STAD ZOUTLEEUW

Zoutleeuw, 17 februari 2011

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 22
februari 2011 om 20.00u.
OPENBARE VERGADERING

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

INTERNE ZAKEN
2
Wijziging samenstelling gemeenteraadscommissie II
Toelichtende nota:
Op 21/12/2010 heeft de gemeenteraad akte genomen van het ontslag van mevrouw
Monique Cleynen als raadslid en dient de samenstelling van de
gemeenteraadscommissie II te worden gewijzigd.
Voorstel van beslissing:
Het schepencollege stelt voor over te gaan tot geheime stemming om Gaston
Pulinckx aan te duiden als effectief lid in commissie II.

IGS – INTERCOMMUNALES - VERENIGINGEN
3

B.A.V. Riobra 01/04/2011: bespreking dagorde – aanduiden gemeentelijke
afgevaardigde – vaststellen van het mandaat

In toepassing van het decreet van 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking moeten de deelnemende gemeenten voor elke algemene vergadering
opnieuw hun afgevaardigde aanstellen en hem/haar een mandaat geven over de op de
agenda vermelde punten. De fracties kunnen schriftelijk (ook e-mail) kandidaturen
indienen bij de stadssecretaris ten laatste op vrijdag 18/02/2011 om 12.00u.

Toelichtende nota:
De buitengewone algemende vergadering zal plaats vinden op vrijdag 01/04/2011
om 18 uur in de PBE-zaal, Diestersteenweg 126 te 3210 Lubbeek.
Belangrijkste punten op de dagorde:
1. Notulen van de buitengewone algemene vergadering d.d. 19/11/2010.
2. Toetreding tot Infrax cvba:
•
door de beslissing van de PBE om toe te treden tot Infrax cvba
werd Riobra bijgevolg verplicht zelf een visie te ontwikkelen
op hun verdere toekomst.
•
de toetreding van Riobra tot Infrax wordt voorzien vanaf
01/07/2011.
3. Diversen/Rondvraag
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor over te gaan tot geheime stemming om een afgevaardigde
aan te duiden voor de buitengewone algemene vergadering met het mandaat de
punten op de agenda goed te keuren.
4
Aanduiden gemeentelijk afgevaardigden AV PWA ter vervanging van
Monique Purnelle-Cleynen
Toelichtende nota:
Bij beslissing van de gemeenteraad van 22 februari 2007 werd mevrouw PurnelleCleynen afgevaardigd in de algemene vergadering van het PWA. Mevrouw
1
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Purnelle-Cleynen heeft ook laten weten ontslag te nemen in de PWA-raad met
ingang van 01 januari 2011. De CD&V-fractie draagt mevrouw Ilse Beelen voor ter
vervanging.
Het college zal mevrouw Marleen Goossens, afgevaardigd namens de Sp.a-fractie
voordragen als voorzitter.
Voorstel van beslissing
Over te gaan tot de geheime stemming met als punt: de afvaardiging van Ilse
Beelen in de AV PWA.

FINANCIËLE ZAKEN
5
Toelage aan verenigingen voor ZIN-projecten periode januari t.e.m. juni 2011
Toelichtende nota:
De volgende projectaanvragen door verenigingen werden ingediend in het kader
van Zoutleeuw inviteert! voor de periode januari t.e.m. juni 2011:
- Sint-Leonardusscouts (scoutsfuif “Sound of Scouts” op 19/02/2011): 644,19
EUR
- JH Paljas (Rockrally@De Kring op 12/03/2011): 179,77 EUR
- JH Paljas (Zoutrock 2011 op 07/05/2011): 599,25 EUR
- RD Zoutleeuw (optreden Will Tura op 14/05/2011): 576,78 EUR
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de projecten goed te keuren en de toelagen toe te kennen.
6

Niet uitbetalen toelagebedrag aan Chiro Jeugddroom Halle-Booienhoven
voor ZIN-project “Flits” op 03/10/2010
Toelichtende nota:
De gemeenteraad heeft in zitting van 29/06/2010 de toelagen toegekend aan de
verenigingen die in de periode juli t.e.m. december 2010 culturele activiteiten
organiseren in het kader van het project “Zoutleeuw inviteert!” (ZIN-project).
De chiro Jeugddroom Halle-Booienhoven had bij hun aanvraag een kostenraming
ingediend van 1.540 EUR.
De culturele raad adviseerde om aan chiro Jeugddroom een toelage van 266,99
EUR toe te kennen voor hun Zin-project “Flits” op 03/10/2010 op voorwaarde dat
er voor minstens 1.000 EUR facturen ingediend werden.
Chiro Jeugddroom kon slechts voor 239,79 EUR facturen voorleggen
De cultuurraad heeft in vergadering van 18/01/2011 geadviseerd om de toegekende
subsidie van 266,99 EUR niet uit te betalen.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om het toelagebedrag van 266,99 EUR toegekend aan chiro
Jeugddroom Halle-Booienhoven voor de voorstelling “Flits” op 03/10/2010 in het
kader van “Zoutleeuw inviteert!”-project niet uit te betalen.
7
Budget 2011 (financiële nota en beleidsnota)
Toelichtende nota:
De financiële nota van het budget 2011 is afgesloten als volgt:
1. Gewone dienst
Uitgaven
Ontvangsten
Eigen dienstjaar
Vorige dienstjaren
Overboekingen
Totaal van de financiële nota
van het budget

8.556.637 EUR
21.039 EUR
0 EUR
8.577.676 EUR

2

7.806.987 EUR
2.282.866 EUR
0 EUR
10.089.853
EUR

Tekort /
Overschot
-749.650 EUR
+2.261.827 EUR
0 EUR
+1.512.177 EUR
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2. Buitengewone dienst
Eigen dienstjaar
Vorige dienstjaren
Overboekingen
Totaal van de financiële nota
van het budget

Uitgaven

Ontvangsten

4.470.403 EUR
102.565 EUR
0 EUR
4.572.868 EUR

4.472.600 EUR
233.422 EUR
0 EUR
4.706.022 EUR

Tekort /
Overschot
+2.197 EUR
+130.857 EUR
0 EUR
+133.054 EUR

Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om het budget (financiële nota en beleidsnota) over het
dienstjaar 2011 over
het geheel goed te keuren.
8
Financieel beleidsplan 2011-2014
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om het financieel beleidsplan 2011-2014 met volgende
prognoses goed te keuren:
2011:
1.935.367 EUR
2012:
1.423.213 EUR
2013:
724.729 EUR
2014:
28.854 EUR
9

Verdeling toelage 2011 van de Vlaamse Overheid voor jeugdwerk
ondersteunen
Toelichtende nota:
Voor 2011 kunnen de jeugdverenigingen van Zoutleeuw aanspraak maken op
9.072,89 EUR subsidie van de Vlaamse Overheid voor jeugdwerk ondersteunen
(11.655,67 – 5% voor kadervorming en 2.000 EUR voor bijzondere manifestaties).
De verdeling gebeurt volgens het subsidiereglement: 80% naar jeugdwerkvormen
klasse A (alles behalve jeugdhuizen) en 20% naar jeugdwerkvormen klasse B
(jeugdhuizen).
Voor beide klassen worden de punten verdeeld op basis van het aantal leden en het
aantal uren activiteit.
Dit geeft het volgende resultaat:
1.612,96 EUR
Chiro Jeugddroom:
1.612,96 EUR
Chiro Jocus:
2.073,80 EUR
Sint-Leonardusscouts:
1.958,59 EUR
Speelplein Ruimte:
1.134,11 EUR
JH Paljas:
680,47 EUR
JH De Zwam:
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om het subsidiebedrag van 9.072,89 EUR voor de
werkingskosten voor jeugdwerk ondersteunen van de Vlaamse Overheid te
verdelen zoals voorgesteld.
10

Actualisering bedrag borgstelling vzw Storzo voor financiering nieuw
kinderdagverblijf
Toelichtende nota:
De gemeenteraad heeft in zitting van 16/09/2004 zich reeds solidair borg gesteld
t.o.v. KBC Bank nv voor de lening ter financiering van de nieuwbouw
kinderdagverblijf van Storzo vzw voor een bedrag van 728.633,15 EUR.
Aangezien de aangegane lening 1.500.000 EUR bedraagt dient het bedrag van deze
borgstelling te worden geactualiseerd.
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Voorstel van beslissing:
Het schepencollege stelt voor om akkoord te gaan met de actualisering van het
bedrag borgstelling vzw Storzo.

PATRIMONIUM
11

Bijkomende wegenis voor de ontwikkeling van braakliggend perceel
bedrijfsgrond op LEWA (tussen huisnummers 35 en 37)
Toelichtende nota:
Interleuven heeft na onderhandeling met de familie Peetermans de braakliggende
percelen van de bedrijvenzone LEWA aan de Sint-Truidensesteenweg tussen de
woningen met huisnrs. 35 en 37 opnieuw ingekocht. Zij hebben dit perceel in 4
bebouwbare loten opgesplitst. Vooraleer er kan gebouwd worden, moeten deze
echter ontsloten worden via een stukje nieuw aan te leggen weg naar de SintTruidensesteenweg. Dit is ook nodig om nutsvoorzieningen tot aan de
bedrijfsgebouwen te kunnen doortrekken. Interleuven vraagt, vooraleer zij de
werken gaan uitvoeren, aan de stad om deze weg na oplevering dan ook te willen
inlijven bij het openbaar domein. Zij hebben reeds een beslissing toegezonden dat
zij akkoord zijn met de gratis grondafstand.
Voorstel van beslissing:
1. Het ontwerp en het tracé van de weg ter ontsluiting van de percelen
bedrijfsgrond afdeling 1, sectie C en nummers 288K en 289D met bijhorende
meetstaat en lastenboek zoals voorzien in het bovengenoemd ontwerp goed te
keuren.
2. Principieel akkoord te gaan met de inlijving van de weg binnen het openbaar
domein van de stad na de eindoplevering en mits de grondafstand vrij,
onbelast en zonder kosten voor de stad gebeurt.
12
Afsluiten huurovereenkomst Scholengroep 11 – Budingenweg 2
Toelichtende nota:
De stad heeft onderhandelingen aangegaan met Scholengroep 11 van het
gemeenschapsonderwijs om het gebouw te kunnen huren gelegen Budingenweg 2
en dit ter huisvesting van het Rode Kruis.
Het voorstel van huurovereenkomst zoals voorgelegd in de inzagemap is het
resultaat van de onderhandelingen:
- De stad huurt de lokalen voor een periode van 3 jaar en de overeenkomst
wordt telkens voor 12 maanden verlengd behoudens opzeg.
- Het stadsbestuur heeft kunnen bekomen dat de huur prijs pas effectief
wordt aangerekend vanaf 01/09/2011, terwijl de lokalen nu al ter
beschikking worden gesteld.
- De jaarlijkse huurprijs bedraagt:€ 2.983,08/jaar.
Met het Rode Kruis zullen verder de nodige afspraken worden gemaakt met
betrekking tot de onderhouds-en verbruikskosten.
Voorstel van beslissing
De voorgestelde huurovereenkomst goed te keuren.

OPENBARE WERKEN
13

Vaststellen van de wijze en voorwaarden van gunnen voor de aankoop van 4
sneeuwruimers
Toelichtende nota:
De dienst openbare werken verzoekt om 4 sneeuwruimers aan te kopen volgens het
voorgelegde lastenboek. De prijs van deze aankoop wordt geraamd op 26.500 EUR
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incl. BTW en er wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen na
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor deze wijze van gunnen + het lastenboek goed te keuren.
14

Bepalen lastvoorwaarden en wijze van gunnen voor het aanstellen van een
ontwerper voor dringende onderhoudswerken aan wegen o.m. ten gevolge van
winterschade
Toelichtende nota:
De studieopdracht omvat:
- Inventarisatie van de herstellingen in overleg met de dienst openbare
werken
- Asfaltherstellingen
- Betonherstellingen
- Voegvulling betonwegen
- Alle nodige herstellingen aan wegen en randinfrastructuur die nodig
geacht worden.
Het is de bedoeling om de werkzaamheden eventueel in loten af te kondigen. Bv.
eerst de alsfaltwerken (deze kunnen dan in de zomer eventueel uitgevoerd worden).
Het opsplitsen in beton en asfalt zal waarschijnlijk ook een interessantere prijs
opleveren bij gunning van de werken omdat dan specifiek de in asfalt (of in beton)
gespecialiseerde aannemers kunnen aangeschreven worden als kandidaat.
Voorstel van beslissing:
De lastvoorwaarden voor het aanstellen van een ontwerper goed te keuren en tevens
de gunnig te doen via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking .

POLITIE - BRANDWEER
15

Aanvullend gemeentelijk politiereglement op het wegverkeer: 1-richting
Nieuwstraat, 1-richting Schipstraat tussen Prof. R. Verdeyenstraat en de
Budingenweg en aanbrengen definitieve wegversmallingen met
voorrangsregeling – Ossenwegstraat.
Om het drukke verkeer in de Nieuwstraat te weren zal er een definitief 1richtingsverkeer van kracht gaan.
In de Schipstraat tussen de Prof. R. Verdeyenstraat en de Budingenweg zal
eveneens een 1-richtingsverkeer ingevoerd worden en dit in de richting van de
Budingenweg.
Om de snelheid te minderen zullen er definitieve wegversmallingen aangebracht
worden op de Ossenwegstraat ter hoogte van huisnummers 15/20 en 49/54.

VERKIEZINGEN
16

Voordracht Gaston Pulinckx als lid van de politieraad ingevolge ontslag van
Rik Dehairs
Toelichtende nota:
Wanneer een effectief lid voor het verstrijken van zijn mandaat ophoudt deel uit te
maken van de politieraad en hij geen opvolger of opvolgers heeft, kunnen alle nog
in functie zijnde gemeenteraadsleden die de voordracht van het te vervangen lid
hadden ondertekend, gezamenlijk een kandidaat effectief lid en één of meer
kandidaat-opvolgers voordragen. In dit geval worden deze kandidaten verkozen
verklaard, de kandidaat-opvolgers in orde van hun voordracht.
Aangezien Rik Dehairs de laatste verkozen kandidaat(plaatsvervanger) voor de
CD&V-fractie was bij de verkiezingen van 02 januari 2007 diende een nieuwe
voordracht te gebeuren volgens artikel 19 Wet 7 december 1998 tot organisatie van
de geïntegreerde politiedienst.
De heren Jos Ceyssens, Rik Dehairs en Roger Mertens hebben een gezamenlijke
voordracht ondertekend voor:
5
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-

Gaston Pulinckx als effectief lid
Roger Mertens als plaatsvervanger

Voorstel van beslissing:
De voorgedragen kandidaten worden ingevolge de gezamenlijke voordracht
verkozen verklaard.

FEESTELIJKHEDEN
17
Toekennen ereburgerschap aan Flip Herbots
Toelichtende nota:
Op 22/03/2007 keurde de gemeenteraad een reglement goed waarbij het
ereburgerschap van de “Stad Zoutleeuw” kan toegekend worden onder de volgende
voorwaarden:
- De titel wordt verleend door de gemeenteraad op voordracht van het
college van burgemeester en schepenen
- De begunstigde is al dan niet een inwoner van de stad
- De titel kan postuum worden toegekend
- De begunstigde moet zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor
de stad of hebben bijgedragen tot de uitstraling van Zoutleeuw
- Als uiterlijke teken ontvangt de begunstigde een officiële oorkonde van de
stad samen met een door het college vast te stellen aandenken.
Voorstel van beslissing:
Het college van 25/11/2010 stelt voor om het erburgerschap toe te kennen aan de
heer Flip Herbots omwille van:
- zijn politieke carrière
- zijn medewerking en ondersteuning van sociale en culturele activiteiten
aan verenigingen uit de regio
- zijn internationale duivenactiviteit waardoor de naam Herbots alom ter
wereld is gekend
dit op aanvraag van Eddy Willems.
VARIA
18 Voorstelling vernieuwde website.
De stadssecretaris

De burgemeester-voorzitter

S. Blockx

J. Ceyssens
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