STAD ZOUTLEEUW

Zoutleeuw, 19 april 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 26
april 2011 om 20.00 u.
OPENBARE VERGADERING

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

PERSONEEL
2
Aanpassing organogram en formatie
Toelichtende nota:
Interne zaken
In twee van de drie diensten wordt een beperkte uitbreiding voorzien. In de dienst
personeel & secretariaat wordt een beperkte uitbreiding met 0,2 VTE voorzien. De
huidige functie van adm. medewerker in gesco-verband (0,8 VTE) wordt
verdwijnend geplaatst en vervangen door een voltijdse functie van administratief
medewerker in statutair verband. Gezien het permanent karakter van de taken en
opdrachten op deze dienst is een statutaire functie hier op zijn plaats.
Ook op de dienst schoonmaak wordt een beperkte uitbreiding van 0,2 VTE in
gesco-verband voorzien om de schoonmaaktaken te kunnen volbrengen, in
concreto sedert de uitbreiding van de Passant.
IBO
De contractuele personeelsleden (1VTE) die de tieneropvang verzorgden zijn
ingevolge het verdwijnen van dit aanbod ondergebracht in het IBO.
Vervoer & begeleiding
In deze dienst wordt een beperkte wijziging doorgevoerd. Het aantal VTE blijft
hetzelfde (1 VTE), maar de halftijdse functie van technisch assistent in contractueel
verband wordt uitdovend geplaatst en vervangen door een gesco-functie. Op die
manier probeert het bestuur optimaal de gesco-subsidies te genereren.
Ruimtelijke ordening
Op dit ogenblik werken 2 VTE administratief medewerkers rond ruimtelijke
ordening. Eén persoon neemt ook het luik huisvesting voor zijn rekening. In de
toekomstige structuur wordt dit ook tot uiting gebracht. Huisvesting wordt
afgesplitst van ruimtelijke ordening (zie verder). De huidige functie van bepaalde
duur wordt omgezet in een functie van onbepaalde duur, omdat het bestuur blijft
investeren in ruimtelijke ordening (en huisvesting). De taken m.b.t. huisvesting
worden wel overgeheveld naar een aparte dienst, zodat een halftijdse functie wordt
voorzien.
Huisvesting
Zoals gezegd wordt het takenpakket rond huisvesting ondergebracht in een aparte
dienst. Het bestuur wenst hiermee te beklemtonen dat het blijft investeren op dit
domein. Op dit ogenblik moet een halftijdse functie van administratief medewerker
(C1-C3) volstaan om het takenpakket uit te voeren. De functie wordt voorzien in
contractueel verband van onbepaalde duur.
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Mobiliteit & openbare werken
De huidige dienst mobiliteit & openbare werken omvat ook een subdienst openbare
werken (= de arbeidersploeg). Dit gedeelte wordt niet langer voorzien in deze
dienst, maar ondergebracht in de technische uitvoeringsdienst (zie verder).
De functie van deskundige was reeds voorzien, maar tot op heden niet ingevuld. Dit
blijft behouden.
Technische uitvoeringsdienst (TUD)
Zoals hierboven aangehaald word de arbeidersploeg ondergebracht in de technische
uitvoeringsdienst (TUD). Inhoudelijk worden er geen wijzigingen aangebracht op
één punt na: voor de administratieve ondersteuning (briefwisseling, administratie
werkplanning, meldingen, werkbonnen,…) kan het diensthoofd nu rekenen op een
administratief assistent (D1-D3) met een contract van bepaalde duur. Gezien de
aard van het takenpakket wordt deze functie opgewaardeerd naar een C-niveau, met
een contract van onbepaalde duur.
Protocol van het onderhandelingscomité d.d. 07/04/2011.
Voorstel van beslissing:
De voorgestelde wijzigingen goed te keuren.

IGS – INTERCOMMUNALES - VERENIGINGEN
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A.V. IGO 16/06/2011: bespreking dagorde – aanduiden gemeentelijke
afgevaardigde en vaststellen van het mandaat – goedkeuring
statutenwijziging

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 22/04/2011 om 12.00u.
Toelichtende nota:
De algemene vergadering zal doorgaan op donderdag 16/06/2011 om 18 uur in de
vergaderzaal Hertogenmolens, Demerstraat 1 te 3220 Aarschot met de volgende agenda:
1. Goedkeuring verslag vergadering 16/12/2010
2. Goedkeuring statutenwijziging
3. Goedkeuring jaarverslag 2010
4. Goedkeuring jaarrekening 2010
5. Aanvaarding nieuwe leden bestuur
6. Varia
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor een afgevaardigde aan te duiden voor de algemene vergadering met
het mandaat de punten op de dagorde goed te keuren.
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A.V. I.W.M. 25/05/2011 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 22/04/2011 om 12.00u.
Toelichtende nota:
De algemene vergadering zal doorgaan op woensdag 25/05/2011 om 18.30 uur op de
maatschappelijke zetel Willekensmolenstraat 122 te 3500 Hasselt met de volgende agenda:
1. Samenstellen bureau
2. Verslag vorige vergadering
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3.

4.
5.
6.
7.

Bespreking en goedkeuring balans en resultatenrekening 2010
Het boekjaar eindigt met een balanstotaal van 40.589.803,62 euro
De resultaten rekening sluit af met een winst van 262.003,52 euro
Na verrekening is er over te dragen verlies van -323.780,14 euro
Bestemming van het resultaat
Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor
Benoeming van de heer Tom Vandeput tot bestuurder
Benoeming commissaris-revisor voor de boekjaren 2011, 2012 en 2013

Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor een afgevaardigde aan te duiden voor de algemene vergadering met
het mandaat de punten op de agenda goed te keuren.
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A.V. EcoWerf 15/06/2011: 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 22/04/2011 om 12.00u.

Toelichtende nota:
De algemene vergadering zal doorgaan op woensdag 15/06/2011 om 19 uur in de
vergaderzaal “De Vunt” in de kantoren van EcoWerf, Aarschotsesteenweg 210 te
3012 Wilsele met volgende agenda:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d. 17/11/2010
3. Wijziging bestuurders
• Raad van Bestuur d.d. 16/02/2011: vervanging van mevrouw Katrien
Vermijlen – lid Raad van Bestuur voor de gemeente Holsbeek door
de heer Erik Boon
4. Jaarverslag 2010
• Verslag van de activiteiten
• Balans, resultaten, winstverdeling en waarderingsregels
5. Jaarrekening per 31/12/2010 – verslag van de commissarisrevisor
• Het balanstotaal per 31/12/2010 bedraagt 47.677.020 euro
• Het resultaat van het boekjaar bedraagt 15.986 euro
• Na cummulatie bedraagt de overgedragen winst 207.309 euro
6. Verwerking van de resultaten
7. Decharge bestuurders
8. Opvraging provinciale bijdrage werkingskosten 2011 – cfr. Artikel 15.1
van de statuten
9. Diversen
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor een afgevaardigde aan te duiden voor de algemene
vergadering met het mandaat de punten op de dagorde goed te keuren.
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A.V. PBE 27/05/2011: bespreking dagorde – aanduiden gemeentelijke
afgevaardigde – goedkeuring statutenwijziging en 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 22/04/2011 om 12.00u.

Toelichtende nota:
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De algemene vergadering van de PBE zal doorgaan op vrijdag 27/05/2011 om
18.30 uur Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek met de volgende agenda:
Het belangrijkste punt op de agenda is de ,jaarrekening 2010 en bestemming van
het resultaat.
- Het balanstotaal op 31/12/2010 bedraagt 239.237.173,58 euro
- Het resultaat van het boekjaar 2010 bedraagt: Elektriciteitsdistributie
8.422.941,79
euro
Kabelcommunicatie
1.926.930,32
euro
Totaal
10.349.872,11
euro
- Het winstsaldo ;bedraagt 14.521.943,88 euro te verdelen als volgt:
• Onttrekking aan de reserves -1.660.000,00 euro
• Toevoeging aan de reserves 2.216.944,69 euro
• Over te dragen winst is
2.086.035,89 euro
• Uit te keren winst
11.878.963,30 euro
° Elektriciteitsdistributie
9.103.142,69 euro
° Kabelcommunicatie
2.775.820,61 euro
- Statutenwijziging
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor een afgevaardigde aan te duiden voor de algemene
vergadering met het mandaat de punten op de agenda goed te keuren.

FINANCIËLE ZAKEN
7
Verdeling toelage 2011 aan sportverenigingen
Toelichtende nota:
Voor het jaar 2011 is een toelagebedrag van 6.463 EUR te verdelen. De verdeling
gebeurt overeenkomstig het subsidiereglement van de sportraad.
Het
subsidiebedrag wordt verdeeld in 40% (kwantiteit) en 60% (kwaliteit).
Aan elke sportvereniging wordt een basissubsidie toegekend op voorwaarde dat ze
aanwezig zijn op de algemene vergadering (=kwantiteit) en elke club kan ook
punten scoren op vijf verschillende hoofdstukken:
Sporttechnisch kader
Financieel beleid
Aanbod & doelgroepen
Structuur van de sportvereniging
Communicatie
De punten die ze scoren op basis van kwantitatieve criteria horen bij de 40 % en de
punten die ze scoren op basis van kwalitatieve criteria horen bij de 60 %. Alle
punten van alle verenigingen worden samengeteld en gedeeld door het
subsidiebedrag verminderd met het totale basissubsidiebedrag.
Het
basissubsidiebedrag gaat enkel af van het gedeelte kwantiteit volwassenen. Dat
getal wordt dan weer vermenigvuldigt met het aantal punten per vereniging. Dit
geeft volgende resultaat:
a) voor algemene begeleiding (kwantiteit):
V.K. Sporting Budingen
357,39 EUR
V.K. Halle VV
244,14 EUR
V.K. Rode Duivels Zoutleeuw
341,21 EUR
Volleybalclub Time Out
32,36 EUR
Volleybalclub Tarco
341,21 EUR
WTC De Bergsprinters Zoutleeuw
125,50 EUR
WTC De Toerist Dormaal
125,50 EUR
Zoutleeuwse Wielertoeristenclub Dakwerken Crabbé
125,50 EUR
WTC De Getetrappers
114,71 EUR
Wielerclub De Moedige Pedaaltrappers Budingen-Leenhaag
50,00 EUR
MARVOTS
109,32 EUR
4
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Wielerclub Ossenwegse Sportvrienden
Kegelclub De Plekkers
WC Sport en Vermaak
BAZO
De Botvink
Wandelclub Halewijn
b) voor kwaliteitsvolle begeleiding:
V.K. Sporting Budingen
V.K. Halle VV
V.K. Rode Duivels Zoutleeuw
Volleybalclub Time Out
Volleybalclub Tarco
WTC De Bergsprinters Zoutleeuw
WTC De Toerist Dormaal
Zoutleeuwse Wielertoeristenclub Dakwerken Crabbé
WTC De Getetrappers
Wielerclub De Moedige Pedaaltrappers Budingen-Leenhaag
MARVOTS
Kegelclub De Plekkers
BAZO
Wandelclub Halewijn

50,00 EUR
114,71 EUR
50,00 EUR
163,25 EUR
50,00 EUR
190,21 EUR
281,40 EUR
342,95 EUR
430,89 EUR
149,49 EUR
492,44 EUR
149,49 EUR
298,98 EUR
228,63 EUR
246,22 EUR
211,05 EUR
307,78 EUR
114,32 EUR
316,57 EUR
307,78 EUR

Voorstel van beslissing:
Het schepencollege stelt voor om het bedrag van 6.463 EUR voor 2011 te verdelen
zoals voorgesteld.
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Verdeling toelage 2011 aan sportverenigingen die aan jeugdwerking
doen
Toelichtende nota:
Voor het jaar 2011 is een toelagebedrag van 9.700 EUR te verdelen. De verdeling
gebeurt overeenkomstig het subsidiereglement van de sportraad. Het
subsidiebedrag wordt verdeeld in 40% (kwantiteit) en 60% (kwaliteit). Aan elke
sportvereniging die aan jeugdwerking doet wordt een basissubsidie toegekend op
voorwaarde dat ze aanwezig zijn op de algemene vergadering (=kwantiteit) en elke
club kan ook punten scoren op vijf verschillende hoofdstukken:
Sporttechnisch kader
Financieel beleid
Aanbod & doelgroepen
Structuur van de sportvereniging
Communicatie
De punten die ze scoren op basis van kwantitatieve criteria horen bij de 40 % en de
punten die ze scoren op basis van kwalitatieve criteria horen bij de 60 %. Alle
punten van alle verenigingen worden samengeteld en gedeeld door het
subsidiebedrag
verminderd
met
het
totale
basissubsidiebedrag. Het
basissubsidiebedrag gaat enkel af van het gedeelte kwantiteit volwassenen. Dat
getal wordt dan weer vermenigvuldigt met het aantal punten per vereniging. Dit
geeft volgende resultaat:
V.K. Sporting Budingen
566,43 EUR
V.K. Halle VV
581,84 EUR
V.K. Rode Duivels Zoutleeuw
1.260,13 EUR
Volleybalclub Tarco
897,87 EUR
Wielerclub De Moedige Pedaaltrappers Budingen-Leenhaag
50,00 EUR
Wielerclub Ossenwegse Sportvrienden
50,00 EUR
WC Sport en Vermaak
50,00 EUR
BAZO
296,65 EUR
Wandelclub Halewijn
127,08 EUR
b) voor kwaliteitsvolle begeleiding:
V.K. Sporting Budingen
740,49 EUR
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V.K. Halle VV
V.K. Rode Duivels Zoutleeuw
Volleybalclub Tarco
Wielerclub De Moedige Pedaaltrappers Budingen-Leenhaag
Wielerclub Ossenwegse Sportvrienden
WC Sport en Vermaak
BAZO
Wandelclub Halewijn

571,61 EUR
1.610,89 EUR
805,45 EUR
363,75 EUR
259,82 EUR
207,86 EUR
974,33 EUR
285,80 EUR

Voorstel van beslissing:
Het schepencollege stelt voor om het bedrag van 9.700 EUR voor 2011 te verdelen
zoals voorgesteld.
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Kennisgeving besluit van de gouverneur d.d. 23/03/2011 houdende
definitieve vaststelling van de dienstjaarrekening 2009
Bij besluit van de Gouverneur d.d. 23/03/2011 wordt de dienstjaarrekening 2009
zonder opmerkingen goedgekeurd. Het college geeft het besluit ter kennis aan de
gemeenteraad.
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Uitzonderlijke toelage 2011 aan gilden voor organisatie speciale
manifestaties (750 EUR)
Toelichtende nota:
De Sint-Sebastiaansgilde Zoutleeuw vraagt om een financiële tussenkomst te
bekomen in de organisatie van het Brabantse Gildefeest op 26/06/2011.
Dit Gildefeest kan als een speciale manifestatie worden beschouwd waarvoor een
bedrag van 750 EUR is ingeschreven in het budget 2011.
Voorstel van beslissing:
Het schepencollege stelt voor om aan de Sint-Sebastiaansgilde Zoutleeuw een
uitzonderlijke toelage van 750 EUR toe te kennen als financiële steun in de
organisatie van het Brabantse Gildefeest op 26/06/2011.

PATRIMONIUM
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Historisch stadhuis: mechanische beveiligingswerken aan 2
tentoonstellingskasten en aanpassen en optimaliseren van sluitwerk
deuren
Toelichtende nota:
Ruimte en Erfgoed afdeling Vlaams-Brabant van het Vlaams Gewest heeft in 2010
via een openbare aanbesteding beroep gedaan op de mededinging voor een
stockaanbesteding, waardoor de lokale besturen tegen gunstige prijsvoorwaarden
kwaliteitsvolle beveiligingswerkzaamheden kunnen laten uitvoeren.
Op 15/02/2010 heeft Ruimte en Erfgoed afdeling Vlaams-Brabant van het Vlaams
Gewest de bestellingsopdracht voor mechanische inbraakbeveiliging in de als
monument beschermde gebouwen gegund aan Franky Security uit Aalter.
Lokale besturen kunnen tevens rekenen op financiële ondersteuning van het Vlaams
Gewest (60%) en van de provincie (20%).
De uitgave van de mechanische beveiligingswerken aan 2 tentoonstellingskasten en
het optimaliseren en aanpassen van het sluitwerk van de buiten- en binnendeuren in
het historisch stadhuis wordt geraamd op 32.000 EUR incl. btw, waarvan het
gemeentelijk aandeel 20% bedraagt.
Voorstel van beslissing:
Het schepencollege stelt voor om Ruimte en Erfgoed afdeling Vlaams-Brabant van
de Vlaamse Overheid aan te duiden als ontwerper voor de mechanische
beveiligingswerken aan 2 tentoonstellingskasten en het optimaliseren en aanpassen
van het sluitwerk van de buiten- en binnendeuren in het historisch stadhuis en
akkoord te gaan de opdracht te gunnen via onderhandelingsprocedure zonder
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voorafgaande bekendmaking aan de door de Vlaamse Overheid in het kader van de
stockaanbesteding geselecteerde aannemer.

MILIEU - GROENDIENST - LANDBOUW
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Scholenproject MOS!: toekenning voorschot toelagen aan deelnemende
scholen
Toelichtende nota:
Overwegende dat wordt voorgesteld de volgende voorschotten toe te kennen:
- De Kleine Picasso
€ 200
- De Bron
€ 200
- VBS St-Leonardus”
€ 200
- Zonnegroen
€ 200
- Middenschool “St-Leonardus”
€ 200
- Sint-Tarcisiusinstituut
€ 200
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de voorschotten toe te kennen aan de deelnemende scholen.

POLITIE - BRANDWEER
Algemeen nood- en interventieplan Zoutleeuw (ANIP Zoutleeuw) –
Definitieve vaststelling.
Toelichtende nota:
Volgens de bepalingen van het K.B. van 16/02/2006 dient elke gemeente een nood‐
en interventieplan op te maken. Het „gemeentelijk algemeen nood‐ en
interventieplan, regelt het multidisciplinaire optreden tijdens noodsituaties.
Daarnaast wordt dit ANIP aangevuld met „bijzondere nood‐ en interventieplannen‟
(BNIP‟s), die opgesteld worden voor de bijzondere risico‟s welke gelegen zijn op
hun grondgebied. Verder bestaan er ook nog
monodisciplinaire plannen, welke per discipline worden opgemaakt.
Het algemeen nood ‐ en interventieplan beoogt, in geval van bepaalde
rampspoedige gebeurtenissen, catastrofen of schadegevallen in de gemeente, zo
snel mogelijk de nodige personen en diensten te alarmeren, de nodige personen en
materiële middelen in te zetten en de hulpverlening te coördineren.
Ongeacht de oorzaak van de ramp gaat de eerste aandacht uit naar het redden van
de slachtoffers en/of het beschermen van de lokale bevolking. In het plan zijn er
afspraken gemaakt i.v.m. de coördinatie van de interventies tussen de verschillende
disciplines. In geval het gaat om een specifieke ramp waarvoor een afzonderlijk
provinciaal of nationaal plan bestaat, wordt het betrokken noodplan in werking
gesteld. Het gemeentelijk nood‐ en interventieplan kan in dit geval slechts
aanvullende of complementaire regelingen omvatten.
De veiligheidscel van de gemeente Zoutleeuw keurde op 24/03/2011 het ANIP
goed.
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Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor aan de gemeenteraad om het gemeentelijk nood‐ en
interventieplan te aanvaarden en ter goedkeuring voor te leggen aan de heer
Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant.

De stadssecretaris

De burgemeester-voorzitter

S. Blockx

J. Ceyssens
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