STAD ZOUTLEEUW

Zoutleeuw, 22 januari 2013
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 29
januari 2013 om 20u.
OPENBARE VERGADERING

SECRETARIAAT
1
Verslag vorige vergadering
Het college stelt voor het verslag van de vergadering d.d. 20/12/2012 en het verslag
van de installatievergadering van 02/01/2013 goed te keuren.

BESTUURSZAKEN
2
Vaststellen huishoudelijk reglement gemeenteraad
Toelichtende nota:
Bij aanvang van de legislatuur stelt de gemeenteraad zijn huishoudelijk reglement
vast waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen in verband met de
werking van de raad en waarin minstens de bepalingen worden opgenomen over de
in het decreet vermelde aangelegenheden.
Nieuw ingevolge een gewijzigd gemeentedecreet zijn dat:
- 1/5de van de zittinghebbende leden de voorzitter kunnen vragen de
gemeenteraad samen te roepen als 6 weken na de datum van de laatste
gemeenteraad nog geen nieuwe bijeenroeping is gebeurd
- vanaf 1 januari 2014 worden, indien een raadslid hierom verzoekt, de
notulen elektronisch ter beschikking gesteld
- vanaf 1 januari 2014 worden, indien een raadslid hierom verzoekt, de
dossiers van de GR elektronisch ter beschikking gesteld.
- het college voorziet in het huishoudelijk reglement ook dat de agenda van
de gemeenteraad voortaan nog enkel elektronisch zal worden bezorgd.
Voorstel van beslissing:
Het voorgestelde huishoudelijk reglement goed te keuren.
3
Deontologische code gemeenteraadsleden
Toelichtende nota:
De gemeenteraad dient een deontologische code aan te nemen.
De deontologische code is het resultaat van het debat over deontologische
spelregels inzake dienstverlening aan de bevolking.
Het debat over deze spelregels moet gesitueerd worden in de “signaalfunctie” die
mandatarissen hebben ingevolge hun permanente contact met de burger: de
permanente luisterbereidheid van lokale mandatarissen heeft als doel de detectie
van maatschappelijke problemen die bij de bevolking leven. Het oogmerk is dus
niet direct concrete problemen en vragen ad hoc op te lossen, maar te streven naar
structurele oplossingen voor de problemen die de mandatarissen bij hun contacten
met de bevolking vaststellen.
Misbruiken inzake sociale dienstverlening dienen bovendien bestreden te worden.
De doelstelling van goed bestuur houdt in dat geen tussenkomsten worden verricht
die de goede werking van de lokale administratie in het gedrang brengen.
Vandaar het belang van een goede regeling, zoals beoogd door voorliggende
deontologische code inzake dienstverlening aan de bevolking.
De deontologische code die ter bevestiging wordt voorgelegd werd goedgekeurd
op de gemeenteraad van 26/04/2007 en kan onverkort blijven gelden.
Voorstel van beslissing:
De deontologische code zoals goedgekeurd op 26/04/2007 te onderschrijven.
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IGS – INTERCOMMUNALES - VERENIGINGEN
4

Mededeling van de verslagen van de raden en overlegstructuren in
toepassing van artikel 200 § 3 van het gemeentedecreet
EcoWerf
: raad van bestuur
21/11/2012
: Algemene vergadering
21/11/2012
Riobra
: raad van bestuur
23/11/2012
: buitengewone algemene vergadering
23/11/2012
IWM
: raad van bestuur
28/11/2012
: raad van bestuur
19/12/2012
: buitengewone algemene vergadering
19/12/2012
5

BAV IGO Leuven 21/03/2013: bespreking dagorde – voordracht
kandidaat bestuurder en kandidaat bestuurder met raadgevende stem aanduiden gemeentelijk afgevaardigde en vaststellen van het mandaat
Toelichtende nota:
De algemene vergadering gaat door op 21/03/2013 om 17u30 in de vergaderzaal
van GC Den Egger, A. Nihoulstraat 74 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem
De dagorde vermeldt als enige formele punt de samenstelling van de nieuwe raad
van bestuur.
Voor de raad van bestuur heeft de stad Zoutleeuw recht op 1 kandidaat-bestuurder.
Tevens kan een kandidaat-lid met raadgevende stem aangeduid worden uit de
gemeenteraad, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt
van het college van burgemeester en schepenen.
In concreto kunnen de sp.a-fractie en N-VA-fractie 1 kandidaat-lid met
raadgevende stem voor de raad van bestuur voordragen. Voor alle duidelijkheid: er
kan namens de gemeenteraad wel maar 1 kandidaat-lid met raadgevende stem
afgevaardigd worden.
Indien de oppositiepartijen gebruik willen maken van hun recht om een
kandidaat-lid met raadgevende stem voor te dragen, moet deze kandidatuur
schriftelijk ingediend zijn bij de stadssecretaris uiterlijk dinsdag 29/01/2013 om
12.00u (sandra.blockx@zoutleeuw.be)
Het college stelt voor:
- als afgevaardigde voor de BAV: Annick Vanacken
- als plaatsvervanger voor de BAV: Annita Reniers
- als kandidaat-bestuurder: Ilse Beelen
Voorstel van beslissing:
Na geheime stemming over te gaan tot aanduiding van de afgevaardigden voor de
algemene vergadering met het mandaat de punten op de BAV goed te keuren en tot
aanduiding van de voorgestelde kandidaat-bestuurder(s).
6

BAV Riobra 22/03/2013: bespreking dagorde – voordracht kandidaat
bestuurder en kandidaat bestuurder met raadgevende stem – aanduiden
gemeentelijke afgevaardigde en vaststellen van het mandaat
Toelichtende nota:
De buitengewone algemene vergadering gaat door op 22/03/2013 om 18u in de
feestzaal van de PBE , Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek.
De dagorde vermeldt als enige formele punt de samenstelling van de nieuwe raad
van bestuur.
Voor de raad van bestuur heeft de stad Zoutleeuw recht op 1 kandidaat-bestuurder.
Tevens kan een kandidaat-lid met raadgevende stem aangeduid worden uit de
gemeenteraad, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt
van het college van burgemeester en schepenen.
In concreto kunnen de sp.a-fractie en N-VA-fractie 1 kandidaat-lid met
raadgevende stem voor de raad van bestuur voordragen. Voor alle duidelijkheid: er
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kan namens de gemeenteraad wel maar 1 kandidaat-lid met raadgevende stem
afgevaardigd worden.
Indien de oppositiepartijen gebruik willen maken van hun recht om een
kandidaat-lid met raadgevende stem voor te dragen, moet deze kandidatuur
schriftelijk ingediend zijn bij de stadssecretaris uiterlijk dinsdag 29/01/2013 om
12.00u (sandra.blockx@zoutleeuw.be)
Het college stelt voor:
- Als afgevaardigde voor de BAV: Nico Jordens
- Als plaatsvervanger voor de BAV: Viki Tweepenninckx
- Als kandidaat-bestuurder: André Stiers
Voorstel van beslissing:
Na geheime stemming over te gaan tot aanduiding van de afgevaardigden voor de
algemene vergadering met het mandaat de punten op de BAV goed te keuren en tot
aanduiding van de voorgestelde kandidaat-bestuurder(s).
7

BAV EcoWerf 20/03/2013: bespreking dagorde – voordracht kandidaat
bestuurder en kandidaat bestuurder met raadgevende stem – aanduiden
gemeentelijk afgevaardigde en vaststellen van het mandaat
Toelichtende nota:
De buitengewone algemene vergadering gaat door op 20/03/2013 om 19 u in de
vergaderzaal De Vunt, Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Wilsele.
De dagorde vermeldt als enige formele punt de samenstelling van de nieuwe raad
van bestuur.
Voor de raad van bestuur heeft de stad Zoutleeuw recht op 1 kandidaat-bestuurder.
Tevens kan een kandidaat-lid met raadgevende stem aangeduid worden uit de
gemeenteraad, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt
van het college van burgemeester en schepenen.
In concreto kunnen de sp.a-fractie en N-VA-fractie 1 kandidaat-lid met
raadgevende stem voor de raad van bestuur voordragen. Voor alle duidelijkheid: er
kan namens de gemeenteraad wel maar 1 kandidaat-lid met raadgevende stem
afgevaardigd worden.
Indien de oppositiepartijen gebruik willen maken van hun recht om een
kandidaat-lid met raadgevende stem voor te dragen, moet deze kandidatuur
schriftelijk ingediend zijn bij de stadssecretaris uiterlijk dinsdag 29/01/2013 om
12.00u (sandra.blockx@zoutleeuw.be)
Het college stelt voor:
- Als afgevaardigde voor de BAV: André Stiers
- Als plaatsvervanger voor de BAV: Nico Jordens
- Als kandidaat-bestuurder: Roger Mertens
Voorstel van beslissing:
Na geheime stemming over te gaan tot aanduiding van de afgevaardigde voor de
algemene vergadering met het mandaat de punten op de BAV goed te keuren en tot
aanduiding van de voorgestelde kandidaat-bestuurders.
8

AV IWM 27/03/2013: bespreking dagorde – voordracht kandidaat
bestuurders en kandidaat bestuurder met raadgevende stem – aanduiden
gemeentelijk afgevaardigde en vaststellen van het mandaat
Toelichtende nota
De algemene vergadering gaat door op 27/03/2013 om 18.30 uur op de
maatschappelijke zetel Willekensmolenstraat 122 te 3500 Hasselt.
De dagorde vermeldt als enige formele punt de samenstelling van de nieuwe raad
van bestuur.
Voor de raad van bestuur heeft de stad Zoutleeuw recht op 2 kandidaat-bestuurders.
Tevens kan een kandidaat-lid met raadgevende stem aangeduid worden uit de
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gemeenteraad, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt
van het college van burgemeester en schepenen.
In concreto kunnen de sp.a-fractie en N-VA-fractie 1 kandidaat-lid met
raadgevende stem voor de raad van bestuur voordragen. Voor alle duidelijkheid: er
kan namens de gemeenteraad wel maar 1 kandidaat-lid met raadgevende stem
afgevaardigd worden.
Indien de oppositiepartijen gebruik willen maken van hun recht om een
kandidaat-lid met raadgevende stem voor te dragen, moet deze kandidatuur
schriftelijk ingediend zijn bij de stadssecretaris uiterlijk dinsdag 29/01/2013 om
12.00u (sandra.blockx@zoutleeuw.be)
Het college stelt voor:
- Als afgevaardigde voor de BAV: André Stiers
- Als plaatsvervanger voor de BAV: Viki Tweepenninckx
- Als kandidaat-bestuurders: Annita Reniers
Paul Mathues
Voorstel van beslissing
Na geheime stemming over te gaan tot aanduiding van de afgevaardigden voor de
algemene vergadering met het mandaat de punten op de BAV goed te keuren en tot
aanduiding van de voorgestelde kandidaat-bestuurders.
9

AV Interleuven 27/03/2013: bespreking dagorde – voordracht kandidaat
bestuurder en kandidaat bestuurder met raadgevende stem – aanduiden
gemeentelijk afgevaardigde en vaststellen van het mandaat
Toelichtende nota:
De algemene vergadering gaat door op 27/03/2013 om 18u in de vergaderzaal van
Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven. (onder voorbehoud)
De dagorde vermeldt als enige formele punt de samenstelling van de nieuwe raad
van bestuur.
Voor de raad van bestuur heeft de stad Zoutleeuw recht op 1 kandidaat-bestuurder.
Tevens kan een kandidaat-lid met raadgevende stem aangeduid worden uit de
gemeenteraad, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt
van het college van burgemeester en schepenen.
In concreto kunnen de sp.a-fractie en N-VA-fractie 1 kandidaat-lid met
raadgevende stem voor de raad van bestuur voordragen. Voor alle duidelijkheid: er
kan namens de gemeenteraad wel maar 1 kandidaat-lid met raadgevende stem
afgevaardigd worden.
Indien de oppositiepartijen gebruik willen maken van hun recht om een
kandidaat-lid met raadgevende stem voor te dragen, moet deze kandidatuur
schriftelijk ingediend zijn bij de stadssecretaris uiterlijk dinsdag 29/01/2013 om
12.00u (sandra.blockx@zoutleeuw.be)
Het college stelt voor:
- Als afgevaardigde voor de BAV: Annita Reniers
- Als plaatsvervanger voor de BAV: Boudewijn Herbots
- Als kandidaat-bestuurder: Gaston Pulinckx
Voorstel van beslissing:
Na geheime stemming over te gaan tot aanduiding van de afgevaardigden voor de
algemene vergadering met het mandaat de punten op de BAV goed te keuren en tot
aanduiding van de voorgestelde kandidaat-bestuurder(s).
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BAV Intergas 29/03/2013: bespreking dagorde – voordracht kandidaat
bestuurder en kandidaat bestuurder met raadgevende stem – aanduiden
gemeentelijk afgevaardigde en vaststellen van het mandaat
Toelichtende nota
De buitengewone algemene vergadering gaat door op 29/03/2013 om 17u30 in de
feestzaal van de PBE , Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek.
De dagorde bevat volgende punten:
1. Notulen van de jaarvergadering van 8 juni 2012
2. Kapitaalsvermindering ten belope van het nog niet opgevraagde maatschappelijk
kapitaal
3. Kapitaalsvermindering door gedeeltelijke terugbetaling van de fractiewaarde van
aandelen aan de aandeelhouders
4. Incorporatie van onbeschikbare reserves in het kapitaal
5. Statutaire benoemingen (algehele vernieuwing van de raad van bestuur) en akteneming
van de aanduiding van de
leden met raadgevende stem in de raad van bestuur
6. Vaststelling van de toe te kennen presentiegelden en verplaatsingskosten
7. Diversen/Rondvraag

Punt 5: voor de raad van bestuur heeft de stad Zoutleeuw recht op 1 kandidaatbestuurder. Tevens kan een kandidaat-lid met raadgevende stem aangeduid worden
uit de gemeenteraad, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel
uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen.
In concreto kunnen de sp.a-fractie en N-VA-fractie 1 kandidaat-lid met
raadgevende stem voor de raad van bestuur voordragen. Voor alle duidelijkheid: er
kan namens de gemeenteraad wel maar 1 kandidaat-lid met raadgevende stem
afgevaardigd worden.
Indien de oppositiepartijen gebruik willen maken van hun recht om een
kandidaat-lid met raadgevende stem voor te dragen, moet deze kandidatuur
schriftelijk ingediend zijn bij de stadssecretaris uiterlijk dinsdag 29/01/2013 om
12.00u (sandra.blockx@zoutleeuw.be)
Het college stelt voor:
- Als afgevaardigde voor de BAV: André Stiers
- Als plaatsvervanger voor de BAV: Viki Tweepenninckx
- Als kandidaat-bestuurder: Nico Jordens
Voorstel van beslissing
Na geheime stemming over te gaan tot aanduiding van de afgevaardigden voor de
algemene vergadering met het mandaat de punten op de BAV goed te keuren en tot
aanduiding van de voorgestelde kandidaat-bestuurder(s).
11

AV IGS Hofheide 26/03/2013: bespreking dagorde – voordracht
kandidaat bestuurder en kandidaat bestuurder met raadgevende stem –
aanduiden gemeentelijk afgevaardigde en vaststellen van het mandaat
Toelichtende nota
De buitengewone algemene vergadering gaat door op 26/03/2013 om 20u in het
gemeentehuis van Holsbeek, Dutselstraat 15 te 3220 Holsbeek.
De dagorde vermeldt als enige formele punt de samenstelling van de nieuwe raad
van bestuur.
Voor de raad van bestuur heeft de stad Zoutleeuw recht op 1 kandidaat-bestuurder.
Tevens kan een kandidaat-lid met raadgevende stem aangeduid worden uit de
gemeenteraad, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt
van het college van burgemeester en schepenen.
In concreto kunnen de sp.a-fractie en N-VA-fractie 1 kandidaat-lid met
raadgevende stem voor de raad van bestuur voordragen. Voor alle duidelijkheid: er
kan namens de gemeenteraad wel maar 1 kandidaat-lid met raadgevende stem
afgevaardigd worden.
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Indien de oppositiepartijen gebruik willen maken van hun recht om een
kandidaat-lid met raadgevende stem voor te dragen, moet deze kandidatuur
schriftelijk ingediend zijn bij de stadssecretaris uiterlijk dinsdag 29/01/2013 om
12.00u (sandra.blockx@zoutleeuw.be)
Het college stelt voor:
- Als afgevaardigde voor de BAV: Viki Tweepenninckx
- Als plaatsvervanger voor de BAV: Etienne Wouters
- Als kandidaat-bestuurder: André Stiers
Voorstel van beslissing
Na geheime stemming over te gaan tot aanduiding van de afgevaardigden voor de
algemene vergadering met het mandaat de punten op de BAV goed te keuren en tot
aanduiding van de voorgestelde kandidaat-bestuurder(s).
12

Aanduiden effectief lid + plaatsvervanger beheerscomité van de
Haspengouwse Academies
Toelichtende nota
De stad Zoutleeuw heeft recht op 1 bestuurder + plaatsvervanger in het
beheerscomité van de academie.
Volgens de statuten moet de effectief afgevaardigde een lid van college van
burgemeester en schepenen zijn.
Het schepencollege stelt voor Hilda Vandevelde voor te dragen als effectief lid en
Ilse Beelen als plaatsvervanger.
Voorstel van beslissing
Na geheime stemming over te gaan tot aanduiding van de bestuurder en
plaatsvervanger in het beheerscomité.
13

Aanduiden gemeentelijk afgevaardigde + plaatsvervanger algemene
vergadering Creadiv NV
Toelichtende nota:
De NV Creadiv is een holding die werd opgericht tussen een aantal gemeentenvennoten om de verloren dividenden uit activiteiten die PBE niet meer kan
uitoefenen ingevolge de liberalisering van de energiemarkt (o.a. productie
elektriciteit) te kunnen blijven genereren/recupereren.
De stad Zoutleeuw is eveneens vennoot in dit vehikel en heeft recht op een
afgevaardigde + plaatsvervanger in de algemene vergadering.
Het college stelt voor Jos Ceyssens af te vaardigen als effectief lid en André Stiers
als plaatsvervanger.
Voorstel van beslissing:
Na geheime stemming over te gaan tot aanduiding van de afgevaardigden.
14

Aanduiden gemeentelijk afgevaardigde AV VZW Toerisme VlaamsBrabant en aanduiden kandidaat-bestuurder raad van bestuur
Toelichtende nota:
De stad Zoutleeuw heeft recht op 1 gemeentelijk afgevaardigde voor de AV.
Het college stelt voor Roger Mertens aan te duiden voor de AV.
Voorstel van beslissing:
Na geheime stemming de gemeentelijk afgevaardigde aan te duiden.
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15

Aanduiden gemeentelijke afgevaardigden Erfgoedregio Hageland: 1
kandidaat bestuurder raad van bestuur – afgevaardigde met
raadgevende stem
Toelichtende nota:
Voor de raad van bestuur heeft de stad Zoutleeuw recht op 1 kandidaat-bestuurder.
Tevens kan een kandidaat-lid met raadgevende stem aangeduid worden uit de
gemeenteraad, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt
van het college van burgemeester en schepenen.
In concreto kunnen de sp.a.-fractie en de N-VA-fractie een kandidaat-lid met
raadgevende stem voordragen. Voor alle duidelijkheid: er kan namens de
gemeenteraad maar 1 kandidaat-lid met raadgevende stem afgevaardigd worden.
Indien de oppositiepartijen gebruik willen maken van hun recht om een
kandidaat-lid met raadgevende stem voor te dragen, moet deze kandidatuur
schriftelijk ingediend zijn bij de stadssecretaris uiterlijk dinsdag 29/01/2013 om
12.00u (sandra.blockx@zoutleeuw.be)
Het college stelt voor Roger Mertens voor te dragen als kandidaat-bestuurder.
Voorstel van beslissing:
Na geheime stemming over te gaan tot aanduiding van de kandidaat-bestuurder(s).
16

Jaarvergadering PBE 24 mei 2013: goedkeuring statutenwijziging –
aanduiden 1 effectieve en 1 plaatsvervanger voor de AV – aanduiden 1
kandidaat bestuurder raad van bestuur en 1 kandidaat sectorcomité
Toelichtende nota:
De jaarvergadering van de PBE zal een wijziging van de statuten worden
voorgelegd en zullen de statutaire benoemingen plaatsvinden.
De wijzigingen hebben betrekking op de winstverdeling en op de mandaten in de
diverse bestuursorganen.
Ingevolge de gewijzigde statuten heeft de stad Zoutleeuw recht op de volgende
mandaten binnen de PBE:
- 1 kandidaat-lid van de raad van bestuur
- 1 effectieve en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger op de algemene
vergadering
- 1 lid van het sectorcomité
Voorstel van beslissing:
Het schepencollege stelt voor
1) de voorgestelde statutenwijziging goed te keuren
2) Etienne Wouters af te vaardigen voor de algemene vergaderingen, met als
plaatsvervanger Viki Tweepenninckx
3) André Stiers voor te dragen als kandidaat-bestuurder
4) Annita Reniers voor te dragen als kandidaat-lid voor het sectorcomité

17

Aanduiden gemeentelijk afgevaardigde AV ERSV Vlaams-Brabant
VZW
Toelichtende nota
De VZW ERSV is de rechtspersoon die de werkzaamheden van de SERR VlaamsBrabant en RESOC Leuven en Halle-Vilvoorde juridisch vorm geeft. Deze organen
hebben als algemene doelstelling de werkgelegenheid en de economische
ontwikkeling in de regio te stimuleren.
De stad Zoutleeuw is lid van de VZW en kan een gemeentelijk afgevaardigde
aanduiden voor de algemene vergadering bij voorkeur de burgemeester of schepen
lokale economie.
Het college stelt voor Jos Ceyssens af te vaardigen.
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Voorstel van beslissing
Na geheime stemming over te gaan tot aanduiding van de afgevaardigde.
18
Aanduiden gemeentelijk afgevaardigde beheerscomité GD-PBW
Toelichtende nota:
De GD-PBW is opgericht in de schoot van Interleuven.
Deze dienst verleent het stadsbestuur advies en begeleiding de stad in verband met
preventie en welzijn op het werk. De stad heeft het recht om 1 lid af te vaardigen in
het beheerscomité, bij voorkeur de burgemeester of schepen van personeel of
welzijn
Het college stelt voor Hilda Vandevelde af te vaardigen.
Voorstel van beslissing:
Na geheime stemming over te gaan tot aanduiding van de gemeentelijke
afgevaardigde.
19
Aanduiden gemeentelijk afgevaardigde AV en kandidaat-bestuurder
raad van bestuur Toerisme Hageland VZW
Toelichtende nota:
De stad mag een lid voor de AV aanduiden en een kandidaat-bestuurder voor de
raad van bestuur.
Toerisme Hageland vraagt bij voorkeur de schepen van toerisme af te vaardigen
naar beide organen.
Het college stelt voor Ilse Beelen af te vaardigen voor de AV en Roger Mertens
voor de raad van bestuur.
Voorstel van beslissing:
Na geheime stemming de gemeentelijk afgevaardigden aan te duiden.
20
Aanduiden gemeentelijk afgevaardigde AV VVSG
Toelichtende nota:
De stad Zoutleeuw is aangesloten bij de VVSG en heeft recht op 1 afgevaardigde
voor de AV, burgemeester, schepen of raadslid
Het college stelt voor Jos Ceyssens af te vaardigen voor de AV.
Voorstel van beslissing:
Na geheime stemming de gemeentelijk afgevaardigde aan te duiden.
21
Aanduiden gemeentelijk afgevaardigde AV OVSG
Toelichtende nota:
De stad Zoutleeuw is aangesloten bij de OVSG en heeft recht op 1 afgevaardigde
voor de AV, bij voorkeur de burgemeester of schepen van onderwijs.
Het college stelt voor Roger Mertens af te vaardigen voor de AV.
Voorstel van beslissing:
Na geheime stemming de gemeentelijk afgevaardigde aanduiden.
22
Aanduiden gemeentelijk afgevaardigden AV PWA
Toelichtende nota:
Krachtens de statuten van het PWA worden de gemeentelijk afgevaardigden (6 in
totaal) op van de algemene vergadering aangeduid krachtens het principe van de
evenredige verdeling.
Dit impliceert:
- CD&V: 3 leden
- Open VLD: 1 lid
- sp.a: 1 lid
- N-VA: 1 lid
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Het college stelt voor volgende personen af te vaardigen:
- CD&V: Boudewijn Herbots Ilse Beelen Emilienne Herbots
- Open VLD: Nancy Vangeel
De fracties sp.a en N-VA worden verzocht hun kandidaten schriftelijk aan de
stadssecretaris mee te delen uiterlijk op 29/01/2013 om 12.00u
(sandra.blockx@zoutleeuw.be)
Voorstel van beslissing:
Na geheime stemming de gemeentelijk afgevaardigden aan te duiden.
23

Aanduiden gemeentelijk afgevaardigde forum en dagelijks beheer
Lokale Werkwinkel
Toelichtende nota:
De stad heeft recht op 1 afgevaardigde voor het forum en dagelijks beheer.
Het college stelt voor Etienne Wouters af te vaardigen.
Voorstel van beslissing:
Na geheime stemming de gemeentelijk afgevaardigde aan te duiden.
24
Aanduiden gemeentelijk afgevaardigden AV ROB VZW
Toelichtende nota:
De stad Zoutleeuw heeft recht op 1 gemeentelijke afgevaardigde voor de AV.
Het college stelt voor Viki Tweepenninckx af te vaardigen voor de AV.
Voorstel van beslissing:
Na geheime stemming de gemeentelijk afgevaardigde aan te duiden.
25

Aanduiden gemeentelijk afgevaardigde Haspengouwse
Scholengemeenschap
Toelichtende nota:
De stad Zoutleeuw heeft recht op 1 afgevaardigde en een plaatsvervanger voor de
AV.
Het college stelt voor Roger Mertens af te vaardigen en Hilda Vandevelde als
plaatsvervanger voor de AV.
Voorstel van beslissing:
Na geheime stemming de gemeentelijke afgevaardigden aan de duiden.
26

Aanduiden gemeentelijk afgevaardigde AV en kandidaat bestuurder
raad van bestuur Sociale Huisvesting regio Landen
Toelichtende nota:
De stad Zoutleeuw heeft recht op 1 gemeentelijk afgevaardigde voor de AV en 1
kandidaat-bestuurder.
Het college stelt voor Guy Dumst aan te duiden voor de raad van bestuur en Roger
Mertens voor de AV.
Voorstel van beslissing:
Na geheime stemming de gemeentelijk afgevaardigden aan te duiden.
27
Aanduiden gemeentelijk afgevaardigde AV Ethias
Toelichtende nota:
De stad Zoutleeuw heeft recht op 1 gemeentelijk afgevaardigde voor de AV.
Het college stelt voor André Stiers aan te duiden voor de AV.
Voorstel van beslissing:
Na geheime stemming de gemeentelijk afgevaardigde aan te duiden.
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28
Aanduiden gemeentelijke afgevaardigde AV Belfius
Toelichtende nota:
De stad Zoutleeuw heeft recht op 1 gemeentelijk afgevaardigde voor de AV.
Het college stelt voor André Stiers aan te duiden voor de AV.
Voorstel van beslissing:
Na geheime stemming de gemeentelijk afgevaardigde aan te duiden.
29
Aanduiden gemeentelijk afgevaardigde AV Watering Grote Gete
Toelichtende nota:
De stad Zoutleeuw heeft recht op 1 gemeentelijk afgevaardigde voor de AV.
Het college stelt voor Nico Jordens aan te duiden voor de AV.
Voorstel van beslissing:
Na geheime stemming de gemeentelijk afgevaardigde aan te duiden.
30

Aanduiden gemeentelijk afgevaardigde AV Watering van de Kleine
Gete
Toelichtende nota:
De stad Zoutleeuw heeft recht op 1 gemeentelijk afgevaardigde voor de AV.
Het college stelt voor Ilse Beelen aan te duiden voor de AV.
Voorstel van beslissing:
Na geheime stemming de gemeentelijk afgevaardigde aan te duiden.
31
Aanduiden gemeentelijk afgevaardigde AV De Lijn
Toelichtende nota:
De stad Zoutleeuw heeft recht op 1 gemeentelijk afgevaardigde voor de AV.
Het college stelt voor André Stiers aan te duiden voor de AV.
Voorstel van beslissing:
Na geheime stemming de gemeentelijk afgevaardigde aan te duiden.
32

Aanduiden gemeentelijk afgevaardigde AV Leaderwerking Hageland
VZW en Plaatselijke Groep Hageland+
Toelichtende nota:
De stad Zoutleeuw heeft recht op 1 gemeentelijk afgevaardigde voor de AV en 1
afgevaardigde in de PG.
Het college stelt voor Jos Ceyssens aan te duiden voor de AV en Johan Thomas in
de PG.
Voorstel van beslissing:
Na geheime stemming de gemeentelijke afgevaardigden aan te duiden.
33
Aanduiden gemeentelijk afgevaardigde SVK Woonwinkel Tienen VZW
Toelichtende nota:
De stad Zoutleeuw heeft recht op 1 gemeentelijke afgevaardigde voor de AV.
Het college stelt voor Annick Vanacken aan te duiden voor de AV.
Voorstel van beslissing:
Na geheime stemming de gemeentelijke afgevaardigde aan te duiden.
34

Aanduiden gemeentelijk afgevaardigden in VERA
samenwerkingsverband Hageland
Toelichtende nota:
De stad Zoutleeuw heeft recht op 1 gemeentelijk afgevaardigde voor de stuurgroep
en 2 deskundigen (ambtenaren) voor het adviescomité
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Het college stelt voor Viki Tweepenninckx aan te duiden voor de stuurgroep en
Geert Nys en Sandra Blockx in het adviescomité.
Voorstel van beslissing:
Na geheime stemming de gemeentelijke afgevaardigden aan te duiden.
35

Aanduiden gemeentelijk afgevaardigden AV Regionaal Landschap Zuid
Hageland
Toelichtende nota:
De stad Zoutleeuw heeft recht op 2 gemeentelijke afgevaardigden voor de AV en 2
plaatsvervangers.
Het college stelt voor Ilse Beelen en Johan Thomas aan te duiden voor de AV en
als plaatsvervangers Annick Declercq en Annick Vanacken.
Voorstel van beslissing:
Na geheime stemming de gemeentelijke afgevaardigden aan te duiden.
36
Aanduiden gemeentelijke afgevaardigde AV Watering Het Velpedal
Toelichtende nota:
De stad Zoutleeuw heeft recht op 1 gemeentelijk afgevaardigde voor de AV.
Het college stelt voor Paul Mathues aan te duiden voor de AV.
Voorstel van beslissing:
Na geheime stemming de gemeentelijke afgevaardigde aan te duiden.

FINANCIËLE ZAKEN
37

Belasting op de voor bestemmelingen kosteloze verspreiding aan huis
van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter en van
gelijkgestelde producten
Toelichtende nota:
De gemeenteraad heeft in zitting van 19/12/2006 de belasting op huis-aanhuisverspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter
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.
De belasting vast te stellen als volgt:
0,02 EUR per bedeeld exemplaar met een gewicht tot en met 100 gram,
0,05 EUR per bedeeld exemplaar met een gewicht van meer dan 100 gram.
Vrijstelling van belasting wordt verleend voor elke verspreiding van éénbladig
drukwerk kleiner of gelijk aan A4-formaat.
Bij ambtshalve inkohiering wordt de belasting verhoogd met 50% van de
verschuldigde belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt gelijktijdig en
samen met de ambtshalve belasting ingekohierd.
De belasting is niet verschuldigd door:
 openbare diensten en gelijkgestelde inrichtingen
 vormings- en onderwijsinstellingen
 sociale, caritatieve, culturele, sportieve en politieke organisaties
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om akkoord te gaan om met ingang van 01/01/2013 t.e.m.
31/12/2018 de belasting op verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met
handelskarakter en van gelijkgestelde producten vast te stellen zoals voorgesteld.
38
Belasting op de tweede verblijven
Toelichtende nota:
De gemeenteraad heeft in zitting van 19/12/2006 de belasting op tweede verblijven
goedgekeurd voor de periode van 01/01/2007 t.e.m. 31/12/2012.
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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: de belasting vast te stellen op 300 EUR per tweede verblijf.
Bij ambtshalve inkohiering wordt de belasting verhoogd met 50% van de
verschuldigde belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt gelijktijdig en
samen met de ambtshalve belasting ingekohierd.
De belasting is niet verschuldigd door:
 het lokaal uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit;
 tenten, verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens, tenzij zij minstens zes
maanden opgesteld blijven om als woongelegenheid te kunnen dienen;
 leegstaande woongelegenheid waarvan het bewijs wordt voorgelegd dat zij aan het
belastingsjaar voorafgaand kalenderjaar niet als tweede verblijf werd aangewend.
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 op tweede verblijven vast te stellen op 300 EUR per
tweede verblijf.
39
Opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2013
Toelichtende nota
De gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing moet jaarlijks
vastgesteld worden uiterlijk op 31 januari van het aanslagjaar.
Voor het aanslagjaar 2013 wordt de aanslagvoet verhoogd tot 1.500.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om voor het aanslagjaar 2013 de gemeentelijke opcentiemen
op de onroerende voorheffing vast te stellen op 1.500 opc.
40

Aanvullende belasting op de personenbelasting voor het aanslagjaar
2013
Toelichtende nota
De aanslagvoet van de aanvullende belasting op de personenbelasting moet
jaarlijks vastgesteld worden uiterlijk op 31 januari van het aanslagjaar.
Voor het aanslagjaar 2013 wordt de aanslagvoet verhoogd tot 8,3%.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om de aanvullende belasting op de personenbelasting voor
het aanslagjaar 2013 vast te stellen op 8,3%.
41
Belasting op industriële voor verhuring bestemde koelcellen
Toelichtende nota:
De gemeenteraad heeft in zitting van 19/12/2006 de belasting op industriële voor
verhuring bestemde koelcellen 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: de belasting vast te stellen op 115 EUR per koelcel.
Bij ambtshalve inkohiering wordt de belasting verhoogd met 50% van de
verschuldigde belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt gelijktijdig en
samen met de ambtshalve belasting ingekohierd.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om akkoord te gaan om met ingang van 01/01/2013 t.e.m.
31/12/2018 de belasting op industriële voor verhuring bestemde koelcellen vast te
stellen op 115 EUR per koelcel.
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42
Belasting op aanplakborden voor publiciteitsdoeleinden
Toelichtende nota:
De gemeenteraad heeft in zitting van 19/12/2006 de belasting op reclameborden
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: de belasting vast te stellen op 30 EUR/m².
Bij ambtshalve inkohiering wordt de belasting verhoogd met 50% van de
verschuldigde belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt gelijktijdig en
samen met de ambtshalve belasting ingekohierd.
De belasting is niet verschuldigd voor borden:
a. geplaatst op of aan handelshuizen, die dienen voor het maken van reclame die
betrekking heeft op de handel die in die huizen wordt uitgeoefend;
b. die opgericht worden na 1 december van het belastingsjaar;
c. geplaatst door openbare besturen of door instellingen zonder winstoogmerk, met
reclame van menslievende, artistieke, wetenschappelijke of letterkundige aard of
van openbaar nut, en voor zover geen commerciële doeleinden worden beoogd;
d. die enkel en alleen gebruikt worden voor officiële notariële aankondigingen;
e. die enkel en alleen gebruikt worden bij gelegenheid van wettelijke voorziene
verkiezingen;
f. zichtbaar vanaf de openbare weg, geplaatst langs sportterreinen en gericht naar de
plaats van de sportbeoefening.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om akkoord te gaan om met ingang van 01/01/2013 t.e.m.
31/12/2018 de belasting op aanplakborden voor publiciteitsdoeleinden vast te
stellen op 30 EUR/m².
43
Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen
Toelichtende nota:
De gemeenteraad heeft in zitting van 20/12/2007 de belasting op het ontbreken van
parkeerplaatsen goedgekeurd voor de periode van 01/01/2008 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: de belasting vast te stellen op 3.950 EUR per ontbrekende parkeerplaats.
Zijn van de belasting vrijgesteld:
• het bouwen van een nieuwe ééngezinswoning;
• het verbouwen/herbouwen van een bestaande ééngezinswoning, waarbij het aantal
wooneenheden niet verhoogt;
• het bouwen van een nieuwe kangoeroewoning;
• het verbouwen/herbouwen van een bestaande woning tot kangoeroewoning;
• het verbouwen/herbouwen van een woning waarbij het aantal bestaande
parkeerplaatsen wordt verminderd ten voordele van het vestigen van een
handelszaak of ruimte voor dienst/vrije beroepen (en het aantal wooneenheden
hierbij niet verhoogt);
• het inrichten van gastenverblijven zoals: bed & breakfast, hoevetoerisme, voor
seizoensarbeiders, …. (en het aantal wooneenheden hierbij niet verhoogt);
• het verkavelen en/of wijzigen van een verkaveling van een perceel/percelen,
waarbij uitsluitend ééngezinswoningen worden voorzien in open bebouwing;
• het verkavelen en/of wijzigen van een verkaveling van een perceel/percelen
waarin slechts 1 bebouwbaar lot is opgenomen, bestemd voor het bouwen van een
ééngezinswoning;
• sociale huisvestingsprojecten, ingediend door erkende huisvestingsmaatschappijen
of door intercommunale verenigingen, mits 50% van de wooneenheden voorzien
zijn van een parkeerplaats;
• het bouwen van nieuwe verzorgingsinstellingen en rusthuizen voor senioren;
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• het verbouwen/herbouwen van bestaande verzorgingsinstellingen en rusthuizen
voor senioren;
• het bebouwen van een lot dat gelegen is binnen een verkaveling waarvoor in het
kader van dit reglement al voorafgaand een belasting werd betaald door de houder
van de verkavelingsvergunning en/of –wijziging.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om akkoord te gaan om met ingang van 01/01/2013 t.e.m.
31/12/2018 de belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen vast te stellen op
3.950 euro/ontbrekende parkeerplaats.
44
Investeringssubsidie aan kerkfabriek O.-L.-Vrouw van Vrede te Hogen
Toelichtende nota:
In het budget 2013 van de kerkfabriek O.-L.-Vrouw van Vrede Hogen werd een
investeringssubsidie van gemeentewege ingeschreven ten bedrage van 45.000 EUR
voor erelonen en ontwerpuitgaven voor dakwerken kerk, waarvan het gemeentelijke
aandeel van Zoutleeuw (3delen) 15.000 EUR bedraagt.
De kerkraad heeft in zitting van 05/12/2011 het architectenbureau Joris –
Gijsenberg bv-bvba aangesteld als ontwerper.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om een investeringssubsidie ten bedrage van 15.000 EUR toe
te kennen aan de kerkfabriek O.-L.-Vrouw van Vrede Hogen voor erelonen en
ontwerpuitgaven voor dakwerken kerk mits voorlegging van de nodige
bewijsstukken (facturen).
45
Belasting op het opruimen van sluikstortingen
Toelichtende nota:
De gemeenteraad heeft in zitting van 19/12/2006 de belasting op sluikstorten
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.
De belasting vast te stellen als volgt:
- uurloon arbeiders opruimen sluikstortingen: 30,00 euro/uur
- inzetten van voertuigen met bestuurder (bestelwagens, tractor met toebehoren,
vrachtwagen, graaf/laadcombinatie,……): 50,00 euro/uur
- stort-, verwerkings- en milieukosten: volgens de overeenkomst met de
verwerker
- andere kosten: volgens kostprijs aangerekend door de leverancier aan de
gemeente
- administratiekosten: 10% van de totale kostprijs
- met een minimum van 500 EUR per opruiming.
Voor iedere tussenkomst wordt de reële interventietijd aangerekend.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om akkoord te gaan om met ingang van 01/01/2013 t.e.m.
31/12/2018 de belasting op het opruimen van sluikstortingen vast te stellen zoals
voorgesteld.
46

Toelage aan verenigingen voor ZIN-projecten periode januari t.e.m. juni
2013
Toelichtende nota:
De volgende projectaanvragen door verenigingen werden ingediend in het kader
van Zoutleeuw inviteert! voor de periode januari t.e.m. juni 2013:
- Leeuwse Postzegelkring (postzegeltentoonstelling op 19+20/01/2013): 175,23
EUR
- Sint-Leonardusscouts (Lama-party op 23/02/2013): 277,02 EUR
- Chiro Jeugddroom (Qui?wie-party op 02/03/2013): 294,85 EUR
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- RD Zoutleeuw (optreden Will Tura op 18/05/2013): 252,88 EUR
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de projecten goed te keuren en de toelagen toe te kennen.

PATRIMONIUM
47

Principe van onderhandse verkoop van percelen afdeling 1, sectie D
211/02e en f, restpercelen gelegen aan de Ossenwegstraat – bepaling
minimale verkoopprijs.
Toelichtende nota:
Het betreft 2 restpercelen, waarvan het lijkt alsof die voor een stuk bij de tuin van
‘het Mirakel’ horen. Het zijn restpercelen die behoorden tot de oude wegzate, maar
die bij vaststelling van de nieuwe rooilijn en wegtracé van de Ossenwegstraat, niet
vervreemd werden.
Op zich zijn de percelen te klein om ze als bebouwbare bouwgrond te verkopen,
wat niet weg neemt dat 1 van de achterliggende eigenaars, mits toevoeging van een
stuk van zijn achtertuin in combinatie met een ruil met de eigenaar van het pand
‘Het mirakel’ toch een voldoende groot lot zou kunnen creëren voor 1 bebouwbaar
lot.
Een van de achterliggende eigenaars heeft zijn interesse voor de aankoop van de
percelen kenbaar gemaakt.
De opmeting en schattingsverslag melden het volgende:
- het resultaat van de opmeting:
o Perceel 211/02f met een oppervlakte van 5a68ca met
bestemming landelijk woongebied
o Perceel 211/02e met een oppervlakte van 5ca met bestemming
landelijk woongebeid
- samen geschat op 48.820,00 euro
Voorstel van beslissing:
Principieel akkoord te gaan met de vervreemding van beide percelen (als 1 lot) via
de procedure van onderhandse verkoop en de minimale verkoopprijs te bepalen op
55.000 euro.

RUIMTELIJKE ORDENING
48

Opnieuw samenstellen van de GECORO (wijzigingen ledenaantal en
belangengroepen) – aanduiden niet-stemgerechtigde waarnemers voor de
fracties.
Toelichtende nota:
Bij een vernieuwing van de gemeenteraad dient tevens ook de GECORO opnieuw
samengesteld te worden. Decretaal is voorzien dat voor een gemeente van minder
dan 10.000 inwoners er een GECORO dient te worden samengesteld met minimaal
7 en maximaal 9 leden, waarvan minstens ¼ deskundig dient te zijn inzake
ruimtelijke ordening (waaronder de voorzitter) en waarin de voornaamste
maatschappelijke geledingen (minimaal 3) dienen vertegenwoordigd te zijn (een
beetje in functie van de geplande projecten). De gemeenteraad dient dit te bepalen
vooraleer tot de oproep van kandidaten en het samenstellen/benoeming kan worden
overgegaan.
Uit vorige vergadering (en sinds oprichting van de GECORO) bleek, dat vooral de
deskundigen aanwezig zijn op de zittingen, maar de vertegenwoordigers van de
maatschappelijke geledingen heel vaak niet komen opdagen zonder verwittigen en
zonder hun plaatsvervanger op de hoogte te brengen, wordt voorgesteld om het
aantal leden terug te brengen tot 7;
De benoeming van de nieuwe GECORO is onderworpen aan de goedkeuring van
de deputatie Vlaams-Brabant en er moet rekening gehouden worden met de
man/vrouw verhouding (net zoals bij de gemeenteraad)
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Voorstel van beslissing
- Het aantal leden van de nieuwe GECORO zal beperkt worden tot 7
stemgerechtigde leden (en hun plaatsvervanger), waarvan 3 leden
deskundig zijn. Gelet op de lopende en geplande projecten worden
minimaal volgende maatschappelijke geledingen uitgenodigd om een lid
voor te dragen:
1. 1 lid als vertegenwoordiging van de maatschappelijke geleding
‘milieu- en natuurvereniging’
2. 1 lid als vertegenwoordiging van de maatschappelijke geleding
‘landbouwers’,
3. 1 lid als vertegenwoordiging van de maatschappelijke geleding
‘jeugdverenigingen’,
4. 1 lid als vertegenwoordiging van de maatschappelijke geleding
‘socio- culturele vereniging’.
- De GR dient vervolgens ook raadsleden aan te duiden als nietstemgerechtigde waarnemers: de schepen van ruimtelijke ordening en 1 lid
per fractie.
De kandidaat-waarnemers kunnen worden meegedeeld aan de
stadssecretaris uiterlijk op 29/01/2013 om 12u
(sandra.blockx@zoutleeuw.be).
-

Het CBS wordt gelast met het organiseren van de open oproep aangaande
de kandidaatstelling en na afsluiten van de lijsten een voorzitter en een
(niet stem-gerechtigde) vaste secretaris voor te dragen.

MILIEU - GROENDIENST - LANDBOUW
49
Subsidiereglement herbruikbare luiers
Toelichtende nota:
Gemeenteraad zitting 23/12/2003: het subsidiereglement herbruikbare luiers
goedgekeurd.
Een aanmoedigingspremie is noodzakelijk omdat herbruikbare luiers de
hoeveelheid restafval kunnen verminderen, maar de relatieve onbekendheid en de
hoge aankoopprijs van een startpakket voor herbruikbare luiers kunnen een aantal
mensen afschrikken. Omdat het premiereglement d.d. 23/12/2003 een financiële
impact heeft op het gemeentelijk budget, dient deze beslissing herzien te worden.
Voorstel van beslissing:
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om met ingang van
01/01/2013 volgende premie toe te kennen voor herbruikbare luiers:
er wordt een subsidie verleend voor de aankoop van herbruikbare luiers aan
gezinnen en alleenstaanden met een kind tot 3 jaar, ingeschreven in het bevolkingsen vreemdelingenregister van Zoutleeuw. De subsidie wordt toegekend voor
aankopen na 01/01/2010 en bedraagt per aanvraag en per kind de helft van de
factuurprijs met een maximum van 150 EUR. Indien na afhandeling van alle
aanvragen blijkt dat het in het budget voorziene krediet onvoldoende is om de
aanvragen uit te betalen, gebeurt de verdeling van de premiebedragen evenredig op
basis van het aankoopbedrag.

OPENBARE WERKEN
50

Eindrekening B.O. Terhagen (herstellingswerken Getestraat en
Terhagenstraat)
Toelichtende nota:
De eindstaat betreffende de B.O. Terhagen (herstellingswerken Getestraat en
Terhagenstraat) opgemaakt door Aswebo nv uit Drongen ziet er uit als volgt:
bedrag volgens inschrijvingsbiljet:
60.584,50 EUR
bedrag uitgevoerde werken:
70.373.63 EUR
herzieningen:
139,18 EUR
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totaal:
btw 21%:
Algemeen totaal:

70.512,81 EUR
14.807,69 EUR
85.320,50 EUR

Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om de eindrekening betreffende de B.O. Terhagen
(herstellingswerken Getestraat en Terhagenstraat) goed te keuren voor een totaal
bedrag van 85.320,50 EUR inclusief btw.
51

Kosteloze overdracht van 4 restpercelen gelegen langs de N294
Dormaal-Zoutleeuw aan de stad Zoutleeuw.
Toelichtende nota:
Door de provincieraad Vlaams-Brabant d.d. 20/09/2011 werd beslist om 4
restpercelen, gelegen langs de N294 Dormaal-Zoutleeuw, kosteloos over te dragen
aan het Vlaams Gewest. De provincie had echter over het hoofd gezien dat de 4
percelen gelegen zijn aan een voormalige provincieweg die overgedragen werd aan
de gemeente en niet aan het Vlaams Gewest.
Inmiddels heeft de provincieraad zijn besluit aangepast en het akkoord gevraagd
met de overname van de genoemde percelen.
Voorstel van beslissing:
Het colleg stelt voor de kosteloze overdracht van 4 restpercelen gelegen langs de
N294 Dormaal-Zoutleeuw aan de stad Zoutleeuw goed te keuren.

SOCIALE ZAKEN
52

Opheffen gemeenteraadsbeslissing van 18/03/2004 houdende
goedkeuring toekenning geboorte- en adoptiepremie
Toelichtend nota:
De gemeenteraad heeft in zitting van 18/03/2004 het reglement houdende
toekenning geboorte- en adoptiepremie goedgekeurd.
Deze premie bedraagt 50 EUR.
Gezien 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 18/03/2004 betreffende het reglement geboorte- en
adoptiepremie op te heffen.

De stadssecretaris

De voorzitter

S. Blockx

B. Herbots
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