STAD ZOUTLEEUW

Zoutleeuw, 17 september 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
24 september 2013 om 20u.
OPENBARE VERGADERING

SECRETARIAAT
1
Verslag vorige vergadering
Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.
2
Ontslag uit de OCMW-raad van Liesbet Sommen
Toelichtende nota:
Bij schrijven van 08/08/2013 gericht aan de Voorzitter van de gemeenteraad deelt
mevrouw Liesbet Sommen mee ontslag te nemen als OCMW-raadslid.
Voorstel van beslissing:
Akte te nemen van het ontslag van mevrouw Liesbet Sommen uit de OCMW-raad
en over te gaan tot aanduiding van de opvolger.
3
Aanduiding opvolger OCMW-raad
Toelichtende nota:
Bij de verkiezingen van 02/01/2013 werd de heer Marc Massa verkozen als
opvolger voor Liesbet Sommen.
De heer Marc Massa heeft bij schrijven van 12/09/2013 meegedeeld te verzaken
aan zijn recht als opvolger.
Aangezien er geen opvolgers meer zijn, werd er een nieuwe voordrachtsakte
ingediend voor een kandidaat-werkend lid en een kandidaat-opvolger.
Kandidaat-werkend lid: Jan Laporte, kandidaat-opvolger: Emilienne Tomballe.
Bij voordracht binnen de 60 dagen nadat een lid van de raad ophoudt deel uit te
maken van de raad wordt de voorgedragen kandidaat en de opvolger na het
onderzoek van de geloofsbrieven verkozen verklaard.
Voorstel van beslissing:
Na de geloofsbrieven van beide kandidaten te hebben onderzocht, worden verkozen
verklaard:
als werkend-lid van de OCMW-raad: Jan Laporte, als plaatsvervangend lid:
Emilienne Tomballe.

BESTUURSZAKEN
4
Samenstelling gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur
Toelichtende nota:
Na de oproep tot kandidaten om deel uit te maken van de milieu- en
natuuradviesraad konden volgende kandidaturen weerhouden worden om deel uit te
maken van de adviesraad rekening houdend met de voorwaarden vooropgesteld in
artikel 4 van de statuten.
1. Stemgerechtigd:
- Arnauts Jean-Pierre, Sint-Truidensesteenweg 61, 3440 Zoutleeuw, lid
van de Belgische
Boomgaardstichting en Bosgroep Dijleland
- Bousset Frans, Terweidenstraat 38, 3440 Zoutleeuw, actief lid MAR
2006-2012, compostmeester
- Declercq Annick, Ossenwegstraat 64A, 3440 Zoutleeuw, actief lid MAR
2006-2012, compostmeester
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- Hendrickx Erik, Solveld 24, 3440 Zoutleeuw, actief lid MAR 20062012, leraar tuinbouw
- Smeyers Nicole, Jan Van Heelustraat 9, 3440 Zoutleeuw, lid Natuurpunt
- Swinnen Erwin, Groenstraat 10, 3440 Zoutleeuw, actief lid MAR 20062012, lid WBE De Getevallei
1. Niet-stemgerechtigd:
- burgemeester, bevoegd voor leefmilieu
- schepen bevoegd voor afval
- milieu- en duurzaamheidsambtenaar
Voorstel van beslissing:
Kennis te nemen van de samenstelling gemeentelijke adviesraad voor milieu en
natuur.
5
Samenstelling GECORO
Toelichtende nota:
In navolging van de beslissing van de GR van 29/01/2013 houdende de wijziging
van de samenstelling van de GECORO en de aanduiding van de nietstemgerechtigde waarnemers namens de politieke fracties werd ook de oproep tot
kandidaatstelling, gelanceerd en kan nu worden overgegaan tot de volledige
samenstelling van de commissie. De samenstelling zal ook ter bekrachtiging
worden voorgelegd aan de deputatie Vlaams-Brabant.
Voorstel van beslissing:
Het schepencollege vraagt de gemeenteraad volgende samenstelling goed te
keuren:
- de vernieuwing van het lidmaatschap van volgende deskundigen (3 leden):
o
Rosita Vanbergen (tevens aan te duiden als
voorzitter) - plaatsvervanger Wim Geens
o
Peter Beckers (tevens aan te duiden als
ondervoorzitter) - plaatsvervanger Rik Vangeffelen
o
Rita Joris - plaatsvervanger Wilfried Hermans
voor de weerhouden belangengroepen (4 leden):
o
milieu- en natuurvereniging: Nicole Smeyers plaatsvervanger Michel Janssens
o
landbouwers: Tom Vanhees – plaatsvervanger Yann
Vanhees
o
jeugd/verenigingsleven:Jelle Lisson - plaatsvervanger
Sara Bellis
o
toeristisch-recreatieve of cultuurhistorische sector:
Roger Moria - plaatsvervanger Clara Moria
- secretaris van de Gecoro: Johan Thomas (gemeentelijk
stedenbouwkundig ambtenaar)

EREDIENSTEN
6
Pastorieënplan
Toelichtende nota:
De pastoriëen zijn van oudsher bedoeld voor de huisvesting van de bedienaar voor
de eredienst.
In Zoutleeuw is enkel de pastorij/dekenij nog bestemd voor de bedienaar van de
eredienst.
Om de bestemming van een pastorie ook juridisch te kunnen wijzigen is een
procedure van desaffectatie nodig en het is het bisdom dat hiervoor zijn fiat moet
geven. De bisdommen hebben de kerkelijke en bestuurlijke overheden dan ook
opgeroepen een plan op te maken met betrekking tot de toekomst van de
pastoriëen. Zolang er geen goedgekeurd pastoriëenplan is, zal het bisdom zich niet
buigen over vragen tot desaffectatie.
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Het ontwerp van pastoriëen plan dat ter goedkeuring wordt voorlegd, werd
opgemaakt in overleg tussen het stadsbestuur en het centraal kerkbestuur.
Samenvattend komt het voorstel erop neer dat de pastorieën van Zoutleeuw,
Budingen en Booienhoven voorlopig blijven behouden, maar dat enkel de pastorij
van Zoutleeuw het statuut blijft behouden van geaffecteerde pastorij.Een
desaffectatie van de pastorieën van Budingen en Booienhoven is in de toekomst
niet uitgesloten.
Voor de pastorij van Halle zal op korte termijn een procedure van desaffectatie
worden ingeleid.
Tot slot dienst ook gewezen te worden op de wettelijke verplichting die de stad
blijft hebben om in elke parochie een mogelijk residerend bedienaar van de
eredienst te huisvesten of indien er geen residerend bedienaar is een locatie ter
beschikking te stellen voor de pastorale activiteiten.
Voorstel van beslissing:
Het voorgelegde pastorieënplan goed te keuren.
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Kerkfabriek Budingen, Zoutleeuw, Halle-Booienhoven, Dormaal en
Helen-Bos: budgetwijziging 2013 + geactualiseerd MJP 2008-2013
Toelichtende nota:
Ingevolge de omzendbrief BB 2013/01 boekhouding besturen van de eredienst
moet men vanaf het financieel boekjaar 2014 een investeringsresultaat verkrijgen
dat gelijk is aan nul. De investeringsontvangsten en –uitgaven moeten dus in
evenwicht zijn.
Het centraal kerkbestuur heeft de budgetwijziging 2013 van volgende
kerkfabrieken binnengebracht met name:
Kerkfabriek Sint-Cyriacus Budingen
In deze budgetwijziging werd de opbrengst van de verkoop van 2 percelen
bouwgrond ten bedrage van 216.691,83 EUR ingeschreven. In de
investeringsuitgaven werd een bedrag ingeschreven van 10.518,67 EUR voor
erelonen architect grote herstellingswerken aan het dak van de kerk.
Er werd een investeringsbelegging van 146.600 EUR ingeschreven. In afwachting
van de goedkeuring van het subsidiedossier bij de hogere instanties werd er een
bedrag van 59.573,16 EUR geplaatst in een reservefonds.
Om het budget in evenwicht te brengen werd een overboeking van de exploitatie
naar de investeringen gedaan ten bedrage van 3.598,63 EUR en werd dit bedrag
bijgevoegd bij het aangelegd reservefonds en zal later mee aangewend worden om
de herstellingswerken dak te financieren.
De gemeentelijke exploitatietoelage blijft ongewijzigd m.n. 0,00 EUR. Er werd
geen gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven.
De gemeentelijke bijdrage in de budgetwijziging past binnen de grenzen van de
bijdrage die werd opgenomen in het MJP 2008-2013 en het bijgevoegde
geactualiseerd MJP 2008-2013.
Kerkfabriek Sint-Leonardus Zoutleeuw
In deze budgetwijziging verhogen de exploitatieontvangsten met 8.800 EUR en
verhogen de exploitatieuitgaven met 9.100 EUR. Hierdoor verhoogt de
gemeentelijke exploitatietoelage met 300 EUR. De totale gemeentelijke
exploitatietoelage voor 2013 na budgetwijziging bedraagt 30.621,55 EUR i.p.v.
30.321,55 EUR.
De investeringsontvangsten verhogen in deze budgetwijziging met 116.595 EUR en
de investeringsuitgaven verhogen met 360.334,52 EUR. Om het
investeringsoverschot van 231.239,52 EUR te verwerken werd dit bedrag
ingeschreven in deze budgetwijziging als investeringsbelegging.
Er werd geen gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven.
De gemeentelijke bijdrage in de budgetwijziging past binnen de grenzen van de
bijdrage die werd opgenomen in het MJP 2008-2013 en het bijgevoegde
geactualiseerd MJP 2008-2013.
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Kerkfabriek Sint-Martinus Dormaal
Bij nazicht blijkt dat het overschot van 7.597,69 EUR niet werd ingeschreven als
investeringsuitgaven noch als investeringsbelegging en dat hiervoor nog een
budgetwijziging voor 2013 moet ingediend worden.
In deze budgetwijziging verhogen de exploitatieontvangsten met 8.216 EUR en
verhogen de exploitatieuitgaven met 7.776 EUR. Hierdoor vermindert de
gemeentelijke exploitatietoelage met 440 EUR. De totale gemeentelijke
exploitatietoelage voor 2013 na budgetwijziging bedraagt 8.303,80 EUR i.p.v.
8.743,80 EUR.
In de overlegvergadering d.d. 07/03/2013 met het CKB en de stad Zoutleeuw werd
overeengekomen om de gemeentelijke investeringstoelage voor erelonen voor de
dakrestauratie ten bedrage van 7.500 EUR te schrappen voor 2013. In deze
budgetwijziging werden dus deze investeringsuitgaven en –ontvangsten geschrapt.
De gemeentelijke bijdrage in de budgetwijziging past binnen de grenzen van de
bijdrage die werd opgenomen in het MJP 2008-2013.
Het geactualiseerd MJP 2008-2013 ontbreekt.
Kerkfabriek Sint-Laurentius Helen-Bos
In deze budgetwijziging blijven de exploitatieontvangsten en –uitgaven
ongewijzigd. Er werd geen gemeentelijke exploitatietoelage en ook geen
gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven.
Om het investeringsoverschot van 275,37 EUR te verwerken werd dit bedrag
ingeschreven in deze budgetwijziging als investeringsbelegging.
De gemeentelijke bijdrage in de budgetwijziging past binnen de grenzen van de
bijdrage die werd opgenomen in het MJP 2008-2013.
Het geactualiseerd MJP 2008-2013 ontbreekt.
Kerkfabriek Sint-Bartholomeus Halle-Booienhoven
In deze budgetwijziging verhogen de exploitatieontvangsten met 3.250 EUR en
verlagen de exploitatieuitgaven met 4.228 EUR. Hierdoor vermindert de
gemeentelijke exploitatietoelage met 7.478 EUR. De totale gemeentelijke
exploitatietoelage voor 2013 na budgetwijziging bedraagt 15.002,48 EUR i.p.v.
22.480,48 EUR.
Er werd geen gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven.
Om het investeringsoverschot van 13.320,77 EUR te verwerken werd dit bedrag
ingeschreven in deze budgetwijziging als investeringsuitgaven.
De gemeentelijke bijdrage in de budgetwijziging past binnen de grenzen van de
bijdrage die werd opgenomen in het MJP 2008-2013 en het bijgevoegde
geactualiseerd MJP 2008-2013.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor :
- akte te nemen van de budgetwijziging 2013
-akte te nemen van het geactualiseerd MJP 2008-2013 van de kerkfabrieken SintCyriacus en Sint-Bartholomeus –akte te nemen van de budgetwijziging 2013 van
Sint-Laurentius
-akte te nemen van de budgetwijziging 2013 Sint-Martinus
- de budgetwijziging 2013 van de kerkfabriek Sint-Leonardus goed te keuren.
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Kerkfabriek Budingen, Booienhoven, Dormaal, Zoutleeuw, Helen-Bos en
Halle-Booienhoven: MJP 2014-2019
Toelichtende nota:
Het centraal kerkbestuur heeft het MJP 2014-2019 van volgende kerkfabrieken
binnengebracht met name:
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Kerkfabriek Sint-Cyriacus Budingen
Op het overleg van 29/01/2013 en 07/03/2013 CKB en stad Zoutleeuw werd
afgesproken om de dakwerken kerk ingevolge de wachttijd voor het bekomen van
de subsidiesVlaams Gewest en Provincie te verschuiven naar 2016 en de
gemeentelijke investeringstoelage te beperken tot 48.000 EUR.
De samenvatting meerjarenplan 2014-2019 ziet er als volgt uit:
Exploitatie
toelage
Investerings
toelage

MJP 2014
€
1.400,17
€0

MJP 2015
€
5.915,00
€
49.857,15

MJP 2016
€
6.305,00
€0

MJP 2017
€
6.685,00
€0

MJP 2018
€
7.045,00
€0

MJP 2019
€
7.310,00
€0

Deze bedragen zijn de volledig gevraagde exploitatie- en investeringstoelage.
Er wordt opgemerkt dat de dakwerken kerk een jaar eerder worden ingeschreven
namelijk 2015 i.p.v. 2016 en dat er een hogere investeringstoelage wordt
ingeschreven dan afgesproken in bovengenoemd overleg.
Kerkfabriek Sint-Leonardus Zoutleeuw
Op het overleg van 29/01/2013 en 07/03/2013 CKB en stad Zoutleeuw werd
afgesproken een investeringstoelage vanwege de stad te voorzien in het MJP 20142019 voor restauratie gevels kerk fase IV voor een bedrag van 200.000 EUR in
2014 en een bedrag van 70.000 EUR in 2015 voor stabiliteitswerken (fase IV bis)
ingevolge scheuren.
De samenvatting meerjarenplan 2014-2019 ziet er als volgt uit:

Exploitatie
toelage
Investerings
toelage

MJP 2014
€
23.903,95
€ 193.900

MJP 2015
€
41.498,90
€
70.000

MJP 2016
€
43.990,38
€0

MJP 2017
€
41.056,60
€0

MJP 2018
€
43.699,77
€0

MJP 2019
€
46.422,27
€0

Deze bedragen zijn de volledig gevraagde exploitatie- en investeringstoelage
Er wordt opgemerkt dat de exploitatietoelage verhoogt in dit meerjarenplan. Dit
werd thans ook in het bovengenoemd overleg benadrukt om een inspanning te doen
en structurele maatregelen te nemen zowel aan de uitgavenzijde als aan de
inkomstenzijde.
Kerkfabriek Sint-Martinus Dormaal
Op het overleg van 29/01/2013 en 07/03/2013 CKB en stad Zoutleeuw werd
afgeproken een investeringstoelage vanwege de stad te voorzien in het MJP 20142019 voor erelonen restauratie van het dak van de kerk voor een bedrag van 3.750
EUR.
De samenvatting meerjarenplan 2014-2019 ziet er als volgt uit:
MJP 2014

MJP 2015

MJP 2016

MJP 2017

MJP 2018

MJP
2019

Exploitatie
toelage

€
20.113,48

€
20.473,68

€
20.848,41

€
21.229,83

€
21.619,55

Investerings
toelage

€ 3.750

€
22.016,2
6
€0

€0

€0

€0

€0

Deze bedragen zijn de volledig gevraagde exploitatie- en investeringstoelage.
Kerkfabriek Sint-Laurentius Helen-Bos
Op het overleg van 29/01/2013 en 07/03/2013 CKB en stad Zoutleeuw werd
afgesproken om geen investeringen in te schrijven in het MJP 2014-2019.
De samenvatting meerjarenplan 2014-2019 ziet er als volgt uit:
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Exploitatie
toelage
Investerings
toelage

MJP
2014
€0

MJP 2015

MJP
2017
€0

MJP 2018

€0

MJP
2016
€0

€0

MJP
2019
€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

In dit meerjarenplan worden geen gemeentelijke exploitatietoelage of
investeringstoelage ingeschreven.
Kerkfabriek Sint-Odulphus Booienhoven
Op het overleg van 29/01/2013 en 07/03/2013 CKB en stad Zoutleeuw werd
afgesproken om geen investeringen in te schrijven in het MJP 2014-2019.
Ingevolge afsprakennota MJP 2014-2019 zullen er geen gemeentelijke exploitatieof investeringstoelage toegekend worden aan de kerkfabriek.
De samenvatting meerjarenplan 2014-2019 ziet er als volgt uit:

Exploitatie
toelage
Investerings
toelage

MJP
2014
€ 150
€0

MJP 2015

MJP 2016

MJP 2017

MJP 2018

MJP 2019

€
12.127,90
€0

€
12.127,90
€0

€
12.127,90
€0

€
12.127,90
€0

€
12.127,90
€0

Deze bedragen zijn de volledig gevraagde exploitatie- en investeringstoelage.
Er wordt opgemerkt dat in dit meerjarenplan telkens een overboeking ten bedrage
van 5.152,90 EUR wordt gedaan van de exploitatie naar de investeringen. Door
inschrijving van dergelijke overboeking zijn er minder middelen beschikbaar voor
de exploitatie en omdat het gemeentebestuur verplicht is om het evenwicht van de
exploitatie te verzekeren, verhoogt hierdoor de exploitatietoelage. Aangezien er in
dit meerjarenplan geen investeringen zijn voorzien, zijn deze overboekingen niet
nodig.
Kerkfabriek Sint-Bartholomeus Halle-Booienhoven
Op het overleg van 29/01/2013 en 07/03/2013 CKB en stad Zoutleeuw werd
afgesproken een investeringstoelage vanwege de stad in te schrijven in het MJP
2014-2019 voor onderhoud dak kerk Halle-Booienhoven.
De samenvatting meerjarenplan 2014-2019 ziet er als volgt uit:
MJP 2014

MJP 2015

MJP 2016

MJP 2017

MJP 2018

Exploitatie
toelage

€ 13.427,16

€
13.225,00

€
12.500,00

€
11.700,00

€
8.320,00

Investerings
toelage

€
150.088,88

€0

€0

€0

€0

MJP
2019
€
5.575,0
0
€0

Deze bedragen zijn de volledig gevraagde exploitatie- en investeringstoelage.
De gemeentelijke investeringstoelage ten bedrage van 150.088,88 EUR werd
ingescheven in 2014 i.p.v. 2015 ingevolge de telefonische toezegging van de heer
Deferm van de gewestelijke financiële dienst betreffende toelating starten
aanbesteding van de dakwerken in maart 2013.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor het MJP 2014-2019 van de kerkfabrieken Sint-Cyriacus,
Sint-Leonardus, Sint-Martinus, Sint-Laurentius, Sint-Odulphus en SintBartholomeus goed te keuren en rekening te houden met de gemaakte
opmerkingen.

6

STAD ZOUTLEEUW

9

Kerkfabriek Budingen, Booienhoven, Dormaal, Zoutleeuw, Helen-Bos en
Halle-Booienhoven: budget 2014
Toelichtende nota:
Het centraal kerkbestuur heeft het budget 2014 van volgende kerkfabrieken
binnengebracht met name:
Kerkfabriek Sint-Cyriacus Budingen
Voor 2014 bedragen de exploitatieontvangsten 18.150 EUR en de
exploitatieuitgaven 24.350 EUR.
Na inbreng van het gecorrigeerde exploitatieoverschot 2012 ten bedrage van
4.799,83 EUR bedraagt de gemeentelijke exploitatietoelage 1.400,17 EUR.
In het budget 2014 wordt geen gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven.
De gemeentelijke toelage in het budget 2014 past binnen de grenzen van de toelage
die werd opgenomen in het ingediende MJP 2014-2019.
Kerkfabriek Sint-Leonardus Zoutleeuw
Voor 2014 bedragen de exploitatieontvangsten 45.800 EUR en de
exploitatieuitgaven 84.880 EUR.
Na inbreng van het gecorrigeerde exploitatieoverschot 2012 ten bedrage van
15.176,05 EUR bedraagt de gemeentelijke exploitatietoelage 23.903,95 EUR.
In het budget 2014 wordt een gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven ten
bedrage van 193.900 EUR voor restauratie van de St-Leonarduskerk fase IV.
De ereloonkosten voor het dossier “stabiliteitswerken St-Leonarduskerk” ten
bedrage van 10.000 EUR zullen in afwachting van de goedkeuring van het dossier
door de hogere overheden, geprefinancierd worden met eigen
patrimoniummiddelen van de kerkfabriek.
De gemeentelijke toelage in het budget 2014 past binnen de grenzen van de toelage
die werd opgenomen in het ingediende MJP 2014-2019.
Kerkfabriek Sint-Martinus Dormaal
Voor 2014 bedragen de exploitatieontvangsten 4.814 EUR en de
exploitatieuitgaven 24.045 EUR.
Na inbreng van het gecorrigeerde exploitatieoverschot 2012 ten bedrage van
217,52 EUR en van de overboeking naar de investeringen ten bedrage van 1.100
EUR bedraagt de gemeentelijke exploitatietoelage 20.113,48 EUR.
In het budget 2014 wordt een gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven ten
bedrage van 3.750 EUR voor erelonen dakrestauratie opgenomen in het MJP 20142019.
De gemeentelijke toelage in het budget 2014 past binnen de grenzen van de toelage
die werd opgenomen in het ingediende MJP 2014-2019.
Volgens de omzendbrief BB 2013/01 boekhouding besturen van de eredienst moet
vanaf het boekjaar 2014 het investeringsresultaat gelijk zijn aan nul. In dit budget
werd hiermee geen rekening gehouden en dient hiervoor nog een budgetwijziging
in 2013 opgemaakt te worden en zal er allicht een nieuw budget 2014 moeten
worden ingediend.
Kerkfabriek Sint-Laurentius Helen-Bos
Voor 2014 bedragen de exploitatieontvangsten 5.044 EUR en de
exploitatieuitgaven 19.523,63 EUR.
Na inbreng van het gecorrigeerde exploitatieoverschot 2012 ten bedrage van
14.479,63 EUR is het budget in evenwicht en bedraagt de gemeentelijke
exploitatietoelage 0,00 EUR.
In het budget 2014 wordt geen gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven.
De gemeentelijke toelage in het budget 2014 past binnen de grenzen van de toelage
die werd opgenomen in het ingediende MJP 2014-2019.
Kerkfabriek Sint-Odulphus Booienhoven
Voor 2014 bedragen de exploitatieontvangsten 3.825 EUR en de
exploitatieuitgaven 10.950 EUR.
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Na inbreng van het gecorrigeerde exploitatieoverschot 2012 ten bedrage van
12.127,90 EUR en van de overboeking naar de investeringen ten bedrage van
5.152,90 EUR bedraagt de gemeentelijke exploitatietoelage 150 EUR.
In het budget 2014 wordt geen gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven.
De gemeentelijke toelage in het budget 2014 past binnen de grenzen van de toelage
die werd opgenomen in het ingediende MJP 2014-2019.
Er wordt opgemerkt dat in dit budget een overboeking ten bedrage van 5.152,90
EUR wordt gedaan van de exploitatie naar de investeringen. Door inschrijving van
dergelijke overboeking zijn er minder middelen beschikbaar voor de exploitatie en
omdat het gemeentebestuur verplicht is om het evenwicht van de exploitatie te
verzekeren, verhoogt hierdoor de exploitatietoelage. Aangezien er in dit budget
geen investeringen zijn voorzien, is deze overboeking niet nodig.
Kerkfabriek Sint-Bartholomeus Halle-Booienhoven
Voor 2014 bedragen de exploitatieontvangsten 18.200 EUR en de
exploitatieuitgaven 34.925 EUR.
Na inbreng van het gecorrigeerde exploitatieoverschot 2012 ten bedrage van
3.297,84 EUR bedraagt de gemeentelijke exploitatietoelage 13.427,16 EUR.
In het budget 2014 wordt een gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven ten
bedrage van 150.088,88 EUR voor dakwerken kerk Halle-Booienhoven. Deze
investeringstoelage werd ingescheven in 2014 i.p.v. 2015 ingevolge de telefonische
toezegging van de heer Deferm van de gewestelijke financiële dienst betreffende
toelating starten aanbesteding van de dakwerken in maart 2013.
De gemeentelijke toelage in het budget 2014 past binnen de grenzen van de toelage
die werd opgenomen in het ingediende MJP 2014-2019.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor akte te nemen van het budget 2014 van de kerkfabrieken
Sint-Cyriacus, Sint-Leonardus, Sint-Martinus, Sint-Laurentius, Sint-Odulphus en
Sint-Bartholomeus.
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Kerkfabriek O.-L.-Vrouw van Vrede Hogen: MJP 2014-2019
Toelichtende nota:
Op het overleg van 29/01/2013 en 07/03/2013 CKB en stad Zoutleeuw werd
afgesproken om het gemeentelijk aandeel van de stad Zoutleeuw (3 delen) in de
renovatiewerken aan het dak en toren van de kerk Hogen jaarlijks als bijdrage in de
leningslast (dus via de exploitatietoelage) te voorzien.
De samenvatting meerjarenplan 2014-2019 ziet er als volgt uit:

Exploitatietoelage

MJP
2014
€
8.266,2
9
€0

MJP
2015
€
14.854,5
9
€0

MJP
2016
€
15.282,5
6
€0

MJP
2017
€
14.342,8
7
€0

MJP
2018
€
14.553,0
7
€0

Investeringstoelage
Deze bedragen zijn de volledig gevraagde exploitatie- en investeringstoelage.
Het deel voor de stad Zoutleeuw bedraagt 3/9 van de exploitatie- en
investeringstoelage.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om het meerjarenplan 2014-2019 goed te keuren.
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MJP
2019
€
14.745,4
1
€0

STAD ZOUTLEEUW

IGS – INTERCOMMUNALES - VERENIGINGEN
11

Mededeling van de verslagen van de raden en overlegstructuren in
toepassing van artikel 200 § 3 van het gemeentedecreet
EcoWerf
:
algemene vergadering
19/06/2013
raad van bestuur
19/06/2013
Beheerscomité HAWMBK:
vergadering
03/07/2013
IWM
:
raad van bestuur
24/07/2013
raad van bestuur
28/08/2013
Riobra
:
directiecomité
03/06/2013
directiecomité
01/07/2013
directiecomité
12/08/2013
directiecomité
26/08/2013
directiecomité
02/09/2013
Interleuven
:
algemene vergadering
26/06/2013
12

Verlenging Intergemeentelijke Samenwerkingsovereenkomst Academies
Haspengouw
Toelichtende nota:
Het IGS tussen de gemeentebesturen Geetbets, Gingelom, Halen, Heers, Herk-deStad, Landen, Nieuwerkerken en Sint-Truiden met het oog op het aanbieden van
een maximaal en rationeel gespreid regionaal aanbod kunstonderwijs bestaat al
sedert 01/09/2001.
De overeenkomst werd al verlengd in 2007 voor 6 jaar.
Inmiddels heeft de Vlaams Minister van Onderwijs een definitieve verlenging van
het tijdelijk project Academies via IGS laten optekenen, waardoor de continuïteit
en subsidieerbaarheid van deze organisatievorm in de toekomst verzekerd is.
Voorstel van beslissing:
Aangezien het tijdelijk project gunstig geëvalueerd werd en de organieke vorm
definitieve verankering heeft gekregen bij decreet en geen van de 9 partners uit het
project stapt of in gebreke is gebleven wordt voorgesteld de bestaande
overeenkomst inzake de Intergemeentelijke Samenwerkingsovereenkomst (IGS)
Academies Haspengouw (AH); deeltijds kunstonderwijs (DKO) studierichtingen:
Beelden Kunsten, Muziek, Woord en Dans vanaf 01/09/2013 te verlengen voor de
duur van zes schooljaren.

FINANCIËLE ZAKEN
13
Vaststellen tarieven ouderbijdragen voor BKO
Toelichtende nota:
Motivering voor de wijziging:
- kleine en grote vakanties gelijkschakelen
-het tarief voor een ganse dag opvang tijdens de vakanties te beperken tot het
maximaal fiscaal aftrekbare bedrag.
Met ingang van 01/10/2013 volgende tarieven vast te stellen als ouderbijdragen
voor de BKO:
A. De gewone bijdragen:
1. de gewone voor- en naschoolse opvang: 0,90 euro per begonnen half uur
2. schoolvrije- en vakantiedagen:
 voor een opvangperiode van minder dan 3 uur: 4 euro
 voor een opvangperiode tussen 3 uur en 6 uur: 6 euro
 voor een opvangperiode langer dan 6 uur: 11,20 euro
3. op woensdagnamiddag wordt de voordeligste formule toegepast.
B. Vermindering voor meerdere kinderen in de opvang, sociaal tarief of gratis
opvang:
Bij gelijktijdige opvang van kinderen uit hetzelfde gezin wordt een korting van
25% op de ouderbijdragen verleend, deze korting is cumuleerbaar met het sociaal
tarief.
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C. Sociaal tarief
Voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kunnen we een verminderde
opvangprijs aanrekenen. Er wordt een korting van 50 % toegepast op de
ouderbijdrage in functie van het aantal kinderen ten laste en het netto belastbaar
gezinsinkomen. Het volgende schema wordt gehanteerd:
Aantal kinderen ten laste
Maximum gezamenlijk netto-belastbaar inkomen
1
€ 25.000
2
€ 30.000
3 en meer
€ 33.000
 Onder ‘kinderen ten laste’ wordt verstaan: het aantal kinderen waarvoor de
aanvrager kinderbijslag ontvangt
 Onder ‘netto belastbaar gezinsinkomen’ wordt verstaan: het inkomen
waarop de jaarlijkse belasting wordt berekend (een kopij van het laatst
ontvangen aanslagbiljet dient als bewijsstuk).
D. Extra korting of gratis opvang
In zeer uitzonderlijke gevallen is een extra korting of zelfs gratis opvang mogelijk.
De beslissing over het al dan niet toekennen van een extra korting of gratis opvang
gebeurt op basis van een individueel dossier dat alle relevante aspecten voor een
gemotiveerde beslissing bevat.
Voorstel van beslissing:
Het schepencollege stelt voor om deze tarieven goed te keuren.
14
Begrotingsrekening dienstjaar 2012 met bijlagen
Toelichtende nota:
De begrotingsrekening 2012 wordt afgesloten als volgt:
Ontvangsten
Gewone dienst:
resultaat dienstjaar
boni vorig jaar
algemeen
begrotingsresultaat

Buitengewone dienst:
resultaat dienstjaar
boni vorig jaar
algemeen
begrotingsresultaat

Uitgaven

Saldo

8.386.813,83
EUR
2.011.103,72
EUR

8.927.298,78
EUR
/

-540.484,95
EUR
+2.011.103,72
EUR
+1.470.618,77
EUR

537.874,45 EUR
178.783,14
EUR

89.367,48 EUR
/

+448.506,97
EUR
+178.783,14
EUR
+627.290,11
EUR

Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om de begrotingsrekening dienstjaar 2012 goed te keuren.
15
Jaarrekening 2012 (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 negatief exploitatieresultaat voor 2012: -208.915,47 EUR is het gevolg van de
gewone werking van de gemeente, van kosten en opbrengsten die verbonden zijn
aan regelmatig terugkerende activiteiten.
* het positief uitzonderlijk resultaat voor 2012: 333.427,76 EUR heeft te maken
met de boeking van uitzonderlijke gebeurtenissen en verrichtingen alsook met de
invoering van de BBC. Bij het opmakenvan het pro forma “formulier T” werden de
openstaande vastleggingen grondig geëvalueerd en werden de kredieten, waar
10
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nodig, geheel of gedeeltelijk hernomen in het BBC-budget 2013.
* het positief resultaat van het boekjaar voor 2012: 124.512,29 EUR is het verschil
van het negatief exploitatieresultaat en het positief 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 31/12/2012 bedraagt
31.283.130,58 EUR. Het eigen vermogen van de gemeente zit hierin verwerkt voor
16.351.822,60 EUR.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om de jaarrekening 2012 (balans en resultatenrekening) goed
te keuren.

MOBILITEIT
16

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het wegverkeer: plaatsen
van een rijbaankussen tussen de wegversmalling in de Orsmaalstraat ter
hoogte van de grens met de gemeente Linter.
Toelichtende nota:
In het belang van de verkeersveiligheid, inzonderheid om de overdreven snelheid
ter plaatse nog meer af te remmen, wordt voorgesteld om ook na toelating van de
gemeente Linter een rijbaankussen te plaatsen tussen de bestaande wegversmalling
in de Orsmaalstraat.
Voorstel van beslissing:
Akkoord te gaan met de plaatsing van het rijbaankussen.
17

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het wegverkeer:
tweerichtingsverkeer voor fietsers in de Bethaniastraat.
Toelichtende nota:
Fietsers zouden in beide richtingen toegang moeten krijgen tot de Bethaniastraat.
Er werd ook besloten een spiegel te plaatsen om het gebruik voor fietsers veiliger te
maken.
Voorstel van beslissing:
Tweerichtingsverkeer voor fietsers invoeren in de Bethaniastraat.

BURGERZAKEN
18

Goedkeuring overeenkomst tussen de Belgische Staat en de Stad
Zoutleeuw betreffende de afgifte van biometrische verblijftitels aan
onderdanen van derde landen en van biometrische paspoorten aan
Belgische burgers
Toelichtende nota:
Het FOD BZ vraagt alle gemeenten tegen 1 januari 2014 klaar te zijn om
biometrische paspoorten en verblijftitels voor onderdanen van 3de landen af te
leveren. Dit veronderstelt de aankoop van bijkomende apparatuur die inscannen
van biometrische gegevens, of vingerafdrukken, mogelijk maakt. De aankoop en
installatie van de apparatuur en de opleiding van het personeel wordt ten laste
genomen van de Belgische Staat voor een maximum bedrag van 3.722€.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de voorgelegde overeenkomst goed te keuren.
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WELZIJN
19
Aanpassen huishoudelijk reglement IBO
Toelichtende nota:
Inevolge nieuwe regelgeving van K&G dient het huishoudelijk reglement van de
kinderopvang op een aantal punten te worden aangepast.
De aangepaste tekst van het huishoudelijk reglement ligt ter inzage op het
gemeentesecretariaat of kan op éénvoudig verzoek bekomen worden op het
gemeentesecretariaat.
Voorstel van beslissing:
De aanpassingen aan het huishoudelijk reglement goed te keuren.

DE PASSANT
20

Princiepsbeslissing vernieuwen van de binnenverlichting GC De Passant
en vaststellen van de wijze en voorwaarden van gunnen
Toelichtende nota:
Nadat een vorige gunningsprocedure strandde omdat geen van de inschrijvers
voldeed aan de kwalitatieve selectiecriteria dient de procedure hernomen te
worden. Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om het bestek op een
aantal punten te verduidelijken.
De uitgave van deze opdracht blijft geraamd op 135.000 EUR incl. btw.
Intussen is de wetgeving inzake overheidsopdrachten met ingang van 01/07/2013
ook grondig gewijzigd zodat de wijze van gunnen ook wijzigt.
Er wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen bij een vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking op basis van volgende criteria:
1) Kostprijs: 30p
2) Technische waarde: 30p
3) Energievriendelijkheid: 20p
4) Gebruikscomfort: 10p
5) Waarborg- en uitvoeringstermijn: 10p
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor akkoord te gaan met de vernieuwing van de verlichting in de
Passant, de wijze en voorwaarden van gunnen en het voorgelegde lastenboek.

ONDERWIJS
21
Schoolreglement gemeentelijke kleuterschool: aanpassingen
Toelichtende nota:
Het schoolreglement wordt op een paar kleine punten aangepast.
De aangepaste tekst is ter inzage op het gemeentesecretariaat of kan op éénvoudig
verzoek bekomen worden op het gemeentesecretariaat.
Voorstel van beslissing:
De aanpassingen aan het schoolreglement goed te keuren.

FEESTELIJKHEDEN
22
Toekennen ereburgerschap aan Louis Vanderstukken
Toelichtende nota:
Op 22/03/2007 keurde de gemeenteraad een reglement goed waarbij het
ereburgerschap van de “Stad Zoutleeuw” kan toegekend worden onder de volgende
voorwaarden:
- De titel wordt verleend door de gemeenteraad op voordracht van het
college van burgemeester en schepenen
- De begunstigde is al dan niet een inwoner van de stad
- De titel kan postuum worden toegekend
- De begunstigde moet zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor
de stad of hebben bijgedragen tot de uitstraling van Zoutleeuw
12
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-

Als uiterlijk teken ontvangt de begunstigde een officiële oorkonde van de
stad samen met een door het college vast te stellen aandenken.

Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om het ereburgerschap toe te kennen aan Louis
Vanderstukken omwille:
- Hij was 7 jaar schepen en 13 jaar burgemeester te Budingen vanaf 1946;
- Hij als piepjonge burgemeester op het kabinet van de bevoegde minister
het wegendossier Budingen ging verdedigen en 95% subsidies verkreeg
voor de aanleg van het wegennet;
- Hij verdienstelijk was voor het ganse wegennet van Budingen.

De stadssecretaris

De voorzitter

S. Blockx

B. Herbots
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