STAD ZOUTLEEUW

Zoutleeuw, 8 december 2012
Mevrouw, Mijnheer,
U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal
uitgenodigd tot het bijwonen der vergadering die ten stadhuize zal doorgaan op
18 december 2012 om 20u.
OPENBARE VERGADERING

SECRETARIAAT
1
Verslag vorige vergadering
Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.

EREDIENSTEN
Kerkfabriek St.-Bartholomeus Halle-Booienhoven: 2de budgetwijziging
2012 + geactualiseerd MJP 2008 - 2013
Toelichtende nota:
De gemeenteraad heeft in zitting van 25/09/2012 verzocht aan de kerkfabriek om
de gemeentelijke investeringstoelage voor de dakwerken aan de kerk aan te passen
tot 168.639 EUR.
In deze 2de budgetwijziging 2012 wordt ingevolge hogergenoemde
gemeenteraadsbeslissing de gemeentelijke investeringstoelage ten bedrage van
179.735,13 EUR verminderd met 11.096,13 EUR.
De gemeentelijke exploitatietoelage ten bedrage van 18.292 EUR blijft
ongewijzigd.
De gemeentelijke toelage in de 2de budgetwijziging 2012 past binnen de grenzen
van de toelage die werd opgenomen in het goedgekeurde MJP 2008-2013 en het
bijgevoegde geactualiseerd MJP.
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Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor akte te nemen van de 2de budgetwijziging 2012 en het
geactualiseerd MJP 2008-2013.

IGS – INTERCOMMUNALES - VERENIGINGEN
3

Mededeling van de verslagen van de raden en overlegstructuren in
toepassing van artikel 200 § 3 van het gemeentedecreet
EcoWerf
: raad van bestuur
19/09/2012
Riobra
: directiecomité
17/09/2012
: directiecomité
08/10/2012
: directiecomité
12/11/2012
: raad van bestuur
24/09/2012
: raad van bestuur
22/10/2012
Seniorenraad
: vergadering
04/10/2012
Interleuven
: raad van bestuur
07/11/2012

FINANCIËLE ZAKEN
4
Vaststellen van gemeentelijke dotatie 2013 aan politiezone LAN
Toelichtende nota:
Het aandeel van de stad Zoutleeuw in het tekort op de politiebegroting werd
vastgesteld op 27,27 %.
Tussen de stad Zoutleeuw en de politiezone LAN is overeengekomen dat de dotatie
2013 voor de stad Zoutleeuw aan de politiezone LAN 788.342 EUR bedraagt.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om akkoord te gaan om de gemeentelijke dotatie 2013 voor
de stad Zoutleeuw ten bedrage van 788.342 EUR vast te stellen.
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5
Toelage 2012 aan culturele verenigingen
Toelichtende nota:
Voor 2012 is er een toelagebedrag van 7.932,78 EUR te verdelen onder de
culturele verenigingen die aangesloten zijn bij de culturele raad. De verdeling
gebeurt overeenkomstig het subsidiereglement.
Aan elke culturele vereniging worden punten toegekend op basis van de activiteiten
die ze organiseren tijdens het werkjaar. Het totaal van deze punten per vereniging
wordt vermenigvuldigd met de waarde van 1 punt. Deze waarde wordt bekomen
door het totaalbedrag van de toelage – verminderd met het totaal van de forfaits –
te delen door het totaal aantal punten van alle culturele verenigingen.
Dit geeft volgend resultaat:
Rode Kruis Vlaanderen afdeling Zoutleeuw-Linter:
50,00 EUR
Ridders van de Groene Rat:
50,00 EUR
St.-Sebastiaansgilde Zoutleeuw:
50,00 EUR
Actief Budingen:
204,47 EUR
Confrerie Sint-Leonardus:
56,90 EUR
De Houtsnijkunst:
222,40 EUR
Gezinsbond Zoutleeuw:
263,78 EUR
KAV Booienhoven (Femma):
218,26 EUR
KAV Halle-Booienhoven (Femma):
244,47 EUR
Katholieke vereniging voor gehandicapten:
139,47 EUR
KVLV Budingen:
168,61 EUR
KVLV Zoutleeuw:
360,32 EUR
K.W.B. Zoutleeuw:
364,46 EUR
Kapellenhof:
601,68 EUR
Kapellenkoor O.L.V. Ossenweg:
266,53 EUR
Katholieke Kring:
139,65 EUR
’t Kliekske:
249,98 EUR
Kunstkring Zoutleeuw:
84,48 EUR
Oudercomité Budingen:
56,90 EUR
Postzegelclub Zoutleeuw:
118,96 EUR
Pro Arte Lewa:
87,24 EUR
Ridder van de Wijer Toneel Budingen:
441,69 EUR
Ridder van de Wijer Zangkoor Budingen:
423,76 EUR
Stak-Het-Oep:
270,67 EUR
Toneel De Gezellen van Vliebergh:
643,06 EUR
PASAR – Vakantiegenoegens:
153,44 EUR
Vrienden van Zoutleeuw:
92,76 EUR
Zangkoor St.-Cecilia Dormaal:
208,61 EUR
Zangkoor St.-Bartholomeus Halle-Booienhoven:
284,46 EUR
Zangkoor St.-Leonardus:
491,34EUR
Ziekenzorg Budingen:
215,50 EUR
Ziekenzorg Halle-Booienhoven:
160,34 EUR
Ziekenzorg Zoutleeuw:
277,57 EUR
Sterrenwacht Altair:
214,12 EUR
Fotoclub Lewa Obscura:
56,90 EUR
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om akkoord te gaan met de verdeling van het het
toelagebedrag van 7.932,78 EUR voor 2012 zoals voorgesteld.
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Toelagereglement straatfeesten
Toelichtende nota:
De gemeenteraad heeft in zitting van 22/01/2002 het toelagereglement straatfeesten
goedgekeurd.
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Er werd een toelage van maximum 124 EUR verleend voor activiteiten die de
sociale contacten tussen de bewoners van een wijk, straat, een duidelijk afgebakend
gedeelte ervan of een plein te bevorderen. Hiervoor kan slechts één maal per jaar
een toelage bekomen worden.
Vanaf 01/01/2013 is een totaal budget van 1.500 EUR voorzien. Indien de
aanvragen het voorziene budget van 1.500 EUR overschrijden, gebeurt de
verdeling ervan evenredig met het aantal aanvragen. Er wordt maximum 100 EUR
toelage verleend per activiteit.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om het toelagebedrag vast te stellen op maximum 100 EUR
en indien de aanvragen het voorziene budget overschrijden de verdeling evenredig
te doen met het aantal aanvragen.
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Belastingreglement op inname openbaar domein
Toelichtende nota:
In het verleden werden er door de gemeenteraad verschillende beslissingen
genomen betreffende het heffen van belastingen op gebruik openbaar domein.
Aangezien de geldigheidsduur van deze belastingreglementen verstrijkt op
31/12/2012 is het nodig om opnieuw over te gaan tot vaststelling van de te heffen
belastingen.
Daarnaast zal het retributiereglement op inname van standplaatsen op de kermissen
omgezet worden in een belastingreglement. Dit reglement kent geen einddatum
maar zal in het kader van administratieve vereenvoudiging mee worden opgenomen
in een gecoördineerde versie van een belastingreglement op inname van het
openbaar domein.
Het voorstel is de gemeentebelasting op het openbaar domein met ingang van
01/01/2013 t.e.m. 31/12/2018 als volgt vast te stellen:
Standplaatsen op de kermissen:
- een attractie met een oppervlakte kleiner dan 100 m²: 7,50 EUR per lopende
meter,
- een attractie met een oppervlakte van 100 m² en meer: 12,50 EUR per lopende
meter.
De standplaatsen op Kapelkermis zijn vrijgesteld van de belasting.
De gevelafmetingen die gelden voor het berekenen van de retributie voor de hele
kermisperiode, worden vastgesteld tussen de delen van de inrichtingen die het verst
boven of tegen de grond uitsteken. De exacte afmeting zal worden aangerekend.
Voor de inrichtingen “automatische spelen”, “amusementshallen” en voor elke
inrichting op een hoekplaats zal de langste zijde (gevellengte of diepte van de
instelling) in aanmerking komen voor de berekening van de retributie.

Standplaatsen op wekelijkse markt:
- 0,75 EUR per lopende meter en per marktdag (met een minimum van 5 meter)
voor vaste marktkramers die op basis van een vergunning betalen.
- 10 EUR per marktdag voor standwerkers.
Elk gedeelte van een lopende meter wordt voor een volledige meter gerekend.
De oppervlakte van de kramen zal vastgesteld worden op de meest uitspringende
gedeelten, hetzij boven aan de kop, hetzij aan de voet. De holten worden als
aangevuld aanzien.
De kramen die rond zijn worden als vierkant beschouwd.
Zijn vrijgesteld van deze belasting:
- verenigingen met een uitsluitend menslievend doel zonder enig winstgevend
oogmerk,
- caritatieve organisaties en Zoutleeuwse sociale, culturele en sportieve
verenigingen erkend door het stadsbestuur.
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Terrassen:
1. permanent terras:
Voor het plaatsen van afgebakende terrassen door horeca-zaken van 01 april tot 31
oktober op het trottoir en parkeerplaatsen (indien verkeerstechnisch mogelijk),
gelegen voor de uitbating:
- 5 EUR per m2 op de Grote Markt, voor de duur van de jaarlijkse vergunning;
- 1,25 EUR per m2 elders, voor de duur van de jaarlijkse vergunning.
2. zomerterras:
Voor het plaatsen van tafels en stoelen door horeca-zaken van 01 april tot 31
oktober buiten een permanent terras, tijdens het weekend (van zaterdagmiddag tot
en met zondagavond) en tijdens feestdagen of andere dagen (mits voorafgaande
toestemming):
- 1,25 EUR per m2 voor de duur van de jaarlijkse vergunning.
Voor de berekening van de ingenomen oppervlakten wordt elk gedeelte van een
vierkante meter voor een volledige vierkante meter gerekend.
De innemingen van openbaar domein tijdens de avondmarkt en de kerstmarkt op de
Grote Markt en elders zijn niet onderworpen aan deze belasting.
Voor allerlei automaten: 25 EUR per jaar per automaat.
Voor materialen, voorwerpen, machines, schutsels en dergelijke geplaatst op het
openbaar domein met het oog op het uitvoeren van werken die niet van openbaar
nut zijn: 0,25 EUR per m2 per dag met een minimum van 10 EUR per aangifte.
Voor occasionele innemingen van het openbaar domein, andere dan deze
bepaald hierboven en die niet het voorwerp uitmaken van specifieke belasting- of
retributiereglementen:
1. zonder handels- of bedrijfskarakter: 0,25 EUR per m2 per dag met een minimum
van 10 EUR per aangifte
2. met handels- of bedrijfskarakter: 0,50 EUR per m2 per dag met een minimum van
10 EUR per aangifte.
Voor de berekening van deze belastingen is de oppervlakte die dient in aanmerking
te worden genomen, die van de rechthoek die fictief rond het voorwerp of de groep
van voorwerpen, die zich op het openbaar domein bevinden, kan getrokken
worden. Voor alles wat zich boven of onder de begane grond bevindt, zal de
bepaling van de rechthoek geschieden met gebruik van loodlijnen. Elk gedeelte van
een vierkante meter wordt als een volle vierkante meter beschouwd.
Zijn vrijgesteld van deze belasting:
- verenigingen met een uitsluitend menslievend doel zonder enig winstgevend
oogmerk,
- caritatieve organisaties en Zoutleeuwse sociale, culturele en sportieve
verenigingen erkend door het stadsbestuur.
- De innemingen van openbaar domein tijdens braderieën, de jaarlijkse
avondmarkt en kerstmarkt zijn niet onderworpen aan deze belasting.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de belasting op inname openbaar domein goed te keuren.
8
Belasting op vreemde begravingen
Toelichtende nota:
De gemeenteraad heeft in zitting van 19/12/2006 de belasting op vreemde
begravingen goedgekeurd voor de periode van 01/01/2007 t.e.m. 31/12/2012.
Aangezien de geldigheidsduur verstrijkt is het nodig om deze belasting opnieuw
vast te stellen voor een periode van 01/01/2013 t.e.m. 31/12/2018.
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Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om akkoord te gaan om met ingang van 01/01/2013 t.e.m.
31/12/2018 een belasting van 1.000 EUR per vreemde begraving te vestigen.
9
Belasting op ontgraving van stoffelijke overblijfselen
Toelichtende nota:
De gemeenteraad heeft in zitting van 19/12/2006 de belasting op opgravingen
goedgekeurd voor de periode van 01/01/2007 t.e.m. 31/12/2012.
Aangezien de geldigheidsduur verstrijkt is het nodig om deze belasting opnieuw
vast te stellen voor een periode van 01/01/2013 t.e.m. 31/12/2018.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om akkoord te gaan om met ingang van 01/01/2013 t.e.m.
31/12/2018 een belasting van 1.000 EUR per ontgraving te vestigen.
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Belasting op afgifte van administratieve stukken
Toelichtende nota:
In het verleden werden er door de gemeenteraad verschillende beslissingen
genomen betreffende het heffen van belastingen op afgiften van administratieve
stukken.
Aangezien de geldigheidsduur van deze reglementen verstrijkt op 31/12/2012 is het
nodig om opnieuw over te gaan tot vaststelling van de te heffen belastingen en dit
in een gecoördineerde versie van een belastingreglement.
De gemeentebelasting wordt met ingang van 01/01/2013 t.e.m. 31/12/2018 als
volgt vastgesteld:
a) op afgifte van een attest van immatriculatie aan personen ingeschreven in het
vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente: 7 EUR per attest
b) op afgifte van reispaspoort: 9 EUR per reispaspoort
Dit bedrag wordt verhoogd met de door de hogere overheid vastgestelde tarieven
voor de aanmaakkosten en
kanselarijrechten op afgifte van reispaspoorten.
Op de afgifte van een reispaspoort aan -18 jarigen is er vrijstelling van betaling
van gemeentebelasting en van de
kanselarijrechten.
c) op afgifte van een uittreksel strafregister dienstig voor de
jacht/schietclub/kleiduifschieten die op verzoek worden uitgereikt: 2 EUR per
uittreksel
d) op afgifte van een trouwboekje: 30 EUR per boekje (inclusief prijs
trouwboekje)
e) op afgifte van vergunning voor het schenken van bier/wijn/sterke drank bij de
opening van een vaste/reizende drankgelegenheid: 15 EUR per vergunning
f) op afgifte van een vergunning voor de opening van een slijterij van geestrijke
dranken (winkel): 15 EUR per vergunning
g) op afgifte van elektronische identiteitskaarten van Belg: 3 EUR per kaart
Dit bedrag wordt verhoogd met de door de hogere overheid vastgestelde tarieven
voor de aanmaakkosten op afgifte van elektronische identiteitskaarten van Belg
volgens de gewone procedure, dringende procedure en zeer dringende procedure.
Op afgifte van elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder
de 12 jaar (kids-ID) is er vrijstelling van betaling van gemeentebelasting.
h) op afgifte van elektronische vreemdelingenkaarten: 3 EUR per kaart
Dit bedrag wordt verhoogd met de door de hogere overheid vastgestelde tarieven
voor de aanmaakkosten op afgifte van elektronische vreemdelingenkaarten volgens
de gewone procedure, dringende procedure en zeer dringende procedure.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om het belastingreglement op afgifte van administratieve
stukken goed te keuren voor de periode van 01/01/2013 t.e.m. 31/12/2018.
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Belastingreglement op aanvragen, vergunningen en diverse
administratieve stukken/handelingen onder het beleidsdomein
“Omgeving” o.m. in het kader van milieuwetgeving of wetgeving in het
kader van ruimtelijke ordening
Toelichtende nota:
In het verleden werden er door de gemeenteraad verschillende beslissingen
genomen betreffende het heffen van belastingen op stukken en handelingen in het
kader van milieu, ruimtelijke ordening en dergelijke. Aangezien de
geldigheidsduur van deze reglementen verstrijkt op 31/12/2012 is het nodig om
opnieuw de over te gaan tot vaststelling van de te heffen belastingen en dit in een
gecoördineerde versie van een belastingreglement voor het beleidsdomein
‘Omgeving” (indeling volgens de BBC). De tarieven worden geactualiseerd in
functie van de kostprijs voor het afleveren van de betreffende dienst en worden als
volgt vastgesteld:
VLAREM
- klasse I en onderworpen aan een milieueffectenrapport en/of
veiligheidsrapport: 350 euro per inrichting.
- klasse I en niet onderworpen aan een milieueffectenrapport en/of
veiligheidsrapport: 250 euro per
inrichting.
- klasse II: 100 euro per inrichting.
- klasse III: 30 euro per inrichting.
NATUURVERGUNNING
Het bedrag van de verschuldigde belasting wordt bepaald op 30 euro per
perceel waarop de vergunning van toepassing is.
BEBOSSING conform artikel 35 van het veldwetboek
Het bedrag van de verschuldigde belasting wordt bepaald op 30 euro per
perceel waarop de vergunning van toepassing is.
DIVERSE ADMINISTRATIEVE STUKKEN/ATTESTEN m.b.t. MILIEU
Het bedrag van de verschuldigde belasting wordt bepaald op 5 euro per
attest/document.
VERGUNNINGSPLICHT volgens VCRO artikel 4.2
- de aktename van meldingsplichtige werken: 30 euro per aanvraag.
- de afgifte van een verkavelingsvergunning: 100 euro per bouwkavel.
- de afgifte van een verkavelingswijziging: 50 euro per aanvraag ongeacht
het aantal bouwkavels.
- de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning: 50 euro per bekomen
wooneenheid.
- de afgifte van een regularisatievergunning: 100 euro per perceel
opgenomen in de aanvraag.
PLANOLOGISCH ATTEST volgens VCRO artikelen 4.4.24 t.e.m. 4.4.29
Het bedrag van de verschuldigde belasting wordt bepaald op 100 euro per
attest.
INFORMATIEPLICHT volgens VCRO artikelen 5.2.1 t.e.m. 5.2.7
- de afgifte van een stedenbouwkundige uittreksel (zoals beschreven in de
VCRO art.5.2.7. uittreksel uit plannenregister en vergunningenregister): 75
euro per perceel voor een uittreksel uit het vergunningenregister en 75
euro voor een uittreksel uit het plannenregister/perceel, indien beiden
samen worden aangevraagd: 125 euro/perceel.
- afgifte informatie aan instrumenterende ambtenaar (notarisbrief gebaseerd
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op modelformulier vastgoedinformatie VVSG, excl. stedenbouwkundig
uittreksel, zoals beschreven in de VCRO art.5.2.1): 75 euro per perceel.
- afgifte informatie m.b.t. betrekking tot overeenkomsten en met betrekking
tot publiciteit (vastgoedinformatie excl. stedenbouwkundige uittreksel, zoals
beschreven in de VCRO art. 5.2.5 en 5.2.6): 75 euro per perceel.
STEDENBOUWKUNDIG ATTEST volgens VCRO artikel 5.3.1
Het bedrag van de verschuldigde belasting wordt bepaald op 50 euro per
attest.
DIVERSE ADMINISTRATIEVE STUKKEN/ATTESTEN m.b.t.
STEDENBOUW en RUIMTELIJKE ORDENING
Het bedrag van de verschuldigde belasting wordt bepaald op 5 euro per
attest/document.
GEMEENTELIJKE RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN
De belasting bedraagt 200 euro per begonnen 10 are oppervlakte
opgenomen in het RUP en die toebehoren aan dezelfde eigenaar(s), en kan
maximaal 2500 euro bedragen per belastingplichtige. Het bedrag van de
belasting omvat o.m. de opmaak van een voorontwerp (al of niet met
inrichtingsschets), toelichtende nota, Mer-screeningsdocument, opmaak van
stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan, opmetingen, kosten van
het openbaar onderzoek en publicaties m.b.t. het GemRUP, … Het betreft
voornamelijk kosten voor externe diensten/studiebureaus.
SOCIO-ECONOMISCHE MACHTIGING
- bij het indienen van een ‘voorafgaande verklaring voor beperkte
uitbreidings- of verhuisprojecten’, voor een bestaande reeds socioeconomisch vergunde handelsvestiging (vereenvoudigde procedure): 100
euro per verklaring.
- bij het indienen van een aanvraag voor een handelsvestiging tussen de 400
en 1000m²: 250 euro per aanvraag
- bij het indienen van een aanvraag voor een handelsvestiging van meer dan
1000m²: 500 euro per aanvraag
TIJDELIJKE VERKEERSREGLEMENTEN (TVR),
SIGNALISATIEVERGUNNINGEN (SV) EN TOELATINGEN VAN DE
BURGEMEESTER
Het bedrag van de belasting wordt als volgt vastgesteld:
ORGANISATOR
ACTIVITEIT
BEDRAG
TVR
1. Gemeentelijke dienst –
OCMW – Politie –
Brandweer - ….
1. Particulier of aannemer
in opdracht van
particulier voor kleine
werken
(zonder winstoogmerk)
2. Bedrijf, zelfstandige,
horeca
van Zoutleeuw (of in
groep)
3. Bedrijf, zelfstandige,
horeca
buiten Zoutleeuw (of
in groep)

BEDRAG
SV

Ook carnaval,
kermissen, markten,
beurzen, ...
Verhuis, verbouwing,
feest, plaatsing
container of stelling,
tuinaanleg,
leveringen,…
Fuif, evenement, beurs,
tentoonstelling, markt,
…

Vrijgesteld

Vrijgesteld

5 euro

10 euro

10 euro

20 euro

Fuif, evenement, beurs,
tentoonstelling, …

20 euro

20 euro
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4. Nutsmaatschappijen of
aannemer bouw- of
infrastructuurwerken
(eventueel in opdracht
van de
nutsmaatschappij of
gemeente/overheid)
5. Erkende verenigingen,
VZW, scholen,
dorpsfeesten/wijkcomit
és, …
van Zoutleeuw
6. Erkende verenigingen,
VZW, scholen,
dorpsfeesten/wijkcomit
és, …
buiten Zoutleeuw
7. Wielerwedstrijden
8. Grote manifestaties
(bovenlokaal karakter)
ongeacht soort
organisator

Wegenwerken,
rioleringswerken,
aanleg nutsleidingen,
bouwprojecten met
meer als 1 woning of 2
appartementen of als
ontwikkelaar, en per
werfplaats of straat
Met lokaal karakter

50 euro

100 euro

5 euro

10 euro

Met lokaal karakter

10 euro

20 euro

doortochten
Motocross,
autocross/rally,
kampioenschappen,
jumpingwedstrijden, …

10 euro
50 euro

20 euro
100 euro

Dit bedrag wordt vermeerderd met 20 euro indien er ook politietoezicht
vereist is.
Voor een toelating van de burgemeester voor het organiseren van een
evenement is een belasting van 5 euro per toelating verschuldigd.
Er kan tevens een vergunning bekomen worden voor het permanent plaatsen
van verkeersborden type F34a, F35, F37 of andere privé-wegwijzers. Voor
deze vergunning is een belasting voorzien van 10 euro per bord.
AANVRAGEN WIJZIGINGEN ATLAS DER BUURTWEGEN
Ongeacht de bepalingen van de wet op de buurtwegen van 1841 wordt er een
belasting geheven op eenieder die een aanvraag indient tot het ‘wijzigen’:
verplaatsen of afschaffen (geheel of gedeeltelijk) van een voet- of buurtweg
opgenomen in de Atlas der Buurtwegen en provinciale reglementen ter zake.
Dit staat los van de te betalen ‘billijkheidsvergoeding’ of meerwaarde die
blijkt uit de schatting.
De belasting is verschuldigd door de aanvrager(s) en omvat volgende kosten:
1. Erelonen en opmaakkosten van het schattingsverslag,
1. Kosten die gepaard gaan met de organisatie van het openbaar onderzoek,
2. Alle andere effectief gemaakte kosten voor externe diensten (opmaak extra
plan, aanpassingen Atlas, opmetingen, …) toe te wijzen aan de
aangevraagde wijziging en voor zo ver zij niet bij de aanvraag werden
toegevoegd door de aanvrager en noodzakelijk zijn om het dossier te
kunnen behandelen,
3. Algemene dossierkosten: 150 euro per gewijzigde voet- of buurtweg.
ORGANISATIE VAN OPENBARE ONDERZOEKEN/VERPLICHTE
ADVIESVRAGEN
Het bedrag van de verschuldigde belasting wordt bepaald op 2 euro per
geadresseerde als administratiekost, te verhogen met de reële
verzendingskost (= bedrag van de op dat ogenblik geldende tarieven
8
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gehanteerd door bpost).
De belasting met betrekking tot de bekendmaking (in A3-formaat) wordt
bepaald op 2 euro per affiche .
VERZENDINGSKOSTEN
Indien de gevraagde documenten niet kunnen worden afgehaald op het
gemeentehuis of bij verzoek tot verzending, wordt er een extra belasting
geheven van 2 euro per zending als administratiekost, te verhogen met de
reële verzendingskost (= bedrag van de op dat ogenblik geldende tarieven
gehanteerd door bpost).
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om het belastingreglement op aanvragen, vergunningen en
diverse administratieve stukken/handelingen onder het beleidsdomein ‘Omgeving”
o.m. in het kader van milieuwetgeving of wetgeving in het kader van ruimtelijke
ordening goed te keuren voor de periode van 01/01/2013 t.e.m. 31/12/2018.
12

Retributie op verkoop toeristische folders, boeken, kaarten,
streekproducten e.a.
Toelichtende nota:
Het retributiereglement inzake verkopen op de toeristische dienst werd
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27/03/2008. Voor elk individueel
product dat aangeboden wordt werd de prijs afzonderlijk vastgesteld.
Onlangs heeft de leverancier van deze streekproducten (IGO-Leuven) ons in kennis
gesteld van het feit dat zij stoppen met deze leveringen. Voor de aankoop van een
groot gedeelte van de streekproducten die we verkopen werd een alternatieve
leverancier gevonden, namelijk de firma JAVA, doch voor de aankoop van een
aantal andere producten zijn we aangewezen tot aankoop bij de individuele
producent van het streekproduct. Deze manier van werken, waar we ongewild toe
verplicht worden als we onze dienstverlening naar de toeristen willen blijven
behouden, heeft tot gevolg dat de aankoopprijzen waarschijnlijk niet zo stabiel
zullen blijven zoals voorheen wel het geval was. Daarom willen we, in kader van
administratieve vereenvoudiging, voorstellen om de verkoopprijs van onder meer
publicaties, brochures, kaarten, folders, oude prentkaarten, streekproducten, bieren,
wijnen, likeuren, jenevers, frisdranken en verpakkingsmaterialen gelijk te stellen
met de aankoopprijs te verhogen met een marge van 25%. Deze marge is absoluut
noodzakelijk om kostendekkend te kunnen zijn.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om het aangepast retributiereglement betreffende de verkoop
van toeristische folders, boeken, kaarten, streekproducten e.a. met ingang van
01/01/2013 goed te keuren.
13
Retributie op verkoop sticker ophalen grof huisvuil
Toelichtende nota:
De gemeenteraad heeft in zitting van 16/01/2003 de retributie op de verkoop van
een sticker grof huisvuil inclusief oud ijzer goedgekeurd.
Aangezien de fractie oude metalen gratis kunnen aangeboden worden in het
gemeentelijk containerpark is het logisch om bij de huis-aan-huis ophaling voor
deze fractie ook geen retributie meer te heffen met ingang van 01/01/2013. De stad
ontvangt van Ecowerf bovendien een vergoeding voor het opgehaalde ijzer.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om vanaf 01/01/2013 enkel nog een retributie van 2,50 EUR
te heffen op de verkoop van een sticker grof huisvuil (uitgezonderd oude metalen).
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14
Retributie voor technische dienstverlening
Toelichtende nota:
De gemeenteraad heeft in zitting van 27/11/2001 het retributiereglement
betreffende de technische dienstverlening aan de bevolking goedgekeurd.
Door de steeds stijgende kosten van de benodigde materialen is het aangewezen om
de retributies aan te passen.
Met ingang van 01/01/2013 worden de retributies als volgt vastgesteld:
Aanleggen van rioolbuizen van 1m lengte:
- om toegang te verschaffen tot percelen zonder inrit: 5 meter gratis
- diameter 30 cm: 40 euro/m
- diameter 40 cm: 50 euro/m
- diameter 50 cm: 60 euro/m
- diameter 60 cm: 80 euro/m
- plaatsen opbouw waterslikker: 150 euro/stuk
- plaatsen gietijzeren riooldeksel 20 ton: 150 euro/stuk
Aanpassen inritten:
- nieuwe woning zonder inrit: 5 meter gratis
- aanpassen inrit met bestaande borduren: 15 euro/m
- aanpassen inrit met nieuwe borduren: 20 euro/m
- aanpassen van fiets-/voetpad t.g.v. het aanpassen van de inrit: 15 euro/m²
Het plaatsen van een breedhoekspiegel t.h.v. gevaarlijke inritten bedraagt 1/2 van
de aankoopprijs van de spiegel en de paal volgens de factuur van de leverancier.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om de retributies vast te stellen zoals voorgesteld.
15
Retributie voor uitvoering van werken ten laste van derden
Toelichtende nota:
De gemeenteraad heeft in zitting van 23/02/2006 het retributiereglement voor
uitvoering van werken ten laste van derden goedgekeurd.
Ingevolge de steeds toenemende kosten is het aangewezen om de retributies aan te
passen in functie hiervan.
Met ingang van 01/01/2013 worden de retributies als volgt vastgesteld:
- administratiekosten
: 10% van de totale kostprijs
- uurloon arbeiders
: 30,00 euro/uur
- voertuigen met bestuurder
: 50,00 euro/uur
(bestelwagens, tractor met toebehoren, klepelmaaier, vrachtwagen,
graaf/laadcombinatie,……)
- klein materieel
: 15 euro/uur
(luchtcompressor, waterpomp, stroomgroep, …..)
- stort-, verwerkings- en milieukosten
: volgens de overeenkomst met
de verwerker
- andere kosten
: volgens kostprijs aangerekend
door de leverancier aan de
gemeente
- voor ieder tussenkomst wordt de reële interventietijd aangerekend.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om de retributies vast te stellen zoals voorgesteld.
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16
Budget 2013
Toelichtende nota:
In uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 28/02/2012 waarbij 2013
als instapjaar werd gekozen voor de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten
werd voorliggend budget volledig opgesteld op basis van de nieuwe regelgeving.
Het budget bestaat volgens de decreten uit twee delen: de beleidsnota, enerzijds en
de financiële nota, anderzijds. Tot slot is er ook nog een toelichting.
Het budget van de stad Zoutleeuw, boekjaar 2013, wordt afgesloten als volgt:
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Exploitatiebudget
7.531.214 EUR
8.213.186 EUR
681.972 EUR
Investeringsbudget
1.666.950 EUR
275.000 EUR
-1.391.950
EUR
Andere
1.403.685 EUR
200.000 EUR
-1.203.685
EUR
Budgettair resultaat boekjaar
-1.913.663
EUR
Gecumuleerde budgettair resultaat vorig boekjaar
2.105.169
EUR
Resultaat op kasbasis
101.506 EUR
Financieel draagvlak
Netto periodieke leningsuitgaven
Autofinancieringsmarge

1.239.985 EUR
1.796.598 EUR
-556.613 EUR

Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om het budget over het boekjaar 2013 in zijn geheel goed te
keuren.

PATRIMONIUM
17
Princiepsbeslissing opdracht samenaankoop van elektriciteit
Toelichtende nota
In 2003 heeft de gemeenteraad besloten mee in te stappen in de gezamenlijke
aankoop van electriciteit en de gemeente Lubbeek te mandateren in naam van
Zoutleeuw op te treden bij de gunning en uitvoering van de opdracht. De
overeenkomst werd met ingang van 01/06/2003 afgesloten voor 1 jaar, daarna
jaarlijk stilzwijgend verlengbaar tot en met 30/06/2006 en daarna jaarlijks
verlengbaar met een maximumduur van 10j.
In 2013 zal de stad derhalve een nieuwe procedure moeten voeren. Opnieuw stelt
de gemeente Lubbeek zich kandidaat om de gezamenlijke aankoop te organiseren.
De opdracht zal gegund worden na openbare aanbesteding.
Er wordt in het lastenboek uitdrukkelijk gekozen om te gaan voor 100% groene
stroom.
Voorstel van beslissing
Principieel akkoord te gaan met de samenaankoop van electriciteit volgens de
lastvoorwaarden in het voorgestelde bestek en de gemeente Lubbeek te mandateren
de gunningsprocedure namens de stad Zoutleeuw te voeren.

MILIEU - GROENDIENST - LANDBOUW
18

Opheffen gemeenteraadsbeslissing van 19/11/2002 houdende
goedkeuring subsidie voor het onderhoud van KLE en machtiging
schepencollege om 5-jaarlijkse overeenkomsten af te sluiten met
eigenaars/huurders die het onderhoud van KLE zelf uitvoeren
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Toelichtende nota:
De gemeenteraad heeft in zitting van 19/11/2002 een subsidie voor het onderhoud
van KLE (hagen en houtwallen) goedgekeurd en het schepencollege gemachtigd
om 5-jaarlijkse overeenkomsten af te sluiten met eigenaars/huurders die het
onderhoud van KLE zelf uitvoeren (niet door IGO Leuven).
In voornoemd raadsbesluit werden volgende subsidies goedgekeurd:
1) voor hagen rond weilanden en landbouwgronden:
dubbelzijdig onderhoud: 0,75 EUR per meter
enkelzijdig onderhoud: 0,37 EUR per meter
2) voor houtwallen rond weilanden en landbouwgronden:
0,75 EUR per meter.
De overeenkomst met IGO Leuven voor het project KLE werd stopgezet. Om die
reden zullen ook vanaf 2013 geen nieuwe overeenkomsten meer afgesloten worden
met eigenaars/huurders van een stuk grond waarrond een haag/houtwal staat. De
bestaande overeenkomsten blijven evenwel geldig tot hun einddatum (uiterlijk
31/12/2015).
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om vanaf 01/01/2013 de opheffing van het
gemeenteraadsbesluit van 19/11/2002 met overgangsmaatregel (het naleven van de
bestaande overeenkomsten tot hun einddatum) goed te keuren.

SOCIALE ZAKEN
19

Opheffen beslissing gemeenteraad d.d. 28/02/2008 betreffende het
premiereglement mantelzorg
Toelichtende nota:
De gemeenteraad heeft in zitting van 28/02/2008 het premiereglement mantelzorg
goedgekeurd.
Deze premie bedraagt 50 EUR per jaar per zorgbehoevende persoon en voor 1
mantelzorger.
Aangezien gelijkaardige initiatieven door andere instanties worden genomen en de
vrij grote financiële impact op het gemeentelijk budget wordt uit
besparingsoverwegingen voorgesteld dit reglement op te heffen met ingang van
01/01/2013.
Tegelijk wil het college meedelen dat de volgende maanden samen met alle
betrokken lokale partners initiatieven zullen onderzocht worden en middelen
gezocht worden om financiële inspanningen te doen daar waar het nodig is in het
kader van kansarmoede en kinderarmoede.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om akkoord te gaan om vanaf 01/01/2013 de
gemeenteraadsbeslissing van 28/02/2008 betreffende het premiereglement
mantelzorg op te heffen.
20

Opheffen beslissing gemeenteraad d.d. 22/12/2005 betreffende het
reglement septembertoelagen
Toelichtende nota:
De gemeenteraad heeft in zitting van 22/12/2005 het reglement septembertoelage
goedgekeurd.
Aangezien de Vlaamse overheid sinds 2011 ook een extra “schoolpremie” toevoegt
aan de kinderbijslag voor de maand augustus en de financiële impact op de
gemeentelijke begroting te zwaar is, wordt voorgesteld het reglement
septembertoelagen op te heffen met ingang van 01/01/2013.
De versnippering van gemeentelijke maatregelen op het vlak van kansarmoede met
ieder hun eigen toepassingsvoorwaarden maakt dat de maatregelen vaak de juiste
doelgroep missen. Niettemin zal de armoedebestrijding op lokaal niveau steeds
acuter worden.
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Het stadsbestuur heeft dan ook de intentie de volgende maanden samen met alle
betrokken lokale partners initiatieven te onderzoeken en desgevallend financiële
middelen te creëren om inspanningen te doen daar waar het nodig is in het kader
van kansarmoede en inzonderheid kinderarmoede.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om akkoord te gaan om vanaf 01/01/2013 de
gemeenteraadsbeslissing van 22/12/2005 betreffende het reglement
septembertoelage op te heffen.

De stadssecretaris

De burgemeester-voorzitter

S. Blockx

J. Ceyssens
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