STAD ZOUTLEEUW

Zoutleeuw, 16 maart 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 maart 2011 om 20.00 uur.
OPENBARE VERGADERING

SECRETARIAAT
1

Verslag vorige vergadering

Het schepencollege stelt voor het verslag goed te keuren.

PERSONEEL
2

Vacantverklaring van de betrekking van bestuurssecretaris
(cultuurbeleidscoördinator) in statutair verband
Toelichtende nota:
De betrekking van bestuurssecretaris-cultuurbeleidscoördinator A1-A3 in voltijds
verband is vacant en voorzien om ingevuld te worden in 2011.
De betrekking zal ingevuld worden via aanwerving volgens de bepalingen van de
rechtspositieregeling.
Voorstel van beslissing:
De betrekking van een voltijdse bestuurssecretaris (cultuurbeleidscoördinator) in
voltijds verband vacant te verklaren en in te vullen via aanwerving.

IGS – INTERCOMMUNALES - VERENIGINGEN
3

Aanduiden afgevaardigde beheerscomité Haspengouwse Academie voor
Muziek, Woord en Beeldende Kunst ter vervanging van Monique
Purnelle-Cleynen
Toelichtende nota:
Op 21/12/2010 heeft de gemeenteraad akte genomen van het ontslag van mevrouw
Monique Cleynen als raadslid. Aangezien Monique Cleynen namens de
gemeenteraad was afgevaardigd in het beheerscomité van de Academie, dient er
een nieuwe afgevaardigde aangeduid te worden.
Voorstel van beslissing:
Het schepencollege stelt voor om over te gaan tot geheime stemming om de heer
Boudewijn Herbots formeel aan te duiden als afgevaardigde voor het
beheerscomité Haspengouwse Academie voor Muziek, Woord en Beeldende
Kunst.

FINANCIËLE ZAKEN
4

Onttrekken bestelwagen Citroën type C15 uit inventaris

Toelichtende nota:
Bij de aankoop van een nieuwe bestelwagen werd de bestelwagen Citroën type C15
met nummerplaat ELQ098 overgenomen door de garagehouder zodat dit activa
(individueel rekeningnummer 053220003) uit de inventaris van het patrimonium
van de gemeente dient onttrokken te worden.
De huidige boekwaarde van deze bestelwagen Citroën type C15 bedraagt 0,00
EUR.
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Voorstel van beslissing:
Het schepencollege stelt voor om het activa bestelwagen Citroën type C15
opgenomen in de inventaris met als individueel rekeningnummer 053220003 buiten
gebruik te stellen en uit de inventaris van het patrimonium van de gemeente te
onttrekken.
5
Toelage 2011 aan gepensioneerdenbonden
Toelichtende nota:
Voor het jaar 2011 is een bedrag van 1.090,76 EUR te verdelen onder de
gepensioneerdenbonden die aangesloten zijn bij de seniorenraad.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om aan de gepensioneerdenbonden een volgende
gemeentelijke toelagen toe te kennen:
O.K.R.A. Zoutleeuw:
206,03 EUR
Gepensioneerdenbond Vooruit Groot-Zoutleeuw:
206,03 EUR
Gepensioneerdenbond Budingen:
206,03 EUR
Gepensioneerdenbond Booienhoven:
206,03 EUR
Gepensioneerdenbond "Jonger dan je denkt" Dormaal:
206,03 EUR
Gepensioneerdenbond Hogen:
60,61
EUR
6
Belasting op eroshuizen, rendez-voushuizen en privé-clubs
Toelichtende nota:
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
1. op eroshuizen:
- 4.300 EUR voor eroshuizen met een belastbare oppervlakte tot 25 m²
- 4.900 EUR voor eroshuizen met een belastbare oppervlakte van 26 tot 50 m²
- 5.500 EUR voor eroshuizen met een belastbare oppervlakte van 51 tot 75 m²
- 6.100 EUR voor eroshuizen met een belastbare oppervlakte van 76 tot 100 m²
- 6.700 EUR voor eroshuizen met een belastbare oppervlakte groter dan 101 m²
De belastbare oppervlakte is de oppervlakte van het eroshuis die voor het publiek
toegankelijk is. Vitrine-ruimten die worden gebruikt om klanten aan te trekken
worden meegerekend, de ruimte achter de toog wordt niet meegerekend
2. op rendez-voushuizen:
- 500 EUR per plaats.
De belasting wordt berekend per afzonderlijke vestiging.
3. op privé-clubs:
- 4.500 EUR per privé-club voor clubs met een oppervlakte tot 150m²
- 9.000 EUR per privé-club voor clubs met een oppervlakte + 150m²
De belastbare oppervlakte is de oppervlakte van de ruimte die toegankelijk is voor
het publiek.
Voorstel van beslissing:
Het schepencollege stelt voor om de belastingen vast te stellen zoals voorgesteld.
7
Retributiereglement Kinderhoogdag 2011
Toelichtende nota:
Op 15/05/2011 organiseert de stad Zoutleeuw in samenwerking met de gemeente
Kortenaken, de provincie Vlaams-Brabant en Artforum vzw de Kinderhoogdag.
De retributie voor deelname wordt vastgesteld op:
- 5 EUR per persoon,
- voor leden van jeugdverenigingen: 3 EUR per kind.
Aangezien het OCMW in principe jaarlijks een federale dotatie krijgt die het
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OCMW in staat stelt om individueel (bv. een tussenkomst in een toegangsticket) of
collectief (bv. door een manifestatie te ondersteunen) voordeel toe te kennen aan
hun gebruikers om ze zo te stimuleren actief deel te nemen aan culturele of
sportieve activiteiten zal getracht worden met het OCMW een regeling uit te
werken om kansarme gezinnen via deze weg gratis te kunnen laten deelnemen aan
het evenement.
Voorstel van beslissing:
Het schepencollege stelt voor om de retributie vast te stellen zoals voorgesteld en
een samenwerkingsverband met het OCMW aan te gaan om kansarme gezinnen de
kans te geven gratis deel te nemen.

PATRIMONIUM
Inlijving bij openbaar domein: perceel grond gelegen Asbroekstraat, 3 de
afdeling, sectie D, nr 61 Y
Toelichtende nota:
Op 26 augustus 1969 werd een verkavelingsvergunning afgeleverd voor een terrein
aan de Asbroekstraat( toen Kerkstraat) voor 4 half open bebouwingen, waarbij
werd opgelegd dat een strook grond tussen de woningen en de weg diende
afgestaan te worden om te worden ingelijfd bij het openbaar domein.
De inlijving bij het openbaar domein werd echter nooit bekrachtigd via authentieke
akte, zodat dit perceel kadastraal ook nooit werd aangeduid als behorende bij het
openbaar domein.
De eigenaar van de verkaveling destijds was dus tot op heden juridisch eigenaar
van het perceeltje grond.
Bij overlijden van de eigenaar werden de erfgenamen hier door de registratie attent
op gemaakt.
Erfgenamen vragen om de nodige stappen te zetten om dit perceel grond ook
effectief (gratis) in te lijven bij het openbaar domein.
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Voorstel van beslissing:
De inlijving van het perceel grond gelegen in de Asbroekstraat te Zoutleeuw, 3 de
afdeling, sectie 3, nr 0061Y in te lijven bij de wegenis.

VRIJETIJDSBESTEDING
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Aanpassing reglement bebloemingswedstrijd
Toelichtende nota:
Gelet op het gering aantal deelnemers die deelnemen aan de bebloemingswedstrijd,
het groot aantal prijzen en de besparingsvoorstellen van de toeristische dienst, die
werden besproken op het Schepencollege d.d. 09/12/2010, zijn wij genoodzaakt het
reglement aan te passen:
- Art. 2: het aantal prijzen te beperken tot een hoofdprijs ter waarde van
100€, een tweede prijs ter waarde van 75€, een derde prijs ter waarde
van 50€ en 4 aanmoedigingsprijzen van 25 €.
- Art.5: inschrijvingen kunnen gebeuren bij de Toeristische Dienst,
Historisch Stadhuis, Grote Markt te 3440 Zoutleeuw, tussen Pasen en 31
mei van het wedstrijdjaar.
- Art.9: bij niet-naleving van het reglement worden deze personenhet
volgend jaar uitgesloten van deelname en wrodt de 10€ teruggevorderd.
Voorstel van beslissing:
Het schepencollege stelt voor de aanpassing aan het reglement
bebloemingswedstrijd goed te keuren.
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SOCIALE ZAKEN
10
Tussentijdse evaluatie Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 – 2013
Toelichtende nota:
De evaluatie van het lokaal sociaal beleid wordt zowel door de raad van het
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn als door de gemeenteraad
besproken en goedgekeurd, zoals gevraagd wordt in de omzendbrief van
10/06/2010 van de bevoegde Vlaamse minister. Het evaluatierapport ligt ter inzage.
Voorstel van beslissing:
Het schepencollege stelt voor de tussentijdse evaluatie van het lokaal sociaal
beleidsplan 2008-2013 goed te keuren.

De stadssecretaris

De burgemeester-voorzitter

S. Blockx

J. Ceyssens
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