STAD ZOUTLEEUW

Zoutleeuw, 16 december 2010
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 21
december 2010 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

Kennisgeving ontslag van Mevr. Monique Cleynen-Purnelle als
gemeenteraadslid met ingang vanaf 01/01/2011
Toelichtende nota:
De voorzitter-burgemeester geeft kennis van de brief van mevr. Monique CleynenPurnelle, Steenweg 11, 3440 Zoutleeuw waarbij zij haar ontslag als GR-lid voor
CD&V aanbiedt met ingang vanaf 01/01/2011. Vervolgens dient voorzien te
worden in haar opvolging. Het PV van de algemene telling van stemmen van het
gemeentelijk hoofdstembureau n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen van
08/10/2006 duidt mevr. Joris-Vandevelde Hilda als 1ste opvolger. (art.15 en art.
16 van het gemeentedecreet)
Voorstel van beslissing:
De GR neemt kennis van het ontslag van mevr. Cleynen-Purnelle als
gemeenteraadslid voor CD&V.
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Kennisgeving schrijven Hilda Vandevelde m.b.t. het afzien van het mandaat
als gemeenteraadslid, als opvolger van mevr. Monique Cleynen-Purnelle
Toelichtende nota:
De voorzitter-burgemeester geeft het schrijven van mevr. Joris-Vandevelde Hilda,
Schoolstraat 26a, 3440 Zoutleeuw ter kennis waarbij zij stelt af te zien van het
mandaat als GR-lid als 1ste opvolger voor de CD&V, ingevolge het ontslag van
mevr. Monique Cleynen-Purnelle. Zij wenst haar huidig mandaat als OCMWraadslid te continueren. De eerstvolgende gerangschikte kandidaat op het PV van
08/10/2006 van de CD&V is dhr. Pulinckx Gaston, Ossenwegstraat 38, 3440
Zoutleeuw. (art.16 van het gemeentedecreet en art. 58 van de gemeentekieswet)
Voorstel van beslissing:
De GR neemt kennis van het niet-aanvaarden van het mandaat van GR-lid vanwege
mevr. Vandevelde Hilda. Dhr. Gaston Pulinckx uit te nodigen op de volgende
zitting om aldaar na onderzoek van zijn geloofsbrieven te kunnen overgaan tot zijn
aanstelling, gevolgd door de eedaflegging in handen van de voorzitterburgemeester.

PERSONEEL
4

Nieuw arbeidsreglement gemeentepersoneel naar aanleiding van RPR en
tijdsregistratie
Toelichtende nota:
Een nieuw arbeidsreglement is noodzakelijk omwille van de RPR goedgekeurd in
de gemeenteraad d.d. 18/12/2008 en zal ook inspelen op de invoering van de
stam- en glijtijden en de tijdsregistratie van het gemeentepersoneel vanaf 2011.
Het arbeidsreglement werd aangepast in overleg met het personeel en voorgelegd
op het HOC d.d. 07/10/2010.
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Er waren geen opmerkingen.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor het nieuw arbeidsreglement gemeentepersoneel naar
aanleiding van RPR en tijdsregistratie goed te keuren.

FINANCIËLE ZAKEN
5
Opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het dienstjaar 2011
Toelichtende nota/ontwerpbeslissing:
De Gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 42, 43, 186 en 187;
Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelasting, meer bepaald artikel
464,1°;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraadslaging;
Besluit:
Met …. stemmen voor en … stemmen tegen.
Artikel 1:
Voor het dienstjaar 2011, wordt ten bate van de gemeente, 1400 opcentiemen
op de onroerende voorheffing gevestigd.
Art. 2:
Deze opcentiemen zullen geïnd worden door het Agentschap Vlaamse
Belastingdienst Onroerende Voorheffing.
Art. 3:
Afschrift van deze beslissing over te maken aan de toezichthoudende
overheid.
(dit is hetzelfde bedrag als vorig dienstjaar)
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de inhoud van de hogervermelde ontwerpbeslissing goed te
keuren
6
Aanvullende belasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 2011
Toelichtende nota/ontwerpbeslissing:
De Gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 en latere wijzigingen, meer
bepaald de artikelen 42, 43, 186 en 187;
Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelasting, meer bepaald de artikelen
465 tot en met 470 bis;
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering vergt
van alle rendabele belastingen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraadslaging;
Besluit:
Met ….. van stemmen.
Artikel 1:
Voor het aanslagjaar 2011 wordt een aanvullende gemeentebelasting
gevestigd ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op
1 januari van het aanslagjaar.
Art. 2:
De belasting wordt vastgesteld op 7,8 % van het volgens artikel 466 van het
Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 berekende gedeelte van de
personenbelasting die aan het rijk verschuldigd is voor hetzelfde aanslagjaar.
Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de
belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande
jaar.
Art. 3:
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De vestiging en de inning van de gemeentebelasting zullen door het toedoen
van het Bestuur der Directe Belastingen geschieden, overeenkomstig de
bepalingen vervat in de artikelen 466 e.v. van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen.
Art. 4:
Afschrift van deze beslissing over te maken aan de toezichthoudende
overheid.
(dit is hetzelfde tarief als voorgaand dienstjaar)
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de inhoud van de hogervermelde ontwerpbeslissing goed te
keuren
7
Voorlopige twaalfden 2011
Toelichtende nota:
Omdat het budget 2011 niet voor 31/12/2010 kan worden goedgekeurd, dient de
gemeente te beschikken over voorlopige kredieten (art. 152 en 156 van het
gemeentedecreet en art. 14 van het ARGC) om uitgaven van dringende aard te
vereffenen zodat het normaal functioneren van de gemeentediensten niet in het
gedrang komt.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om twee voorlopige twaalfden goed te keuren om de
dringende en verplichte uitgaven voor het dienstjaar 2011 te vereffenen.
8
Toelagen 2010 aan culturele verenigingen
Toelichtende nota:
Voor 2010 is er een toelagebedrag van 7.932,86 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:
Fanfare Sint-Cecilia:
50,00 EUR
Rode Kruis Vlaanderen afdeling Zoutleeuw-Linter:
50,00 EUR
Ridders van de Groene Rat:
50,00 EUR
St.-Sebastiaansgilde Zoutleeuw:
50,00 EUR
St.-Sebastiaansgilde Booienhoven:
50,00 EUR
St.-Sebastiaansgilde Halle-Booienhoven:
50,00 EUR
Actief Budingen:
197,04 EUR
ACV Zoutleeuw:
67,86 EUR
Curieus:
109,09 EUR
De Houtsnijkunst:
232,77 EUR
Gezinsbond Zoutleeuw:
290,49 EUR
KAV Booienhoven:
168,18 EUR
KAV Halle-Booienhoven:
216,28 EUR
Katholieke vereniging voor gehandicapten:
159,67 EUR
KVLV Budingen:
155,81 EUR
KVLV Dormaal:
161,31 EUR
KVLV Zoutleeuw:
221,78 EUR
K.W.B. Zoutleeuw:
383,93 EUR
Kapellenhof:
414,16 EUR
Kapellenkoor O.L.V. Ossenweg:
293,23 EUR
Katholieke Kring:
118,71 EUR
‟t Kliekske:
187,42 EUR
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Kunstkring Zoutleeuw:
Oudercomité Budingen:
Oudercomité Katholiek Secundair Onderwijs Zoutleeuw:
Oudercomité Vrije Basisschool Zoutleeuw:
Postzegelclub Zoutleeuw:
Pro Arte Lewa:
Ridder van de Wijer Toneel Budingen:
Ridder van de Wijer Zangkoor Budingen:
Stak-Het-Oep:
Toneel De Gezellen van Vliebergh:
VTB - VAB Zoutleeuw:
PASAR – Vakantiegenoegens:
Zangkoor Amabilé Hogen:
Zangkoor St.-Cecilia Dormaal:
Zangkoor St.-Bartholomeus Halle-Booienhoven:
Zangkoor St.-Leonardus:
Ziekenzorg Budingen:
Ziekenzorg Halle-Booienhoven:
Ziekenzorg Zoutleeuw:
Sterrenwacht Altair:

98,10 EUR
50,00 EUR
63,74 EUR
87,10 EUR
118,71 EUR
84,36 EUR
386,68 EUR
330,34 EUR
269,87 EUR
743,97 EUR
125,58 EUR
125,58 EUR
147,22 EUR
261,63 EUR
137,95 EUR
430,65 EUR
194,29 EUR
139,32 EUR
269,87 EUR
190,17 EUR

Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om akkoord te gaan met de verdeling van het het
toelagebedrag van 7.932,86 EUR voor 2010 zoals voorgesteld.
9
Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Martinus Dormaal
Toelichtende nota:
Kerkfabriek Sint-Martinus te Dormaal vraagt een investeringstoelage n.a.v. het
vervangen van de verwarmingsinstallatie in de kerk.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om hiervoor een buitengewone toelage ten bedrage van
8.065 EUR toe te kennen aan Kerkfabriek Sint-Martinus te Dormaal .
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Verdeling impulssubsidie 2010 van wielerteam Budingen ingevolge
ontbinden vereniging
Toelichtende nota:
De gemeenteraad heeft in zitting van 26/10/2010 de impulssubsidie van BLOSO
van 4.000 EUR verdeeld onder de sportverenigingen met jeugdwerking.
Het wielerteam Budingen is ontbonden per 01/12/2010 en hebben telefonisch laten
weten dat zij afzien van hun toegekende impulssubsidie 2010 ten bedrage van
328,77 EUR
De sportraad stelt voor om dit bedrag te verdelen over de overige 4
sportverenigingen met jeugdwerking, overeenkomstig het gemeentelijk
subsidiereglement “Impulssubsidie kwaliteitsvolle begeleiding van leden van de
sportvereniging”.
Het subsidiebedrag van wielerteam Budingen ten bedrage van 328,77 EUR wordt
verdeeld onder de volgende sportverenigingen met een jeugdwerking:
VK Halle VV:
29,60 EUR
VK RD Zoutleeuw:
58,96 EUR
Volleybalclub Tarco:
161,69 EUR
BAZO:
78,52 EUR

Voorstel van beslissing:
4
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Het college stelt voor om akkoord te gaan met de verdeling van de impulssubsidie
van wielerteam Budingen onder de 4 sportverenigingen met jeugdwerking, zoals
voorgesteld.

MILIEU - GROENDIENST - LANDBOUW
11

Aanpassing retributiereglement containerpark & extra sluitingsdag op
donderdag
Toelichtende nota:
EcoWerf stelt voor om het containerpark een extra dag te sluiten. Uit de statistieken
van het bezoekersaantal blijkt dat op donderdag het minst aantal bezoekers komen.
Het bestuur stelt voor om op donderdag te sluiten waardoor circa 10.000 euro op
jaarbasis kan bespaard worden.
Om de aanlevering van niet huishoudelijk afval door vnl. zelfstandigen/bedrijven in
te perken, wordt ook voorgesteld om het retributiereglement aan te passen. Er
wordt eveneens voorgesteld om een toegangscontrole in te voeren.
De nieuwe tarieven worden als volgt voorgesteld:
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

AEEA
Eterniet
Glas (wit, gekleurd en vlak)
Herbruikbare goederen
KGA
Kurk
Oude metalen
Papier en karton
Piepschuim
PMD
Textiel

Autobanden (per band)

Aanbieden in een reglementaire
PMD-zak
Proper en in zakken!
Banden van personenwagen of
vergelijkbaar
Banden met diameter tot 1,60 m en
breedte tot 40 cm
Banden met een diameter groter dan
1,60 m

Gratis
Gratis

2,50 €
25,00 €
50,00 €

2,50 €

Boomstronken (per stuk)
Cellenbeton
Gips
Gras, bladeren,
haagscheersel
Keramiek
Sloophout
Snoeihout
Steenafval

< 1 m³
1-3 m³
3-4 m³

2, 50 €
5,00 €
12,50 €

Grof huisvuil
(incl. land- en tuinbouwfolie)

< 1 m³
1-3 m³
3-4 m³

5,00 €
12,50 €
25,00 €
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Voorstel van beslissing:
Het CBS stelt voor akkoord te gaan met de extra sluitingsdag op donderdag en met
het aangepaste retributiereglement zoals voorgesteld.

FEESTELIJKHEDEN
12
Toekennen ereburgerschap aan Rik Ponsaerts
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 stelt voor om het erburgerschap toe te kennen aan de heer Rik
Ponsaerts omwille van zijn jarenlange en belangeloze inzet in Halle-Booienhoven,
op aanvraag van Eddy Willems.

ONDERWIJS
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Arbeidsreglement scholengemeenschap basis- en kleuteronderwijs
Toelichtende nota:
Het arbeidsreglement is van toepassing voor het onderwijzend personeel ten laste
van de gemeente en geldt binnen de volledige scholengroep, waarbij “De Kleine
Picasso” is aangesloten.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor het aangepaste arbeidsreglement gewoon basisonderwijs van
de Kleine Picasso goed te keuren.

POLITIE - BRANDWEER
14
Vaststellen van gemeentelijke dotatie 2011 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
2011 voor de stad Zoutleeuw aan de politiezone LAN 774.488 EUR bedraagt.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om akkoord te gaan om de gemeentelijke dotatie 2011 voor
de stad Zoutleeuw ten bedrage van 774.488 EUR vast te stellen.

BESLOTEN VERGADERING
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PERSONEEL
Aanstelling van een 1FT statutair diensthoofd grondgebiedzaken –
stedenbouwkundig ambtenaar A4a-A4b via bevordering
Toelichtende nota:
De desbetreffende full-time functie (die in de personeelsformatie eveneens werd
aangeduid als lid van het MAT) werd vacant verklaard door de GR d.d.
25/05/2010. Invulling diende te gebeuren via een bevorderingsprocedure zoals
omschreven in de RPR van het gemeentepersoneel. Op 02/09/2010 werd door het
CBS de kandidatenlijst afgesloten, waarbij 1 geldige kandidatuur werd ontvangen.
De kandidaat, dhr. Johan Thomas wonende Meendijkstraat 28 – 3300 Tienen, werd
daaropvolgend uitgenodigd om op 23/11/2010 deel te nemen aan de selectieproef
bestaande uit een casestudie en een schriftelijke kennisproef. Vervolgens werd
afgesloten met een grondig sollicitatiegesprek. Op 25/11/2010 nam het CBS kennis
van het PV van de selectiecommissie m.b.t. de uitslag van de proef, waarbij gesteld
wordt dat de kandidaat geslaagd is.
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Voorstel van beslissing:
De geslaagde kandidaat , dhr. Johan Thomas, wordt aan de GR voorgedragen om
voltijds aangesteld te worden in de functie van diensthoofd grondgebiedzaken
/stedenbouwkundig ambtenaar/planningscoördinator A4a-A4b (geheime
stemming).
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Kennisgeving eindbeoordeling bijzondere gemeenteraadscommissie d.d.
02/12/2010: „stadsontvanger‟
Toelichtende nota:
Op 02/12/2010 heeft de bijzondere gemeenteraadscommissie op basis van van het
verslag van CBS 23/11/2010 unaniem een uitstekende beoordeling gegeven
betreffende de evaluatie van de stadsontvanger.
Voorstel van beslissing:
De gemeenteraad neemt kennis van deze beoordeling.
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Kennisgeving eindbeoordeling bijzondere gemeenteraadscommissie d.d.
02/12/2010: „stadssecretaris wnd.‟

Toelichtende nota:
Op 02/12/2010 heeft de bijzondere gemeenteraadscommissie op basis van het
verslag van het CBS 23/11/2010 unaniem een uitstekende beoordeling gegeven,
betreffende de evaluatie van de stadssecretaris wnd..
Voorstel van beslissing:
De gemeenteraad neemt kennis van deze beoordeling.

De stadssecretaris wnd.

De burgemeester-voorzitter

J. Thomas

J. Ceyssens

7

