STAD ZOUTLEEUW

Zoutleeuw, 21 juni 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 28
juni 2011 om 20.00u.
OPENBARE VERGADERING

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

IGS – INTERCOMMUNALES - VERENIGINGEN
Cultuurregio Hageland: voorbereiding oprichting projectvereniging –
deelname aan het overlegorgaan
Toelichtende nota:
De provincie Vlaams-Brabant wil voor de gemeenten uit het Hageland een
aanvraag indienen bij de Vlaamse Gemeenschap voor een cultureelerfgoedconvenant.
Financiering:
minimum 300.000 euro voor regio met 100.000 inwoners door Vlaamse
overheid
maximaal 20% door provincie Vlaams- Brabant
gemeente betaalt voor 2013 0,20 euro per inwoner (vanaf 2014
aanpassing aan de index van de consumptieprijzen).
Hiertegenover staat een
- de werking van een cultureel-erfgoedcel (+/- 2 erfgoedcoördinatoren)
(personeelskost – website – eigen projecten - ….)
- de ondersteuning van de lokale cultureel-erfgoedactoren door logistieke,
financiële en personele middelen te verstrekken (subsidies voor verenigingen…)
Om als gemeente mee te kunnen participeren aan een regionale cultureelerfgoedconvenant moeten volgende voorwaarden vervuld zijn:
1) instappen in een intergemeentelijk samenwerkingsverband
2) een financiële bijdrage leveren voor kosten van ondersteunende aard: voor 2013
is dit 0,20 euro per inwoner
3) een cultureel-erfgoedbeleidsplan indienen: hiervoor duidt de stad een
ambtenaar aan die zal deelnemen aan de voorbereidende vergaderingen en zal
meewerken aan het onderzoeken en uitschrijven van het cultureelerfgoedbeleidsplan.
De eerste stap is de oprichting van een intergemeentelijk samenwerkingsverband in
de vorm van een projectvereniging. Samenwerken op het vlak van cultureel erfgoed
zal een eerste opdracht uitmaken van deze vereniging met als prioriteit het aangaan
van de bovengenoemde erfgoedconvenant met de Vlaamse Gemeenschap.
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Voorstel van beslissing:
Principieel akkoord te gaan met de oprichting van een intergemeentelijke
samenwerkingsverband met als basisdoelstelling: door overleg en samenwerking
tussen diverse actoren in de regio (waaronder gemeentebesturen, gemeentelijke
diensten, gemeentelijke culturele organisaties, verenigingen en andere) en de
provincie Vlaams-Brabant, meebouwen aan een open, participatieve en duurzame
samenleving waar inwoners en bezoekers zich maximaal kunnen ontplooien en
participeren aan een rijk, kwaliteitsvol en boeiend cultuuraanbod. Met mogelijke
werkingen in cultureel erfgoed, amateurkunsten, jeugd,.....
De burgemeester af te vaardigen om deel te nemen aan het overlegorgaan dat de
oprichting van de projectvereniging zal voorbereiden.
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Mededeling van de verslagen van de raden en overlegstructuren in
toepassing van artikel 200 § 3 van het gemeentedecreet
- EcoWerf raad van bestuur d.d. 06/04/2011
- ERSV vergadering RESOC d.d. 27/04/2011
- IWM - jaarvergadering 2011 d.d. 25/05/2011
- raad van bestuur d.d. 25/05/2011
- Interleuven raad van bestuur d.d. 25/05/2011

FINANCIËLE ZAKEN
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Aanpassen gemeenteraadsbeslissing d.d. 22/03/2011 houdende de
belasting op eroshuizen, rendez-voushuizen en privé-clubs
Toelichtende nota:
De gemeenteraad heeft in zitting van 22/03/2011 de verhoging van de belasting op
eroshuizen, rendez-voushuizen en privé-clubs voor de periode 01/01/2011 t.e.m.
31/12/2012 goedgekeurd.
Bij raadsbesluit van 24/04/2008 werd besloten tot toetreding tot het Lokaal Pact
waarbij de gemeenten vrijwillig een aantal engagementen op zich nemen.
Een van de engagementen in het kader van het lokaal pact is het voeren van een
transparante en bedrijfsvriendelijke fiscaliteit. Dit houdt onder meer in dat
gedurende de resterende periode van de legislatuur, eindigend op 31/12/2012, over
verhogingen van of over nieuwe belastingen ten laste van bedrijven beslist wordt,
minstens 12 maanden voor de datum waarop zij van kracht worden.
De gemeenteraadsbeslissing van 22/03/2011 kan dus niet in werking treden voor
01/04/2012.
Bij schrijven van 11/05/2011 heeft het Agentschap voor Binnenlands Bestuur,
Afdeling Lokale en Provinciale Besturen – Financiën en Personeel te Brussel
verzocht om voornoemde raadsbeslissing in overeenstemming te brengen met het
lokaal pact.
Daarom dient art. 2 van het gemeenteraadsbesluit van 22/03/2011 houdende de
belasting op eroshuizen, rendez-voushuizen en privé-clubs aangepast te worden.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om in art. 2 van het besluit van de gemeenteraad van
22/03/2011 houdende de belasting op eroshuizen, rendez-voushuizen en privéclubs de datum “01/01/2011” te vervangen door de datum “01/04/2012”.
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Buitengewone toelage aan fanfare Sint-Cecilia voor financiering
aankoop nieuwe uniformen
Toelichtende nota:
De fanfare Sint-Cecilia Zoutleeuw vraagt een toelage om de aankoop van nieuwe
uniformen voor hun leden te financieren.
Aangezien de fanfare Sint-Cecilia een belangrijke rol in het cultureel leven in
Zoutleeuw speelt is het gerechtvaardigd op hun verzoek in te gaan en de
buitengewone toelage ten bedrage van 16.000 EUR, gespreid over 2 jaar (2011 en
2012) toe te kennen.
Voorstel van beslissing:
Het schepencollege stelt voor om voor de aankoop van nieuwe uniformen aan de
fanfare Sint-Cecilia Zoutleeuw een buitengewone toelage van 16.000 EUR,
gespreid over 2 jaar (8.000 EUR in 2011 en 8.000 EUR in 2012) goed te keuren.
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Toelage aan verenigingen voor ZIN-projecten periode juli t.e.m.
december 2011
Toelichtende nota:
De volgende projectaanvragen door verenigingen werden ingediend in het kader
van Zoutleeuw inviteert! voor de periode juli t.e.m. december 2011:
- WC Ossenwegse Sportvrienden (30+ fuif “Mix Master DJ Berry & Festeyn
Live” op 09/07/2011): 467 EUR
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- WC Ossenwegse Sportvrienden (Independence Day – optreden dansgroepen op
10/07/2011): 491 EUR
- KWB Zoutleeuw (“Love Cocktail Live” - optreden Feminis Band op
14/10/2011): 293 EUR
- Toneelgroep “Ridder van de Wijer” Budingen (toneelvoorstelling op diverse
data):255 EUR
- Katholieke Kring (Ierse avond met optreden van “The Snakes in Exile” op
03/12/2011): 223,50 EUR
- Pro Arte Lewa (quiz op 10/12/2011): 269,50 EUR
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de projecten goed te keuren en de toelagen toe te kennen.
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Budgetwijziging 2011 nrs. 1 en 2
Toelichtende nota:
1. GEWONE DIENST
1.1. De ontvangsten
De ontvangsten van het eigen dienstjaar verhogen in deze budgetwijziging met
149.075 EUR
De voornaamste verhogingen zijn terug te vinden onder de volgende
artikelnummers:
040/372-01: Personenbelasting
meer ontvangst ingevolge herraming door de FOD Financiën van de ontvangsten
inzake de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting
552/272-01: Dividenden van de PBE
meer ontvangst ingevolge verhoging dividend
780/272-01: Opbrengst TV-distributie
meer ontvangst ingevolge verhoging dividend kabelcommunicatie
De ontvangsten van het eigen dienstjaar verlagen in deze budgetwijziging met
51.164 EUR
De voornaamste verlagingen zijn terug te vinden onder de volgende
artikelnummers:
021/466-48: Aanvullende dotatie Vlaams Gemeentefonds
minder ontvangst ingevolge mededeling aanvullende dotatie ter compensatie van de
afschaffing van de Eliataks 2011 na regularisaties van de jaren 2008, 2009 en 2010
76401/106-01: BTW-recuperatie De Passant
minder ontvangst ingevolge niet uitvoeren plaatsen zonnepanelen sporthal
76402/465-48: Subsidie Vlaams Gewest groenestroomcertificaten
minder ontvangst ingevolge niet uitvoeren plaatsen zonnepanelen sporthal
1.2. De uitgaven
De uitgaven van het eigen dienstjaar verhogen in deze budgetwijziging met
132.290 EUR.
De voornaamste verhogingen zijn terug te vinden onder de artikelnummers m.b.t.
het personeel ingevolge de herberekening personeelslast na indexverhoging vanaf
01/06/2011 en herschuiving en bijkomende aanwervingen personeel
Voor de werkingskosten en de overdrachten zijn de voornaamste verhogingen terug
te vinden onder de volgende artikelnummers:
421/127-06: Prestaties van derden voor de voertuigen
verhoging ingevolge hoge herstellingskosten diverse voertuigen technische dienst
42103/140-06: Prestaties van derden opruimen snoeihout Zoutleeuwse
steenweg
nieuw krediet voor opruimingskosten snoeihout ingevolge kandelaberen bomen
Zoutleeuwse steenweg
423/140-02: Verkeerssignalisatie materiaal en benodigdheden voor
rechtstreeks verbruik
verhoging ingevolge aankoop signalisatie m.b.t. wegversmallingen Ossenweg en
wegmarkeringen
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423/140-06: Prestaties van derden verven wegsignalisatie
nieuw krediet voor verven van de meest noodzakelijke wegmarkeringen
721/127-06: Prestaties van derden voor voertuigen
verhoging ingevolge diverse herstellingen schoolbus
76301/123-16: Receptie- en representatiekosten jumelage
nieuw krediet ingevolge viering hernieuwing jumelage Zoutleeuw-Zundert op
29/10/ 2011
876/124-04: Aankoop huisvuilzakken, PMD-zakken, stickers e.a.
verhoging ingevolge aankoop composteerbare keukenafvalbakjes , -zakken en
GFT-zakken
De uitgaven van het eigen dienstjaar verlagen in deze budgetwijziging met 36.460
EUR.
De voornaamste verlagingen zijn terug te vinden onder de volgende
artikelnummers:
010/211-01: Intresten op leningen
verlaging krediet ingevolge aanpassen leningsbedrag.
421/140-02: Materialen en benodigdheden wegen voor rechtstreeks verbruik
verlaging ingevolge verschuiving krediet naar prestaties derden opruimen snoeihout
Zoutleeuwsesteenweg
Rekening houdend met het aangepast algemeen begrotingsresultaat 2010 aan de
begrotingsrekening, de verhogingen van de ontvangsten vorige jaren ten bedrage
van 20.913 EUR en van de uitgaven vorige jaren ten bedrage van 26.870 EUR, de
verlagingen van de uitgaven vorige jaren ten bedrage van 8.500 EUR, bekomt men
een geraamd algemeen begrotingsresultaat gewone dienst 2011 van 1.673.231
EUR
2. BUITENGEWONE DIENST
2.1. De ontvangsten
De ontvangsten van het eigen dienstjaar verhogen in deze budgetwijziging met
40.400 EUR ingevolge herberekening subsidies Vlaams Gewest en Provincie voor
mechanische beveiligingswerken historisch stadhuis en inschrijving
schadevergoeding voor herstel en heroprichting monumentale pomp t.g.v.
aanrijding.
De ontvangsten van het eigen dienstjaar verlagen in deze budgetwijziging met
217.500 EUR ingevolge aanpassen bedrag der leningen en aanpassen
subsidiebedragen Vlaams Gewest en Provincie project Budingenweg fase II.
2.2. De uitgaven
De uitgaven van het eigen dienstjaar verhogen in deze budgetwijziging met
165.010 EUR.
De voornaamste verhogingen zijn terug te vinden onder de volgende
artikelnummers:
42138/735-60: B.O. diverse wegen
herraming krediet voor dringende onderhoudswerken aan wegen o.m. ten gevolge
van winterschade
42140/735-60: B.O. wegenwerken Vinne-/Turlutstraat (collector Aquafin)
verhoging krediet ingevolge aanbestedingsverslag Aquafin
773/722-55: Heroprichting pomp Grote Markt
nieuw krediet voor herstel en heroprichting monumentale pomp t.g.v. aanrijding
849/522-53: B.T. Rode Kruis afdeling Zoutleeuw/Linter
nieuw krediet voor tussenkomst in de vervanging van de verwarmingsinstallatie
lokalen Rode Kruis
De uitgaven van het eigen dienstjaar verlagen in deze budgetwijziging met 327.000
EUR ingevolge het niet uitvoeren van de plaatsing van zonnepanelen sporthal
ingevolge uitslag stabiliteitsstudie.
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De uitgaven vorige jaren verhogen met 5.058 EUR ingevolge voorziene
bijkomende schadevergoedingen t.g.v. onteigeningen project “Budingenweg” en
project Vinne-/Turlutstraat.
Ook rekening houdend met het aangepast algemeen begrotingsresultaat 2010 aan de
begrotingsrekening bekomt men een geraamd algemeen begrotingsresultaat
buitengewone dienst 2011 van 197.467 EUR
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om de budgetwijziging nrs. 1en 2 dienstjaar 2011 goed te
keuren.

PATRIMONIUM
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Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad en de VZW Stijn ter
realisatie van het project ‘Kamiano’
Toelichtende nota:
De vzw Stijn, met zetel te Overpelt, Breugelweg 200 wil in Zoutleeuw een
wooncentrum voor personen met een handicap laten ontwerpen en bouwen en dit
vervolgens in eigen beheer exploiteren (minimum 18 wooneenheden). Dit
wooncentrum wordt hierna aangeduid als het Project Kamiano (verwijst naar de
Molokaïse benaming voor Pater Damiaan). De stad zou hiervoor bij wijze van
erfpacht een perceel ter beschikking stellen (perceel 41v, tussen het stadspark en
voormalige sportveld van campus Leeuwerveld). In functie van de realisatie van dit
maatschappelijk project moeten tussen partijen enkele principiële afspraken
gemaakt worden rond o.m.:
de afbakening van de oppervlakte van het perceel die de VZW ter
beschikking krijgt en het deel dat openbaar moet blijven;
de stedenbouwkundige randvoorwaarden waaraan het gebouw moet
voldoen;
looptijd, vergoeding en modaliteiten van de erfpacht;
…
Het zijn deze afspraken die opgenomen werden in de voorgelegde overeenkomst.
Deze afspraken zullen ook als basis dienen om de erfpachtovereenkomst op te
maken.
Voorstel van beslissing:
De voorliggende overeenkomst goed te keuren. De burgemeester en secretaris te
machtigen om deze te ondertekenen.

OPENBARE WERKEN
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Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad en Riobra m.b.t.
rioleringswerken in het project 075128 - 2de fase (BudingenwegTerweidenstraat …)
Toelichtende nota:
Het project van de Budingenweg-Terweidenstraat, 2de fase omvat een aanzienlijk
luik riolering. Er worden over de ganse lengte van het tracé en voor een deel ook in
de aangrenzende straten een afvalwater en hemelwaterriolering voorzien, incl.
bufferbekken. Riobra heeft reeds geruime tijd geleden besloten dit gezamenlijk
met de wegeniswerken van de stad uit te voeren. Dit moet nog geformaliseerd
worden in deze overeenkomst. De stad treedt hierbij op als
opdrachtgevend/aanbestedend bestuur (het gemeentelijk aandeel in de werken is
immers het grootst), maar ieder bestuur betaald zijn eigen kosten (zowel in werken,
coördinatie, studies, …). De overeenkomst regelt ook het onderhoud: wegenis,
dwarsroosters, straatkolken voor de stad. In geval de subsidies van het Vlaamse
Gewest zouden wegvallen voor Riobra, dient de gemeente deze te subsidiëren a
ratio van 75% (op kost excl.BTW).
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Voorstel van beslissing:
Aan de GR wordt gevraagd om de voorliggende samenwerkingsovereenkomst goed
te keuren en de burgemeester en secretaris te gelasten deze te ondertekenen.
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Goedkeuring ontwerp, plannen, raming en bestek, wijze en
voorwaarden van gunnen: dringende onderhoudswerken aan wegen o.m.
ten gevolge van vorstschade.
Toelichtende nota:
Ingevolge vorstschade door de strenge winter, dienen er dringende
onderhoudswerken uitgevoerd te worden aan diverse wegen. De volgende wegen
dienen hersteld te worden: Hogenstraat, Ossenwegstraat, Runkelenstraat,
Durasweg, Groenstraat, Zoutleeuwsesteenweg en diverse wegen/kleine werken.
Er zal een opdracht worden gegund met als voorwerp dringende onderhoudswerken
aan diverse wegen ingevolge vorstschade door de strenge winter. De prijs van de
opdracht wordt geraamd op 243.936,85 EUR incl. BTW. De opdracht zal bij
openbare aanbesteding worden gegund.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor het dossier dringende onderhoudswerken goed te keuren.

VRIJETIJDSBESTEDING
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Tussentijdse evaluatie sportbeleidsplan
Toelichtende nota:
Het decreet houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de
Vlaamse gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport-voor-AllenBeleid trad in 2008 in werking.
Naar aanleiding van dit decreet werd in 2007 een sportbeleidsplan opgemaakt voor
de periode 2008-2013. Dit sportbeleidsplan werd opgemaakt volgens de geldende
reglementering van het Bloso en staat steeds ter inzage op de website van de stad.
De stedelijke sportdienst staat in voor de effectieve uitvoering van dit
sportbeleidsplan. Het decreet schrijft ook voor dat in 2011 een uitgebreide,
grondige tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het sportbeleidsplan dient
te gebeuren. Het plan moet worden geëvalueerd op het bereiken van de
doelstellingen en de beoogde beleidseffecten. Deze evaluatie dient te gebeuren in
overleg met de sportraad en moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de
gemeenteraad. Voor 1 september 2011 dient deze tussentijdse evaluatie (20082009-2010) samen met het jaarverslag 2010 overgemaakt te worden aan het Bloso.
Voorstel van beslissing:
De tussentijdse evaluatie goed te keuren.
BESLOTEN VERGADERING

INTERNE ZAKEN
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Erkenning plaatsvervanger stadssecretaris
Toelichtende nota:
Ingeval van gewettigde afwezigheid kan de stadssecretaris in de vervanging
voorzien door aanstelling voor maximum 60 dagen van een door de gemeenteraad
erkende plaatsvervanger.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor Carla Reynders te erkennen als plaatsvervanger.
De stadssecretaris

De burgemeester-voorzitter

S. Blockx

J. Ceyssens
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