanginitiatief, scholen) 

- het lokaal bestuur bepaalt de criteria om oudkomers met  taal- en 

integratienoden te detecteren 

- het lokaal bestuur en de projectmedewerker van PIN creëren draagvlak bij 

de welzijnspartners 

- het lokaal bestuur en de projectmedewerker van PIN maken afspraken met 

de welzijnspartners over de doorverwijzing van oudkomers met taal en 

integratienoden 

- de projectmedewerker ondersteunt de welzijnspartners bij de detectie en 

doorverwijzing 

2. Voeren van lokale integratiegesprekken met als resultaat een persoonlijk 

ontwikkelingsplan in functie van de taal- en integratienoden van de oudkomer 

- de projectmedewerker hertaalt de methodiek lokale onthaalgesprekken 

met nieuwe nieuwkomers naar een methodiek lokale integratiegesprekken 

met oudkomers 

- in een lokaal integratiegesprek wordt enerzijds informatie gebracht die een 

oudkomer moet krijgen in de context van de dienstverlening van de 

welzijnspartner en anderzijds de taal- en integratienoden van de oudkomer 

in kaart gebracht 

- vanuit het lokaal integratiegesprek wordt een persoonlijk ontwikkelingsplan 

opgesteld dat zowel de concrete verwachtingen inzake integratie en de 

dienstverlening van de welzijnspartner als de bredere taal- en 

integratienoden omvat 

- het persoonlijk ontwikkelingsplan wordt opgebouwd aan de hand van 

verschillende mijlpalen volgens prioriteit. 

3. Opvolgen van de te behalen mijlpalen in het persoonlijk ontwikkelingsplan met 

toeleiding naar diensten en voorzieningen 

- de projectmedewerker volgt het halen van de mijlpalen in het persoonlijk 

ontwikkelingsplan op  

- de projectmedewerker staat in voor toeleiding naar de diensten en 

voorzieningen in functie van het persoonlijk ontwikkelingsplan en in functie 

van bijkomende vragen rond brede taal- en integratienoden 

- inwoners kunnen geen beroep meer doen op de dienstverlening van de 

projectmedewerker als een inwoner het persoonlijk ontwikkelingsplan heeft 

afgerond of als een inwoner het ontwikkelingsplan vroegtijdig heeft 

stopgezet 
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Artikel 4. Een afgestemde ketenaanpak naar integratie 

Binnen het kader van deze regierol werkt het lokaal bestuur een afgestemde 

ketenaanpak naar integratie voor inwoners met taal- en integratienoden uit. 

1. PIN vzw verzamelt signalen uit de lokale onthaal- en integratiegesprekken over de 

taal- en integratienoden van de inwoners en over werking van diensten en 

voorzieningen met betrekking tot het integratieproces van deze inwoners. 

2. Het lokaal bestuur maakt afspraken met diensten en voorzieningen over 

doorverwijzen van inwoners met taal- en integratienoden. Waar nodig worden 

deze geformaliseerd in een afsprakennota tussen het lokaal bestuur, PIN vzw en  

de eventuele derde partner. Een afsprakennota omvat zowel praktische 

werkafspraken als wederzijdse engagementen.  

3. Het lokaal bestuur werkt samen met de diensten en voorzieningen voor het 

vergroten van de toegankelijkheid van hun aanbod 

4. Het lokaal bestuur brengt de lacunes in het aanbod van diensten en voorzieningen 

naar taal- en integratienoden van inwoners in kaart en probeert een aanvullend 

aanbod te realiseren. 

  

Artikel 5. Opdracht PIN vzw 

§1. Binnen het deelproject een afgestemde ketenaanpak naar integratie voor 

nieuwkomers zoals omschreven in art. 2 wordt aan PIN vzw de volgende opdrachten 

gegeven. 

1. Het rekruteren en ter beschikking stellen van 1 VTE toeleider binnen TWE voor de 

projectuitvoering zoals omschreven in art. 2. 

- 1 VTE toeleider binnen TWE is minimaal 3,5 dagen per week inzetbaar in 

het project, uitgezonderd bij ziekte of verlof.  

Maximaal 1 dag per week kan besteed worden aan externe opleiding. Een 

halve dag per week is er teamvergadering, vorming of intervisie. 

- Het lokaal bestuur wendt haar regierol inzake sociale economie aan om de 

rekrutering van een toeleider binnen TWE te faciliteren.  

2. Het rekruteren en ter beschikking stellen van 1 VTE toeleider binnen LDE voor de 

projectuitvoering zoals omschreven in art. 2.  

- 1 VTE toeleider binnen LDE is minimaal 4 dagen per week inzetbaar in het 

project, uitgezonderd bij ziekte of verlof. 

Maximaal een halve dag per week kan besteed worden aan externe 

opleiding. Een halve dag per week is er teamvergadering, vorming of 

intervisie. 

- Het lokaal bestuur wendt haar regierol inzake sociale economie aan om de 

rekrutering en tewerkstelling van een toeleider binnen LDE te faciliteren. 

3. Het coachen en begeleiden van ervaringsdeskundigen in de migratie binnen de 

methodiek ‘Toeleiders in de Diversiteit’ zoals omschreven in art. 2 §3. 

§2. Binnen het deelproject een afgestemde ketenaanpak naar integratie voor oudkomers 

zoals omschreven in art. 3 wordt aan PIN vzw de volgende opdrachten gegeven. 
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1. Het rekruteren en ter beschikking stellen van een projectmedewerker (⅗ VTE, 

Bniveau) voor de projectuitvoering zoals omschreven in art. 3. 

2. Het omkaderen, begeleiden en methodisch ondersteunen van de 

projectmedewerker, in samenwerking met de integratieambtenaar. 

§3. Voor beide deelprojecten wordt aan PIN vzw de opdracht gegeven voor het uitwerken 

van een registratiesysteem met effectmeting van de gevoerde lokale onthaal- en 

integratiegesprekken.  

Artikel 6. Periode van de overeenkomst 

De activiteiten in het kader van deze overeenkomst nemen een aanvang op 01/04/2019 

voor een periode van drie jaar.  

Artikel 7. Beëindigen van de overeenkomst 

Deze overeenkomst kan zowel door de opdrachtnemer als door de opdrachtgever worden 

beëindigd indien niet voldaan wordt aan de bepalingen in de overeenkomst. De 

opdrachtnemer of opdrachtgever brengt de andere partij per brief op de hoogte. Vanaf 

datum van schrijven van de brief loopt een opzegperiode van zes maanden vooraleer de 

overeenkomst wordt beëindigd. 

Artikel 8. Evaluatie 

De uitvoering van het project ‘een afgestemde ketenaanpak naar integratie voor 

inwoners met taal- en integratienoden’ wordt twee keer per werkjaar geëvalueerd door 

de opdrachtnemer en de opdrachtgever. Een werkjaar loopt van 1 januari tot 31 

december.  

1. Een tussentijdse evaluatie na 30 juni die betrekking heeft op de projectuitvoering 

in de eerste helft van het werkjaar 

2. Een eindevaluatie na 31 december die betrekking heeft op de projectuitvoering in 

het volledige werkjaar. 

Artikel 9. Financiering 

§1. Voor de uitvoering van de opdracht omschreven in artikel 5 §1 wordt door de 

opdrachtnemer per werkjaar een vergoeding aangerekend aan de opdrachtgever: 

1. Een vaste vergoeding voor de projectuitvoering van 48.952,74 euro per werkjaar. 

Deze vergoeding omvat de coaching van de toeleiders, werkingskosten verbonden 

aan de opdracht (telefonie, ICT, vervoer, …) en overheadkosten. 

2. Een variabele vergoeding die de loonkost van de toeleiders dekt. 

§2. Voor de uitvoering van de opdracht omschreven in art. 5 §2 wordt door de 

opdrachtnemer een vaste vergoeding van 41.599,99 euro per werkjaar aangerekend aan 

de opdrachtgever.  

Deze vergoeding omvat de loonkost van de projectmedewerker, werkingskosten 

verbonden aan de opdracht (telefonie, ICT, vervoer, …) en overheadkosten.  
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§3. De opdrachtnemer maakt per kwartaal (na 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 

december) een factuur voor de uitvoering van de opdrachten zoals beschreven in §1 en 

§2. 

§4. De vergoedingen in §1 en §2 worden aangepast in functie van de indexering van de 

lonen. 

Artikel 10. Wijzigingen aan overeenkomst 

Deze overeenkomst kan aangevuld of gewijzigd worden door middel van een addendum 

bij de overeenkomst dat aanvaard werd door de opdrachtgever en de opdrachtnemer. 

Opgemaakt in tweevoud te Sint-Pieters-Leeuw op 1/03/2019 

Voor de opdrachtgever, 

Luc Deconinck,   Walter Vastiau 

burgemeester   algemeen directeur 

Voor de opdrachtnemer, 

Pascal Devillé,                                                         Moustapha Akkouh, 

secretaris                                                                       voorzitter                                    

Financiën 

72 2019_GR_00099 Vervanging financieel directeur bij afwezigheid of 

verhindering - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De financieel directeur is verplicht in dienst van de gemeente. Volgens een advies van 

ABB (en VVSG) moet ook de plaatsvervangend financieel directeur een personeelslid van 

de gemeente zijn. 

Door de organisatiestructuur en de invulling van de personeelsformatie van de financiële 

dienst, is het aangewezen en noodzakelijk de vervanging van de financieel directeur bij 

afwezigheid of verhindering te regelen. 

Van deze beslissing zullen alle betrokken medewerkers op de hoogte worden gebracht. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 166. 

Regelgeving: bevoegdheid 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 
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Stemming op het agendapunt 

 

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Besluit 

 

Artikel 1 

Bij afwezigheid wegens ziekte of verlof van mevrouw Van Driessche  Cindy - financieel 

directeur, wordt mevrouw Corvers Pascale, aangesteld als waarnemend financieel 

directeur. 

Artikel 2 

Bij gelijktijdige afwezigheid wegens ziekte of verlof van mevrouw Van Driessche Cindy - 

financieel directeur, en mevrouw Corvers Pascale, wordt Smets Sigrid, aangesteld als 

waarnemend financieel directeur. 

Secretariaat 

73 2019_GR_00100 Toegevoegd punt gemeenteraad 28 februari 2019. 

Toetreding tot de statiegeldalliantie - Beslissing 

AFGEKEURD 

 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

De heer Jeroen Steeman (Groen) vraagt aan de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw 

om te beslissen over de toetreding tot de statiegeldalliantie. 

Zwerfvuil is een probleem dat bij veel Vlamingen leeft. Niet voor niets staat in het nieuwe 

bestuursakkoord dat burgemeester en schepenen de strijd tegen zwerfvuil willen 

opdrijven. 

De afgelopen jaren is er in de samenleving steeds meer steun voor het invoeren van 

statiegeld op blikjes en flessen in de strijd tegen zwerfvuil. Uit een enquête van Test 

Aankoop bleek dat 88 procent van de respondenten bereid is om gebruikte 

drankverpakkingen terug te brengen naar inzamelpunten. 

Recycling Netwerk lanceerde de Statiegeldalliantie om de steun onder Vlamingen in beeld 

te brengen: Inmiddels sloot meer dan de helft van de Vlaamse gemeenten zich aan bij dit 

initiatief. 

Een groot deel van het zwerfvuil bestaat uit blikjes en plastic flessen. Het opruimen 

daarvan is een grote kostenpost voor gemeenten, die opgebracht moet worden door de 

belastingbetalers. In Vlaanderen gaat er elk jaar meer dan 100 miljoen euro naar 

zwerfvuil. In landen waar statiegeld op blikjes en flesjes al werd ingevoerd, zien we 

recyclagecijfers van meer dan negentig procent. 
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De invoering van statiegeld is tevens een eerste stap naar een circulaire economie, waar 

afval de grondstof wordt voor nieuwe producten. Zo wordt ook de uitstoot van CO2 

verder teruggebracht. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 21. 

Regelgeving: bevoegdheid 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Stemming op het agendapunt 

 

Afgekeurd  door de gemeenteraad met 

- 11 stem(men) voor: Jean Cornand; Lydie De Smet; Guy Jonville; Georgios Karamanis;  

Eddy Longeval; Natacha Martel; Annie Mathieu; Michel Miedzinski; Raimondo Palermo; 

Godefroid Pirsoul; Jeroen Steeman 

- 17 stem(men) tegen: Nicole Billens; Gunther Coppens; Gust Crabbe; Marleen De Kegel;  

Ann De Ridder; Luc Deconinck; Paul Defranc; Jan Desmeth; Brahim Harfaoui; Olivier  

Huygens; Bart Keymolen; Wim Peeters; Siebe Ruykens; Veerle Seré; An Speeckaert;  

Jeroen Tiebout; Betty Willems 

- 2 onthouding(en): Kathleen D'Herde; Aurore Vanden Meersche 

Besluit 

 

Artikel 1 

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw sluit zich aan bij de statiegeldalliantie. 

HD 1 2019_GR_00104 Bijkomend punt gemeenteraad 28 februari 2019.   

Promotie en gebruik van de 'European Disability  

Card' door de gemeente Sint-Pieters-Leeuw - 

Standpunt 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 
Aanleiding en motivering 

De heer Eddy Longeval (VLAAMS BELANG) vraagt aan de gemeenteraad van Sint-

PietersLeeuw om zich aan te sluiten bij het initiatief van de European Disability Card, 

zodat ons lokaal beleid toegankelijke wordt voor burgers met een beperking. 

In het verleden stonden personen met een beperking soms in de kou wanneer zij bij 

aanbieders van cultuur, sport en vrijetijd hun handicap niet op papier konden ‘bewijzen’. 
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Hierdoor liepen personen met een beperking – onterecht – toegangskortingen en andere 

voordelen mis. 

Om komaf te maken met deze pijnlijke situaties, heeft voormalig staatsstecretaris voor 

Personen met een beperking een kaart voorgesteld, waardoor personen met een 

beperking voortaan eenvoudig en zonder discussie kunnen aantonen dat ze recht hebben 

op bepaalde voordelen. 

Het gebruik van de European Disability Card biedt onze burgers met een beperking 

verschillende voordelen: 

• Er is eindelijk een duidelijke, uniform en afdwingbaar ‘bewijs van handicap’. Zeker 

voor bepaalde groepen met een moeilijk visueel waarneembare beperking is deze 

kaart een meer dan welgekomen hulp. Denk bijvoorbeeld aan slechtzienden, 

doven of personen met autisme. 

• Er wordt geen inbreuk gepleegd op de privacy. In het verleden was dit wel het 

geval: medische bewijsstukken vermelden net wel de beperking. 

• Het is een Europees initiatief, waardoor de dezelfde kaart ook geldig is in 

ondertussen 7 andere landen. 

• De kaart is een stimulans voor organisaties en ondernemingen om, waar nodig, 

voordelen toe te kennen aan personen met een beperking. 

• Sint-Pieters-Leeuw laten aansluiten bij het initiatief van de European Disability 

Card draagt bij aan een inclusiever beleid. 

De heer Eddy Longeval, VLAAMS BELANG, heeft een voorstel ingediend luidend als volgt: 

"Artikel 1: De gemeenteraad keurt het gebruik en de promotie van de European Disability 

Card goed.' 

"Artikel 2: Sint-Pieters-Leeuw aanvaardt de European Disability Card binnen de eigen 

gemeentelijke diensten. De kaarthouders krijgen hierdoor bijhorende erkenning en 

mogelijke voordelen." 

"Artikel 3: Sint-Pieters-Leeuw stimuleert en promoot bij lokale ondernemingen de 

toekenning van de mogelijke voordelen voor kaarthouders van de European Disability 

Card." 

De heer Jeroen Tiebout, N-VA, en de heer Wim Peeters, CD&V, dienen een amendement 

in luidend als volgt: "De tekst van artikel 1 vervangen door: De gemeenteraad staat 

positief tegenover de invoering van de European Disability Card en vraagt het college van 

burgemeester en schepenen de gevolgen van de invoering ervan te onderzoeken, meer 

bepaald de eventuele financiële en operationele gevolgen (bvb aanpassing van bestaande 

reglementen) en op basis van dit onderzoek een visie ter beslissing voor te leggen aan de 

gemeenteraad tegen eind 2019." De tekst van artikel 2 en 3 schrappen. 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 21. 

Regelgeving: bevoegdheid 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten 
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Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

Stemming op het agendapunt 

 

Stemming over het amendement: 

Met 29 stemmen voor (Jean Cornand, Annie Mathieu, Kathleen D'Herde, Wim Peeters,  

Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Michel Miedzinski, Guy Jonville, Luc Deconinck, Jan  

Desmeth, Bart Keymolen, Gunther Coppens, Marleen De Kegel, Nicole Billens, Gust  

Crabbe, Raimondo Palermo, Godefroid Pirsoul, Ann De Ridder, Paul Defranc, Brahim  

Harfaoui, An Speeckaert, Olivier Huygens, Natacha Martel, Veerle Seré, Jeroen Tiehout, 

Betty Willems, Jeroen Steeman, Aurore Vanden Meersche, Siebe Ruykens) en 1 stem 

tegen (Eddy Longeval) 

Besluit 

 

Artikel 1 

De gemeenteraad staat positief tegenover de invoering van de European Disability Card 

en vraagt het college van burgemeester en schepenen de gevolgen van de invoering 

ervan te onderzoeken, meer bepaald de eventuele financiële en operationele gevolgen 

(bvb aanpassing van bestaande reglementen) en op basis van dit onderzoek een visie ter 

beslissing voor te leggen aan de gemeenteraad tegen eind 2019. 

 

 

28 februari 2019 21:14 - Lydie De Smet verlaat de zitting 

28 februari 2019 21:15 - Lydie De Smet betreedt de zitting 

28 februari 2019 21:15 - De voorzitter sluit de zitting 

 

 

 

 

Algemeen directeur       Voorzitter 

Walter Vastiau       Siebe Ruykens 

 


