STAD ZOUTLEEUW

Zoutleeuw, 15 februari 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
26 februari 2013 om 20u.
OPENBARE VERGADERING

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

IGS – INTERCOMMUNALES - VERENIGINGEN
2

Mededeling van de verslagen van de raden en overlegstructuren in
toepassing van artikel 200 § 3 van het gemeentedecreet
Interleuven
: raad van bestuur
12/12/2012
EcoWerf
: raad van bestuur
19/12/2012
IGO
: algemene vergadering 20/12/2012
Intergas
: directiecomité
29/02/2012
: directiecomité
28/03/2012
: directiecomité
26/09/2012
: raad van bestuur
14/03/2012
: raad van bestuur
18/04/2012
IWM
: raad van bestuur
23/01/2013
Riobra
: directiecomité
03/12/2012
: directiecomité
14/01/2013
: directiecomité
18/01/2013
: raad van bestuur
17/12/2012

FINANCIËLE ZAKEN
3
Retributiereglement Kinderhoogdag 2013
Toelichtende nota:
Op 21/04/2013 organiseert de stad Zoutleeuw in samenwerking met de gemeente
Kortenaken, de provincie Vlaams-Brabant en Artforum vzw de Kinderhoogdag.
De tarieven voor deelname moeten worden vastgesteld.
Voorstel van beslissing:
De retributie voor deelname vast te stellen als volgt:
- 5 EUR per deelnemend kind
- voor leden van jeugdverenigingen: 3 EUR per kind.

4
Vaststellen bijdrage voor deelnemers aan voorstellingen voor scholen
Toelichtende nota:
De gemeenteraad heeft in zitting van 20/10/2005 de bijdrage voor het deelnemen
aan voorstellingen voor scholen vastgesteld op 2,50 EUR per deelnemer.
Door de toenemende onkosten voor de organisatie van deze schoolvoorstellingen
wordt voorgesteld de bijdrage te verhogen naar 4 EUR per deelnemer. Deze
intentie om de bijdrage te verhogen werd reeds aangekaart tijdens de
overlegvergadering met de scholen op 07/02/2013.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om de bijdrage voor het deelnemen aan voorstellingen voor
scholen vast te stellen op 4 EUR per deelnemer.
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5
OCMW budget 2013 en bijhorende beleidsnota
Toelichtende nota:
Het OCMW budget 2013 zoals goedgekeurd op de OCMW-raad impliceert een
gemeentelijke bijdrage van 725.000 euro. De gemeentelijke bijdrage blijft binnen
de grenzen zoals vastgesteld in de meerjarenplanning.
Voorstel van beslissing:
Kennisname van het OCMW budget 2013.

PATRIMONIUM
6
Goedkeuring initieel beschrijvend bestek PPS Ravelijn
Toelichtende nota:
De gemeenteraad besloot in zitting van 24/04/2012 een PPS-project op te starten
voor de verwezenlijking van het project Ravelijn. De gemeenteraad keurde daarbij
de selectieleidraad goed waarop kandidaten konden inschrijven om deel te nemen
aan een concurrentiedialoog. Er volgden 5 kandidaturen, waarvan er 4 weerhouden
werden tijdens de zitting van het schepencollege van 19/09/2012. Deze kandidaten
dienen nu een eerste beschrijvend bestek te ontvangen om de volgende stap in de
procedure te kunnen aanvangen (met name de toelichtingsvergadering en de
dialoogfasen). Eens deze ‘onderhandelingen’ afgerond zijn, zal dit tot een definitief
bestek leiden dat opnieuw aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.
Technum, opdrachthoudend advies- en studiebureau, zal ter zitting toelichting
geven over de procedure en de inhoud van het project.
Voorstel van beslissing:
Het voorliggende initieel beschrijvend bestek goed te keuren en de
concurrentiedialoog op basis daarvan verder te zetten.

VRIJETIJDSBESTEDING
7

Overeenkomst met vzw Bibnet voor samenaankoop basispakket
Metacontent
Toelichtende nota:
De gemeenteraad heeft in zitting van 25/10/2007 de samenwerkingsovereenkomst
met de provincie Vlaams-Brabant betreffende het PBS goedgekeurd.
Naast de fysieke collectie van de lokale bibliotheken kunnen ook digitale collecties
aangeboden via het project Bibliotheekportalen. Om de bibliotheekcollecties de
nodige zichtbaarheid te geven op het internet werden bepaalde ‘metacontent’ in
Bibliotheekportalen geïntegreerd en vrij toegankelijk gemaakt op het internet.
Het gaat om fragmenten en informatie over werken, auteurs of onderwerpen in de
catalogus die bibliotheekgebruikers helpen bij het gidsen en oriënteren door de
collectie. Deze collectieonderdelen worden aangeboden in de samenaankoop
BASISPAKKET.
Vaak hebben de collectieonderdelen een licentiekost waarvoor betere voorwaarden
en kortingen kunnen bekomen worden voor een grote groep afnemers in
samenaankoop.
Het basispakket wordt samengesteld en georganiseerd op Vlaams niveau en wordt
er per PBS gezamenlijk op ingetekend door de aan het PBS deelnemende
bibliotheken.
Voor 2012 heeft de provincie Vlaams-Brabant de kost voor het digitaal basispakket
gedragen maar vanaf 2013 moeten de gemeenten zelf de kost hiervoor op zich
nemen. De vergoeding voor het basispakket is vastgesteld op 0,06 euro per inwoner
van het werkgebied van de betreffende deelnemende Bib. De bevolkingscijfers op 1
januari van het lopende werkjaar worden genomen. Op het bedrag van de
vergoeding is geen btw van toepassing.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om de overeenkomst samenaankoop Basispakket
Metacontent met de vzw Bibnet goed te keuren.
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VERKIEZINGEN
8

Kennisgeving besluit deputatie van Vlaams-Brabant d.d. 24/01/2013
houdende de geldigverklaring van de verkiezingen van de politieraad
Toelichtende nota:
Bij schrijven van 29/01/2013 verzoekt de heer Gouverneur het college van
burgemeester en schepenen het besluit d.d. 24/01/2013, waarbij de deputatie van
Vlaams-Brabant de verkiezing van de politieraad tijdens de installatievergadering
van 02/01/2013 geldig heeft verklaard, ter kennis te brengen van de gemeenteraad.
Voorstel van beslissing:
Kennisname van het besluit van de deputatie houdende de geldigverklaring van de
verkiezing van de politieraad.
BESLOTEN VERGADERING

PERSONEEL
9

Definitieve benoeming in statutair verband van Mombaerts Petra als
bestuurssecretaris (cultuurbeleidscoördinator) A1a- A3a
Toelichting:
Mevrouw Petra Mombaerts werd met ingang van 01/01/2012 op proef benoemd in
de functie van bestuurssecretaris (cultuurbeleidscoördinator) A1a –A3a. Na de
proeftijd van 12 maanden dient de gemeenteraad , na een gunstige evaluatie (door
de stadssecretaris), over te gaan tot definitieve benoeming binnen de 3 maanden na
het einde van de proeftijd.
Voorstel van beslissing:
Over te gaan tot geheime stemming met het oog op de definitieve aanstelling van
mevrouw Petra Mombaerts als statutair bestuurssecretaris
(cultuurbeleidscoördinator) met ingang van 01/01/2013.

De stadssecretaris

De voorzitter

S. Blockx

B. Herbots

3

