STAD ZOUTLEEUW

Zoutleeuw, 20 maart 2013
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
maart 2013 om 20u.
OPENBARE VERGADERING

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

IGS – INTERCOMMUNALES - VERENIGINGEN
2

Mededeling van de verslagen van de raden en overlegstructuren in
toepassing van artikel 200 § 3 van het gemeentedecreet
Seniorenadviesraad
: vergadering
22/11/2012
Riobra
: raad van bestuur
28/01/2013
: directiecomité
04/02/2013
: directiecomité
08/02/2013
: directiecomité
25/02/2013
EcoWerf
: raad van bestuur
16/01/2013

FINANCIËLE ZAKEN
3
Belasting op afgifte van rijbewijzen in bankkaartmodel
Toelichtende nota:
Het KB van 13/06/2010 heeft het rijbewijs in bankkaartformaat ingevoerd.
De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft bij schrijven van 27/02/2013 de stad
Zoutleeuw meegedeeld om op 25/03/2013 te starten met de uitreiking van het
nieuwe rijbewijs. Vanaf de startdatum mag geen enkel papieren rijbewijs meer
afgeleverd worden.
De door de FOD Mobiliteit en Vervoer vastgestelde retributie bedraagt momenteel
20 EUR per rijbewijs.
Dit bedrag kan verhoogd worden met een gemeentebelasting.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om akkoord te gaan om met onmiddelijke ingang
(26/03/2013) en t.e.m. 31/12/2018 de belasting op afgifte van rijbewijzen in
bankkaartmodel vast te stellen op 5 EUR per rijbewijs.
4

Kennisgeving besluit van de gouverneur d.d. 28/02/2013 houdende
definitieve vaststelling van de dienstjaarrekening 2011
Toelichtende nota:
Bij besluit van de Gouverneur d.d. 28/02/2013 wordt de dienstjaarrekening 2011
zonder opmerkingen goedgekeurd.
Voorstel van beslissing:
Het college geeft het besluit ter kennis aan de gemeenteraad.

PATRIMONIUM
5
Wijziging bestekvoorwaarden van het bestek “levering van elektriciteit”
Toelichtende nota:
De gemeenteraad heeft in zitting van 18 december 2012 de princiepsbeslissing
genomen in te stappen in de samenaankoop van elektriciteit met de gemeente
Lubbeek als coördinator.
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Aangezien een 25-tal besturen niet tijdig een beslissing hebben genomen (voor eind
januari), heeft de gemeente Lubbeek beslist de aanvang van de procedure uit te
stellen.
Dit betekent echter een aanpassing van de bestekvoorwaarden:
- de aanvangsdatum van de opdracht wordt verschoven van juli naar oktober
- de duurtijd van de opdracht wordt 39 maanden i.p.v.42
De bestaande overeenkomst met Luminus zal met 3 maanden verlengd worden.
Voorstel van beslissing:
De gewijzigde bestekvoorwaarden goed te keuren.

OPENBARE WERKEN
Aangepast subsidiereglement “Aanleg gescheiden afvoersysteem van
hemelwater en huishoudelijk afvalwater bij bestaande gebouwen”.
Toelichtende nota:
Op de gemeenteraad van 25/02/2012 werd het subsidiereglement “aanleg
gescheiden afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk afvalwater bij
bestaande gebouwen” goedgekeurd.
Infrax heeft het subsidiereglement aangepast als volgt:
- De twee formulieren (aanvraag/kennisgeving) worden geïntegreerd in één
formulier.
- De datum voor de definitie van een bestaande woning wordt
geüniformeerd tot één bepaalde datum.
Deze datum wordt vastgelegd op 01/02/2005.
- Uniformiseren van de diverse procedures: nu hebben bepaalde gemeenten
kleine afwijkingen voorzien op het standaardreglement door Riobra
destijds voorgelegd. Voorgesteld wordt deze afwijkingen niet meer toe te
laten gezien dit afzonderlijke administratieve opvolging vergt.
- Uniformiseren aanvraagdocumenten (weglaten logo gemeenten) om de
communicatie zo eenvoudig mogelijk te laten lopen (slechts één
aanvraagformulier voor geheel Infrax).
- Integreren van de keuringen in het subsidiereglement ter vervanging van
de interne controles.
De aanvragen na 01/01/2013 zullen behandeld worden via het nieuwe
subsidiereglement.
6

Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor het aangepast subsidiereglement “aanleg gescheiden
afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk afvalwater bij bestaande
gebouwen” goed te keuren.
7

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het wegverkeer: creëren
van 2 parkeerplaatsen op de stoep in de Stationsstraat ter hoogte van
huisnummer 47/1 en 47/2.
Toelichtende nota:
Er is vraag naar het creëren van 2 parkeerplaatsen ter hoogte van huisnummer 47/1
en 47/2 in de Stationsstraat. De 2 parkeerplaatsen worden aangeduid met
thermoplastische hoeken en T’s. Aan de kant van het appartementsgebouw wordt
een paal geplaatst met het verkeersbord E9e (verplicht parkeren op de berm/stoep).
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de creatie van de 2 parkeerplaatsen op de stoep in de
Stationsstraat ter hoogte van huisnummer 47/1 en 47/2 goed te keuren.
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8

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het wegverkeer: creëren
van een parkeerplaats voor mindervaliden in de Koepoortstraat ter
hoogte van het Sint-Leonardusinstituut.
Toelichtende nota:
Op vraag van het scholenoverleg zal in de Koepoortstraat ter hoogte van de poort
van het Sint-Leonardusinstituut een parkeerplaats voor mindervaliden worden
gemaakt. De parkeerplaats zal ter kennis gebracht worden aan de weggebruikers
aan de hand van thermoplastische witte hoeken en een blauw embleem voor minder
validen en het bord E9a + pictogram minder validen.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor een parkeerplaats voor mindervaliden te creëren in de
Koepoortstraat ter hoogte van het Sint-Leonardusinstituut.

VRIJETIJDSBESTEDING
9
Samenstelling beheersorgaan bibliotheek
Toelichtende nota:
Het beheersorgaan van de bib dient ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen
opnieuw te worden samengesteld.
Het aantal leden werd vastgesteld op 12, 6 afgevaardigden van de gebruikers &
vertegenwoordigers van de ideologische en filosofische strekkingen en 6
afgevaardigden namens de politieke fracties..
De kandidaten voor de eerste groep van leden werden ingediend na openbare
oproep in het gemeentelijk infoblad:
1
Henk FORRIERS
Neutraal
2
Etienne HEEREN
Neutraal
3
Renée HUYBRECHTS
Socialistisch
4
Nicole KRAHY
Socialistisch
5
Jan LAPORTE
Christelijk
6
Evi NICOLAS
Socialistisch
De kandidaten namens de politieke fracties werden ingediend na oproep aan de
voorzitters
1
Ilse BEELEN
CD&V
2
Lutgarde DENIVEL
CD&V
3
Gaston PULINCKX
CD&V
4
Annemie HUMBLET
Open VLD
5
Willy MINSCHART
SP.A
6
Michel HERREMANS
N-VA
Voorstel van beslissing:
Kennis te nemen van de 6 afgevaardigden van de gebruikers &vertegenwoordigers
van de ideologische en filosofische strekkingen en na geheime stemming over te
gaan tot aanduiding van de afgevaardigden namens de politieke fracties.

DE PASSANT
10

Princiepsbeslissing vervangen van de binnenverlichting GC De Passant
en vaststellen van de wijze en voorwaarden van gunning
Toelichtende nota:
Heel veel verlichtingsarmaturen van de binnenverlichting in de GC De Passant zijn
stuk en kunnen niet meer gerepareerd worden bij gebrek aan wisselstukken.
Er werd ook een doorlichting van Infrax gedaan waaruit blijkt dat volgende
energiebesparing mogelijk zou zijn indien wordt overgegaan tot het plaatsen van
LED in de Passant:
- sportzaal: nu 82309 kWh, met LED14962 kWh
- cultuurzaal: nu 38106 kWh met LED 7481 kWh
De uitgave van deze opdracht wordt geraamd op 135.000 EUR incl. btw.
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De terugverdientijd werd berekend op 2 tot 3 jaar.
Er wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen bij een open offerteaanvraag op
basis van volgende criteria:
1) Kostprijs: 40p
2) Technische waarde: 20p
3) Energievriendelijkheid: 20p
4) Gebruikscomfort: 10p
5) Waarborg- en uitvoeringstermijn: 10p
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor akkoord te gaan met de vervanging van de verlichting in de
Passant, de wijze en voorwaarden van gunnen en het voorgelegde lastenboek.

ECONOMIE - MIDDENSTAND
11
Evaluatie en verlenging samenwerkingsovereenkomst Storzo vzw
Toelichtende nota:
In 2007 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de VZW Storzo met
betrekking tot de volgende domeinen:
Tewerkstellingsproject
- het werkervaringsproject: in het kader van een wepplus project maakt
de VZW het mogelijk om op jaarbasis aan een 14-tal werkzoekenden de
kans te geven op een job, inzonderheid gaat het om een 8-tal arbeiders die
worden ingeschakeld als arbeiders in de gemeenten Linter, Kortenaken en
Zoutleeuw en 6 assistent-kinderverzorgsters die helpen bij de verzorging
van kinderen in het KDV.
- de dienstenchequeonderneming: de organisatie van huishoudhulp, biedt
werk aan 23 werknemers
KDV De Kaboutertjes: geeft plaats aan 32 kinderen gesubsideerd door K&G,
biedt werk aan 10 werknemers
Consultatiebureau K&G: preventief gezondheidsonderzoek voor kinderen van 03j, met 7 vrijwilligers
Spelotheek: ontlening van speelgoed voor onthaalouders, opvanginitatieven,
ouders,…
Daarnaast wordt ook verder ingegaan op gesubsidieerde initiatieven inzake
opvoedingsondersteuning.
De VZW Storzo is uitgegroeid tot een belangrijke partner voor de stad Zoutleeuw
op het vlak van tewerkstelling en ondersteuning van jonge gezinnen. Regionaal
heeft de VZW Storzo ook een voorbeeldfunctie en wordt het initiatief op
verschillende bestuursniveaus als toonaangevend beschouwd op het vlak van
interlokale samenwerking.
De stad Zoutleeuw draagt 42.500 euro bij in het tewerkstellingsproject en 38.550
euro in de werking van het KDV.
Voorstel van beslissing
De samenwerkingsovereenkomst met de VZW Storzo te verlengen.

De stadssecretaris

De voorzitter

S. Blockx

B. Herbots
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