STAD ZOUTLEEU\ry

DAGORDE GEMEENTERAAI)

Zoutleeuw, 8 november 2013

Mewouw, Mijnheer,

U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd voor de vergadering
van de gemeenteraad die zal doorgaan op 19 november 2013 om 20u, raadzaal, Vincent Betsstraat 15 te 3440
Zoutleeuw.

OPENBARE VERGADERING

SECRETARIAA-T

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

2

Kerkfabriek O.-L.-Vrouw van Vrede llogen: budgetwijziging 2013

Toelichtende nota:
Deze budgetwijziging werd ingediend om de investeringsuitgaven - renovatiewerken cathecheselokaal
þarochiecentrum) - terug in te schrijven, hetgeen echter volledig ten laste blijft van de kerkfabriek.
De gemeentelijke exploitatietoelage ten bedrage van 13.629 ,89 EUR met hierin een bedrag van 1.728,89 EUR als
doorgeeflening volledig ten laste van de gcmeente Geetbets zodalhet aandeel stad Zoutleeuw (3 delen) ongewijzigd
blijft nl. 3.9ó7 EUR.
De gemeentelijke investeringstoelage ten bedrage van 45.000 EUR voor erelonen en ontwerpuitgaven voor
dakwerken kerþ waarvan het aandeel van Zoutleeuw (3 delen) 15.000 EUR bedraagt blijft eveneens ongewijzigd.
De budgetwijziging20l3 past binnen de goedgekeurde MJP 2008-2073.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor akte te nemen van de budgetwijzigng20l3
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Kerkfabriek O.-L.-Vrouw van Vrede Hogen: budget 2014

Toelichtende nota:

Voor 2014 bedragen de exploitatieontvangsten 4.018 EUR en de exploitatieuitgaven 16.487,87 EUR.
Na inbreng van het gecorrigeerde exploitatieoverschot 2012 ten bedrage van 4.203,58 EUR, bedraagt de
gemeentelijke exploitatietoelage 8.266,29 ELIR. Daarin zit 1.727,87 EUR doorgeeflening volledig ten laste van de
gemeente Geetbets, zodat het aandeel van Zoutleeuw (3 delen) 2.179,47 EUR bedraagt.
Voor 20 I 4 wordt geen gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven.
De investeringsuitgaven voorzien voor werken aan dak en toren worden gefinancieerd deels door provinciale - en
gewestelijke toelagen, deels door inkomsten van verkopen van gronden en deels door een lening ten bedrage van
30.000 EUR, welke langs de exploiøtie zal worden terugbetaald, dit zoals afgesproken op het overleg van CKB en
gemeente Geetbets d.d. 23 I 08 / 20 I

I

en 20 I 09 I 20 13

.

De gemeentelijke toelage in het budget 2014 past binnen de grenzen van de toelage die werd opgenomen in het
goedgekeurd

Mn

201,4-2019.

Voorstel van beslissing:
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Mededeling van de verslagen van de raden en overlegstructuren in toepassing van artikel 200 $ 3 van
het gemeentedecreet
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B.A.V. EcoWerf 20llll20l3¿ bespreking dagorde

-

2510912013

vaststellen mandaat gemeentelijke afgevaardigde

Toelichtende nota:
De Bijzondere Algemene Vergadering van EcoWerf zal plaats vinden op woensdag 20llll20l3 om 19.30 uur in de
vergaderzaal "De Vunt" in de kantoren van EcoWerf, Aarschotsesteenweg 210 te3012 Leuven (Wilsele) met de
volgende punten op de agenda:
l. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d. 1910612013
3. Ondernemingsplan 2013-2018
4. Budgetten 2014

5.
6.
7.

Werkingsbijdragen2014
Statutenwijziging: aanduiden vertegenwoordigers voor de algemene vergadering
Diversen

Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor André Stiers of zrjn plaatsvervanger (Nico Jordens) het mandaat te geven de punten op de
dagorde d.d.20/1112013 goed te keuren.
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B.A.V. Riobra

0611212013: bespreking dagorde - goedkeuring statutenwij"iging - vaststellen mandaat
gemeenteHjke afgevaardigde
Toelichtende nota:
De Buitengewone Algemene Vergadering van Riobra zal doorgaan op wijdag 06112/2013 om 17 uur in de PBE-zaal,
Diestsesteenweg 126 te Lubbeek met volgende agenda:
l. Statutenwijziging
2. Toelichting financieel overzicht kalenderjaar 2013
3. Bespreking strategie en activiteiten20l4 +beg¡oting boekjaar 2014
4. Diversen/Rondvraag

Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de gewijzigde statuten goed te keuren en Nico Jordens of zijn plaatsvervanger
Tweepenninclor) het mandaat te geven de punten op de dagorde d.d.0611212013 goed te keuren.
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B.A.V. IGS Hofheide l8ll2l20l3: bespreking dagorde
afgevaardigde

-

(Vfü

vaststellen mandaat gemeentelijke

Toelichtende nota:
De Buitengewone Algemene Vergadering van IGS Hofrreide zal doorgaan op woensdag 7811212013 om 20u in het
crematorioum Hoflreide met volgende agenda:
I . Goedkeuring van het verslag van de gevr'one algemene vergadering d.d. I 8/06/201 3
2. Goedkeuring van het budget 2014 en de meerjarenplanning
3. Activiteiten 2074 ente volgen strategie

4.
5.

Werking crematorium

Varia
2
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Voorstel van beslissins:
Het college stelt voor Viki Tweepenninclo< of haar plaatsvervanger (Etienne Wouters) het mandaat te geven de
punten op de dagorde

d.d.l8ll2l2013 goed te keuren.

8 B.A.V. I.W.M. l8ll2l20l3: bespreking dagorde - vaststellen mandaat gemeentelijke afgevaardigde
Ingevolge een wíjzÍgìng het decreet van 06/07/2001 houdende de íntergemeentelijke sømenwerkíng kunnen de
deelnemende gemeenten met ingang vsn 0U05/2013 hun øfgevtardìgde voor de algemene vergøderíng opnieuw
ssnstellen voor de ganse legislatuur.
Het mandaat van deze afgevøørdígde moet wel voor iedere algemene vergadering afzonderlijk door de
ge m e e nterssd w orden v østgeste I d.
De frøctíes en de onaJhønkele røsdsleden kunnen schriftelijk (ook e-maíI) hun ksndídaturen indienen bíj de
stadssecreturis ten lsstste op donderdae 14 november 2013 om 12.00uur.
Toelichtende nota:
De buitengewone algemene vergadering van LW.M. zal doorgaan op woensdag l8ll2l2ll3 om 18 uur op de
maatschappelijke zetel Willekensmolenstraat 722 te 3500 Hasselt met de volgende agenda:
l. Samenstellen bureau

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verslag vorige vergadering
Vaststellen presentiegelden ledenbestuursorganen
Algemeen beleid en shategie 2014

Budget2014
Verkoop I.W.M.: gunning
Ontbinding en vereffening I.W.M.; bespreking procedure en aangaan voorwaardelijk engagement ter zake

Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van I.W.M. voor de ganse legislatuur aan te
duiden na geheime stemming. Hij/zij krijgt het mandaat de punten op de dagorde d.d. 1811212013 goed te keuren.

FINA¡ICIIiLE ZAKEN
9 Budgetwijziging ll20l3
Toelichtende nota:
Het exploitatiebudget (verschil tussen exploitatie-ontvangsten en exploitatie-uitgaven) daalt met 291.645 euro (van
681972 enro naar 390.327 euro).
De exploitatie-ontvangsten dalenmet 51.835 euro (van 8.213.186 euro naar 8.161.351 euro).
De exploitatie-uitgaven stijgen met 239.810 euro (van 7.531.214 euro naar 7.771.024 euro).
Het investeringsbudget (verschil tussen investeringsontvangsten en investeringsuitgaven) stijgt met 451.121 euro
(van -1.391.950 euro naar -940.829 euro).
De investeringsontvangsten dalen met ll5.27l euro (van 275.000 euro naar 159.729 euro).
De investeringsuitgaven dalen met 566.392 euro (van 1.666.950 elro naar 1.100,558 euro).
Na inbreng van het werkelijk gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar (jaarrekening 2012) enna
voorliggende budgetwijziging wordt het ¡esultaat op kasbasis 298.814,28 euro i.p.v. 101.506 euro (initieel budget

20t3).
Deze budgeløiijziging heeft een negatieve invloed op de autofinancieringsmarge (AFM). Verhekkend van het cijfer
van het initieel budget2013, zijnde -556.613 euro wordt de AFM na deze wijzigng -848.258 euro. De oorzaak van
deze verslechterde fìnanciële toestand is vooral te wijten aan de herraming van de personenbelasting door het FOD
Financiën ingevolge een wijziging in het inkohieringsritrne (verschuiving van2013 naar 2014) waardoor de stad een
bedrag van 571 .97 4 euro minder zal ontvangen n 2013 .

Voorste van beslissing:
Het schepencollege stelt voor om de voorgelegde budgetwijziging20l3 goed te keuren.
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10 Toelage 2013 aan jeugdverenigingen voor mobiliteit fysisch gehandicapten
Toelichtende nota:
Voor 2013 voorziet de gemeente een toelage van 750 EUR voor jeugdverenigingen voor mobiliteit fosisch
gehandicapten.

Enkel Speelplein Ruirnte heeft een aanvraag ingediend om een toelage te bekomen voor de terugbetaling van de huur
van een liftbus.
Volgens het subsidiereglement "mobiliteit mindervaliden" heeft Speelplein Ruimte recht op een toelage van913,43
EUR.
Er werd slechts een krediet van 750 EUR ingeschreven in do financiële nota van het budget 2013 zodat de toelage
dan ook beperkt zal blijven tot dit bedrag.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om een toelage voor mobiliteit fosisch gehandicapten toe te kennen aan Speelplein Ruimte ten
bedrage van 750 EUR.
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Vaststellen bijdrage voor deelnemers aan leesbevorderende activiteiten voor scholen georganiseerd

door de bibliotheek
Toelichtende nota:
De bibliotheek van de stad Zoutleeuw organiseert leesbevorderende activiteiten (o.m. lezingen, workshops) voor de
scholen en aangezien de kosten hiervan stceds oplopen is het billijk om een bijdrage van 2 EUR/deelnemer te
wagen.

Dit werd reeds besproken op het scholenoverlegd.d.0410612013 en op de vergadering van het beheersorgaan van de
bibliotheek.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om mst ingang van0lll2l2013 een bijdrage voor deelnemers voor leesbevorderends
activiteiten georganiseerd door de bibliotheek vast te stellen op 2,00 EUR per deelnemer.

12 Overdracht subsidie prioriteit jeugdwerkbeleid 2013 aan de jeugdraad (3.984¡0 EIIR)
Toelichtende nota:
Voor 2013 ontvangt de gemeente een subsidiebedrag van 18.650,83 EUR van de Vlaamse Overheid (decreet van
1410212003,

gewijzigdbij decreetvan23ll2l2005 envan

1511212006) voorhunjeugdwerkbeleid.

Hiervan wordt een budget ten bedrage van 3.984,30 EUR voorzien voor prioriteit jeugdwerkbeleid voor de
jeugdverenigingen: brandveiligheid - energiezuinig en duurzaam beheer van lokalen en inbraakpreventie.
De jeugdraad heeft in zil1;,ngvan 1910912013 voorgesteld om dit subsidiebedrag aan hen over te dragen om o.m. het
onderhoud en de jaarlijkse keuring van de brandblussers in de lokalen van de diverse jeugdverenigingen te laten
uitvoeren, volgen van opleiding brandbestrijding door leden van de jeugdverenigingen, gezamelijke aankoop van

milieuwiendelijke onderhoudsproducten, ....
De uitbetaling ervan zal gebeuren op basis van ingediende facturen van gemaakte onkosten.

Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om het subsidiebedrag van 3.984,30 EUR voor prioriteit jeugdwerkbeleid 2013 over te dragen
aan de jeugdraad voor o.m. het onderhoud en de jaarlijkse keuring van de brandblussers in de lokalen van de diverse
jeugdverenigingen te laten uitvoeren, volgen van opleiding brandbestrijding door leden van de jeugdverenigingen,
gezamelijke aankoop van milieuwiendelijke onderhoudsproducten, . . . .
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Overdracht subsidie prioriteit jeugdcultuur aan de jeugdraad (2.749,40 EUR)
Toelichtende nota:
Voor 2013 ontvangt de gemeente een subsidiebedrag van 18.650,83 EUR van de Vlaamse Overheid (decreet van
14lÙ2/2003, gewijzigd bij decreet van 2311212005 €n van 1511212006) voor hun jeugdwerkbeleid.
Hiervan wordt een budget ten bedrage van2.749,40 EUR voorzien voor prioriteit jeugdcultuur voor de
jeugdverenigingen.
De jeugdraad heeft in ziltrngvan 1910912013 voorgesteld om dit subsidiebedrag aan hen over te dragen voor o.m. het
aankopen van een geluidsmeter voor JH Paljas en voor uitgaven te doen in het kader van het fuifbeleid. De
uitbetaling ewanzal gebeuren op basis van ingediende facturen van gemaakte onkosten,
4

STAD ZOUTLEETIW

DAGORDE GEMEENTERAAD

Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om het subsidiebedragvan2.749,4O EUR voor prioriteit jeugdcultuur 2013 over te dragen aan
de jeugdraad voor o.m. het aankopen van een geluidsmeter voor JH Paljas en voor uitgaven te doen in het kader van
het fuifbeleid.
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Toelage 2013 aanjeugdverenigingen voor bijzondere manifesaties
Toelichtende nota:
Voor 2013 wordt van het subsidiebedrag 11.917,13 EUR dat de gemeente ontvangt van de Vlaamse Overheid
(decreet van 14/0212003, gewijzigd bij decreet van23ll2l2005 en van 1511212006) voor jeugdwerk ondersteunen
een bedrag van 2.000 EUR voorzien voor bijzondere manifestaties.
Volgende jeugdverenigingen hebben een aanvraag ingediend om een toelage te bekomen:
Sint-Leonardusscouts: 400 EUR
Chiro
400 EUR
Chiro Jocus
400 EUR
JH
400 EUR
Overeenkomstig art. 6 van het subsidiereglement bijzondere manifestaties kan het restbedrag van 400 EUR worden
overgedragen naar het budget voor logistiek.

Jeugddroom:
Budingen:
Paljas:

Voorstel van beslissinq:
Het college stelt voor óm akkoord te gaan met de verdeling van het toelagebedrag van 2.000 EUR voorzien voor
bijzondere manifestaties voor 2013 zoals voorgesteld en het restbedrag van 400 EUR over te dragen naar het budget
voor logistiek.

15 Toelage 2013 aan jeugdverenigingen voor kadervorming voor personen jonger dan 25 jaar
Toelichtende nota:
Voor 2013 kunnen jeugdverenigingen voor de kadervorming van hun leden jonger dan25 jaar aanspraak maken op
(l7.9l7,l3EUR)dat
bij decreet van23ll2l2005 en

eensubsidiebedragvan595,86EUR.Ditbedragstemtovereenmet5Yovanhetsubsidiebedrag
de gemeente onwangt van de Vlaamse Overheid (decreet
van 15 I 1212006) voor jeugdwerk ondersteunen.

va¡

1410212003, gewijzigd

Volgende jeugdverenigingen hebben een aanwaag ingediend om een toelage te bekomen:

Sint-LeonardusscoutsvanZoutleeuw:

Ruimte:
Chiro Jeugddroom:
Speelplein

166,24EUR
144,64 EUR
284,97 EUF.

Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor óm akkoord te gaan met de verdeling van het toelagebedrag van 595,86 EUR voorzien voor
2013 voorjeugdverenigingen voor kadervorming van hun ledenjonger dan25 jaar, zoals voorgesteld.

16 Toelage 2013 aan jeugdverenigingen voor logistiek
Toelichtende nota:
Voor 2013 voorziet de gemeente een toelage van 3.000 EUR voor jeugdverenigingen voor logistiek
(infrastructuurkosten, huurkosten en energiekosten). Dit bedrag wordt vermeerderd met de volgende restbedragen:
- 95 EtlR van de toelage voor kadervorming voor personen ouder dan 25 jaar
- 50 EUR van de toelage aan opstartendejeugdverenigingen
- 400 EUR van de toelage bijzondere manifestaties
zodat het totaal te verdelen toelagebedrag3.S4l EUR bedraagt.
De verdeling onder de jeugdverenigingen gebeurt overeenkomstig het subsidiereglement en geeft volgend resultaat:
Sint-Leonardusscouts: l.l28,25EUR

Chiro Jeugddroom:
Chiro Jocus Budingen:

JH Paljas:
Speelplein Ruimte

584,01 EUR
961,77 F'UP845,99 EUR

25,00 EUR
5
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Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om akkoord te gaan met de verdeling van het bedrag van 3.545 EUR zoals voorgesteld.

17 Toelage 2013 aan jeugdverenigingen voor kadervorming voor personen ouder dan 25 jaar
Toelichtende nota:
Voor 2013 voorziet de gemeente eeu toelage van 150 EUR voor jeugdverenigingsn voor kadervorming voor hun
leden ouder dan25 jaar.
Enkel de Sint-Leonardusscouts van Zoutleeuw hebben een aanwaag ingediend om een toelage te bekomen.
Volgens het subsidiereglement heeft de Sint-Leonardusscouts van Zoutleeuw recht op een toelage van 55 EUR.
Overeenkomstig art. 7 vanhet subsidiereglement kadervorming +25-jarigen kan het restbedrag van 95 EUR worden
overgedragen naar het budget voor logistiek.

Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om aan de Sint-Leonardusscouts van Zoutleeuw een toelage van 55 EUR toe te kennen voor
kadervorming voor personen ouder dan25 jaar en akkoord te gaan om het restbedrag van 95 EUR over te dragen
naar het budget voor logistiek.

PATRIMONIT]M

18

PPS Aen den Hoorn: goedkeuring basisakte en recht van opstal

Toelichtende nota:

29llll20l2 werd er met de TIIV Aen den Hoorn een PPS-overeenkomst afgesloten m.b.t. het bouwproject Aen
den Hoorn. Voortvloeiende uit de inhoud van die overeenkomst werd een ontwerp van akte m.b.t. het recht van
opstal en toelating tot bouwen (incl. opmetingsplan) uitgewerkt.
Op

Verder dienen er ook een aantal praktische dingen geregeld te worden m.b.t. het gebruik van het gebouw en tussen
de verschillende eigenaars, zoals
a

erfdienstbaarheden

a

bijdragen in onderhoudskosten
de oprichting van een vereniging van mede-eigenaars

a
a

Deze rechten en plichten worden vastgelegd in de basisakte 'Aen den Hoorn'.

Voorstel van beslissing:
Aan de GR wordt gewaagd om de basisakte goed te keuren en de akte m.b.t recht van opstal goed te keuren.

MILIEU - GROENDIENST - LANDBOTIW

19

Contantbelastingreglement voor de inzameling van de hiernavolgende fracties van het huishoudelijk

afval: het gewoon huisvuil, het grofvuil, gft, pmd.
Toelichtende nota:
Op initiatief van EcoWerf worden volgende tariefaanpassingen ter goedkeuring voorgelegd:

6
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Contantbelasting Particulieren

Contantbelasting KMO

0,25 €,tkg
0,50 €/ aanbieding
0,50 €/ aanbieding
1,00 €/ aanbieding
5,00 €/ aanbieding
75,00 Clinzameling op afroep

0,25 €,/kg

Fractie
a) Huisvuil
- ophaling en verwerking
per kg gewogen huisvuil
- aanbieding 40 I container
- aanbieding 120 I conúainer
- aanbieding 240 I conüainer
- aanbieding 1100 I container

-

voorrijkost op afroepr

0,50 €/ aanbieding
1,00 €/ aanbieding
5,00 €/ aanbieding
7 5,00 €,1 inzameling op afroep

gebruiksrechtcontainer

-

container 40 I
container 120 I
container 240 |
container 1100 I

0,84 €/maand
0,84 €/maand

1,66€lmaand

1,84 €/maand
2,47 €,lmaand

4,58 €/maand
7,01€lmaand
25 euro/slot
25 euro/slot
Inwoners die uitzonderlijk een hoeveelheid huisvuil wensen aan te bieden die groter is dan de gebruikte contqiner
kunnen tot 3 maal per jaar, mits een sanvrqqg minimqal I werkdag voor de ophaaldag, mqximqal 6 zakken
(maximaal 601) aanbieden naost de contqiner. Wqnneer dit ontoereikend is kan men kiezen voor inzqmeling op
en
de
wordt
In beide
wordt het huisvuil

slot

b) Gft-afval

-

-

ophaling en verwerking
per kg gewogen gft

gebruiksrechtcontainer
- cont¿iner 40 I
- container 120 I
- container 240 |
- container 1100 I
slot

0,18 €/kg
0,84 €/maand
0,84 €/maand

0,18 €/kg

1,66€lmaand

1,84 €/maand
2,47 €.lmaand

4,58 €,lmaand
25 euro/slot

7,07 €lmaand
25 euro/slot

I 0,00 €/aanleveringsbeurt
5,00 €/begonnen 0,5 ml

2

5,00 €
5,00 €
10,00 €

5,00 €
5,00 €
10,00 €
10,00 €
5,00 €

c) Grofvuil

-

voorrijkost op afroep
verwerking per pakket

5,00 € / aarleveringsbeurt
5,00 €/begonnen 0,5 m3

of

-

I persoonsmatras
I persoonsbed
2 persoonsmatras
2 persoonsbed

zetel:7-zit
zetel:2-zit

zetel:3-zit
stoel (2 stuks)

10,00 €

5,00 €
10,00 €
15,00 €
5,00 €

€
e) Pmd-afval (60 I zak)

0,25 €.lzak

10,00

€

15,00 €
5,00 €
5

€

0,25 €,lzak

Voorstel van beslissing:
Het college stelt vooiáá tariefaanpassingen goed te keuren.
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Contantbelastingreglementvoor de aanleveringop hetcontainerpark

Toelichtende nota:
Op initiatief van EcoWerf worden volgende tariefaanpassingen ter goedkeuring voorgelegd:

7
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Fractie

Contantbelasting KMO

Contantbelasting

particulieren
AEEA
Eterniet (asbestcement)
Glas: wit, gekleurd, vlak
Herbruikbare goederen

gratis

gratis

gratis

gatis

gratis

gratis

gratis

gratis

KGA
Kurk

gfatis

gratis

gratis

gratis

Oude metalen

gratis

gratis

Papier en karton

gratis

gratis

Piepschuim (EPS)

gratis

gratis

Textiel en lederwaren

gratis

gratis

Per pakket van 0,5 m3

5,00 €/begonnen 0,5 ml

5,00 €/begonnen 0,5 m3

of
I persoonsmatras
I persoonsbed

5,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

2 persoonsmatras

10,00 €

10,00 €

2-persoonsbed

10,00 €

10,00 €

5,00 €

5,00 €

zetel:2-zit

10,00 €

10,00 €

zetel:3-nt

15,00 €

15,00 €

stoel (2 stuks)

5,00 €

5,00 €

(tuin)tafel

5,00 €

(proper en aangeboden in zakken)

Grofvuil

zetel:

l-zi|

Land- en tuinbouwfolie

5,00 €/begonnen 0,5

5,00 €

d

5,00 €/begonnen 0,5 m3

Gras- en bladafval, snoeihout, gips,
cellenbeton, keramiek, sloophout, steenafval

-

minder dan

1-3
3

1m3

m3

2,50 C

2,50e

-4rfi

5,00 €

5,00 €

12,50

€,

12,50

€,

2,50 € per stronk

2,50 € per stronk

personeruyagen en vergelijkbaar

2,50 € per band

2,50 € per band

andere danpersonenwagens tot

25,00 € per band

25,00 € per band

diameter 1,60m en breedte 40cm
diameter groter dan 1,60m

50,00 € per band

50,00 € per band

Wortelstronken
Autobanden

-

PMD dient aangeboden te worden in

de daartoe bestemde reglementaire PMD-zak die, conform het
retributiereglement op de verkoop van PMD-zakken, bij de gemeente wordt aangekocht per 20 stuks of veelvouden

eryan,

Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de tariefaanpassingen goed te keuren.

2l Toelagereglement houdende correcties voor DifTar
Toelichtende nota:
Gezien de aanpassing van de DifTar-tarieven, is het opportuun om ook het toelagereglement houdende de correcties
voor DifTar aan te passen.
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1.

Gezin met kinderen:

0-l iaar
l-2 iaar
2-3 iaar
Gezn met > 3 kinderen > 3i
Medische redenen

2.
3.
4. Onthaalouders
5. Scholen

Vanaf 01/01/2010
De som die meer is verbruikt dan 50 €:
max. 50 €

Yanal0ll0ll20l4

max. 50 €
max.25 €
Max. 16 €
80% van de totale restafualfactuur
25 €ldoor K&G erkende voltijdse plaats

De som die meer is verbruikt dan 50 €:
max. 60 €
max. 60 €
max. 30 €
Max.20 €
80% van de totale restafualfactuur
35 €/door K&G erkende voltijdse plaats

I €/leerlins

1.25 €/leerlins

Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de correcties aan te passen zoals voorgesteld.

OPENBARE WERKEN

22

Dringende ruimingswerken stadsgracht

-

afwateringsproblematiek Sint-Truidensesteenweg en Aen I)en

Hoorn (incl. tijdelijke toegangen): goedkeuring bestek en raming, wijze en voorwaarden gunning.
Toelichtende not¿:
De PPS overeenkomst 'Aen den Hoorn' werd afgeslotenop29lTl/2072 enhet project beschikt sinds 04/0712013
over een stedenbouwkundige vergunning. Op de vergadering met de nutsmaatschappijen m.b.t. de aansluiting van
het gebouwencomplex is na sonderingen ter plaatste (uitgevoerd in september 2013) gebleken dat:
- Er een aantal nutsvoorzieningen op het terrein dienen verplaatst te worden (de elekhiciteitscabine verhuist
naar de achterkant van De Passant, om daar in de toekomst beter aan te sluiten op de andere
stadsuitbreidingsprojecten), hiervoor is een werfzone voorzien en moeten een aantal verhardingen worden
opgebroken;
- Het DWA en Rìù/A komen onrechtstreeks in de stadsgracht terecht, vooraleer hierop kan aangesloten
worden moet die eerst geruimd worden en over een stuk ook vervangen (obsfuctie) - hiervoor moet er ook
een tijdelijke nieuwe toegang gemaakt worden naar De Passant en het gemeentehuis. Tegelijkertijd zal ook
het open gedeelte van de gracht geruimd worden om doorstroming te verbeteren (en dus geurhinder te
beperken);
- Om het terrein van de politie toegankelijk te houden tijdens het bouwproject, dient ook hier een tijdelijke
toegang te worden voorzien.
De overcenkomst met THV Aen den Hoom stþleert dat de bouwwerken voor het project aanvang moeten nomen
op 0410212014 en de stad er toe gehouden is om er voor te zorgen dat het in recht van opstal gegeven tenein wij is
voor gebruik. De werken worden geraamd op een bedrag van79.023,79 euro exclusief BTV/ (95.618,79 incl. BTW).
De uitvoeringstermijn wordt vastgesteld op 20 dagen. Het ontwerp is zo opgevat dat veel van de tijdelijke werken al
een aanzet geven tot de latere omgevingsaanleg.

Voorstel van beslissing:
Het CBS stelt voor om het bestek, de meetstaat en het plan 'Zoutleeuw parkconcept deel Aen den Hoorn 2014' goed
te keuren en de opdracht te gunnen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

MOBILITEIT

23

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het wegverkeer: aanbrengen van parkeervakken in de
Nieuwstraat, de Varkensmarkt en de Prof. R. Verdeyenstraat.

Toelichtende nota:
Het college legt een plan voor om 53 gemarkeerde parkeerplaatsen te creëren in de Nieuwstraat, de Varkensmarkt
en de Prof. R. Verdeyenstraat 53. De parkeewakken zullen ter kennis gebracht worden aan de weggebruikers door
middel van hoeken en T's, uitgevoerd in witte thermoplast.
In de Prof. R. Verdeyenstraat tegenover huisnummer 5 zullen 2 parkeervakken gemaakt worden deels op het voeþad
en deels op de openbare weg. Deze parkeerplaatsen dienen voorzien te worden van het verkeersbord E9f. Het plan

ligt ter inzage op het gemeentesecretariaat.
Voorstel van beslissins:
Het college stelt voor het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het wegverkeer; aanbrengen van
parkeervakken in de Nieuwstraat, de Varkensmarkt en de Prof. R. Verdeyenstraat goed te keuren.
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VRIJETIJDSBESTEDING

24

Samenwerkingsovereenkomstsportregiowerking2013

Toelichtende nota:
De gemeenteraad heeft in zitting van2610412007 de samenwerkingsovereenkomst 2007-2072 voor de
sportregiowerking Getevallei en de jaarlijkse bijdrage van 0,025 EURJinwoner goedgekeurd.
Aangezien de provincie dit project wil hervormenvanaf 2014 stelt men voor om dit samenwerkingsverband slechts
voor 1 jaar (2013) te verlengen tegen een jaarlijkse bijdrage van 0,075 EUR"/inwoner.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor óm de samenwerkingsovereenkomst sportregiowerking Getevallei 2013 goed te keuren.

25

Goedkeuring verlenging convenant met toerisme Vlaams-Brabant vzw betreffende de toeristischrecreatieve werking in de regio Hageland
Toelichtende nota:
De gemeenteraad sloot op 1010112008 een convenant af met Toerisme Vlaams-Brabant vzw betreffende de
toeristisch-recreatieve werking in de regio Hageland 2008-2013.
De financiële middelen die de gemeenten hiervoor inbrengen, worden aangewend voo¡ de promotie en regiowerking
van het Hageland.

Toerisme Vlaams-Brabant bereidt momenteel met studiebureau WES nieuwe strategische beleidsplannen voor 2014
-2019, maar waagt nu alvast de frnanciële middelen te continueren op basis van de vorige convenant.
De jaarlijkse bijdrage blijft voor het jaar 20 I 4 gebaseerd op het inwonersaantal van januari 2006 (7 .947) en bedraagt
0,50 EUR"/inwoner, in totaal3.973,50 ELIR.
Voorstel van beslissine:
Het college stelt voor om de bijdrage uit het convenant met Toerisme Vlaams-Brabant vzw betreffende de
toeristisch-recreatieve werking in de regio Hageland 2008-2013 ook te voorzien voor 2014 nafwachting van sen
nieuwe convenant.

WELZIJN

26

Goedkeuring statuten gemeentelijke adviesraad kinderopvang "LOK".
Toelichtende nota:
De gemeentelijke adviesraad "Lokaal Overleg Kinderopvang" moet opnieuw samengesteld worden.
De wijze van samenstelling en de werking van de adviesraad moet vastgelegd worden conform de nieuwe
regelgeving, inzonderheid het besluit van de Vlaamse Regering van24l05/2013 houdende het lokaal beleid
kinderopvang.
De statuten zijnter inzage op het gemeentesecrelanaat of op eenvoudig verzoek (secretaris@zoutlM) te
bekomen.

Voorstel van beslissinq:
De voorgestelde statuten goed te keuren.

27

Oprichting van

een

Minder Mobiel Centrale in Z,outeeuw en machtiging tot het afsluiten van de nodige

overeenkomsten.
Toelichtende nota:
Gemotiveerde wijwilligers werden bereid gevonden om via een overeenkomst tussen de stad Zoutleeuw en het
Centrum voor Positieve Aanwending vzw (Taxistop), een Minder Mobiel Centrale te organiseren en te laten
functioneren voor wat betreft:
1. het vervoer door chauffeurs van personen die zich moeilijk kunnen verplaatsen
2. het secretariaatwerk dat nodig is voor de ondersteuning van de chauffeurs. De doelgroep zijn personen of
gezinnen getroffen door mindermobiliteit ingevolge ouderdom, ziekte of handicap en waaryan het inkomen
niet hoger per maand is dan € I .089,82 voor een samenwonende persoon, € 1.634,72 voor een
alleenstaande persoon en€ 2.1'79,64 voor een persoon die samenwoont met een gezin ten zijnen laste.
De stad Zoutleeuw neemt het lidgeld ten laste ( € 80,00) en een bijkomende verzekering (€ 0,10 per rit).
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Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de oprichting van een Minder Mobiel Centrale in Zoutleeuw, voor lichamelijke ongevallen
voor de chauffeurs goed te keuren en het college te machtigen de nodige overeenkomsten af te sluiten.

DE PASSAI\T

28

Raad van Bestuur De Passant - vaststelling aantal leden
Toelichtende nota:
Om in het Strategisch Meerjarenplan te kunnen intekenen op de Vlaams Beleidsprioriteiten voor het gemeentelijke
cultuurbeleid moet de gemeente beschikken over een bibliotheek en over een gemeenschapscentrum met een
beheersorgaan, conform de bepalingen van het decreet van28l0lll974 waarbij de beschenning van de ideologische
en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt ('Cultuurpact').
Volgens artikel 9 van het Cultuurpact moet in het beheersorgaan esn evenredige vertegenwoordiging zijn van de
politieke strekkingen in de gemeenteraad. Dit betekent dus dat na de installatie van de nieuwe gemeenteraad, ook het
beheersorgaan van de bibliotheek en van De Passant opnieuw samengesteld moet worden , aangezien deze
samenstelling moet aangepast worden aan de nieuwe politieke realiteit / verhoudingen binnen de gemeente.
Het beheersorgaan van de bibliotheek werd al samengesteld op 26 maart20l3.
De Raad van Bestuur van het GC dient nog opnieuw samengesteld te worden.

De statuten van de Raad van Bestuur van De Passant zeggen in art. 7 .l dat de Raad van Bestuur voor de ene helft
bestaat uit gemeenteraadsleden, aangewezenvolgens het evenredig stelsel, en voor de ande¡e helft uit
afgevaardigden van de erkende adviesraden, zijnde de sportraad, de cultuuraad, de senioren¡aad en de jeugdraad en
van de middenstandsraad. Daarnaast geeft dit artikel ook aan dat het aantal leden van de Raad van Bestuur bepaald
wordt door de gemeenteraad en dat de gemeenteraad ook het aantal afgevaardigden per erkende adviesraad bepaalt.
In het verleden bestond de Raad van Bestuur van de Passant in totaal uit 18 leden. Om de kwaliteit van de werking
en het debat binnen het beheersorgaan te bevorderen wordt voorgesteld om het aantal leden te beperken tot 12 (dit
komt overeen met het aantal leden van het beheersorgaan van de bibliotheeþ.
Daamaast wordt er voorgesteld om de afgevaardigden van de politieke strekkingen niet te beperken
gemeenteraadsleden en de statuten dus niet strikter te maken dan het Cultuurpact.

tot

Aangezien voor de politieke vertegenwoordiging de verhoudingen binnen de gemeenteraad dient te weerspiegelen
wordt hiervoor het volgende voorgesteld (idem als voor bibliotheek):
o CD&V: 3 afgevaardigden
. Open vld: I afgevaardigde
. Sp.a: I afgevaardigde
¡ N-VA: I afgevaardigde
Aan de fractievoorzitters zal per mail een 'Voordrachtformulier kandidaat-leden Raad van Bestuur De Passant 20132018' bezorgd worden. Hier kunnen zij hun afgevaardigden voor de Raad van Bestuur van De Passant nominatief
opgeven. Dit formulier dient uiterlijk dinsdag 3ll2ll3 ingediend te worden bij Peha Mombaerts, GC De Passant,
Sint-Truidensesteenweg I a, Zoutleeuw of cultuur@zoutleeuw.be .

Voor de afgevaardigden uit de adviesraden en de middenstandsraad wordt het volgende voorgesteld:

.
o
¡
¡
o

Cultuurraad: 2
Sporhaad: I
Jeugdraad: 1
Senioren¡aad:

1

Middenstandsraad: I

Aan deze adviesraden en de middenstandsraad zal gewaagd worden om hun afgevaardigde(n) aan te duiden voor de
Raad van Bestuur De Passant.

Aan de hand van de ingediende kandidaturen zullen in de vergadering van de gemeenteraad19/1212013 de
stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur De Passant benoemd worden.
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Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor het voorstel nzake de statutenwijziging met het oog op de afuaardiging voor de Raad van
Bestuur De Passant goed te keuren.

VARIA

29

Vragen van raadsleden

FEESTELIJKHEDEN

30

Toekennen ereburgerschap aan tr'ernand Thomaere
Toelichtende nota:
Op 2210312007 keurde de gemeenteraad een reglement goed waarbij het ereburgerschap van de "Stad Zoutleeud'
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 titsl kan postuum worden toegekend
De begunstigde moet zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad of hebben bijgedragen tot
de uitshaling van Zoutleeuw
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 óm het ereburgerschap toe te kennen aan Fernand Thomaere omwille van de volgende
ve¡diensten:

-

Hij was medeoprichter van de Leonardusgemeenschap;
Hij was stichter van de wandelclub Halewijn n1972;
HU is meer dan25 jaar voorzitter van de wandelclub;
Hlj is meer dan 10 jaar voorzitter van de sportraad;
Hij doet zijn bijdrage tot het promoten van sport in het algemeen;
Hij is wijwilliger voor het organiseren van wandeltochtjes voor de bejaarden van de rusthuizen van
Zoutleeuw;

De voorzitter

Bloclor

B. Herbots
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