STAD ZOUTLEEUW

Zoutleeuw, 18 januari 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 25
januari 2011 om 20.00 u.
OPENBARE VERGADERING

INSTALLATIEVERGADERING
1

Installatie en eedaflegging Gaston Pulinckx als gemeenteraadslid
a) onderzoek geloofsbrieven
a) eedaflegging
Toelichtende nota:
De gemeenteraad heeft in zitting van 21 december 2010 akte genomen van het
ontslag van mevrouw Monique Purnelle-Cleynen als raadslid en van de afstand van
het mandaat als 1ste opvolger door mevrouw Hilda Vandevelde. Zoals blijkt uit het
PV van de algemene telling van stemmen van het gemeentelijk
hoofdstembureau n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen van 08/10/2006 is de heer
Gaston Pulinckx 2de opvolger voor de lijst CD&V.
De geloofsbrieven van de heer G. Pulinckx moeten door de gemeenteraad worden
onderzocht.
Bij goedkeuring van de geloofsbrieven zal de heer G. Pulinckx uitgenodigd worden
de eed af te leggen in handen van de voorzitter van de gemeenteraad, alvorens zijn
mandaat op te nemen.
Voorstel van beslissing:
De geloofsbrieven worden goedgekeurd en akte te nemen van de eedaflegging van
de heer Gaston Pulinckx als gemeenteraadslid.
2
Vaststellen van de rangorde van de gemeenteraadsleden
Toelichtende nota:
De rangorde van de gemeenteraadsleden moet ingevolge het ontslag van mevrouw
Purnelle-Cleynen en de installatie van Gaston Pulinckx als gemeenteraadslid
opnieuw worden vastgesteld.
Voorstel van beslissing:
De rangorde vast te stellen.

SECRETARIAAT
3
Verslag vorige vergadering
Het CBS stelt voor om het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.

INTERNE ZAKEN
4
Wijziging samenstelling gemeenteraadscommissie I
Toelichtende nota:
Gezien de gewijzigde samenstelling van het college van burgemeester en schepenen
dient ook de samenstelling van de raadscommissie I te worden gewijzigd.
Voorstel van beslissing:
Het schepencollege stelt voor volgende wijziging voor raadscommissie I door te
voeren:
- Rik Dehairs als effectief lid (i.p.v. Boudewijn Herbots)

OPENBARE WERKEN
5

Goedkeuring eindrekening wegen- en rioleringswerken Bethaniastraat,
Koepoortstraat en Stationsstraat – aandeel stad Zoutleeuw
Toelichtende nota:
Op 22/10/2010 werd de eindstaat van genoemde werken opgemaakt door het
studiebureau Arcadis Belgium nv uit Hasselt.
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STAD ZOUTLEEUW

De uitgaven ten belope van, exclusief BTW, zijn vastgesteld als volgt:
bedrag volgens inschrijvingsbiljet:
1.039.437,04 EUR
bedrag aandeel stad Zoutleeuw:
438.949,65 EUR
bedrag uitgevoerde werken tlv Ztl:
256.335,69 EUR
bedrag verrekening nr. 2:
285.397,89 EUR
herzieningen tlv Zoutleeuw:
18.258,21 EUR
Totaal aandeel Zoutleeuw:
559.991,77 EUR
BTW 21%:
117.598,28 EUR
algemeen totaal aandeel Zoutleeuw:
677.590,05 EUR
Voorstel van beslissing:
Het College stelt voor om de eindrekening betreffende de wegen- en
rioleringswerken Bethaniastraat, Koepoortstraat en Stationsstraat en afkoppeling
regenwater, aandeel stad Zoutleeuw ten bedrage van 677.590,05 EUR incl. BTW
goed te keuren.

SOCIALE ZAKEN
6

Kennisneming meerjarenplanning 2011-2013 OCMW met de bijhorende
strategische nota
Toelichtende nota:
De gemeentelijke dotatie wordt als volgt vastgesteld in de meerjarenplanning 20112013:
- 2011: 550.000 EUR
- 2012: 550.000 EUR
- 2013: 550.000 EUR
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om kennis te nemen van de meerjarenplanning 2011-2013
met de bijhorende strategische nota.
7

Kennisneming van het OCMW budget dienstjaar 2011 en bijhorende
beleidsnota
Toelichtende nota:
In het OCMW-budget dienstjaar 2011 is een gemeentelijke bijdrage ingeschreven
ten bedrage van 550.000 EUR.
Het budget 2011 blijft binnen de grenzen van de gemeentelijke bijdrage die
opgenomen is in het goedgekeurde MJP 2011-2013.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om kennis te nemen van het OCMW-budget dienstjaar 2011
met de bijhorende beleidsnota.

FEESTELIJKHEDEN
8
Feestelijke hulde aan Albert Claes wegens 40j gemeenteraadslid
Toelichtende nota:
De heer Albert Claes werd verkozen als gemeenteraadslid in 1970. Na die
gemeenteraadsverkiezingen werd hij nog 6 keer opnieuw verkozen. Aansluitend op
de huldiging van Albert, samen met nog 20 andere “oude vossen” door de
provinciegouverneur van Vlaams-Brabant op dinsdag 11 januari jl. wil ook de
gemeenteraad op zijn beurt een welgemeende dank tot de Albert richten door hem
even in de bloemetjes te zetten.
De stadssecretaris

De burgemeester-voorzitter

S. Blockx

J. Ceyssens
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