STAD ZOUTLEEUW

DAGORDE GEMEENTERAAD
Zoutleeuw, 12 apnl20l4

Mewouw, Mijnheer,

U wordt overeenkomstig artikel 20121 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd voor de vergadering
van de gemeenteraad die zal doorgaanop22 ap-ril2Dl4 om2Du,raadzaal, Vincent Betsstraat 15

te3440 Zoutleeuw.

OPENBARE VERGADERING

SECRETARIAAT
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Verslag vorige vergadering

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

EREDIENSTEN
2
Kerkbestuur O.-L.-Vrouw van Vrede te Hogen: jaarrekening20l3 - advies

Toelichtende nota:
De totale exploitatie-ontvangsten 2013 bedragen4.602,86 EUR en de totale exploitatie-uitgaven 2013 bedragen
19.787,17 ELIR.

Na inbreng van het overschot rekening vorig jaar ten bedrage van I 1.839,58 EUR en van de gemeentelijke
exploitatietoelage ten bedrage van 13.630,56 ELIR (waarvan deel Zoutleeuw 3.967 EUR bedraagt) sluit de rekening
2013 af mot een exploitatieoverschot van 10.285,83 EUR.
Het investeringsoverschot 2013 bedraagt 9.968,26 EUR.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om een gunstig advies uit te brengen over de jaarrekening dienstjaar 20 1 3

3

Kerkbesturen: jaarrekening20l3 - advies
Toelichtende nota:
Het centraal kerkbestuur heeft de jaarrekening 2013 van de 6 kerkbesturen ingediend met name:
Kerkbestuur Sint:Odulphus Booienhoven
De jaarrekening 2013 werd vastgesteld door de kerkraad op 0610312014 met een exploitatieoverschot van28.382,63
EIIR en een investeringsoverschot van 0,00 EUR.
De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt 0,00 EUR. Er werden geen investeringen ingeschreven.
De kastoestand stemt overeen met de jaarrekening en alle stukken zijn bdgevoegd.

Kerkbestuur Sint-Cyriacus Budingen
De jaarrekening 201 3 werd vastgesteld door de kerkraad op 27 10712014 met een exploitatieoverschot van I 6.004,03
EUR en een investeringoverschot van63.336,60 EUR.
Zowel de gemeentelijke exploitatietoelage als de gemeentelijke investeringstoelage bedragen 0,00 ELIR.

De kastoestand stemt overeen met de jaarrekening en alle stukken zijn bijgevoegd.

Kerkbestuur Sint-Laurentius llelen
De jaarrekening 2013 werd vastgesteld door de kerkraad op 2410212014 met een exploitatieoverschot van23.633,29
EUR en een investeringoverschot van 0,00 EUR.
Zowel de gemeentelijke exploitatietoelage als de gemeentelijke investeringstoelage bedragen 0,00 EUR.
De kastoestand stemt overeen met de jaarrekening en alle stukken zijn bijgevoegd.

Kerkbestuur Sint-Leonardus Zoutleeuw
De jaarrekening20l3 werd vastgesteld door de kerk¡aad op 1710212014 met een exploitatieoverschot van 28.178,68
EUR en een investeringoverschot van20.342,13 EUR.

De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt 30.621,55 ELIR. De gemeentelijke investeringstoelage bedraagt
O,OO ELIR.
De kastoestand stemt overeen met de jaarrekening en alle stukken zijn bijgevoegd.

Kerkbestuur Sint-Martinus Dormaal
jaarrekening2}l3 werd vastgesteld door

de kerkraad op24l02l20l4 met een exploitatieoverschot van6.123,3l
EUR en een investeringsoverschot van 1.623,88 EUR.
De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt 8.303,80 EUR. De gemeentelijke investeringstoelage bedraagt
O,OO EUR.
De kastoestand stemt overeen met de jaarrekening en alle stukken zijn bijgevoegd.
De
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Kerkbestuur Sint-Bartholomeus Halle-Booienhoven
jaarrekening2}l3 werd vastgesteld door de kerkraad op 2010212014 met een exploitatieoverschot van 6.525,44

De

EUR en een investeringsoverschot van 13.320,7 7 EUR.
De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt 15.002,48 EUR. De gemeentelijke investeringstoelage bedraagt 0,00
EUR.
De kastoestand stemt overeen met de jaarrekening en alle stukken zijn bijgevoegd.
Voorstel tot beslissing:
Het college stelt voor om een gunstig advies uit te brengen over de jaarrekening dienstjaar 2013 van de 6
kerkbesturen.
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Kerkbestuur O.-L.-Vrouw van Vrede te Hogen: budgetwijziging20l4

Toelichtende nota:
Deze budgetwijziging werd o.m. ingediend om:
- het bedrag terug in te schrijven van de nog niet uitbetaalde gemeentelijke investeringstoelage 2073 van
Kortenaken en Zoutleeuw zijnde 7 .089,66 EUR voor erelonen en ontwerpuitgaven dakwerken kerk, waarvan het
aandeel Zoutleeuw 5.317,25 EUR bedraagt,
- de niet opgebruikte bedragen van20l3 voor renovatie catecheselokaal en dakwerken kerk opnieuw als
investeringsuitgaven in te schrijven.
De gemeentelijke exploitatietoelage ten bedrage van 8.266,29 EUR met hierin een bedrag van | .727 ,87 EUR als
doorgeeflening volledig ten laste van de gemeente Geetbets zodat het aandeel stad Zoutleeuw (3 delen) ongewijzigd
blijft nl. 2.179,47 EUP..
De gemeentelijke toelage in deze budgetwijzing past binnen de grenzen van de toelage die werd opgenomen in het
goedgekeurd e ll4JP 20 I 4-20 19

.

Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor akte te nemen van de budgetwijziging boekjaar 2014.

IGS _ INTERCOMMT]NALES - VERENIGINGEN
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Mededeling van de verslagen yan de raden en overlegstructuren in toepassing van artÍkel 200 $ 3 van
het gemeentedecreet

Beheersorgaan

bibliotheek

Riobra
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Cultuurraad
Kindergemeentcraad
IIWM
Jeugdraad

vergadering
vergadering
: directiecomité
raad van bestuur
: raad van bestuur
directiecomité
: vergadering
: vergadering
: raad van bestuur
: vergadering
:

2011112013
1810212014
1010212014

2l/02/2014
1210212014
2610212014
2610212014

lll03l20l4
2610312014
0210412014

A.V. I.\il.M. 2810512014: bespreking dagorde - vaststellen mandaat gemeentelijke afgevaardigde
6
Toelichtende nota:
De algemene vergadering van IWM zal doorgaan op woensdag 2810512014 om 18.30 uur, Willekensmolenstraat
122 te 3500 Hasselt met volgende agenda:

1.
2.
3.
4.
5.

Samenstellen bureau

Verslag vorige vergadering
Balans en resultatenrekening 2013
Bestemming van het resultaat
Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor

Voorstel van beslissins:
Het schepencollege stãli voor André Stiers of zijn plaatsvervanger (Viki Tweepenninclor) het mandaat te geven de
punten op de dagorde d.d.2810512014 goed te keuren.
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Jaarvergadering Intergas 0610612014: bespreking dagorde - statutenwijziging - vaststellen mandaat
gemeentelijke afgevaardigde
Toelichtende nota:
De jaarvergadering van Intergas zal doorgaan op wijdag 0610612014 om 17.30 uur, Diestsesteenweg 126 te 3210
Lubbeek met volgende agenda:
1. Jaarrekening 2013
- Bespreking van het verslag van de raad van bestuur en van de commissaris
- Goedkeuring van de jaarrekening 2013 (balans, resultatenrekening en toelichting) en bestemming van het
resultaat
2. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

3.
4.

Statutenwijziging
Diverser/rondvraag

Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de statutenwijziging goed te keuren en André Stiers of zijn plaatsvervanger (Viki
Tweepenninclor) het mandaat te geven de punten op de dagorde d.d.0610612014 goed te keuren.
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A.V. PBE 23i05/2014: bespreking dagorde - statuten\ryijziging - vaststellen mandaat gemeentelijke
afgevaardigde - aanduiding distributienetbeheerder in het Vlaams Gewest
Toelichtende nota:
De algemene vergadering van PBE zal doorgaan op vrijdag 2310512014 om 18.30 uur, Diestsesteenweg 126 te 3210
Lubbeek met volgende agenda:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Jaarrekening 2013
- Bespreking van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2Ol3
- Bespreking van het verslag van de commissaris-revisor en verslag van het college van aommissarissen
- Goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat
Kwijting aan de bestuurders, de commissaris-revisor en de leden van het college van çommissarissen

Statutenwijziging
Bekrachtiging van voorsteltot aanwljzing van de PBE als distributienetbeheerder
Statutaire benoemingen (gecoöpteerde bestuurders en commissaris-revisor)
Yaria & rondwaag

Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor ãe statutenwijziging goed te keuren alsook het voorstel tot aanwijzing van de PBE als
distnbutienetbeheerder en Etienne Wouters of zijn plaatsvervanger (Viki Tweepenninckx) het mandaat te geven
deze en de overige punten op de dagorde d.d.2310512014 goed te keuren.

FINANCIELE ZAKEN
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Kennisgeving besluit van de gouverneur d.d. 06i03/2014 houdende defÌnitieve vaststelling van de
dienstjaarrekening 2012

Toelichtende nota:

Bij besluit van de Gouverneur d.d.0610312014 werd de dienstjaarrekening 2012 zondq opmerkingen goedgekeurd.
Voorstel van beslissinË
Het college geeft het besluit ter kennis aan de gemeenteraad.
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Aanpassing art. 3 van het raadsbesluit d.d. 2510212014 betreffende de belasting op de leegstand van
gebou\ryen en woningen
Toelichtende nota:
De toezichthoudende overheid heeft keruris genomen van de beslissing van de gemeenteraad van25l02l20l4 inzake
de belasting op leegstand van gebouwen en woningen voor de aanslagjaren20l4 t/m2019 en adviseert om als
miniumbedrag het geindexeerde bedrag toe te passen zoals voorzien in de regelgeving hieromtrent, en om de
bedragen daarna ook jaarlijks te indexeren aan de ABEX-index.

J

STAD ZOUTLEETIW

DAGORDE GEMEENTERAAD
Voorstel van beslissing:
Het schepencollege stelt voor om dit advies te volgen en artikel 3 van het reglement leegstand in zijn geheel te
v€ryangen door de volgende bepaling:

"M: De belasting bedraagt €1070 voor een leegstaande woning of gebouw.
Indien het gebouw ol de woníng een tweede opeenvolgende termijn van twaalf maanden op de inventaris staal bedraøgt de
belastíng €1250.
Vønøf het derde opeenvolgende termíjn van twøalf møanden bedrøøgt de belasting €l 500.
Deze bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van de ABEX-index en stemmen overeen met de index van november 2009. Ze
worilen juurlìjhs op I junuurí aungepusl uun hel ABEX-inúexcìjþr vun de muunú noveml¡er die aun de aønpøssing

voorøfgøat."

11 Toelage aan goed doel in het kader van de jaarlijkse hondenwandeling
Toelichtende nota:
In het kader van de jaarlijkse hondenwandeling op I 5 augustus wordt er elk jaar een goed doel uitgekozen waaraan I
EUR van het inschrijvingsbedrag per hond wordt toegekend.
Voorstel van beslissins:
Het schepencollege stelt voor om akkoord te gaan de toelage vanaf 2014 vast te stellen op 1,50 EUR per
deelnemende hond en om deze toelage iederjaar toe te kennen aan een door het schepencollege gekozen goed doel.

MOBILITEIT

12 Overeenkomst met IGO-W vzw voor onderhoud schuilhuisjes periode 2014-2016 door Poetslijn
Toelichtende nota:
De stad heeft een projectovereenkomst met IGO-W vzw voor het onderhoud van de schuilhuisjes van De Lijn.
Om de samenwerking betreffende voornoemde dienstverlening verder te zetten moet een nieuwe overeenkomst
moeten worden afgesloten.
Voorstel van beslissine:
Het schepencollege stelt voor om de overeenkomst met IGO-V/ vzw betreffende het onderhoud van de schuilhuisjes
van De Lijn tot en met 3111212016 goed te keuren.

VARIA
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Vragen van raadsleden

BESLOTEN VERGADERING

PERSONEEL
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Kennisgevingevaluatieverslagfinancieelbeheerder

De decretale graden worden ingevolge het gemeentedecreet geëvalueerd door een evaluatiecomité, bestaande uit de
burgemeester, de voorzitter van de gemeenteraad en de leden van het schepencollege. De evaluatie gebeurt op basis
van een voorbereidend rapport opgesteld door externe deskundigen in het personeelsbeleid op basis van:
. een onderzoek over de wijze van functioneren van de functiehouder, waarbij do leden van het
managementteam, de burgemeester en de voorzitter van de gemeenteraad betrokken worden via een
vragenlij st (feedbackdocument)
een evaluatiegesprek tussen de externe deskundigen en de functiehouder
De financieel beheerder kreeg een gunstige evaluatie.

.

15 Kennisgeving evaluatieverslag stadssecretaris
De stadssecretaris werd geëvalueerd na proeftijd met het oog op het overgaan tot de vaste benoeming. De evaluatie
gebeurde door het evaluatiecomité, bestaande uit de burgemeester, de voorzither van de gemeenteraad en de leden
van het schepencollege. De evaluatie gebeurt op basis van een voorbereidend rapport opgesteld door externe
deskundigen in het personeelsbeleid op basis van:
. een onderzoek over de wijze van functionercn van de functiehouder, waarbij de leden van het
managementteam, de burgemeester en de voorzitter van de gemeenteraad betrokken werden via een
.

vragenlij st (feedbackdocument)

een evaluatiegesprek tussen de externe deskundigen en de functiehouder
De stadssecretaris kreeg een gunstige evaluatie.
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16 Vaste benoeming Sandra Blockx als stadssecretaris na proeftijd
Toelichting:
Sandra Blockx werd met ingang van0ll05l20l3 op proefbenoemd in de functie van stadssecretaris. Na de proeftijd
vanl2 maanden dient de gemeenteraad , na een gunstige evaluatie, over te gaan tot definitieve benoeming.
Voorstel van beslissing:
Over te gaan tot geheime stemming met het oog op de definitieve aanstelling van Sandra Bloclo< als stadssecretaris
met ingang v an 0l / 05 I 2014.

De voorzitter

B. Herbots
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