STAD ZOUTLEEUW

DAGORDE GEMEENTERAAD
Zoutleeuw, 7 december 2013
Mevrouw, Mijnheer,
U wordt overeenkomstig artikel 20121 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd voor de vergadering
van de gemeenteraad diezal doorgaan op 19 december 2013 om 20 u,raadzal, VincentBetsstraat 15fe3440
Zoutleeuw.

OPENBARE VERGADERING

SECRETARIAAT

1 Verslag vorige vergadering
Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.
BESTTII.JRSZAKEN
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Nieuwe samenstelling beheersorgaan bibliotheek ingevolge ontslagname Evi Nicolas

Toelichtende nota:
Op 2610912013 heeft Evi Nicolas ontslag genomen uit het beheersorgaan van de bibliotheek. Zij was lid namens de
gebruikers of vertegenwoordiging van de politieke en filosofische strekkingen in het beheersorgaan van de

bibliotheek.

Via

de website van de stad

werd op een oproep gelanceerd om deze vacature in te vullen.
gesteld: Fien De Plancke

I inwoner heeft zich kandidaat
Voorstel van beslissing:

Kennis te nemen van de gewijzigde samenstelling van het beheersorgaan.

3

Samenstelling Raad van Bestuur De Passant
Toelichtende nota:
De Raad van Bestuur van De Passant dient opnieuw te worden samengesteld conform de statuten zoals goedgekeurd
in de gemeenteraad van 1911112013.
Het aantal leden werd vastgesteld op 12, zijnde 6 afgevaañigden van de erkende adviesraden en de

middenstandsraad en 6 afgevaardigden van de politieke strekkingen.
De kandidaten namens de erkende adviesraden en de middenstandsraad werden afgevaardigd door de betrokken
raden.
I
Cultuurraad - afgevaardigden worden aangeduid op
de vergaderin g v an 09 / l2l20l3
2
J
Jelle Lisson
Jeugdraad
4
Johan Milis
Sportraad
5
Jaak Doucet
Seniorenraad
6
Filip Vanaeken
Middenstandsraad
De kandidaten namens de
I
Gaston Pulinckx
2
Frank Drillieux
J

4

Carine Winnen
Carlo Vanriikel

werden

na

aan de fractievoorzitters.

CD&V
CD&V
CD&V
OpenVLD

5

René Swinnen

SP-a

6

Michel Herremans

N-VA

Voorstel van beslissing:
Het college neemt kennis van de 6 afgevaardigden van de erkende adviesraden en de middenstandsraad en na
geheime stemming over te gaan tot aanduiding van de afgevaardigden namens de politieke fracties.
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Mededeling van de verslagen van de raden en overlegstructuren in toepassing van artikel 200 $ 3 van
het gemeentedecreet

Seniorenraad

:

vergadering

Jeugdraad

:

vergadering

2310512013
2910712013
1910912013

Riobra

:

directiecomité

07llÙ/2013

06/t712013

t4lt0l2013
2111012013
Raad van

I.rü/.M.

:

Sporkaad
5

B.A.Y. IGO

:

raad van

bestuur

bestuur

vergadering

2011212013: bespreking dagorde

-

l4lru20l3
2310912013

25110120t3
2311012013

27llll20t3

lSllll20I3
goedkeuring statutenwijziging

-

vaststellen mandaat

gemeentelij ke afgevaardigd e
Toelichtende nota:
De Bijzondere Algemene Vergadering van IGO zal doorgaan op wijdag 20 december 2013 om 17u30 in de
vergaderzaal van het gemeentehuis van Oud-Heverlee, Gemeentestraat 2 te Oud-Heverlee met volgende agenda:
l. Goedkeuring verslagvergadering 2110612013
2. Goedkeuring programma 2014

3.
4.

Goedkeuring begroting 2014

Wijzigingen raad vanbestuur

¡

o
5.
6.

-

Aanvaarding 3 extra deskundigen voor de raad van bcstuur: mevrouw Sarah Boon, de heer Tom De
Saegher, mewouw Liliane Goyvaerts
Andere wijzigingen

Goedkeuring toetreding IGO als vennoot bij Interleuven

Varia

Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor áe gewijzigde statuten goed te keuren en Annick Vanacken of haar plaatsvervanger (Annita
Reniers) het mandaat te geven de punten op de dagord e d.d. 201 12120 I 3 goed te keuren.

FINAIICÉLE ZÄKEN
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Toelage 2013 aan culturele verenigingen
Toelichtende nota:
Voor 2013 is er een toelagebedragvan7.932,79 EUR te verdelen onder de culturele verenigingen die aangesloten
zijnbij de culturele raad. De verdeling gebeurt overeenkomstig het subsidiereglement.
Aan elke cultu¡ele vereniging worden punten toegekend op basis van de activiteiten die ze organiseren tijdens het
werkjaar. Het totaal van deze punten per vereniging wordt vermenigvuldigd met de waarde van 1 punt. Deze waarde
wordt bekomen door het totaalbedrag van de toelage verminderd met het totaal van de forfaits - te delen door het
totaal aantal punten van alle culturele verenigingen.
Dit geeft volgend resultaat:

Budingen:
Sint-Leonardus:
Curieus:
De Gezellen vanVliebergh:
De Kring vzw:
Femma Booienhoven:
Femma Halle-Booienhoven:
Gezinsbond Zoutleeuw:
Hagelandse Biergenieters:
Kapellenhof:
Kapellenkoor O.-L.-Vrouw Ossenweg:
Actief

Confrerie

211,79 EUR
139,37 EUR
57,70 EUR

6O4,72EUR
127,05 EUR
148,62 EUR
201,01 EUR

29|,92EUR
90,06 EUR
111,64 EUR

29l,92BllR
2
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Kunstkring Zoutleeuw:

127,05 EUR

KVLVBudingen:

174,81EUR

KVLV Dormaal:
KVLV Zoutleeuw:

90,06
239,53
281,14
179,09

't Kliekske:
Katholieke vereniging voor gehandicapten:
K.W.B. Zoutleeuw:
Leeuwse Postzegelkring:
Oudercomité Budingen:
Oudercomité Katholiek Secundai¡ Onderwijs Zoutleeuw:
Oudercomité Vrije Basisschool Zoutleeuw:
PASAR - Vakantiegenoegens:
Pro Arte Lewa:
Ridde¡s van de Groene Rat:
Ridder van de Wijer Toneel Budingen:
Ridder van deWijer Zangkoor Budingen:
Rode Kruis Vlaanderen afdeling Zoutleeuw-Linter:
Süak-Het-Oep:
Zangþo or S t. -Leonardus

:

Sterrenwacht Altair:
St.-Sebastiaansgilde Booienhoven:
St. -Sebastiaansgilde Halle-Booienhoven:
St.-Sebastiaansgilde Zoutleeuw:
De Vrienden van Zoutleeuw vzw:
Zang!<oor St. -Cecilia Dormaal:

EUR
EUR
EUR
EUR
540,01EUR
150,16 EUR

77,74BUR
5O,OO

EUR

142,45 EUR
83,90 EUR

122,42EUR
5O,OO EUR
450,63 EUR
258,02 EUR
188,68 EUR
296,54 EUR
466,04EUR
125,50 EUR
57,70 EUR

3II,95 ELIR
65,41EUR
134,75 ELIR
180,98 EUR

ZanS<oor St.-Bartholomeus Halle-Booienhoven:
Ziekerz;org Budingen:
Ziekenzor g Halle-B o o ienhoven:

I80,98 ELIR

Ziekenzorg Zoutleeuw:

242,6tEUR

Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Zoutleeuw:

157,86 EUR
165,57 EUR

65,4I EUR

Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om akkoord te gaan met de verdeling van het het toelagebedragvan7.932,79 EUR voor 2013
zoals voorgesteld.

7 Vaststellen van gemeentelijke dotatie 2014 aan politiezone LAI\
Toelichtende nota:
Het aandeel van de stad Zoutleeuw in hot tekort op de politiebegroting werd vastgesteld op 27,27 yo.
Tussen de stad Zoutleeuw en de politiezone LAN is overeengekomen dat de dotatie 2014 voor de stad Zoutleeuw
aan de politiezone LAN 799.228 ELIR bedraagt.
Voorstel van beslissinq:
Het college stelt voor om akkoord te gaan om de gemeentelijke dotatie 2014 voor de stad Zoutleeuw ten bedrage
van799.228 EUR vast te stellen.

8 Opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagiaar 2Ol4
Toelichtende noüa:
De gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing moeten jaarlijks vastgesteld worden voor het volgend
aanslagjaar en dit uiterlijk op 3 I januari.
Voorhet aanslagjaar2013 bedroeg de aanslagvoet 1.500 opcentiemen.
Voorstel van beslissinË
Het college stelt voor om voor het aanslagjaar 2014 de gemeentelijke opcentiemen op de on¡oerende voorheffing te
behouden en vast te stellen op 1.500 opcentiemen.

.)
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9 Aanvullende belasting op de personenbelasting voor het aanslagiaar 2014
Toclichtende nota:
De aanslagvoet van de aanvullende belasting op de personenbelasting moetjaarlijks vastgesteld worden voor het
volgend aanslagiaar en dit uiterlijk op 3l januari.
Voor het aanslagiaar 2013 bedroeg de aanslagvoetS,3o/o.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om de aanslagvoet van de aanvullende belasting op de personenbelasting voor het aanslagjaar
2014 te behouden en vast te stellen op 8,3%o.

10 Meerjarenplan20l4 - 2019
Toelichtende nota:
In uiFoering van afikel 146 van het gemeentedecreet stelt de gemeenteraad een meerjarenplanning vast en dit voor
het einde van hetjaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen én alvorens de gemeenteraad beraadslaagt over het
budget voo¡ het volgende financiële boekjaar. Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota en een financiële
nota en het start in het tweedejaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen (2014) en loopt afop het einde van
hetjaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen (2019). In de strategische nota worden de
beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren gemeentebeleid op elkaar afgestemd en
geihtegreerd weergegeven. In de financiële nota wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt
gehandhaaftl en worden de financiële consequenties van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven.
Het stadsbestuur moet via de staat van het financieel evenwicht het bewijs leveren dat zij financieel in evenwicht kan
blijven. Deze staat van financieel evenwicht wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:
- de raming van het resultaat op kasbasis (toestandsevenwicht)
- de raming van de autofinancieringsmarge (structureel evenwicht)
2014
Restultaat op kasbasis

66.648.28

Autofin¡ncierin gsmarge

71.580,00

201s
461.367.28
-180.084.00

2016
18.953.28

88.921.00

2017

436.466.28
284.304.00

2018
1.560.787.28
65s.081.00

2019
1.813.219.28
786.443.00

Voorstel van beslissing:
Het schepencollege stelt voor om het meerjarenplan2Ùl4-2Dl9 goed te keuren.
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Budget2014

Toelichtende nota:
In uifvoering van artikel 148 van het gemeentedecreet stelt de gemeenteraad op basis van het meerjarenplan het
budget van de gemeente vast on dit vóór het begin van ieder financieel boe$aar. Het budget omvat een beleidsnota
en een financiëls nota. De beleidsnota verwoordt het beleid dat de gemeente gedurende het financiële boekjaar zal
voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen. De beleidsnota omvat tevens een toelichting omtrent de financiële
toestand van de gemeente en verwoordt de aansluiting met de financiële nota. De financiële nota bevat het
exploitatiebudget, het investeringsbudget en het liquiditeitenbudget. Het exploitatiebudget is een financieel plan van
de exploiøtie van de gemeente. Het investeringsbudget is een frnancieel plan van de uitgaven en ontvangsten en van
de kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame
middelen. Het liquiditeitenbudget is een financieel plan van de geldstromen van de gemeente.
Het
van de stad
financieel
2014 wordt
als
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Exploitatiebudset
1.317.894,00 EUR
8.013.710 EtrR
9.331.604 EUR
Investeringsbudget
-388.746.00 EUR
1.685.975 EUR
r.297.229BUR
Andere
t.246.3t4EUR
-1.246.314,00 EUR
O ELIR
-317.1óó,00 EUR
resultaat
Gecumuleerde budeettaire resultaat vorie boekiaar
383.814.28 EUR
Resultaat op kasbasis
66.648.28 EUR

Financieel draasvlak
Netto periodieke leningsuitsaven
Autofinancieringsmarge
Voorstel van beslissinq:
Het college stelt voor om het budget over het financieel boekjaar 2014

1.830.290,00 EUR
1.758.710.00 ErrR
71.580.00 EUR

n

zijn geheel goed te keuren.
4
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Impulssubsidie 2013 aan sportverenigingen voor opleiding jeugdtrainers

Toelichtende nota:
Sinds 2009 ontvangt de gemeente van BLOSO een impulssubsidie. Er wordt maximum 1.500 EUR van dit
subsidiebedrag voorzien voor de opleiding vanjeugdtrainers van erkende sportverenigingen van Zoutleeuw.
Voor 2013 hebben 3 sporlverenigingen een subsidieaanvraag ingediend.
Overeenkomstig het gemeentelijk subsidiereglement "subsidie voor opleiding van jeugdtrainers" hebben volgende
sportverenigingen recht op een impulssubsidie ten bedrage van:

BAZO:

VK Rode Duivels

Zoutleeuw:

170 EUR

300 EUR
Landelijke Rijvereniging St.-Leonardus: 300 EUR
Overeenkomstigart. 12 van het subsidiereglement "subsidie voor opleidingen voor jeugdtrainers" wordt het
restbedrag van730 EUR overgedragen naar het budget van de impulssubsidie voor sporWerenigingen met

jeugdwerking.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om akkoord te gaan met de toekenning van de impulssubsidie voor opleiding van jeugdtrainers
zoals voorgesteld.

13

Impulssubsidie 2013 aan sportverenigingen met jeugdwerking

Toelichtende nota:
Yanaf 2009 ontvangt de gemeente van BLOSO een impulssubsidie. Hierop kunnen de erkende sportverenigingen
van Zoutleeuw met jeugdwerking aanspraak maken overeenkomstig het gemeentelijk subsidiereglement
"Impulssubsidie kwaliteitsvolle begeleiding van leden van de sportvereniging",
ln20l3 werd van dit subsidiebedrag 5.500 EUR voorzien voor sportverenigingen met jeugdwerking. Dit bedrag
wordt vermeerderd met 730 EUR, zijnde het restbedrag van de impulssubsidie voor opleiding van jeugdtrainers.
Het totaal bedrag van de te verdelen impulssubsidie voor sportverenigingen met jeugdwerking bedraagt 6.230 EUR.
De verdeling onder de sportverenigingen met jeugdwerking gebeurt overeenkomstig het subsidiereglement en geeft
volgend resultaat:
VK Sporting
181,46 EUR

Budingen:

VKHalleVV:
VK RD Zoutleeuw:
Volleybalclub Tarco:
LRV

786,31EUR
2.147,23 EUP.

St.-Leonardus:

BAZO:

756,07 EUR

998,01 EUR
1.360,92 EUR

Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om akkoord te gaan met de verdeling van de impulssubsidie voor sportclubs met
jeugdwerking, zoals voorgesteld.

PATRIMONIUM

14 Restauratie historisch stadhuis: akkoord ontwerp, bestek en wijze van gunnen
Toelichtende nota:
In januari 2012 werd de historische nota en voorstudie betreffende restauratiewerken aan het historisch stadhuis
afgerond door studiebureau Roma. Deze studie vormde de basis om te beslissen hoe de restauratie, de
instandhoudings-en herinrichtingswerken zouden aangepakt worden en in welke fases. Op basis van de historische
nota werd een dossier opgemaakt van minimale restauratie waarbij vooffang zal worden gegeven aan de dringendste
herstellingswerken aan de daken, dakkapellen en goten, het buitenschrijnwerk, de natuurstenen gevels en beperkte
vervanging van glas-in-lood-ramen. De werken worden geraamd op 277.897,31 euro (excl. BTW) waarvan
27 3 .99 0,3 I euro gesubsidieerd door een restauratiepremie.
De opdracht zal gegund worden via open aanbesteding.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor het dossier "historisch stadhuis Zoutleeuw - restauratie vqn daken, gevels, buitenschrijnwerk"
houdende het ontwerp, het bestek, de raming en de voorwaarden van gunnen goed te keuren.
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MILIEU. GROENDIENST . LAI\DBOU\ry
15 Verlenging samenwerkingsovereenkomst exclusieve dienstverlening tussen fnterleuven en de stad
Z¿utleeuw
Toelichtende nota:
De huidige overeenkomsten afgesloten met Interleuventnzake milieu, nl. 5.1 basisondersteuning en 5.4
ondersteuning nzake handhaving milieu, eindigen op 3lll2l20I3. Om de continuïteit van ds dienstverlening te
garenderen dienen deze verlengd te worden. Het aßluiten van deze exclusiviteitsovereenkomsten heeft tot gevolg
dat de gemeente zich ertoe verbindt om voor de diensten dewelke indeze overeenkomst worden omschreven,
uitsluitend een beroep te doen op de diensten van Interleuven (ofdeze zelftitte voeren).

Voorstel van beslissing:
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen worden de volgende diensten in exclusiviteit toegekend
aan de dienstve¡lenende vereniging Interleuven met ingang vanDll0ll2014 tot en met 3l/l2l2Ùl9, met dien
verstande dat opdrachten die werden toegekend vóór het verstrijken van voormelde periode, zullen worden
afgewerkt onder het systeem van de exclusieve dienstverlening: 5.1. Basisondersteuning en 5.4. Ondersteuning
inzake handhavin g milieu.

VARIA
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Vragenvanraadsleden

De

De voorzitter

S

B. Herbots
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