STAD ZOUTLEETIW

Zoutleeuw, 15 juni 2013

Mewouw, Mijnheer,

U wordt overeenkomstig artikel

20121 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal
uitgenodigd tot het bijwonen der vergadering die ten stadhuize zal doorgaan op
25 iuni 2013 om 20u.
O PENBI,ARE

VE RGADERIN G

SECRETARIAÄT

1

Verslag vorige vergadering

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

BESTT'IJRSZAKEN
2 Wijzìging statuten gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur
Toelichtende nota:

De statuten van de milieu-en natuurraad worden op een aantal punten confomr
gemaakt aan artikel 200 van het gemeentedecreet:
- gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepen
kunnen geen stemgerechtigd lid zijn
-verduidelijking: gemeenteraad bepaalt wel de regels voor de samenstelling, maar

niet de s¿ps¡51slling zelf
-de samenstelling van de adviesraad wordt
gemeenteraad voorgelegd

wel voor

kennisgeving aan de

Voorstel van beslissine:
Het college stelt voor om de voorgestelde wijziging van de statuten van de milieuen natuurraad goed te keuren.

3

Samenstelling jeugdraad en verkiezing bestuur
Toelichtende nota:
Overeenkomstig artikel 8 van de statuten van de jeugdraad moet deze uiterlijk op

31 maart van het jaar, volgend op het jaar waarin de

laatste

gemeenteraadsverkiezingen hebben plaats gevonden, opnieuw samengesteld
worden.

Op de algemene vergadering van de jeugdraad van 27 maart ll. stond de
hersamenstelling van de jeugdraad en verkiezing van het nieuwe bestuur op de
agenda.

Voor

de jeugdraad hebben 5 verenigingen hun

Verenieins

kandidatuur ingediend:

Effectieve afsevaardisde

plaatsvervanqende

Sint-Leonardusscouts
Speelolein Ruimte
JH Palias
Chiro Jeuedroom

Sara Bellis

Jelle Lisson

Anne Huvbrishs
Lorenz Collen
Anton Herbots

Heidi Dewil

Chi¡o Budingen

Sean Reniers

Daan Kerkhofs

Vincent Engelbos
Steven

Dewil

Voor de verkiezing van het bestuur stelt Art. 8 van de statuten dat de algemene
vergadering uit de stemgerechtigde leden, onder de voorgedragen kandidaten, bij
geheime stemming een voorzitter, een ondervoorzitter, een penningmeester en max.
10 leden die samen het bestuur voûnen.
Alle leden van de algemene vergadering hebben zich kandidaat gesteld voor het
bestuur van de jeugdraad:
Voor de functies van voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester was er telkens
maar 1 kandidaat. Deze kandidaturen werden unaniem aanvaard door de algemene
vergadering.
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De functies binnen het bestuur van de Jeugdraad wo¡den dan ook als volgt
verdeeld:

Voorzitter
Ondervoorzitter
PenninÊÍneester

Bestuurslid

Sean Reniers - Chiro Budinsen
Lorenz Collen - JH Paljas
Anne Huybrighs - Speelplein Ruimte
Anton Herbots - Chiro Jeugddroom
Sara Bellis - Sint-Leonardusscouts

Voorstel van beslissing:
Kennis te nemen van de samenstelling jeugdraad en verkiezing bestuur.

4 Wijziging statuten jeugdraad
Toelichtende nota:
Naar aanleiding van het Planlastendecreet en de invoering van de nieuwe Beleidsen Beheerscyclus werd het decreet vanl4l02l2003 houdende de ondersteuning en
de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugden j eugdwerkbeleid aangepast.

De statuten van de jeugdraad moetsn aangepast worden aan het vernieuwde
decreet Lokaal Jeugdbeleid van 0610712012. De statuten worden ook conform
gemaakt aan artikel 200 van het gemeentedecreet, dat bepaalt gemeenteraadsleden
en leden van het college van burgemeester en schepenen geen stemgerechtigd lid
kunnen zijn van de adviesraad.
Op de algemene vergadering van de jeugdraad d.d. 1410512013 werd het ontwerp
voor de aanpassing van de statuten voorgelegd en toegelicht. De algemene
vergadering gaat akkoord met en geeft gunstig advies over de voorgestelde
aanpassing van de statuten.

Voorstel van beslissine:

Het college stelt voor om de voorgestelde wijziging van de statuten van de
jeugdraad goed te keuren.

5

Wijziging statuten cultuurraad

Toelichtende nota:
Naar aanleiding van het Planlastendecreet en de invoering de nieuwe Beleids- en
Beheerscyclus werd het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een
kwaliøtief en integraal lokaal cultuurbeleid aangepast.
De statuten van de cultuurraad moeten in uiWoering van het vernieuwde decreet
Lokaal Cultuurbeleid van 6 juli 2012 worden aangepast. In de nieuwe statuten
wordt nu ook uitdrulkelijk vastgelegd dat één persoon geen verschillende
verenigingen kan vertegenwoordigen.
De statuten worden ook conform gemaakt aan artikel 200 van het gemeentedecreet,
dat bepaalt dat gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en
schepenen geen stemgerechtigd lid kunnen zijn van de adviesraad.
Op de algemene vergadering van de cultuurraad van l3l5ll3 werd het ontwerp voor
de aanpassing van de statuten voorgelegd en toegelicht. De algemene vergadering
gaat akkoord met en geeft gunstig advies over de voorgestelde aanpassing van de
statuten.

Voorstel van beslissing:

Het college stelt voor om de voorgestelde wijzigng van de statuten van
cultuurraad goed te keuren.

2

de
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6

Wijziging statuten sportraad

Toelichtende nota:
Ook de st¿tuten van de sporhaad worden conform gemaakt aan artikel 200 van het
gemeentedecreet, meer bepaald wordt opgenomen dat gemeenteraadsleden en leden
van het college van burgemeester en schepenen geen stemgerechtigd lid kunnen
zijn vande adviesraad.
Voorstel van beslissins:

Het college stelt voor om de voorgestelde wijziging van de statuten van

de

sportraad goed te keuren.

7 Samenstelling sportraad en verkiezing bestuur
Toelichtende nota:
Op de algemene vergadering van de sportraad van 08 apnl20l3 stond de
samenstelling van de sporhaad en verkiezing van het nieuwe bestuur op de agenda.
Voor de

dat

Verenisins

Afeevaardiede

Wandelclub Halewiin
WTC De Berssorinters
Zoutleeuw Fietst
Zoutleeuwse Wielertoeristenclub
WTC De Getetrappers
De moediee pedaaltanoers

Thomaere Fernand
Helaers José

Vanriikel Yves
Foriers Louis
Jordens Arianne
Vanluyten Tony
Kerkhofs Ludwie
Michiels Roser
Troonen Jef
Torsin Louis
Minschart Freddy
Rennen Wouter

WTC Sport en Vermaak

WC De ossenwegse sporlvrienden
RD Zoutleeuw

KHallew
Sp. Budineen

VKHalewiin
ZVK Benidorm Bastards

Grené David

Duivenclub De Reisduif
Duivenclub De ware wienden
Badmintonclub B.AZO

Buvé Gilbert
Hendriclor Huso

Volleybalclub TARCO
Time Out
MARVOTS

Mievis Agnes

Milis Johan

Vanmarsenille Katty
Mombaerts Petra
Ruitervereniging St. -Leonardus
Journeé Sofie
Keselclub De Plekkers
Janssens Camille
Voor de verkiezing van het bestuur stelt volgens art. 10 van het huishoudelijk
reglement dat de algemene vergadering onder haar leden een nieuw bestuur
samenstelt.
De volgende leden hebben zich kandidaat gesteld voor het bestuur van de
sportraad. Deze kandidaten werden unaniem aanvaard door de algemene
Sp. Budineen
RD Zoutleeuw
Wandelclub Halewijn
Zoutleeuw Fietst
De Getetrappers
Zoutleeuwse Wielertoeristenclub
De moedige pedaaltrappers Leenhaag
De Berssorinters
K. Halle

Minschart Freddy
Troonen Jef
Thomaere Fernand

Vanrijkel Yves
Jordens A¡ianne

Vanderiit Jenny
Vanlufen Tony
Helaers José

W

BAZO

Torsin Louis
Winnen Carinne

Volleybalclub TARCO

Mievis Ames

J
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Volgende kandidaturen werden weerhouden omdatze niet overeenkomstig waren
met de statuten van de sportraad;
Minschart Willy - onverenigbaar met het mandaat van gemeenteraadslid
Plas Dirk - eerst moet de vereniging die hij vertegenwoordigt opnieuw erkenning
krijgen als lid van de algemene vergadering.
Voor de functies van voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester en secretaris was
er telkens maar 1 kandidaat. Deze kandidaturen werden unaniem aanvaard door de
raad van bestuur van de sportraad.
De functies binnen het bestuur van de
worden dan ook als
verdeeld:
Voorzitter
Thomaere Fernand
Wandelclub Halewiin
Ondervoorzitter
Helaers José
WTC De Berssnrinters
Penninsmeester
Torsin Louis
K. Halle
RD Zoutleeuw
Secretaris
Troonen Jef

W

Voorstel van beslissing:
Kennis te nemen van de samenstelling van de sportraad.

I

Goedkeuringstatutenseniorenraad

Toelichtende nota:
De vergrijzing van de bevolking en de zorgbehoevendheid nemen als maar mee too
en op lokaal vlak heeft de seniorenraad een belangrijke adviserende taak ten
opzichte van alle senioren
Het stadsbestuur streeft naar een professionele werking van de seniorenraad als
volwaardige raad van de stad, die op waag van het lokaal bestuur of op eigen

initiatief advies kan uitbrengen.
Daarom werden de statuten integraal herschreven.
De seniorenraad heeft op 23/05/2073 gunstig advies gegeven over de nieuwe
statuten.
Voorstel van beslissine:
Het college stelt voor de statuten van de seniorenraad goed te keuren.

IGS

9

- INTERCOMMI]NALES - VERENIGINGEN

Mededeling van de verslagen van de raden en overlegstructuren in
toepassing van artikel 200 $ 3 van het gemeentedecreet

Seniorenadviesraad :
Leader Hageland

Intergas

+

:
:

Picasso :
Riobra
:
De Kleine

vergadering

2910112013
0s10312013

vergadering

2'710312013

t8/04120t3
raad van bestuur 29/0312013
0810512013

directiecomité 24104/2013

schoolraad 28105/2013
raad van bestuur 2910412013
directiecomité 08104/2013
10104/2073
7710412013

Cultuurraad
EcoWerf
SHrL
IWM
PBE

:
:
:
:
:

vergadering

AV
AV
AV
AV

03105120t3
73/0512013
13/0512013
2010312013
1010512013
2210512013
2410512013
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10

Toelage aan verenigingen voor ZlN-projecten periode
december 2013
Toelichtende nota:

juli t.e.m.

De volgende projectaanwagen door verenigingen werden ingediend in het kader
van Zoutleeuw inviteert! voor de periode juli t.e.m. december 2013:
Sint-Sebastiaansgilde Halle-Booienhoven (Groot Brabants Gildefeest op
07 /07 12013): I I 8,10 EUR
WC Ossenwegse Sportwienden (30+ fuif met gastoptreden van 3 DJ's op
73/07 12013): 151,20 EUR
WC Ossenwegse Sportvrienden (Independence Day op 14/0712013: 157,33

-

EUR
De Moedige Pedaaltrappers Leenhaag (Leenhaagse Feesten op20107/2013):
149,57 EUR
KWB Zoutleeuw (Piv Huvluv "Stand-up 4 kids" op O6110/2013): 82,96 EUR
Ridder van de Weijer toneelgroep (toneelopvoering "De koffiezuipers" op

26/1012013):93,58 EUR

VZW De Kring (Ierse avond met optreden "Snakes in Exile" op 0711212013):
161,83 EUR
Pro Arte Lewa (Pro Arte Lewaquiz op l4ll2l20l3): 85,41 EUR

Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de projecten goed te keuren en de toelagen toe te kennen.

11

Kennisgeving besluit van de gouverneur d.d. 05/05/2013 houdende
defïnitieve vaststelling van de eindrekening per 3011112011 van Peter
V¡nmechelen

Toelichtende nota:
De heer Peter Vanmechelen heeft als uittredend OCMW-ontvanger zijn.
eindrekening opgemaakt per 30ll1l20ll. De eindrekening werd voorgelegd aan de
OCMW-raad op 0310712012 en voor definitieve vastelling overgemaakt aan de
Gouverneur.
Bij besluit van05/0512013 heeft de Gouverneur de eindrekening zonder
opmerkingen goedgekeurd.
Voorstel van beslissins:
Kennis te nemen van het besluit van de Gouverneur van 05/05/2013 houdende de
definitieve vaststelling van de eindrekening van Peter Vanmechelen als uittredend
OCMW-ontvanger.

12 Wijziging reglement werkingssubsidies jeugdverenigingen
Toelichtende nota:
Naar aanleiding van het nieuwe decreet lokaal jeugdbeleid van 06/0712012 moet
artikel I van het reglement "werkingssubsidies jeugdverenigingenS' ¿angepast
worden: de verwijzing naar jeugdwerkbeleidsplannen moet geschrapt worden.
Er wordt ook nog een tweede wijziging voorgesteld: in artikel 7 wordt de volgende
zin toegevoegd: 'Voor de voorbereiding yqn de activiteiten mqg per activiteit
maximaql luur in rekening gebracht worden. Voor de voorbereidíng yan actiyiteiten
voor specifieke doelgroepen mogen evenveel uren in rekening gebracht worden als
voor de activiteit zelf,, 'Dit gebeurt immers al in de praktijk maar was tot hiertoe niet
opgenomen in het reglement.
De algemene vergadering van de jeugdraad van 14/0512013 gaat akkoord met en
geeft gunstig advies over de voorgestelde wijziging van het reglement
werkingssubsidies voor jeugdverenigingen.
Voorstel van beslissins:

Het college stelt vãor om de

voorgestelde wijziging

werkingssubsidies jeugdverenigingen goed te keuren.
5

van het

reglement
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RT]IMTELIJKE ORDENING

13 Herklassering waterlopen van derde naar tweede categorie
Toelichtende nota:
De stad Zoutleeuw hecht groot belang aaî het integraal waterbeleid en de
bescherming van de bevolking tegen overstromingen en wateroverlast. Met het oog
op een meer gerntegreerd, logisch samenhangend en effrciënter beheer, is het
wenselijk dat de waterlopen van de 3d" categorie op het grondgebied van de stad
Zoutleeuw overgebracht worden naar de 2d" categorie.
1t49

Zoutleeuw

Beginpunt

Eindpunt

Grote Steenweg

monding cat-9-

9

2269

Leugebeek

Êracht \r'HAG 12487

Oude Gete

745

Pottebeek

936

377m afivaarts Oude
Getestraat
400m opwaarts

Drinkwater(straat)

st-

1032

Odulphusbeek
Stadsbeek

524

633m opwaarts Louis
Claeslaan
Stadssluisbeek - 2de

gemeentegrens

monding in
Dorrraalbeek
monding in
Leugebeek

monding in

vertakkins

Stadssluisbeek

Stadssluisbeek

1079

Kleine Gete
(verøkkine)

monding inKleine

Stadssluisbesk 2de vertakking

334

Stadssluisbeek

monding inKleine

(vertakkine)

Gete

Waterloop

7416

Zwartaardewegl

ong. l20mafivaarts
Muggenberg I

84.095

Gete

Opmerking:
Het stadsbestuur stelt voor om deze waterloop vanaf de grens met SintTruiden als categorie 2 op te nemen, waardoor het beginpunt verplaatst zou
worden naar Vinnestraat 57 (circa 400m stroomopwaarts).
Waterloop - lste

2599

afin

'Waterloop

ong. 510m opwaarts

Koepoortstraat
- 2de

ann

564

'Waterloop

Eerste Arm

(vertakdcine)

monding inKleine
Gete

monding in StOdulphusbeek

De watering van de Kleine Gete wenst hieraan ook nog 2 grachten toe te voegen
voor klassering nl. de Kleine Steengracht te Budingen (Steengrachtstraat) en
waterloop 7 17 4 aande Terweidenstraat.

Voorstel van beslissing:
Het college van burgenieester en schepenen stelt voor om de herklassering van de
genoemde waterlopen op het grondgebied van de stad Zoutleeuw van 3d" naar de
2e categoie, goed te keuren en zich aan te sluiten bij het verzoek van de Watering
van de Kleine Gete.
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OPENBARE WERKEN

14

Herstellingswerken Pelsbergstraat: goedkeuring raming en bestek, wijze
en voor\ryaarden van gunnen.
Toelichtende nota:
De wegzate in de Pelsbergstraat is in zeer slechte staat en vereist dringende
herstellingswerken (asfaltering).
Er zal een opdracht worden gegund met als voorwelp "herstellingswerken
Pelsbergstraat", omschreven in het bestek datter inzageligl
De prijs van de opdracht wordt geraamd op 24.000 euro, inclusief BTV/.
De opdracht zal gegand worden bij onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking na prijswaag bij minstens 3 aannemers.
Voorstel van beslissine:
Het college stelt voor akkoord le gaan met de uitvoering van de werken
Pelsbergstraat aan de geraamde prijs van 24.000 euro, incl. BTW en het bestek met
de wijze en voorwaarden van gunnen goed te keuren.

OI\DERWIJS

15

Gemeentelijke kleuterschool De Kleine Picasso: vaststellen vakanties en

wije dagen 2013 -2014
Toelichtende nota:
De inrichtende macht moet voor ieder schooljaar de vakanties en de facultatieve
vakantiedagen vastleggen conforrn de geldende regelgeving.
Op voorstel van de directie en goedgekeurd door de schoolraad en de
personeelsvergadering

:

Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen

-

Maandag 2 september 2013

Vrije dagen van het eerste trimester

-

Pedagogische studiedag: wijdag 20 september 2013
Lokale verlofclag: maandag 30 september 2013
Herßtvakantie: van maandag 28 oktober tlmzondag 3 november

-

Wapenstilstand: maandag 11 november 2013

20t3

Kerstvakantie

-

Yrije

Maandag 23 december 2OI3 tlmzondag 5 januari 2014
dagen van het tweede trimester
- Pedagogische studiedag: woensdag 26 februan2}l4
- Krokusvakantie: maandag 3 maart20t4 tlmzondag9 maart2}I4

Paasvakantie
- Van maandag 7 apnl20l4 tlm2l apnl20l4
Vrije dagen van het derde trimester
- Donderdag I mei 2014 (feest van de arbeid)
- Lokale verlofdag: wijdag 2 mei20l4
- Donderdag29 mei (Hemelvaartsdag) en wijdag 30 mei 2014

-

(brugdag)
Maandag 9 juni 2014 (Pinkstermaandag)
Laatste schooldag:maandag 30 juni 2014: officiële verlofdag voor de

kinderen
De zomervakantie vangt aan op dinsdag 1 juli 2014

Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor ãe vakanties en wije dagen schoolj aar 2013-2014 goed te
keuren.
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Aanpassing marktreglement (politiecodex)
Toelichtende nota:
De gemeenteraad keurde d.d.l8/1212008 het marktreglement goed waarin de
straten werden opgenomen waar de wekelijkse markt mogelijk is.
Teneinde het verkeer op donderdagramiddag op en rond de Grote Markt beter te
laten doorstromen en omdat de wekelijkse markt geen toevloed van bezoekers met
zich meebrengt, is het niet langer houdbaar en ook niet nodig de Grote Markt
iedere donderdagnamiddag afte sluiten en het verkeer om te leiden.

Er werd naar een oplossing gezocht in overleg met een delegatie van de
marktkramers.

Voorstel is de wekelijkse markt te laten doorgaan vertrekkende vanuit de
Rijkswachtstraat en zo in beide richtingen naar de Grote Markt. In dat geval dient
er geen omleiding te gebeuren van het verkeer op donderdagnamiddag.

Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor óm de wekelijkse markt vanaf septemb er 2Ol3 op te stellen
deels in de Rijkswachtstraat en deels de Grote Markt en de politiecodex
art.3 .7 .l .1. in die zin aan te passen.

De voorzitter

De

B. Herbots

S. Bloclo<
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