STAD ZOUTLEEUW

DAGORDE GEMEENTERAAD
Zoutleeuw, 18 januari 2014
Mevrouw, 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 28 januari 2014 om 20u, raadzaal, Vincent Betsstraat 15 te 3440 Zoutleeuw.
OPENBARE VERGADERING

SECRETARIAAT
1
Verslag vorige vergadering
Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.

EREDIENSTEN
2
Kerkfabriek Sint-Cyriacus Budingen: MJP 2014-2019
Toelichtende nota:
In zitting van 24/09/2013 heeft de gemeenteraad het MJP 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Cyriacus niet
goedgekeurd ingevolge inschrijven van een hogere gemeentelijke investeringstoelage voor dakwerken kerk m.n.
49.857,15 EUR i.p.v. 48.000 EUR en inschrijven van voornoemde werken in 2015 i.p.v. 2016 zoals op het overleg
van 29/01/2013 en 07/03/2013 CKB en stad Zoutleeuw werd afgesproken.
Omwille van het feit dat de dakwerken kerk vermoedelijk in 2015 kunnen van start gaan werd ook de gemeentelijke
investeringstoelage aan de kerkfabriek Sint-Cyriacus ten bedrage van 48.000 EUR in het MJP 2014-2019 van de
stad Zoutleeuw ingeschreven.
Het centraal kerkbestuur heeft een nieuw MJP 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Cyriacus Budingen
binnengebracht.
De samenvatting meerjarenplan 2014-2019 ziet er als volgt uit:
Exploitatie
toelage
Investerings
toelage

MJP 2014
€ 1.400,17

MJP 2015
€ 5.915,00

MJP 2016
€ 6.305,00

MJP 2017
€ 6.685,00

MJP 2018
€ 7.045,00

MJP 2019
€ 7.310,00

€0

€ 48.000,00

€0

€0

€0

€0

Deze bedragen zijn de volledig gevraagde exploitatie- en investeringstoelage.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om het MJP 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Cyriacus Budingen goed te keuren.

IGS – INTERCOMMUNALES - VERENIGINGEN
3

Mededeling van de verslagen van de raden en overlegstructuren in toepassing van artikel 200 § 3 van
het gemeentedecreet
EcoWerf
: BAV
20/11/2013
Riobra
: Raad van bestuur
25/11/2013
Raad van bestuur
16/12/2013
Directiecomité
02/12/2013
BAV
06/12/2013
Beheerscomité IGS AH : vergadering
27/11/2013
Sportraad
: Vergadering
11/12/2013
I.W.M.
: BAV
18/12/2013
Raad van bestuur
18/12/2013
B.A.V. EcoWerf 26/03/2014: bespreking dagorde – goedkeuring statutenwijziging – vaststellen mandaat
– gemeentelijke afgevaardigde
Toelichtende nota:
De buitengewone algemene vergadering van Interleuven zal doorgaan op woensdag 26/03/2014 om 19 uur in de
vergaderzaal van Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven met volgende agenda:
- Samenstelling van het bureau
- Statutenwijziging: in zitting van de raad van bestuur d.d. 27/11/2013 werd het voorstel tot wijziging aan de
statuten van Interleuven goedgekeurd. Deze statutenwijziging is onder meer noodzakelijk om conform te
zijn met de nieuwe bepalingen van het gewijzigde decreet.
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Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de statutenwijziging goed te keuren en André Stiers of zijn plaatsvervanger (Nico Jordens) het
mandaat te geven de punten op de dagorde d.d. 26/03/2014 goed te keuren.

FINANCIËLE ZAKEN
5
Belasting op afgifte van rijbewijzen
Toelichtende nota:
De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft bij schrijven van 26/11/2013 aan de dienst rijbewijzen van de stad Zoutleeuw
het bedrag van de federale retributie voor het afleveren van een internationaal rijbewijs vanaf 01/02/2014
meegedeeld.
Deze vastgestelde retributie bedraagt 16 EUR per rijbewijs en kan verhoogd worden met een gemeentebelasting.
De gemeenteraad heeft in zitting van 26/03/2013 de belasting op afgifte van rijbewijzen in bankkaartmodel
goedgekeurd, die nu met de internationale rijbewijzen dient te worden uitgebreid.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om akkoord te gaan om met ingang van 01/02/2014 t.e.m. 31/12/2018 de gemeente-belasting
op afgifte van rijbewijzen in bankkaartmodel en internationale rijbewijzen vast te stellen op 5 EUR per rijbewijs.
6
Toelage aan verenigingen voor ZIN-projecten periode januari t.e.m. juni 2014
Toelichtende nota:
De volgende projectaanvragen door verenigingen werden ingediend in het kader van Zoutleeuw inviteert! voor de
periode januari t.e.m. juni 2014:
- Sint-Leonardusscouts (Lama-party op 08/02/2014): 417,91 EUR
- Chiro Jeugddroom (Qui?wie-party op 15/03/2014): 423,91 EUR
- S-Plus Senioren Vooruit (Retro Dansparty met Duo Classic Illustration op 13/04/2014): 240,27 EUR
- RD Zoutleeuw (optreden Will Tura op 10/05/2014): 417,91 EUR
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de projecten goed te keuren en de toelagen toe te kennen.
7

Kennisgeving besluit van de gouverneur d.d. 05/12/2013 houdende definitieve vaststelling van de
jaarrekening 2012 van het OCMW
Het college brengt het besluit van de Gouverneur d.d.05/12/2013 houdende de vaststelling van de jaarrekening 2012
van het OCMW, samen met het verslag van de externe auditcommissie ter kennis van de gemeenteraad.

KERKHOVEN
8
Aanpassing huishoudelijk reglement begraafplaatsen
Toelichtende nota:
In 2006 werd het huishoudelijk reglement van de begraafplaatsen goedgekeurd . In artikel 11van het reglement werd
de concessie “bij leven” uitgesloten, tenzij in een aantal uitzonderingsgevallen.
De overweging van destijds is intussen enigszins achterhaald (gebrek aan plaatsen in volle grond).
De gebruiken inzake begraving zijn de laatste 10j drastisch veranderd zodat er een goede verhouding is tussen het
aantal begravingen in volle grond en asverbrandingen.
Voor alleenstaanden of mensen die niet kunnen rekenen op familieleden is het vaak een geruststelling hun
teraardebestelling te hebben geregeld, zodat wordt voorgesteld het verbod op het verwerven van een concessie bij
leven op te heffen, zowel voor begravingen in volle grond als voor de columbaria als voor het urnenveld.
Voorstel van beslissing:
Het verbod op het bekomen van een concessie bij leven op te heffen en het huishoudelijk reglement in die zin aan te
passen.
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9
Overeenkomst Gopress Krantenarchief met vzw Bibnet
Toelichtende nota:
De Vlaamse Regering streeft ernaar om een “digitale bibliotheek” te realiseren.
De vzw Bibnet heeft tot doel het beleid van de Vlaamse Regering betreffende de digitale bibliotheek te ondersteunen
en uit te voeren.
De voorgelegde overeenkomst Gopress Krantenarchief regelt de wijze en voorwaarden waarop de Vlaamse openbare
bibliotheken gebruik kunnen maken van de krantendatabank Gopress, een digitaal en online beschikbaar archief van
alle Vlaamse kranten, een hele reeks Vlaamse en Waalse tijdschriften en van een aantal persagentschappen.
Het tarief, dat berekend wordt op basis van het meest recente aantal inwoners van de gemeente afgerond op het
onderliggende duizental, bestaat uit een vaste kost voor de toegang (181,50 EUR) en uit een gebruikers-vergoeding
voor de dienst Gopress Krantenarchief (432,08 EUR).
Voorstel van beslissing:
Het schepencollege stelt voor om de overeenkomst Gopress Krantenarchief met bijlage A en B met vzw Bibnet goed
te keuren.
10
Gebruiksovereenkomst “e-boeken in de bib” met vzw Bibnet
Toelichtende nota:
De Vlaamse Regering streeft ernaar om een “digitale bibliotheek” te realiseren.
De vzw Bibnet heeft tot doel het beleid van de Vlaamse Regering betreffende de digitale bibliotheek te ondersteunen
en uit te voeren.
Cultuur en informatie worden in toenemende mate digitaal verspreid en gebruikt, zodoende dient een bibliotheek
haar aanbod noodzakelijkerwijs ook uit te breiden naar nieuwe digitale publicatievormen zoals boeken die in digitale
vorm worden uitgegeven (e-boeken).
De voorgelegde gebruiksovereenkomst “e-boeken in de bib” regelt de wijze en voorwaarden hoe het voor de
Vlaamse openbare bibliotheken mogelijk wordt om vanuit het Vlaams E-boek Platform (VEP) e-boeken (momenteel
300 titels) en de daarop door Bibnet uitgebouwde diensten ter beschikking te stellen aan hun leden.
De kost voor de bibliotheek van Zoutleeuw bedraagt 442 EUR (éénmalige instapkost van 150 EUR en afname van
54 abonnementen van 3 uitleningen). Een deel van deze kost wordt gerecupereerd via de ontlener die 5 EUR per
abonnement voor 3 e-boeken zal moeten betalen.
Voorstel van beslissing:
Het schepencollege stelt voor om de gebruiksovereenkomst “e-boeken in de bib” met bijlage 1 en 2 met vzw Bibnet
goed te keuren.

HUISVESTING
11
Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad, het OCMW en SVK WoonregT VZW
Toelichtende nota:
Zoutleeuw streeft ernaar het aanbod van kwalitatief aanvaardbare en betaalbare woningen voor woonbehoeftigen te
verhogen. Naast het uitbreiden van sociale woongelegenheden en sociale kavels is het belangrijk dat ook het
bestaande privéaanbod aan woningen zo optimaal mogelijk wordt afgestemd op deze doelgroep. Dit alles gekoppeld
aan het verzorgen van woonbegeleiding en een laagdrempelige dienstverlening. Het SVK Tienen bood reeds in het
verleden een mooi antwoord op deze noden. De huidige samenwerkingsovereenkomst loopt af en werd positief
geëvalueerd. Er werd een nieuw ontwerp van samenwerkingsovereenkomst besproken met Woonreg T. De
modaliteiten van samenwerking blijven dezelfde. Ook de omvang van de financiële inbreng blijft nagenoeg dezelfde,
enkel wel de wijze van inbreng verandert.
Er wordt nu een patrimoniumvergoeding overeengekomen van 6.000 euro, waarvan stad en OCMW elk de helft
bijdragen.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met VZW WoonregT goed te keuren.
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Vragen van raadsleden

De stadssecretaris

De voorzitter

S. Blockx

B. Herbots
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