STAD ZOUTLEEUW

DAGORDE GEMEENTERAAD
Zoutleeuw, 16 mei2014
Mevrouw, Mijnheer,

U wordt overeenkomstig artikel 20121 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd voor de vergadering
van de gemeenteraad die zal doorgaan op maandag 26 mei 2014 om 20 u, 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.
BESTUT]RSZAKEN

2

Commissie Intergemeentelijke Samenwerking
Toelichtende nota:
Het is een decretale verplichting een commissie op te richten die waakt over de afstemming van het gemeentelijke
beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
Er wordt voorgesteld het aantal leden vast te stellen op 9 leden (8 stemgerechtigden en I met raadgevende stem).
De mandaten worden evenredig verdeeld over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld. De fracties
wijzen de mandaten toe die hun krachtens deze evenredige verdeling toekomen door middel van een voordracht
gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad.
De evenredige verdeling van de mandaten geeft het volgende resultaat;

-CD&Y:4
-Open VLD: 2
-sp.a: 2
De N-VA heeft ingevolge het aantal leden van de fractie binnen de gemeenteraad geen recht op een mandaat met
stemrecht, maar kan krachtens de bepalingen van het gemeentedecreet een lid afuaardigen met raadgevende stem.
De commissie is onbezoldigd.
De fracties krijgen na de goedkeuring van de oprichting de voordrachtformulieren zodat de commissie kan worden
samengesteld in een volgende gemeenteraad.

Voorstel van beslissing:

Akkoord te gaarLmet de oprichting van de commissie Intergemeentelijke Samenwerking.
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Aanduiding José Helaers als lid van het beheersorgaan van de bib ter vervanging van Willy

Minschart
Toelichtende nota:
De sp.a-fractie heeft de heer José Helaers voorgedragen als kandidaat lid en voorzitter van het beheersorgaan ter
vervanging van Willy Minschart.
Voorstel van beslissing:
Over te gaan tot de geheime stemming om José Helaers aan te duiden als lid en voorzitter van het beheersorgaan.
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Voorstel aan de Vlaamse Regering om de titel van ere-burgemeester van de stad Zoutleeuw
(postuum) toe te kennen aan gelvezen burgemeester Edgard Peetermans

Toelichtende nota:
De gemeenteraad kan via de provinciegouverneur het verzoek voorleggen aan de Vlaamse Regering om wijlen
Edgard Peetermans þostuum) de titel van ere-burgemeester te verlenen.
Wijlen Edgard Peetermans voldeed aan de toekenningsvoorwaarden. Hij was burgemeester van Zoutleeuw van
januari 1977 tot en met december 1988.

Voorstel van beslissing:
Over te gaan tot geheime stemming om alzo de vraag te kurmen voorleggen aan de Vlaamse Regering om het ereburgemeesterschap toe te kennen aan wijlen Edgard Peetermans.
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Voorstel aan de Vlaamse Regering om de titel van ere-burgemeester van de stad Zoutleeuw toe te
kennen aan gerryezen burgemeester René Swinnen
Toelichtende nota:
De gemeenteraad kan via de provinciegouverneur het verzoek voorleggen aan de Vlaamse Regering om gewezen
burgemeester René Swinnen de titel van ere-burgemeester te verlenen.
René Swinnen voldoet aan de toekenningsvoorwaarden. Hij was burgemeester van Zoutleeuw van januari 1989 tot
en met oktober 2000.

Voorstel van beslissing:
Over te gaan tot geheime stemming om alzo de vraag te kunnen voorleggen aan de Vlaamse Regering om het ereburgemeesterschap toe te kennen aaî gewezenburgemeester René Swinnen
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Voorstel aan de Vlaamse Regering om de titel van ere-burgemeester van de stad Zoutleeuw toe te
kennen aan gewezen burgemeester Rik Dehairs
Toelichtende nota:
De gemeenteraad kan via de provinciegouverneur het verzoek voorleggen aan de Vlaamse Regering om gewezen
burgemeester Rik Dehai¡s de titel van ere-burgemeester te verlenen.
Rik Dehairs voldoet aan de toekenningsvoorwaarden. Hij was burgemeester van januari20}l tot en met december
2003 envanjanuari 2007 tot en met december 2009.
Voorstel van beslissing:
Over te gaan tot geheime stemming om alzo de vraag te kunnen voorleggen aan de Vlaamse Regering om het ereburgemeesterschap toe te kennen aan de heer Rik Dehairs.

INTERNE ZAKEN
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Wijziging openingsuren gemeentehuis

Toelichtende nota:

In 2010 werden de openingsuren van de stadsadministratie Vincent Betsstraat l5 vastgesteld zoals die momenteel
van toepassing zijn.
Vanuit het oogpunt van het optimaliseren van de dienstverlening is het aangewezen open te zijn voor het publiek op
woensdagnamiddag in plaats van dinsdagnamiddag.
Tevens wordt ervaren dat op donderdagavond na l9u weinig tot geen bezoekers worden ontvangen, dat integendeel
de bezoekers wel aanschuiven vanafhet openingsuur om l7u.
Vandaar dat wordt voorgesteld van op donderdagnamiddag te openen om l6u ipv l7u.
Voor de mensen die tijdens de week niet op het gemeentehuis geraken blijft ook de mogelijkheid behouden op
zaterdagvoormidda g te komen.
De nieuwe openingsuren werden onderhandeld met de vakorganisaties en er werd een protocol van akkoord
afgesloten.

Voorstel van beslissing:
De nieuwe openingsuren goed te keuren als volgt:
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Aanpassingen arbeidsreglement
Toelichtende nota:
Het arbeidsreglement dient te worden aangepast in functie van de gewijzigde openingsuren en tevens worden een
aantal uurroosters geformaliseerd in functie van de werking in de praktijk.
De wijzigingen aan het arbeidsreglement werden onderhandeld met de vakorganisaties. Er werd een protocol van
akkoord gesloten.
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Voorstel van beslissins:
De wijzigingen aan het arbeidsreglement goed te keuren.

IGS
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INTERCOMMTJNALES . VERENIGINGEN
Mededeling van de verslagen van de raden en overlegstructuren in toepassing van artikel 200 $ 3 van
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Jaarvergadering Riobra 20106120142 bespreking dagorde - statutenwij ziging - vaststellen mandaat
gemeentelijke afgevaardigde
Toelichtende nota:
De jaarvergadering van Riobra zal doorgaan op vrijdag 2010612014 om l8 uur in de PBE-zaal, Diestsesteenweg 126
te 3210 Lubbeek met volgende punten op de agenda:
1. Statutenwijziging

2.

3.
4.

Jaarrekening 2013
- Bespreking van het verslag van de raad van bestuur en van de commissaris-revisor
- Goedkeuring van de jaarrekening2013 (balans, resultatenrekening en toelichting) en bestemming van
het resultaat
Kwijting aan bestuurders en de commissaris

Diversen/Rondvraag

Voorstel van beslissine:
Het college stelt voor Nico Jordens of zijn plaatsvervanger (Viki Tweepenninclo<) het mandaat te geven de punten
op de dagorde d.d.2010612014 goed te keuren.

11 A.V. IGO 20106120142 bespreking dagorde - vaststellen mandaat gemeentelijke afgevaardigde.
Toelichtende nota:
De algemene vergadering van IGO zal doorgaan op wijdag 2010612014 om 17u30 in de vergaderzaalvan IGO, De
Vunt 17 te3220 Holsbeekmetvolgende agenda:

l.
2.
3.
4.

Goedkeuring verslag vergadering 2011212013
Goedkeuring jaarverslag 2013
Goedkeuring jaanekening 2013

Varia

Voorstel van beslissins:
Het college stelt voor Annick Vanaecken of haar plaatsvervanger (Annita Reniers) het mandaat te geven de punten
op de dagorde d.d.20106/2014 goed te keuren.

l2
A.V. Interleuven2510612014: bespreking dagorde - vaststellen mandaat gemeentelijke afgevaardigde
Toelichtende nota:
De algemene vergadering van Interleuven zal plaatsvinden op woensdag 2510612014 om 19 uur in de vergaderzaal
van Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven met de volgende agenda:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Samenstelling van het bureau

Goedkeuring verslag algemene vergadering d.d. 2610312014
Goedkeuring ontwerp'beleidsnota 2014-2019'
Verslag over de activiteiten 2013
Jaarrekening per 3Ill2l20l3 - verslag van de Commissaris-Revisor
Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten
Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor
Provinciale bijdrage voor werkingskosten 2014 cfr. art. l4.l van de statuten
Diversen
J
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Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor Arurita Reniers of haar plaatsvervanger (Boudewijn Herbots) het mandaat te geven de punten
op de dagorde d.d.2510612014 goed te keuren.

13 A.V. EcoWerf 1810612014: bespreking dagorde - vaststellen mandaat gemeentelijke afgevaardigde
Toelichtende nota:
De algemene vergadering van EcoWerf zal plaatsvinden op woensdag 1810612074 om 19u30 in de kantoren van
EcoWerf, Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven (Wilsele) met de volgende agenda:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Samenstelling van het bureau
Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d. 2lllll20l3
Jaarverslag 2013
o Verslag van de activiteiten
¡ Jaarrekening per 3111212013 - verslag van de commissarisrevisor
o Balans, resultaten, winstverdeling enwaarderingsregels
Verwerking van de resultaten

Dechargebestuurders
Opvraging provinciale bijdrage werkingskosten20T4
Diversen

-

cfr. artikel

l5.l

van de statuten

Voorstel van beslissine:
Het college stelt voor Àndré Sti"r. of zijn plaatsvervanger (Nico Jordens) het mandaat te geven de punten op de
dagorde d.d. 1810612014 goed te keuren.
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A.Y. IGS Hofheide 1710612014: bespreking dagorde
afgevaardigde

-

vaststellen mandaat gemeentelijke

Toelichtende nota:
De gewone algemene vergadering van IGS "Hoflreide" zal doorgaan op dinsdag 1710612014 om 20 uur in het
crematorium Hoftreide, Jennekensstraat 5 te 3221 Holsbeek met de volgende agenda:
l. Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergaderìng vanlS/12/2013
2. Vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag 201 3
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris

4.
5.
6.

Afiverking van het gebouw en de omgevingsaanleg
Werking van het crematorium

Varia

Voorstel van beslissins:
Het college stelt voor Vfü T*""p"nninc1o( of haar plaatsvervanger (Etienne Wouters) het mandaat te geven de
punten op de dagorde d.d.1710612014 goed te keuren.

MILIEU - GROENDTENST - LANDBOTIW
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Ondertekening Burgemeestersconvenant / Convenant of Mayors

Toelichtende nota:

Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant verbindt de gemeente zich ertoe volgende engagementen na
te komen:
o verder te gaan dan de EU-doelstellingen door de CO2-uitstoot op ons grondgebied Tegen2020 met ten
minste 20%o terug te dringen;
o een emissieberekening (CO2-nulmeting) uit te voeren die als uitgangspunt voor de uitvoering van het
actieplan moet dienen;
o het actieplan binnen een jaar na de formele ondertekening van het Burgemeestersconvenant in te dienen;
o de nodige middelen in te zetten om de vereiste acties te kunnen ondernemen;
o het maatschappelijk middenveld op het grondgebied actief te betrekken bij het opstellen van het

o

klimaatactieplan;
na de indiening van het actieplan minstens om de tweejaar een voortgangsrapport in te dienen voor
evaluatie-, toezicht- en controledoeleinden;
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Het convenant ligt ter inzage op het gemeentesecretariaat of is op eenvoudig verzoek op secretaris@zoutleeuw.be te
bekomen.

Voorstel van beslissins:
Het Burgemeestersconvenant (Covenant of Mayors) te onderschrijven.

OPENBARE WERI(EN
16 Goedkeuring raming en bestek, wijze en voorryaarden van gunnen buitengewoon
onderhoudiherstelling aan wegen 2014.
Toelichtende nota:
Het dossier omvat het buitengewoon onderhoud en de herstelling van volgende wegen:
- StationsstraadZoutleeuwsesteenweg
- Rijkswachtstraat
voor een geraamd bedrag van 199.128,49C incl. BTW.
De werken zullen gegund worden na openbare aanbesteding.

Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de raming en het bestek, inclusief de wijze en voorwaarden van gunnen betreffende het
buitengewoon onderhoud/herstelling aan wegen 2014 goed te keuren.
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Goedkeuring raming en bestek, wijze en voorwaarden van gunnen raamcontract kleine
onderhoudswerken dienstj aar 2014-2015-2016.

Toelichtende nota:
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het bestek en de raming voor het raamcontract kleine onderhoudswerken
dienstjaren 2014, 2015 en 2016 goed te keuren. Het bestek omvat de aanneming van werken die verband houden met
het uitvoeren van kleine, dringende herstellingswerken aan verschillende wegen, voetpaden, fietspaden enz. Na het
pensioen van 2 mensen op de technische uitvoeringsdienst die vooral met deze kleine herstellingen bezig waren,
heeft het stadsbestuur beslist dat dergelijke werken beter of afroep door een gespecialiseerd aarmemer kunnen
uitgevoerd worden.
Voor 2014 zullen voor +/- 30.000 euro werken uitgevoerd kunnen worden. Voor de daarna volgende jaren is een
bedrag van 60.000 euro voorzien.
De mogelijkheid is voorzien om dit raamcontract te verlengen voor de dienstjaren 2077,2018 en 2019.
De werken zullen gegund worden na openbare aanbesteding.

Voorstel van beslissins:
Het college stelt voor de raming en het bestek, inclusief de wijze en voorwaarden van gunnen betreffende het
raamcontract kleine onderhoudswerken dienstjaar 2014-2015-2016 goed te keuren.

VRIJETIJDSBESTEDING
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Samenwerkingsoyereenkomst sportregiowerking 2014-2019
Toelichtende nota:
De samenwerkingovereenkomst sportregiowerking dient hernieuwd te worden voor de periode 2014-2019.
Van de gemeente wordt een jaarlijkse inbreng verwacht van:
- min. 0,075 euro per inwoner voor sportpromotie (: werkingskosten). Deze bijdrage kan jaarlijks aangepast
worden mits er een unanieme beslissing is van de toegetreden gemeenten.
- 0,150 euro per inwoner voor het dragen van de kosten voor bovenlokale initiatieven in het kader van de
beleidsprioriteiten van het decreet Lokaal Sportbeleid (: beleidsprioriteit 4). [n samenwerking met de
Sportregio en met woon- en begeleidingscentra voor gehandicapten wordt een sportaanbod uitgewerkt voor
deze kansengroep. In een afsprakerurota werd bepaald dat gemeenten met minder dan 10.000 inwoners de
voornoemde j aarlijkse bijdrage betalen.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor ãe samenwerkingsovereenkomst spofregiowerking te hernieuwen voor de periode van20l4-

20t9.
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Wijzigingreglementcultuurprojecten

Toelichtende nota:

Het stadsbestuur wenst het reglement Cultuurprojecten aan te passen in die zin dat bij DlP-projecten slechts 2 i.p.v.
22 vrljkaarten (waarvan er 20 verdeeld worden onder verenigingen die lid zijn van een erkende adviesraad) moeten
ter beschikking gesteld worden, o.m. omwille van de volgende redenen:
¡ In de huidige regeling mogen inkomkaarten voor een evenement max. €9 kosten om financieel
voordeel te halen uit het aanvragen van DIP (huur zaal kost € 200 22 kaarhen aan € 9 kosten € 198).
Indien de inkomkaarten meer dan € 9 kosten, kost het indienen van een 'DlP-aanvraag' de vereniging
dus meer dan het gratis gebruik van de infrastructuur van De Passant. Voor de meeste voorstellingen
ligt de inkomprijs hoger dan € 9 waardoor de huidige regeling zijn doel mist: het maakt het organiseren
van activiteitenjuist duurder voor verenigingen in plaats van dit te ondersteunen.
o Het ter beschikking stellen van2Ù wijkaarten werd ingevoerd om, bij de opstart van De Passant, zo veel
mogelijk mensen te laten kennis maken met deze nieuwe infrastructuur, ter promotie van de zaal. GC
De Passant bestaat ondertussen bijna 13 jaar. De oorspronkelijke bedoeling is dan ook achterhaald.
¡ Verdeling van de 20 wijkaarten onder verenigingen die lid zijn van een erkende adviesraad

o
o

Organisatoren hebben in het verleden al de opmerking gemaakt dat de kaarten wel verdeeld
werden, maar de mensen dan toch niet kwamen opdagen, met als resultaat een aantal lege
stoelen die anders wel nog hadden kunnen verkocht worden.
Het is in het verleden al gebeurd dat kaarten die gratis ter beschikking gesteld werden, werden

doorverkocht.

De algemene vergadering van de cultuurraad heeft op 3010412014 gunstig advies gegeven over de voorgestelde
wijziging van het reglement Cultuurprojecten.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de voorgestelde wijziging reglement Cultuurprojecten met ingang van 0110712014 goed te
keuren.
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Vragen van raadsleden

De voorzitter

Bloclor

B. Herbots
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