STAD ZOUTLEEUW

Zoutleeuw, 24 mei 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 31
mei 2011 om 20.00 u.
OPENBARE VERGADERING

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

EREDIENSTEN
2
Kerkfabriek O.L.Vr. Vrede te Hogen: jaarrekening 2010
Toelichtende nota:
De totale exploitatie-ontvangsten 2010 bedragen 2.751,22 EUR en de totale
exploitatie-uitgaven 2010 bedragen 19.366,64 EUR.
Na inbreng van het overschot van de kerkfabriek vorig jaar ten bedrage van
5.062,25 EUR en van de gemeentelijke exploitatietoelage ten bedrage van
19.543,43 EUR sluit de rekening 2010 af met een exploitatieoverschot van
7.990,26 EUR.
Er werden in 2010 geen investeringsprojecten uitgevoerd.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om een gunstig advies uit te brengen over de rekening
dienstjaar 2010.

IGS – INTERCOMMUNALES - VERENIGINGEN
3

Jaarvergadering Riobra 24/06/2011: 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 jaarvergadering 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 27 mei 2011 om 12.00u.

Toelichtende nota:
De jaarvergadering van Riobra zal plaats vinden op vrijdag 24/06/2011 om 18.00
uur in de PBE zaal, Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek met de volgende
punten op de agenda:
1. Goedkeuring notulen van de buitengewone algemene vergadering d.d.
01/04/2011
2. Jaarrekening 2010:
- Bespreking van het verslag van de raad van bestuur en van de
commissaris-revisor
Het balanstotaal per 31/12/2010 bedraagt 152.944.525,59 euro
Het resultaat van het boekjaar bedraagt 2.048.103,56 euro winst
Het uit te keren totaal dividend is 1.945.698,38 euro en voor
Zoutleeuw bedraagt dit 70.581,25 euro.
3. Statutenwijziging goedgekeurd op de raad van bestuur d.d. 28/02/2011
- Een wijziging is noodzakelijk met betrekking tot de beheersopdracht
en participatie van de PBE, alternatieve toetredingsvormen en
vergoedingen voor tussenkomsten van gemeenten
- Het nieuwe art. 7 met betrekking tot de mogelijkheid tot oprichting
van exploitatiegroepen wordt verduidelijkt. Tevens wordt uitvoerig
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stilgestaan bij het nieuwe art. 32 met betrekking tot de
winstbestemming en verdeling.
4. Kwijting aan bestuurders en de commissaris-revisor
5. Diversen/rondvraag
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de statutenwijziging goed te keuren en een afgevaardigde
aan te duiden voor de jaarvergadering met het mandaat de punten op de dagorde
goed te keuren.
4

Jaarvergadering Intergas 10/06/2011: 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 jaarvergadering 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 27 mei 2011 om 12.00u.

Toelichtende nota:
De jaarvergadering van Intergas zal doorgaan op vrijdag 10/06/2011 om 17.30 uur
in de maatschappelijke zetel Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek met de
volgende punten:
1. Notulen van de jaarvergadering d.d. 04/06/2010
2. Jaarrekening 2010
- Bespreking van het verslag van de raad van bestuur en van de
commissaris
- Het boekjaar op 31/12/2010 sluit af met een balanstotaal van
19.300.382,06 €
De resultatenrekening sluit af met een batig saldo van 414.474,28 €,
te verdelen als volgt:
€20.723,71 toe te voegen aan de wettelijke reserves
€393.750,57 uit te keren dividend
3. Kwijting aan bestuurders en de commissaris
4. Diversen/Rondvraag
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor een afgevaardigde aan te duiden voor de jaarvergadering met
het mandaat de punten op de dagorde goed te keuren.
5

A.V. Interleuven 22/06/2011: bespreking dagorde – aanduiden
gemeentelijke afgevaardigde 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 27 mei 2011 om 12.00u.

Toelichtende nota:
De algemene vergadering van Interleuven die doorgaat op 22/06/2011 zal plaats
vinden op het Wetenschapspark, Gaston Geenslaan 11 te 3001 Heverlee met de
volgende agendapunten:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslagen buitengewone algemene vergadering d.d.
26/05/2010
3. Verslag over de activiteiten 2010
4. Jaarrekening per 31/12/2010:
- Het boekjaar eindigt met een balanstotaal van 13.054.229,20 euro
- De resultatenrekening sluit af met een winstsaldo van 68.875,44 euro
toe te voegen aan de reserves
5. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten
6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en Comissaris-Revisor
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7. Provinciale bijdrage voor werkingskosten 2011 cfr. Art. 14.1 van de
statuten
8. Diversen
Voorstel van de 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.
6

A.V. IGS Hofheide 21/06/2011: 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 27 mei 2011 om 12.00u.

Toelichtende nota:
De algemene vergadering van IGS Hofheide zal doorgaan op 21/06/2011 om 20u
in de werfkeet op de site Hofheide, gelegen langsheen de Gewestweg N223
(Aarschot-Tienen) te 3221 Nieuwrode (Holsbeek) met volgende agenda:
1. Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering
van 14/12/2010
2. Vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag 2010:
- Het boekjaar afgesloten op 31/12/2010 eindigt met een balanstotaal
van 2.209.071,68 euro
- De resultaten rekening sluit af met een verlies van 216.730,91 euro
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris
4. Evolutie van de bouwwerken
5. Speciale technieken en schrijnwerkerij
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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Mededeling van de verslagen van de raden en overlegstructuren in
toepassing van artikel 200§3 GD
- Intergas directiecomité d.d. 23/02/2011 en 23/03/2011
- RESOC Leuven vergadering 23/03/2011
- Riobra: - directiecomité 14/03/2011
- raad van bestuur 28/03/2011
- buitengewone algemene vergadering d.d. 01/04/2011
- directiecomité 11/04/2011
- IWM raad van bestuur 27/04/2011.

FINANCIËLE ZAKEN
8

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.
In zitting van 22/02/2011 heeft de gemeenteraad het bedrag van borgstelling al
geactualiseerd naar 1.500.000 EUR.
Aangezien de aangegane lening uiteindelijk 1.540.000 EUR bedraagt dient het
bedrag van de borgstelling opnieuw 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.
9

Retributiereglement op de verkoop van keukenafvalbakjes,
composteerbare keukenafvalzakjes en composteerbare GFT-zakken
Toelichtende nota:
Er werden al composteerbare keukenafvalzakjes verkocht.
Op vraag van de inwoners van Zoutleeuw zullen vanaf 01/06/2011 ook
composteerbare zakken voor de GFT-containers evenals groene keukenafvalbakjes
te koop aangeboden worden waarvoor de retributie dient vastgesteld te worden.
De retributies worden vast gesteld als volgt:
- Composteerbare zakken 40 liter voor GFT-container: 0,25 EUR/zak (10
zakken/rol)
- Composteerbare zakken 120 liter voor GFT-container: 0,25 EUR/zak (10
zakken/rol)
- Keukenafvalbakjes: 2,50 EUR/stuk
- Composteerbare keukenafvalzakjes: 0,05 EUR/zakje (50 zakjes/rol)
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om de retributies goed te keuren.
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Kennisgeving besluit van de gouverneur d.d. 17/03/2011 houdende
definitieve vaststelling jaarrekening 2009 van het OCMW
Het college brengt het besluit van de Gouverneur d.d. 17/03/2011 houdende de
vaststelling van de jaarrekening 2009 van het OCMW, samen met het verslag van
externe auditcommissie ter kennis van de gemeenteraad.
11
Begrotingsrekening dienstjaar 2010
Toelichtende nota:
De begrotingsrekening 2010 wordt afgesloten als volgt:
Ontvangsten
Uitgaven
Saldo
Gewone dienst:
resultaat dienstjaar
8.249.866,73 EUR
8.582.628,36 -332.761,63 EUR
boni vorig jaar
2.772.057,64 EUR
EUR
+2.772.057,64
algemeen
/
EUR
begrotingsresultaat
+2.439.296,01
EUR
Buitengewone dienst:
resultaat dienstjaar
22.065,50 EUR
380.104,92 -358.039,42 EUR
boni vorig jaar
+676.042,41EUR
EUR
+676.042,41
algemeen
/
EUR
begrotingsresultaat
+318.002,99
EUR
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om de begrotingsrekening dienstjaar 2010 goed te keuren.
12
Jaarrekening 2010 (balans & resultatenrekening)
Toelichtende nota:
De resultatenrekening geeft het totaal weer van de kosten en opbrengsten die zich
in het afgelopen jaar hebben voorgedaan. Deze rekening omvat 3 resultaten nl.
* het nadelig exploitatieresultaat voor 2010: -314.129,35 EUR is het gevolg van de
gewone werking van de gemeente, van kosten en opbrengsten die verbonden zijn
aan regelmatig terugkerende activiteiten.
* het batig uitzonderlijk resultaat voor 2010: 112.509,81 EUR heeft te maken met
de boeking van uitzonderlijke gebeurtenissen en verrichtingen
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* het nadelig resultaat van het boekjaar voor 2010: -201.619,54 EUR is het verschil
tussen het nadelig exploitatieresultaat en het batig uitzonderlijk resultaat.
De balans is een synthesedocument dat op een bepaald tijdstip een overzicht geeft
van het patrimonium van de gemeente. Aan de linkerzijde staan de activa (dit zijn
de bezittingen van de gemeente) en aan de rechterzijde staan de passiva (dit zijn de
vermogensbronnen).
Het totaal van de actief- en de passiefzijde van de balans op 31/12/2010 bedraagt
30.669.531 EUR. Het eigen vermogen van de gemeente zit hierin verwerkt voor
16.358.020 EUR.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om de resultatenrekening en de balans van het dienstjaar
2010 goed te keuren.

PATRIMONIUM
Openbare verkoop pastorij Helen – desaffectatie van de bestemming als
pastorij
Toelichtende nota:
De pastorij in Helen staat leeg sedert het overlijden van de laatst residerende
pastoor, wijlen E.H. G. Gijsens.
De stad heeft geen nieuwe bestemming voor de pastorij in het kader van de
publieke dienstverlening zodat een openbare verkoop zich opdringt. Er wordt niet
verwacht dat de bisschop een nieuw residerende pastoor zal benoemen, maar in
voorkomend geval zal de stad uiteraard zijn verplichtingen in verband met het ter
beschikking stellen van een woonst of woonstvergoeding opnieuw opnemen. De
zetel van het kerkfabriek en het archief van Helen-Bos werden reeds geruime tijd
overgebracht naar Zoutleeuw. Ook het pastorale gebeuren en de belangrijkste
liturgische vieringen vinden plaats in Zoutleeuw. De federatiepastoor en de
dekenassistent hebben geen bezwaren geuit met betrekking tot een desaffectatie en
openbare verkoop van de pastorij.
Er is een schattingsverslag met betrekking tot de pastorij door de registratie Tienen.
13

Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor akkoord te gaan met de onttrekking van de bestemming van
pastorij en over te gaan tot de openbare verkoop.

MILIEU - GROENDIENST - LANDBOUW
14
Regularisatie en uitbreiding beheersopdracht EcoWerf
Toelichtende nota:
De aanstiplijst die hoort bij de beslissing tot toetreding tot de opdrachthoudende
vereniging Ecowerf dient nog geregulariseerd te worden naar aanleiding van de
invoering van het DifTarsysteem : aanstippen activiteit nr 7- inzameling huis-aanhuis Diftar.
Daarnaast wil het stadsbestuur ook voor de verwerking van bermmaaisel
beheersoverdracht doen aan Ecowerf: aanstippen activiteit 29-Verwerking
bermmaaisel.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de aanstipping van activiteit nr 7 te regulariseren en akkoord
te gaan met de beheersoverdracht voor de verwerking van bermmaaisel aan
Ecowerf.

OPENBARE WERKEN
15

Goedkeuring bijkomende verkoopbelofte onroerend goed, met
betrekking tot project Budingenweg – Terweidenstraat te 3440
Zoutleeuw, fase II.
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Toelichtende nota:
Voor de aanleg van voet- en of fietspaden en bushaltes aangaande project
ZTL06RM Budingenweg – Terweidenstraat dient er 1 bijkomende inname (035):
‘verkoopbelofte inneming onroerend goed’ en 1 bijkomende ‘schadevergoeding
beplantingen’ vergoed te worden.
De uitbetaling van 1.352,07 euro zal geschieden na de overschrijving van de
notariële (administratieve) verkoopbelofte op het hypotheekkantoor.
Het bedrag van 4.312,35 euro voor de bijkomende schadevergoeding beplantingen
zal uitbetaald worden door de onderhandelaarster van Aquafin, na goedkeuring van
de gemeenteraad en voor de aanvang der werken.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de goedkeuring bijkomende verkoopbelofte onroerend goed
met betrekking tot project Budingenweg – Terweidenstraat te 3440 Zoutleeuw, fase
II goed te keuren.

VRIJETIJDSBESTEDING
16
Jeugdwerk: aanpassing reglement mobiliteit mindervaliden
Toelichtende nota:
Het bedrag dat jaarlijks ter beschikking wordt gesteld om de integratie en mobiliteit
van mindervalide jongeren te bevorderen en te ondersteunen wordt verhoogd tot
€750 (voorheen €500).
Deze aanpassing is de uitvoering van wat reeds werd aangekondigd in het
goedgekeurde jeugdbeleidsplan 2011-2013.
Gunstig advies van de jeugdraad d.d. 15 maart 2011.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de aanpassing van het bedrag in het reglement mobiliteit
mindervaliden goed te keuren.
17
Jeugdwerk: aanpassen toelagereglement opstartende jeugdvereniging
Toelichtende nota:
Het bedrag dat jaarlijks ter beschikking wordt gesteld aan opstartende
jeugdverenigingen wordt verlaagd tot €50 (voorheen €250).
Deze aanpassing is de uitvoering van wat reeds werd aangekondigd in het
goedgekeurde jeugdbeleidsplan 2011-2013.
Gunstig advies van de jeugdraad d.d. 15 maart 2011.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de aanpassing van het bedrag in het toelagereglement
opstartende jeugdvereniging goed te keuren.

DE PASSANT
18

Exclusief drankenleveringsrecht cafetaria De Passant: vaststelling wijze
en voorwaarde van gunnen en goedkeuring van het lastenboek
Toelichtende nota:
In september 2001 werd een exclusief drankenleveringsrecht gegund aan Thomas
Drinks voor de duur van 10 jaar. Voor de toewijzing van het drankenleveringsrecht
vanaf september 2011moet derhalve een nieuwe gunningsprocedure worden
opgestart. Het recht zal gegund worden na een algemene offertevraag.
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De criteria voor de gunning opgesomd in het lastenboek in dalende volgorde van
belangrijkheid:
1:Inkoopprijs voor 5 standaardprodukten:
vat pils (50 liter)
klein vat amberkleurig bier (30 liter)
bak witbier
bak cola (literflessen)
bak bruisend water (literflessen))
2: Horeca-uitrusting
3: Aanbod aan drankproducten (als bijlage bij de offerte te voegen)
4: Kortingspercentage (exploitatie-ristorno’s)
5: Leveringsvergoeding
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de wijze en voorwaarden van gunning en het voorgelegde
lastenboek goed te keuren.

POLITIE - BRANDWEER
19
Politiecodex: aanpassing reglementering betreffende de kermissen
Toelichtende nota:
Omdat de de persoon aangesteld door het schepencollege als afgevaardigdplaatsmeester formeel ook de nodige bevoegdheden moet krijgen om situaties op de
dag van de inname van de standplaatsen te kunnen oplossen is het aangewezen dat
artikel 3.6.3.1 van de politiecodex dat momenteel luidt als volgt:
De personen belast met de praktische organisatie van de openbare kermissen en de
kermisactiviteiten op het openbaar domein, hiertoe aangesteld door de
burgemeester, zijn afgevaardigde of de concessionaris zijn gemachtigd om de
documenten vermeld in Art. 3.6.1.3. van dit reglement te controleren.
te herformuleren als volgt:
De personen door het college van burgemeester en schepenen aangesteld als
afgevaardigde-plaatsmeester, kunnen door hun statuut en ervaring de taak in alle
neutraliteit uitvoeren. Zij houden toezicht op de naleving van het
kermisreglement. De richtlijnen van de afgevaardigde-plaatsmeester moeten strikt
opgevolgd worden door de uitbaters van de kermisattracties. Aanpassingen aan
het plan van de kermis worden onderworpen aan de goedkeuring van het
eerstvolgende college van burgemeester en schepenen. Eventuele klachten of
vermeende onrechtvaardigheden kunnen door de standhouders schriftelijk
overgemaakt worden aan het college van burgemeester en schepenen.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de aanpassingen aan de politiecodex met onmiddellijke
ingang goed te keuren.

FEESTELIJKHEDEN
20
Motie 11 juli-viering en 21 juli-viering
Toelichtende nota:
Eerst verdienen, dan feesten
Als in Vlaams Brabant 11 maanden na de provincieraadsverkiezingen geen
meerderheid, laat staan een deputatie zou worden gevormd en een beleidsplan
gekozen, dan was Leuven te klein en de gouverneur in alle bestuurlijke staten.
Als in Zoutleeuw 11 maanden na de gemeenteraadskeringen geen coalitie zou
worden gesmeed ,geen burgemeester gekozen en geen beleidsvisie uitgetekend,dan
was het kot te klein en stond de regeringscommissaris aan de deur.
Als 11 maanden na de federale verkiezingen de grote overwinnaars aan beide
kanten van de taalgrens er maar niet in slagen een regering, een programma en
een eerste minister naar voren te schuiven dan is dit een politieke schande zonder
meer en een blamage voor alle federaal gekozenen in Brussel. Zeker voor de
winnaars van de verkiezingen. Dan staan de financiële ratingbureaus én Europa
aan de deur.
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Eindeloze discussies over het geslacht van de communautaire engelen, slecht
theater,cynische prietpraat moeten eindelijk plaats maken voor het pragmatisch
compromis, het fundament van elke democratie. Elke burger heeft het recht en elke
gekozene in Brussel de plicht om deze vaudeville eindelijk te doen stoppen.
Daarvoor is de communautaire pacificatie, het nieuwe België, de vergrijzing, het
begrotingstekort, de pensioenen, de concurrentiekracht en het restylen van de
sociale zekerheid te belangrijk om nog langer te rotzooien.
De bouwstenen van Van De Lanotte en Beke zijn bekend. Aan tafel heren en
dames. Nu meteen. Sluit U op en kom niet buiten vooraleer …..
Daarom dit jaar voor ons geen 11 juli-viering, geen Vlaamse heir dat immer pal
staat, geen nationaal feest op 21 juli, geen tricolore toespraak. Eerst verdienen, dan
feesten
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de motie voor de 11 juli-viering en de 21 juli-viering goed te
keuren.

De stadssecretaris

De burgemeester-voorzitter

S. Blockx

J. Ceyssens
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