STAD ZOUTLEEUW

Zoutleeuw, 18 mei 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 28
mei 2013 om 20u.
OPENBARE VERGADERING

SECRETARIAAT
1
Verslag vorige vergadering
Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.
2
Kennisname ontslag raadslid PhilipVan den Bossche uit N-VA
Toelichtende nota:
Bij aangetekend schrijven van 03/05/2013 deelt Philip Van den Bossche mee dat
hij voortaan als onafhankelijk gemeenteraadslid zal zetelen in de gemeenteraad.
Voorstel van beslissing:
Kennis te nemen van deze mededeling

EREDIENSTEN
3
Kerkfabriek O.L.Vrouw van Vrede te Hogen: jaarrekening 2012 - advies
Toelichtende nota:
De totale exploitatie-ontvangsten 2012 bedragen 3.932,19 EUR en de totale
exploitatie-uitgaven 2012 bedragen 22.434,23 EUR.
Na inbreng van het overschot rekening vorig jaar ten bedrage van 12.633,70 EUR
en van de gemeentelijke exploitatietoelage ten bedrage van 17.707,92 EUR
(waarvan deel Zoutleeuw 5.326 EUR bedraagt) sluit de rekening 2012 af met een
exploitatieoverschot van 11.839,58 EUR.
Het investeringsoverschot 2012 bedraagt 57.496,04 EUR.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om een gunstig advies uit te brengen over de rekening
dienstjaar 2012.
4
Kerkfabrieken: rekening 2012 - advies
Het centraal kerkbestuur heeft de rekening 2012 van de 6 kerkfabrieken ingediend
met name:
Kerkfabriek Sint-Odulphus Booienhoven
De rekening 2012 werd vastgesteld door de kerkraad op 20/03/2013 met een
exploitatieoverschot van 30.759,90 EUR en een investeringsoverschot van 0,00
EUR.
De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt 0,00 EUR. Er werden geen
investeringen ingeschreven.
De kastoestand stemt overeen met de rekening en alle stukken zijn bijgevoegd.
Kerkfabriek Sint-Cyriacus Budingen
De rekening 2012 werd vastgesteld door de kerkraad op 11/02/2013 met een
exploitatieoverschot van 20.877,46 EUR en een investeringoverschot van 0,00
EUR.
De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt 9.843 EUR. Er werden geen
investeringen ingeschreven.
De kastoestand stemt overeen met de rekening en alle stukken zijn bijgevoegd.
Kerkfabriek Sint-Laurentius Helen
De rekening 2012 werd vastgesteld door de kerkraad op 21/03/2013 met een
exploitatieoverschot van 25.469,63 EUR en een investeringoverschot van 275,37
EUR.
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De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt 7.265 EUR. De gemeentelijke
investeringstoelage bedraagt 7.091,81 EUR (bestemd voor herstellingswerken na
vochtbestrijdingswerken kerk).
De kastoestand stemt overeen met de rekening en alle stukken zijn bijgevoegd.
Kerkfabriek Sint-Leonardus Zoutleeuw
De rekening 2012 werd vastgesteld door de kerkraad op 05/02/2013 met een
exploitatieoverschot van 25.874,50 EUR en een investeringoverschot van
231.239,52 EUR.
De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt 24.864 EUR. De gemeentelijke
investeringstoelage bedraagt
0,00 EUR.
De kastoestand stemt overeen met de rekening en alle stukken zijn bijgevoegd.
Kerkfabriek Sint-Martinus Dormaal
De rekening 2012 werd vastgesteld door de kerkraad op 25/02/2013 met een
exploitatieoverschot van 6.619,72 EUR en een investeringsoverschot van 4.498,88
EUR.
De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt 12.792 EUR. De gemeentelijke
investeringstoelage bedraagt
0,00 EUR.
De kastoestand stemt overeen met de rekening en alle stukken zijn bijgevoegd.
Kerkfabriek Sint-Bartholomeus Halle-Booienhoven
De rekening 2012 werd vastgesteld door de kerkraad op 05/02/2013 met een
exploitatieoverschot van 9.130,36 EUR en een investeringsoverschot van
13.320,77 EUR.
De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt 18.292 EUR. De gemeentelijke
investeringstoelage bedraagt 18.550,12 EUR (bestemd voor dakwerken kerk).
De kastoestand stemt overeen met de rekening en alle stukken zijn bijgevoegd.
Voorstel tot beslissing:
Het college stelt voor om een gunstig advies uit te brengen over de rekening
dienstjaar 2012 van de 6 kerkfabrieken.

IGS – INTERCOMMUNALES - VERENIGINGEN
5

Mededeling van de verslagen van de raden en overlegstructuren in
toepassing van artikel 200 § 3 van het gemeentedecreet
EcoWerf
: raad van bestuur
20/03/2013
IGO
: algemene vergadering
21/03/2013
Riobra
: directiecomité
04/03/2013
: directiecomité
11/03/2013
: buitengewone algemene vergadering
22/03/2013
: raad van bestuur
25/02/2013
: raad van bestuur
15/03/2013
: raad van bestuur
22/03/2013
Intergas
: buitengewone algemene vergadering
29/03/2013
Sportraad
: algemene vergadering
08/04/2013
: raad van bestuur
08/04/2013
Leaderwerking Hageland : algemene vergadering
29/05/2012
IWM
: raad van bestuur
24/04/2013
Jaarvergadering Riobra 14/06/2013: bespreking dagorde – aanduiden
gemeentelijke afgevaardigde – vaststellen van het mandaat
Nieuw: ingevolge een wijziging het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking kunnen de deelnemende gemeenten met
ingang van 01/05/2013 hun afgevaardigde voor algemene vergadering opnieuw
aanstellen voor de ganse legislatuur.
Het mandaat van deze afgevaardigde moet wel voor iedere AV afzonderlijk door
de gemeenteraad worden vastgesteld.
6
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De fracties en de onafhankele raadsleden kunnen schriftelijk (ook e-mail) hun
kandidaturen indienen bij de stadssecretaris ten laatste op vrijdag 24 mei 2013
om 12.00 uur.
Toelichtende nota:
De jaarvergadering van Riobra zal plaats vinden op vrijdag 14/06/2013 om 18 uur
in de PBE-zaal, Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek met de volgende punten op
de agenda:
1. Notulen van de buitengewone algemene vergadering d.d. 22/03/2013
2. Jaarrekening 2012
- Bespreking van het verslag van de raad van bestuur en van de
commissaris-revisor
- Goedkeuring van de jaarrekening 2012 (balans, resultatenrekening en
toelichting) en bestemming van het resultaat
3. Kwijting aan bestuurders en de commissaris
4. Evaluatierapport over de werking van de vereniging – Ondernemingsplan
voor de komende 6 jaar – Bestendiging van de intergemeentelijke
samenwerking Riobra
5. Diversen/Rondvraag
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de afgevaardigde voor de algemene vergaderingen
Riobra voor de ganse legislatuur aan te duiden na geheime stemming. Hij/zij
krijgt het mandaat de punten op de dagorde van 14/06/2013 goed te keuren.
A.V. EcoWerf 19/06/2013: bespreking dagorde – aanduiden
gemeentelijke afgevaardigde – vaststellen van het mandaat
Nieuw: ingevolge een wijziging het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking kunnen de deelnemende gemeenten met
ingang van 01/05/2013 hun afgevaardigde voor algemene vergadering opnieuw
aanstellen voor de ganse legislatuur.
Het mandaat van deze afgevaardigde moet wel voor iedere AV afzonderlijk door
de gemeenteraad worden vastgesteld.
De fracties en de onafhankele raadsleden kunnen schriftelijk (ook e-mail) hun
kandidaturen indienen bij de stadssecretaris ten laatste op vrijdag 24 mei 2013
om 12.00 uur.
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Toelichtende nota:
De algemene vergadering van EcoWerf zal plaats vinden op woensdag 19/06/2013
om 19.30 uur in de kantoren van EcoWerf, Aarschotsesteenweg 210 te 3012
Leuven (Wilsele) met de volgende punten op de agenda:
1. Samenstelling v an het bureau
2. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering d.d. 20/03/2013
3. Jaarverslag 2012
- Verslag van de activiteiten
- Jaarrekening per 31/12/2012 – verslag van de commissarisrevisor
- Balans, resultaten, winstverdeling en waarderingsregels
4. Verwerking van de resultaten
5. Decharge bestuurders
6. Opvraging provinciale bijdrage werkingskosten 2013 – cfr. artikel 15.1
van de statuten
7. Aanduiding bedrijfsrevisor: 07/2013-07/2016
8. Diversen
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de afgevaardigde voor de algemene vergaderingen EcoWerf
voor de ganse legislatuur aan te duiden na geheime stemming. Hij/zij krijgt het
mandaat de punten op de dagorde van 19/06/2013 goed te keuren.
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A.V. Interleuven 26/06/2013: bespreking dagorde – aanduiden
gemeentelijke afgevaardigde – vaststellen van het mandaat
Nieuw: ingevolge een wijziging het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking kunnen de deelnemende gemeenten met
ingang van 01/05/2013 hun afgevaardigde voor algemene vergadering opnieuw
aanstellen voor de ganse legislatuur.
Het mandaat van deze afgevaardigde moet wel voor iedere AV afzonderlijk door
de gemeenteraad worden vastgesteld.
De fracties en de onafhankele raadsleden kunnen schriftelijk (ook e-mail) hun
kandidaturen indienen bij de stadssecretaris ten laatste op vrijdag 24 mei 2013
om 12.00 uur.
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Toelichtende nota:
De algemene vergadering van Interleuven zal plaatsvinden op woensdag
26/06/2013 om 19 uur in de vergaderzaal van Interleuven, Brouwersstraat 6 te
3000 Leuven met volgende punten op de agenda:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering d.d. 27/03/2013
3. Verslag over de activiteiten 2012
4. Jaarrekening per 31/12/2012 – verslag van de Commissaris-Revisor
5. Verwerking van de resultaten krachtens artikel 44 van de statuten
6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor
7. Provinciale bijdrage voor werkingskosten 2013 cfr. artikel 14.1 van de
statuten
8. Diversen
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de afgevaardigde voor de algemene vergaderingen
Interleuven voor de ganse legislatuur aan te duiden na geheime stemming. Hij/zij
krijgt het mandaat de punten op de dagorde van 26/06/2013 goed te keuren.
A.V. IGS Hofheide 18/06/2013: bespreking dagorde – aanduiden
gemeentelijke afgevaardigde – vaststellen van het mandaat
Nieuw: ingevolge een wijziging het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking kunnen de deelnemende gemeenten met
ingang van 01/05/2013 hun afgevaardigde voor algemene vergadering opnieuw
aanstellen voor de ganse legislatuur.
Het mandaat van deze afgevaardigde moet wel voor iedere AV afzonderlijk door
de gemeenteraad worden vastgesteld.
De fracties en de onafhankele raadsleden kunnen schriftelijk (ook e-mail) hun
kandidaturen indienen bij de stadssecretaris ten laatste op vrijdag 24 mei 2013
om 12.00 uur.
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Toelichtende nota:
De algemene vergadering van IGS Hofheide zal doorgaan op dinsdag 18/06/2013
om 20 uur in het crematorium Hofheide, Jennekensstraat 5 te 3221 Holsbeek
(Nieuwrode) met de volgende punten op de agenda:
1. Goedkeuring van het verslag van de gewone algemene vergadering d.d.
26/03/2013
2. Goedkeuring van de jaarrekening 2012, het verslag van RvB en het
verslag van de bedrijfsrevisor
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris
4. Evolutie van de bouwwerken
5. Varia
6. Bezoek aan het gebouw
4
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Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de afgevaardigde voor de algemene vergaderingen IGS
Hofheide voor de ganse legislatuur aan te duiden na geheime stemming. Hij/zij
krijgt het mandaat de punten op de dagorde van 18/06/2013 goed te keuren.
A.V. IGO 21/06/2013: bespreking dagorde – aanduiden gemeentelijke
afgevaardigde – vaststellen van het mandaat
Nieuw: ingevolge een wijziging het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking kunnen de deelnemende gemeenten met
ingang van 01/05/2013 hun afgevaardigde voor algemene vergadering opnieuw
aanstellen voor de ganse legislatuur.
Het mandaat van deze afgevaardigde moet wel voor iedere AV afzonderlijk door
de gemeenteraad worden vastgesteld.
De fracties en de onafhankele raadsleden kunnen schriftelijk (ook e-mail) hun
kandidaturen indienen bij de stadssecretaris ten laatste op vrijdag 24 mei 2013
om 12.00 uur.
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Toelichtende nota:
De algemene vergadering van IGO zal doorgaan op vrijdag 21/06/2013 om 18 uur
in de vergaderzaal van vrijetijdscentrum De Mena, Provinciebaan 2 te 3110
Rotselaar met volgende punten op de agenda:
1. Goedkeuring verslag vergadering 21/03/2013
2. Aanvaarding nieuw lid voor de raad van bestuur
3. Goedkeuring jaarverslag 2012
4. Goedkeuring jaarrekening 2012
5. Varia
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de afgevaardigde voor de algemene vergaderingen IGO voor
de ganse legislatuur aan te duiden na geheime stemming. Hij/zij krijgt het mandaat
de punten op de dagorde van 21/06/2013 goed te keuren.
Jaarvergadering Intergas 21/06/2013: bespreking dagorde – aanduiden
gemeentelijke afgevaardigde – vaststellen van het mandaat
Nieuw: ingevolge een wijziging het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking kunnen de deelnemende gemeenten met
ingang van 01/05/2013 hun afgevaardigde voor algemene vergadering opnieuw
aanstellen voor de ganse legislatuur.
Het mandaat van deze afgevaardigde moet wel voor iedere AV afzonderlijk door
de gemeenteraad worden vastgesteld.
De fracties en de onafhankele raadsleden kunnen schriftelijk (ook e-mail) hun
kandidaturen indienen bij de stadssecretaris ten laatste op vrijdag 24 mei 2013
om 12.00 uur.
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Toelichtende nota:
De jaarvergadering van Intergas zal doorgaan op vrijdag 21/06/2013 om 17.30 uur
in de maatschappelijke zetel, Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek met volgende
punten op de agenda:
1. Notulen van de buitengewone algemene vergadering d.d. 29/03/2013
2. Jaarrekening 2012:
- Bespreking van het verslag van de raad van bestuur en van de
commissaris
- Goedkeuring van de jaarrekening 2012 (balans, resultatenrekening en
toelichting) en bestemming van het resultaat
3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
4. Evaluatierapport over de werking van de vereniging – Ondernemingsplan
voor de komende 6 jaar – Bestendiging van de samenwerking
5
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5. Statutaire benoemingen
6. Diversen/Rondvraag
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de afgevaardigde voor de algemene vergaderingen Intergas
voor de ganse legislatuur aan te duiden na geheime stemming. Hij/zij krijgt het
mandaat de punten op de dagorde van 21/06/2013 goed te keuren.
12
Aanduiden gemeentelijke afgevaardigden AV Vlabra’ccent
Toelichtende nota:
De stad Zoutleeuw heeft recht op 3 gemeentelijke afgevaardigden voor de AV
waarvan
twee deel uitmaken van de beheersorganen van het afvaardigend cultuur- of
gemeenschapscentrum en waarvan één verantwoordelijk is voor de dagelijkse
leiding van het centrum.
De cultuurbeleidscoördinator, Petra Mombaerts, maakt deel uit van de AV in het
kader van de dagelijkse leiding.
Daarnaast is het aangewezen de schepen van cultuur en de voorzitter van de Raad
van Bestuur van het GC aan te duiden, zodra deze is samengesteld.
Het college stelt voor Viki Tweepenninckx aan te duiden voor de AV. De tweede
afgevaardigde namens de beheersorganen kan worden afgevaardigd zodra de Raad
van Bestuur is samengesteld.
Voorstel van beslissing:
Na geheime stemming Viki Tweepenninckx aan te duiden als afgevaardigde voor
de AV Vlabra‟ccent.

FINANCIËLE ZAKEN
13
Toelage 2013 aan seniorenbonden
Toelichtende nota:
Voor het jaar 2013 is een bedrag van 1.090,76 EUR te verdelen onder de
seniorenbonden die aangesloten zijn bij de seniorenraad:
 O.K.R.A. Zoutleeuw:
204,52 EUR
 Seniorenbond “Vooruit” Groot-Zoutleeuw:
204,52 EUR
 Seniorenbond Budingen:
204,52 EUR
 Seniorenbond Booienhoven:
204,52 EUR
 Seniorenbond "Jonger dan je denkt" Dormaal:
204,52 EUR
 Seniorenbond Hogen:
68,16EUR
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om de voorgestelde toelagen aan de seniorenbonden toe te
kennen.
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Gemeentelijke waarborg voor lening IWM ter financiering diverse
buitengewone investeringen
Toelichtende nota:
De Intercommunale Watermaatschappij heeft bij ING een lening van 3.000.000,00
EUR (terug te betalen in 20 jaar) aangegaan voor de financiering van
investeringswerken.
Deze lening dient gewaarborgd te worden door de gemeenten-vennoten en dit in
verhouding tot hun aantal kapitaalsaandelen A bij de Intercommunale
Watermaatschappij.
De gemeente Zoutleeuw heeft een totaal van 1946 kapitaalsaandelen A bezit in de
Intercommunale Watermaatschappij, hetgeen neerkomt op 7,67 % van deze
aandelen zodat de gemeente Zoutleeuw dan ook haar waarborg aan deze lening
dient te hechten ten belope van 7,67 % of voor een bedrag van 230.100 EUR.
Voorstel van beslissing:
6
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Het schepencollege stelt voor dat de gemeente Zoutleeuw zich solidair borg stelt
tegenover ING wat betreft haar aandeel van 230.100 EUR in zowel het kapitaal, de
intresten, de reserveringscommissies en de onkosten van de door de lener
afgesloten verrichting van 3.000.000,00 EUR.
15

Kennisgeving besluit van de gouverneur d.d. 16/04/2013 houdende
definitieve vaststelling jaarrekening 2011 van het OCMW
Het college brengt het besluit van de Gouverneur d.d. 16/04/2013 houdende de
vaststelling van de jaarrekening 2011 van het OCMW, samen met het verslag van
de externe auditcommissie ter kennis van de gemeenteraad.

PATRIMONIUM
16

PPS Ravelijn: bekrachtiging intentieovereenkomst met dhr. Tony
Crabbé m.b.t. verwerven van gronden noodzakelijk ter realisatie van het
opgelegde bouwprogramma.
Toelichtende nota:
De gemeenteraad ging tijdens de zitting van d.d. 24/04/2012 akkoord om een
concurrentiedialoog op te starten met het oogmerk om tot een 2de PPS-constructie
te komen (met naam „Ravelijn‟), tevens werd ook de selectieleidraad goedgekeurd
die inhoudelijk het bij voorkeur te realiseren programma weergeeft (wonen, zorg,
lokaal voor de jeugd, randparking , …). Tijdens de zitting van het CBS van
13/09/2012 werden 4 kandidaten geslecteerd waarmee de dialoog zal worden
aangevat. Niet alle gronden waarop het project wordt uitgevoerd zijn reeds
eigendom van de stad. Om het volledige vooropgestelde bouwprogramma te
kunnen verwezenlijken en vooraleer de dialoog aan te vatten met de kandidaten,
moest er zekerheid geboden worden omtrent de intentie van de private
grondeigenaar om hiervoor de benodigde gronden aan de stad te willen
doorverkopen. Deze onderhandelingen werden gevoerd door de werkgroep onder
begeleiding van Technum (binnen de opdracht van het raamcontract) en aan de
hand van een opmetingsplan en schattinsgverlsag opgemaakt door een erkend
landmeter. Met de eigenaar (dhr. Tony Crabbé) werd er een overeenkomst bereikt
omtrent de grondvergoeding (zijnde de bedragen van het schattinsgverslag), de
houtopbrengst, het voorkooprecht, … en werd er een timing afgesproken. In een
latere fase, als er meer duidelijkheid is omtrent het welslagen van de PPS zelf, dient
deze intentieovereenkomst uit te monden in een effectieve aankoop.
Voorstel van beslissing:
Het schepencollege verzoekt de gemeenteraad om de intentieovereenkomst
definitief goed te keuren en ze ter kennis te brengen van de betrokkenen.

OPENBARE WERKEN
17

Princiepsbeslissing tot de aankoop van een graaflaadcombinatie en het
vaststellen van de wijze en voorwaarden van gunnen
Toelichtende nota:
De huidige graaflaadcombinatie dateert van 2001 en vertoont duidelijke slijtage
met niet te voorziene herstellingskosten. Daarom is het aangewezen om een nieuwe
graaflaadcombinatie aan te kopen.
De uitgave van deze opdracht wordt geraamd op 115.000 EUR incl. btw.
Er wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen bij een open offerteaanvraag. De
oude graaflaadcombinatie dient overgenomen te worden.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor akkoord te gaan met de aankoop van een nieuwe
laadgraafcombinatie, de wijze en voorwaarden van gunnen en het voorgelegde
lastenboek.
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Goedkeuring eindafrekening aandeel stad Zoutleeuw in project 20.776
“collector Vinnestraat-Turlutstraat-Duraslaan”
Toelichtende nota:
Het schepencollege heeft in zitting van 16/06/2011 het gemeentelijk aandeel in
project 20.776 “collector Vinnestraat-Turlutstraat-Duraslaan” goedgekeurd voor
een bedrag van 269.352,52 EUR excl. btw
Op 24/01/2013 werd de eindstaat van genoemde werken opgemaakt door het
studiebureau Grontmij Belgium nv uit Groot-Bijgaarden, waarin in deel B.2. het
overzicht van de werken ten laste van de stad Zoutleeuw werd weergegeven.
De uitgaven ten belope van, exclusief BTW, vastgesteld als volgt:
bedrag uitgevoerde werken tlv Ztl:
242.688,69 EUR
herzieningen tlv Zoutleeuw:
9.478,43 EUR
Totaal aandeel Zoutleeuw:
252.167,12 EUR
BTW 21%:
52.955,10 EUR
algemeen totaal aandeel Zoutleeuw:
305.122,22 EUR
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om de eindafrekening aandeel stad Zoutleeuw betreffende het
project 20.776 “collector Vinnestraat-Turlutstraat-Duraslaan” ten bedrage van
305.122,22 EUR incl. BTW goed te keuren.

VRIJETIJDSBESTEDING
19
Hersamenstelling cultuurraad en verkiezing bestuur
Toelichtende nota:
Overeenkomstig artikel 8 van de statuten van de cultuurraad moet deze uiterlijk 6
maanden die volgen op de installatie van de nieuwe gemeenteraad opnieuw
opgericht worden
Op de algemene vergadering van de cultuurraad van 13 mei ll. stond de
hersamenstelling van de cultuurraad en verkiezing van het nieuwe bestuur op de
agenda.
Voor de cultuurraad hebben 41 verenigingen hun kandidatuur ingediend:
Vereniging
Actief Budingen
Confrerie Sint-Leonardus
Curieus
De Kring vzw
De Gezellen van Vliebergh
Femma Booienhoven
Femma Halle-Booienhoven
Gezinsbond Afd. Zoutleeuw
Kapellenhof
Kapellenkoor
Koninkl. Fanfare Sint-Cecilia
FV Kunstkring
KVLV Budingen
KVLV Dormaal
KVLV Zoutleeuw
‟t Kliekske
KVG
KWB Zoutleeuw
Leeuwse Postzegelkring
Oudercomité Budingen
Oudercom. Kathol. Sec. Ond. Zoutleeuw
Oudercomité Sint-Leonardus
Pasar
Pro Arte Lewa
8
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De Ridders van de Greun Rat
Ridder van de Wijer Toneelgroep
Ridder van de Wijer Zangkoor
Rode Kruis Zoutleeuw-Linter-Geetbets
Stak-het-Oep
Sint-Leonarduskoor Zoutleeuw
Sterrenwacht Altair
Sint-Sebastiaansgilde Booienhoven
Sint-Sebastiaansgilde Halle-Booienhoven
Sint-Sebastiaansgilde Zoutleeuw
Vzw De Vrienden van Zoutleeuw
Zangkoor Amabilé Hogen
Zangkoor Sint-Bartholomeus
Zangkoor Sint Martinus Dormaal
Ziekenzorg Budingen
Ziekenzorg Halle-Booienhoven
Ziekenzorg Zoutleeuw
Voor de verkiezing van het bestuur stelt Art. 8.1 van de statuten dat de algemene
vergadering uit haar leden onder de voorgedragen kandidaten bij geheime
stemming ten hoogste 16 leden aanduidt die samen het bestuur vormen.
De volgende 13 verenigingen hebben zich kandidaat gesteld voor het bestuur van
de cultuurraad:
 Confrerie Sint-Leonardus
 Curieus
 Vzw De Kring
 Gezellen van Vliebergh
 Gezinsbond
 Koninklijke fanfare Sint-Cecilia
 Leeuwse Postzegelkring
 Oudercomité Kathol. Sec. onderwijs Zoutleeuw
 Pasar
 Ridder van de Wijer Zangkoor
 Sint-Sebastiaansgilde Zoutleeuw
 Stak-het-oep
 Ziekenzorg Halle-Booienhoven
Art. 8.4 stelt dat de algemene vergadering uit de gekozen bestuursleden een
voorzitter, 2 ondervoorzitters en een penningmeester aanduidt.
Voor deze functies was er telkens maar 1 kandidaat.
Voorzitter
Ondervoorzitter 1
Ondervoorzitter 2
Penningmeester

Jan Laporte - De Kring vzw
José Arnauts – De Leeuwse Postzegelclub
Etienne Vandormael
Julien Goossens

Voorstel van beslissing:
Het college neemt kennis van de hersamenstelling cultuurraad en verkiezing
bestuur.
20
Wijziging reglement cultuurprojecten
Toelichtende nota:
Aan de algemene vergadering van de cultuurraad d.d.13/05/2013 werd een voorstel
gedaan om activiteiten die op “ Woensdag in de Passant” (WIP) doorgaan nu op
“ Donderdag in de Passant” (DIP) te laten plaatsvinden o.m. omwille van de
volgende redenen:
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ook al werden de financiële middelen vervangen door het gratis ter
beschikking stellen van de infrastructuur van De Passant blijft dit voor
verenigingen een interessant aanbod
een aantal verenigingen heeft laten weten dat zij geen gebruik maken van
WIP omdat de geluidshinder van de volleybal te groot was – als dit op een
andere dag kon zouden zij wel overwegen om hiervan gebruik te maken
het komt de uitstraling van de stad en De Passant ten goede als er meer
activiteiten georganiseerd worden in de cultuurzaal
in de cultuurzaal heeft cultuur voorrang op sportactiviteiten – de sportende
gebruikers van de cultuurzaal zijn hiervan op de hoogte.

De algemene vergadering gaat akkoord met en geeft gunstig advies over de
voorgestelde wijziging van het reglement cultuurprojecten, en dit met ingang van
01/06/2013. Zij vragen wel dat voor 2013 nog een overgangsperiode wordt
voorzien aangezien een aantal verenigingen al een contract afgesloten hebben voor
een activiteit op een woensdag en deze ook al aangekondigd werd in hun
programmabrochure.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de voorgestelde wijziging reglement cultuurprojecten goed te
keuren.

OPENBARE ORDE, RUST EN VEILIGHEID
21

Aanpassing van de politiecodex: luchtdrukkanonnen en
kermisreglement
Toelichtende nota:
Aanpassing art. 3.6.1.2.: Gegevens van openbare kermissen
De gemeenteraad keurde op 18/12/2008 het kermisreglement (opgenomen in de
politiecodex) goed waarin Carnaval-, Sinksen- en Kapelkermis werden opgenomen.
Het KB van 24/09/2008 betreffende de uitoefening en de organisatie van
kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie geeft de toelating
aan de gemeente om kermissen definitief op te heffen mits een termijn van
vooropzeg van minstens 1 jaar. Kapelkermis dat plaats heeft op de 3de zondag van
september telt slechts enkele attracties en weinig bezoekers, in tegenstelling tot de
kermissen van Carnaval en Sinksen. De organisatie ervan heeft nochtans
onvermijdelijk gevolgen voor de werklast van het stadspersoneel en de
verkeerscirculatie op de Grote Markt. Om die reden stelt het schepencollege voor
om Kapelkermis af te schaffen vanaf 2014 met een vooropzeg van 1 jaar voor de
foorkramers.
Aanpassing Afdeling 4.7: Geluidshinder vanwege luchtdrukkanonnen en
gelijkaardige toestellen ingezet ter bescherming van fruit- en landbouwteelt
Omdat de toepassing in de praktijk van de huidige bepalingen op een aantal punten
faalt, worden op voorstel van de politiezone Lan de artikelen 4.7.1 t.e.m. 4.7.7 van
hoofdstuk 4 - afdeling 4.7: geluidshinder vanwege luchtdrukkanonnen en
gelijkaardige toestellen ingezet ter bescherming van fruit- en landbouwteelt van de
politiecodex, aangepast.
Huidige tekst:
Art. 4.7.1.
Het gebruik van luchtdrukkanonnen of gelijkaardige toestellen, met inbegrip van toestellen, al dan
niet elektronisch versterkt, die het geluid nabootsen van krijsende vogels, voor het verjagen van
vogels ter bescherming van akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt is enkel toegestaan na schriftelijke
machtiging van de burgemeester. De aanvraag moet schriftelijk worden gemotiveerd en moet toelaten
de mogelijke hinder van de installatie te beoordelen.
Art. 4.7.2.
Het gebruik van luchtdrukkanonnen of gelijkaardige toestellen, met inbegrip van toestellen, al dan
niet elektronisch versterkt, die het geluid nabootsen van krijsende vogels, voor het verjagen van
vogels ter bescherming van akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt, mogen enkel opgesteld worden op een
afstand van meer dan 150 m van woningen en op een afstand van meer dan 25 m van een openbare
weg. Er mag slechts 1 toestel geplaatst worden per 2 ha plantage en de tussenafstand tussen 2
toestellen bedraagt minstens 200m.
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Art. 4.7.3.
Het gebruik van luchtdrukkanonnen of gelijkaardige toestellen, met inbegrip van toestellen, al dan
niet elektronisch versterkt, die het geluid nabootsen van krijsende vogels, voor het verjagen van
vogels ter bescherming van akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt, is verboden tussen 20.00 uur en 07.00
uur en op zondagvoormiddag tot 12.00 uur. Op gemotiveerd verzoek kan in de machtiging een
ingekorte verbodsperiode worden bepaald.
Art. 4.7.4.
De gegevens inzake de toelatingsduur en de locatie waar de apparatuur wordt ingezet, worden
opgenomen in de schriftelijke machtiging.
Art. 4.7.5.
De opeenvolging van het aantal knallen of de aaneengesloten perioden van vogelgekrijs, van elk
maximaal 10 seconden, mogen elkaar niet opvolgen met tussenpozen van minder dan 3 minuten..
Art. 4.7.6.
De opening van het kanon of luidsprekers moet steeds in de meest gunstige richting geplaatst worden
ten aanzien van de hindergevoelige plaatsen of gebieden vermeld in art. 4.7.2 of met andere woorden
de mond van de geluidsbron moet – waar mogelijk – weggericht worden van de bewoning.
Art. 4.7.7.
Bij overtreding van de bovenstaande bepalingen wordt hiervan een proces-verbaal opgemaakt en
wordt het toestel stilgelegd.
Bij herhaling van de overtreding wordt hiervan opnieuw een proces-verbaal opgemaakt en wordt
overgegaan tot oplegging van het toestel voor een periode van 7 dagen.
De plaats van oplegging wordt bepaald door de vaststellende ambtenaar.
De kosten die gemaakt worden voor het vervoer van het toestel naar de plaats van oplegging zijn ten
laste van de overtreder.

Nieuwe tekst
Art. 4.7.1
Het gebruik van luchtdrukkanonnen of gelijkaardige toestellen, met inbegrip van toestellen die het
geluid van krijsende vogels nabootsen (onafgezien of er sprake is van een elektronische versterking
van het geluid) en die tot doel hebben om vogels te verjagen ter bescherming van akkerbouw,
tuinbouw of fruitteelt is enkel toegestaan mits schriftelijke machtiging van de burgemeester.
De machtiging kan bekomen worden bij middel van een schriftelijke aanvraag, gericht aan de
milieudienst van de stad.
De aanvraag moet duidelijk melding maken van de gewenste opstellingsplaats en periode en moet
toelaten de mogelijke hinder van de installatie te beoordelen.
Art. 4.7.2
De loopduur en de exacte opstellingsplaats worden opgenomen in de schriftelijke machtiging. De
exacte opstellingsplaats wordt minstens aangegeven bij middel van een GPS-coördinaat.
Art. 4.7.3
De toestellen bedoeld in artikel 4.7.1 mogen enkel opgesteld worden op meer dan 150 meter van
woningen en meer dan 25 meter van de openbare weg.
Zonder afbreuk te doen aan deze dwingende plaatsingsvoorwaarden wordt iedere machtiging als
onbestaande beschouwd wanneer de plaats van opstelling meer dan 25 meter afwijkt van deze die
opgenomen werd in de machtiging.
Art. 4.7.4
Het gebruik van de toestellen bedoeld in 4.7.1 is verboden tussen 20.00 uur en 07.00 uur. Op zondag
geldt een verbod tot 12.00 uur. Op gemotiveerd verzoek kan in de machtiging een ingekorte
verbodsperiode bepaald worden.
Art. 4.7.5
De opeenvolging van het aantal knallen of de aaneengesloten perioden van vogelgekrijs (of ander
geluidssegment), die maximaal 10 seconden mogen duren, mogen elkaar niet opvolgen met een
tussenpoos van minder dan 4 minuten.
Art. 4.7.6
De vuurmond van het kanon, de luidspreker of andere geluidsmond moeten steeds in de meest
gunstige richting geplaatst worden ten opzichte van de hindergevoelige plaatsen of gebieden.
Alleszins moeten ze, behoudens expliciete vermelding in de machtiging, weggericht zijn van bewoning.
Art 4.7.7
Onverminderd de strafbepalingen en de opstelling van een proces-verbaal van vaststelling zal de
politie, bij vaststelling van een eerste overtreding, de installatie stilleggen en de aanvrager van de
machtiging hiervan in kennis stellen.
Bij vaststelling van een tweede overtreding en nadat de aanvrager in kennis gesteld is van de eerste
overtreding zal de politie het toestel in beslag nemen met het oog op een oplegging van 7
kalenderdagen.
Omdat het toestel enkel op weekdagen terug kan afgehaald worden kan de duur van de oplegging
verlengd worden tot 9 kalenderdagen.
Bij vaststelling van een derde overtreding en nadat de aanvrager in kennis werd gesteld van de twee
vorige overtredingen neemt de politie het apparaat in beslag met het oog op een definitieve
inhouding.
In alle gevallen van inbeslagname draagt de politie, binnen de 2 werkdagen volgend op het beslag,
het in beslag genomen goed over aan de stad. De reële stallingsplaats wordt bepaald in overleg met
de bedoelde bestuurlijke overheid. De kosten die gemaakt worden voor het vervoer van het toestel
naar de plaats van oplegging zijn ten laste van de overtreder.
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Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de voorgestelde wijzigingen aan de politiecodex
inzonderheid de afschaffing van Kapelkermis en de aangepaste bepalingen inzake
luchtdrukkanonnen goed te keuren.
De stadssecretaris

De voorzitter

S. Blockx

B. Herbots
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