STAD ZOUTLEEUW

DAGORDE GEMEENTERAAD
Zoutleeuw, 15 maart 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 25 maart 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.

INTERNE ZAKEN
2

Samenwerkingsovereenkomst inzake terbeschikkingstelling bemiddelaar gemeentelijke administratieve
sancties – verlenging
Toelichtende nota:
Met de invoering van het reglement op de GAS-boetes werd de stad ook verplicht een bemiddelingsprocedure in te
voeren voor minderjarigen.
De federale regering stelt een voltijds bemiddelaar ter beschikking voor het arrondissement Leuven in het kader van
een integrale aanpak van jeugdcriminaliteit. Deze bemiddelaar werd in de praktijk aangeworven door de stad
Leuven. De gemeenten van het arrondissement hebben met Leuven een samenwerkingsovereenkomst afgesloten die
de praktische modaliteiten van de terbeschikkingstelling tussen de deelnemende gemeenten regelt. Er worden door
de stad Leuven geen kosten aangerekend aan de deelnemende gemeenten.
De overeenkomst dient verlengd te worden en zal vanaf nu jaarlijks worden voorgelegd zolang de subsidieovereenkomst tussen de federale overheid en de stad Leuven blijft bestaan.
Voorstel van beslissing:
De samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de bemiddelingprocedure inzake GAS-boetes en minderjarigen
goed te keuren.

PERSONEEL
3
Aanpassingen rechtspositieregeling
Toelichtende nota:
Het algemene kader voor de vaststelling van de rechtspositieregeling voor het personeel van de stad was (is) het
‘Besluit van de Vlaamse Regering houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de
rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele
bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn’.
Ingevolge een wijziging van het genoemde besluit bij BVR 23/11/2012 zijn er een aantal verplichte bepalingen te
integreren in de lokale rechtspositieregeling (RPR).
Daarnaast zijn er ook een aantal federale wetten gewijzigd die een invloed hebben op de RPR.
Een overzicht van de gewijzigde bepalingen ligt ter inzage op het gemeentesecretariaat of is op eenvoudig verzoek (
secretaris@zoutleeuw.be )te bekomen.
Voorstel van beslissing:
De voorgestelde wijzigingen goed te keuren.

IGS – INTERCOMMUNALES - VERENIGINGEN
4

Mededeling van de verslagen van de raden en overlegstructuren in toepassing van artikel 200 § 3 van
het gemeentedecreet
Riobra
: directiecomité
13/01/2014
Raad van bestuur
24/01/2014
Seniorenraad
: vergadering
23/01/2014
Beheerscomité IGS AH
: vergadering
26/01/2014
IWM
: raad van bestuur
26/02/2014
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5
SVK WoonregT vzw: plaatsvervanger gemeentelijke afgevaardigde
Toelichtende nota:
Het is aangewezen een plaatsvervanger aan te stellen voor de vergadering van SVK WoonregT voor de gevallen dat
de effectieve kandidaat, afgevaardigd bij gemeenteraadsbeslissing van 28/01/2013, de vergadering niet zou kunnen
bijwonen.
Voorstel van beslissing:
Na geheime stemming de heer Roger Mertens aan te duiden als plaatsvervanger.

FINANCIËLE ZAKEN
6
Retributie op de verkoop van gedenkstenen voor de urnenvelden van de gemeentelijke begraafplaatsen
Toelichtende nota:
De voorraad van de gedenksteen in gepolijst beton is uitgeput en uit een prijsvraag is gebleken dat het prijsverschil
met de gedenksteen in graniet heel klein geworden is. Bovendien is de vraag naar deze steen heel uitzonderlijk. Het
is dan ook niet meer aangewezen dat de stad deze steen nog aanbiedt.
Derhalve dient het retributiereglement op de verkoop van gedenkstenen voor de urnenvelden op de gemeentelijke
begraafplaatsen, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 24/04/2008, aangepast te worden. Ook omdat de
kostprijs van aankoop door de stad van de granieten gedenkstenen is gestegen.
Er wordt voorgesteld de retributie op de verkoop van gedenkstenen voor begravingen op de urnenvelden op de
gemeentelijke begraafplaatsen vast te stellen op 680 EUR per gedenksteen in graniet - kleur “Paradiso” (zijnde 530
EUR voor de gedenksteen en 150 EUR voor het graveerwerk).
Voorstel van beslissing:
Het schepencollege stelt voor om het nieuwe voorgestelde retributiereglement op de verkoop van granieten
gedenkstenen goed te keuren.
7
Retributiereglement inzake de plaatselijke openbare bibliotheek
Toelichtende nota:
De gemeenteraad heeft in zitting van 20/12/2011 het retributiereglement inzake de plaatselijke openbare bibliotheek
goedgekeurd.
Door het goedkeuren van de gebruikersovereenkomst “e-boeken in de Bib” met de vzw Bibnet door de
gemeenteraad in zitting van 28/01/2014 moet hiervoor ook het tarief voor de uitleen worden vastgesteld.
Op vraag van verschillende gemeenten, aangesloten bij het PBS, werd ook overeengekomen de tarieven van het
eenheidsreglement van het PBS te actualiseren.
Om die redenen wordt voorgesteld het voornoemde retributiereglement met ingang van 01/04/2014 aan te passen als
volgt:
 Lidmaatschap vanaf 18 jaar: 5,00 euro/jaar
 Nieuwe lidkaart bij diefstal of verlies: 3,00 euro/kaart
 Reservatie: 0,80 euro/reservatie
 Aanvraag interbibliothecair leenverkeer: 2,00 euro/aanvraag
 Ontlenen van e-boeken: 5,00 euro per 3 ontleningen
 Vergoeding bij overschrijden uitleentermijn:
 Vergoeding per uitleenmateriaal: 0,10 euro/dag
 Gewone aanmaningsbrief: kost postzegel
 Aangetekende aanmaningsbrief: kost aangetekende zending
 Audiovisueel materiaal (o. m. CD, DVD, …):
 fictie: 0,50 euro/doosje
 non-fictie: gratis
 Fotokopie / afdruk zwartwit A4: 0,10 euro/stuk
 Fotokopie in kleur: 0,50 euro/stuk
 Beschadiging doosje (o.m. CD, DVD, ….): 0,50 euro/ stuk
 Waarborg: 10 euro (enkel voor wie geen bewijs van domicilie in België heeft, betaalt een waarborg bij het
ontlenen van materialen. Na inlevering van de geleende materialen en na vereffening van mogelijke boetes
wordt de waarborg terugbetaald).
2

STAD ZOUTLEEUW

DAGORDE GEMEENTERAAD

Voorstel van beslissing:
Het schepencollege stelt voor om het nieuwe retributiereglement inzake de POB goed te keuren.
8
OCMW: meerjarenplanning 2014-2019 en budget 2014
Toelichtende nota:
Bij beslissing van de OCMW-raad van 27/02/2014 werd het meerjarenplan en het budget 2014 van het OCMW
goedgekeurd.
Het MJP en budget werd gunstig geadviseerd door het schepencollege op 23/01/2014. De gemeenteraadsleden
hebben via toezending van de notulen van het schepencollege uitvoerig kennis kunnen nemen van het advies.
Conform van wat er besloten werd door het schepencollege op 23/01/2014 zal het stadsbestuur de nodige stappen
zetten voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 van de stad en zal het OCMW
(voorzitter en MAT) uitgenodigd worden het overleg op te starten met betrekking tot het bepalen van de bestemming
van de opgebouwde reserves aan de hand van de resultaten die gebleken zijn uit het in onderling overleg aangestelde
consultingbureau.
Voorstel van beslissing:
Het voorgelegde meerjarenplan 2014-2019 goed te keuren en kennis te nemen van het budget 2014 van het OCMW.

PATRIMONIUM
9
Goedkeuring ontwerp verkoopbelofte (grondaandelen) Residentie “Aen den Hoorn”
Toelichtende nota:
Op 25/10/2011 keurde de gemeenteraad de PPS-overeenkomst goed met de tijdelijke handelsvereniging Aen den
Hoorn. In deze overeenkomst werden de modaliteiten vastgelegd waaronder de grondaandelen door de stad zouden
verkocht worden aan de kandidaat-kopers van de appartementen/handelsruimten.
Er werd een ontwerp van verkoopbelofte (compromis) opgesteld evenals de lijst van de grondaandelen per
appartement/handelsruimte. De afgesloten verkoopbeloften worden vervolgens bekrachtigd via authentieke akte te
verlijden door de notaris. De burgemeester en secretaris worden gemachtigd de verkoopbeloften en authentieke
akten te ondertekenen namens het stadsbestuur.
Voorstel van beslissing:
Het ontwerp van verkoopbelofte en de lijst met de grondaandelen per appartement/handelsruimte goed te keuren en
de burgemeester en secretaris te machtigen de overeenkomsten en authentieke akten te ondertekenen.

RUIMTELIJKE ORDENING
10
Kennisname goedkeuring samenstelling GECORO door de provincie mits aanpassing
Toelichtende nota:
Tijdens de gemeenteraad van 24/09/2013 werd de samenstelling van de GECORO vastgesteld. De samenstelling
diende ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de provincie. Die goedkeuring gebeurde op 06/02/2014. De
provincie deelt mee dat eer geen plaatsvervanger dient te worden aangeduid voor de voorzitter en vraagt dan ook dit
lid te schrappen uit de samenstelling.
Voorstel van beslissing:
De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring en voert de voorgestelde schrapping door.

MOBILITEIT
11

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het wegverkeer: plaatsen van wegversmallingen met
voorrangsregeling al dan niet met een rijbaankussen in de Runkelenstraat, de Leenhaagstraat, de
Linterseweg en de Steenweg.
Toelichtende nota:
Na onderzoek van een aantal klachten inzake overdreven snelheid wordt voorgesteld op de Leenhaagstraat, de
Steenweg, de Runkelenstraat en de Linterseweg (2 stuks) wegversmallingen te plaatsen die het verkeer moeten
afremmen.
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De wegversmallingen hebben een lengte van 3 meter, een breedte van 1 meter en een doorgang van 3,5 meter. Deze
wegversmallingen zullen ter kennis gebracht worden aan de weggebruikers door het plaatsen van volgende
signalisatie:
aan beide kanten van de wegversmallingen worden de borden A7a (rijbaanversmalling midden) geplaatst op 50
meter van de wegversmallingen. Het verkeer richting Zoutleeuw dient voorrang te verlenen aan het verkeer uit
tegenovergestelde richting. De voorrangsregeling zal aan de weggebruikers kenbaar gemaakt worden met de
borden B19 (voorrang verlenen aan bestuurders uit tegenovergestelde richting) en B21 (voorrang ten opzichte van
bestuurders uit tegenovergestelde richting). Beide borden worden op 10 meter van de wegversmallingen
aangebracht.
Op de wegversmallingen zelf worden de borden D1(door de pijl aangeduide richting te volgen) geplaatst.
In de Runkelenstraat en de Linterseweg (2 stuks) zullen rijbaankussens geplaatst worden in de wegversmalling om de
snelheid te remmen.
Deze rijbaankussens zullen ter kennis gebracht worden aan de weggebruikers door het plaatsen van volgende
signalisatie:
aan beide kanten van de rijbaankussens worden de borden F87 (verhoogde inrichting) geplaatst op gelijke hoogte
van de wegversmallingen. Aan beide kanten van de rijbaankussens worden de borden A14 (verhoogde inrichting)
geplaatst op 150 m voor de wegversmallingen.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor het plaatsen van wegversmallingen met voorrangsregeling al dan niet met een rijbaankussen in
de Runkelenstraat, de Leenhaagstraat, de Linterseweg en de Steenweg goed te keuren.

KERKHOVEN
12

Huishoudelijk reglement begraafplaatsen: verbetering materiële fout betreffende datum op te heffen
reglement
Toelichtende nota:
De beslissing van de gemeenteraad van 28/01/2014 betreffende het huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen
verwijst verkeerdelijk naar het reglement van 23/12/2004 in plaats van het reglement van 23/02/2006.
Voorstel van beslissing:
De materiële vergissing betreffende de datum van het op te heffen reglement recht te zetten.

VRIJETIJDSBESTEDING
13
Aanpassing gebruikersreglement openbare bibliotheek Zoutleeuw
Toelichtende nota:
Als de tarieven voor bepaalde uitleningen worden goedgekeurd in het retributiereglement dienen deze wijzigingen
ook te worden opgenomen in het gebruikersreglement.
Daarnaast wordt het tarief IBL (interbibliothecair leenverkeer) uit het gemeenschappelijke reglement gehaald.
Iedere gemeente bepaalt zelf het IBL tarief. (2 euro, zie punt 7).
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de wijzigingen aan het gebruikersreglement openbare bibliotheek Zoutleeuw goed te keuren
met ingang van 01/04/2014.

WELZIJN
14
Samenwerkingsovereenkomst STORZO: huis van het kind
Toelichtende nota:
Gemeenten worden decretaal verplicht tot de oprichting van een “Huis van het Kind” dat de volgende functies
omvat:
- een regionaal loket kinderopvang
- het organiseren van opvoedingsondersteuning
- een ontmoetingsplaats bieden voor al wie betrokken is bij de kinderopvang
- het uitbaten van een consultatiebureau volgens de normen van K&G
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In de praktijk vult De VZW Storzo al heel wat van deze functies in.
Tot op heden stonden daar geen bijdragen van de bediende gemeenten tegenover.
Het is aangewezen dat de VZW Storzo verder zou kunnen functioneren als regionaal “Huis van het Kind”.
Het professionaliseren van de werking conform de decretale verplichtingen vergt wel bijkomende middelen.
De voorgestelde financiering van het initiatief door de deelnemende gemeenten Linter, Geetbets, Kortenaken,
Landen is een kostenverdeling op basis van het inwonersaantal.
Voor de stad Zoutleeuw betekent dit 9000 euro.
Voorstel van beslissing:
De voorgestelde samenwerkingsovereenkomst met de VZW Storzo inzake de oprichting van het “Huis van het Kind”
goed te keuren.

15
Samenwerkingsvoorstel STORZO werkgelegenheid Zuid-Oost Hageland
Toelichtende nota:
De VZW Storzo biedt het stadsbestuur aan een rol op te nemen met het oog op de afstemming van
tewerkstellingsmaatregelen op de lokale arbeidsmarkt. Dit impliceert ook dat zij de rol zullen opnemen van lokaal
aanspreekpunt naar andere overheden toe.
De financiering van deze dienstverlening blijft ten laste van de VZW Storzo zonder extra inbreng van de
deelnemende gemeenten
Voorstel van beslissing:
De samenwerkingsovereenkomst met de VZW Storzo inzake lokale tewerkstelling en werkgelegenheid Zuid-Oost
Hageland goed te keuren.

ONDERWIJS
16
Wervings-en selectieprocedure directeur gemeentelijke kleuterschool – algemeen kader
Toelichtende nota:
Mevrouw Greta Swinnen, directeur van de gemeentelijke kleuterschool, heeft aangekondigd met pensioen te zullen
gaan vanaf 01/09/2014.
De procedure voor de aanstelling van een nieuwe directeur dient derhalve te worden opgestart.
De onderwijsregelgeving legt zeer weinig voorwaarden op voor de aanstelling van een nieuwe directeur.
Het gemeentebestuur dient dus zelf de procedure uit te werken rekening houdende met de bepalingen uit de
onderwijsregelgeving. De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel is niet van toepassing op het
gesubsidieerd onderwijzend personeel, maar in het voorstel werd wel naar analogie gewerkt van de RPR om zoveel
mogelijk gelijkvormigheid te bereiken.
Daarnaast heeft het stadsbestuur zich laten inspireren door de richtlijnen van OVSG dienaangaande.
Het algemeen kader inzake de aanwervingsvoorwaarden wordt vastgesteld door de gemeenteraad.
De vacantverklaring en de verdere invulling van de selectieprocedure gebeurt door het schepencollege.
De voorwaarden liggen ter inzage op het gemeentesecretariaat of kunnen op eenvoudig verzoek
(secretaris@zoutleeuw.be) worden bekomen.
Voorstel van beslissing:
Het algemeen kader houdende de aanwervings-en selectievoorwaarden voor het ambt van directeur van de
gemeentelijke kleuterschool goed te keuren.
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17
Profiel van de directeur van de gemeentelijke kleuterschool
Toelichtende nota:
De regelgeving verplicht niet om een profiel directeur basisonderwijs op te stellen.
Het is evenwel aangewezen om op basis van de algemene functiebeschrijving van het ambt van directeur een
schooleigen profiel te maken dat kan dienen voor de selectie kan kandidaten. Vooral in het geval van de Kleine
Picasso, gelet op hun specifiek pedagogische aanpak en omwille van het feit dat het alleen een kleuterschool betreft.
Het profiel dat voorligt kwam tot stand aan de hand van voorbeelden van andere gemeenten, de richtlijnen van
OVSG en de eigen inbreng van de huidige directeur. Het profiel ligt ter inzage op het gemeentesecretariaat of is op
eenvoudig verzoek (secretaris@zoutleeuw.be) te bekomen.
Voorstel van beslissing:
Het voorgestelde profiel van directeur voor de gemeentelijke kleuterschool goed te keuren.

18

Verlenging van de huidige scholengemeenschap (Haspengouwse Scholengemeenschap) voor de periode
van 2014-2020 in de vorm van een interlokale vereniging
Toelichtende nota:
Een schoolbestuur kan in het kader van de organisatie van haar basisonderwijs een scholengemeenschap vormen met
andere schoolbesturen.
Deze scholengemeenschap moet zowel kleuter- als lager onderwijs bevatten, op de eerste schooldag van februari
minstens 900 gewogen leerlingen tellen en zich hoogstens over 3 aangrenzende onderwijszones uitstrekken.
De huidige scholengemeenschap, de Haspengouwse scholengemeenschap, werd onder de vorm van een interlokale
vereniging werd opgericht in 2003.
De huidige overeenkomst loopt af op 31 augustus 2014.
Aangezien er geen fundamentele bijsturing van de scholengemeenschappen heeft plaatsgevonden is het aangewezen
de huidige samenwerking te verlengen voor duur zoals voorzien in de regelgeving (zes schooljaren, van 1 september
2014 tot 31 augustus 2020).
Voorstel van beslissing:
De samenwerkingsovereenkomst “Haspengouwse scholengemeenschap” onder de vorm van een interlokale
vereniging verder te zetten van 01/09/2014 tot 31/08/2020.

VARIA
19

Vragen van raadsleden

De stadssecretaris

De voorzitter

S. Blockx

B. Herbots
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