STAD ZOUTLEEUW

DAGORDE
DAGORDE GEMEENTERAAD
GEMEENTERAAD
Zoutleeuw, 19 september 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 30 september 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
Kerkbestuur Sint-Bartholomeus Halle: budgetwijziging 2014
Toelichtende nota:
In deze budgetwijziging blijven de exploitatieontvangsten en –uitgaven ongewijzigd. De gemeentelijke
exploitatietoelage van 13.427,16 EUR blijft ongewijzigd.
In deze budgetwijziging werden de investeringen aangepast om het investeringsoverschot uit de jaarrekening 2013
weg te werken om het investeringsoverschot (‘Z’ waarde) in het budget 2015 op nul te brengen zoals voorgeschreven
is.
De gemeentelijke investeringstoelage van 150.088 EUR voor de dakwerken kerk blijft ongewijzigd.
De gemeentelijke bijdrage in de budgetwijziging past binnen de grenzen van de bijdrage die werd opgenomen in het
MJP 2014-2019.
Het geactualiseerd MJP 2014-2019 ontbreekt.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om akte te nemen van de budgetwijziging van het kerkbestuur Sint-Bartholomeus HalleBooienhoven.
3
Kerkbestuur Sint-Leonardus Zoutleeuw: budgetwijziging 2014
Toelichtende nota:
In deze budgetwijziging verhogen zowel de exploitatieontvangsten als de exploitatieuitgaven met 3.500 EUR
waardoor de gemeentelijke exploitatietoelage van 23.903,95 EUR ongewijzigd blijft.
De investeringsontvangsten verhogen met 144.630 EUR en de investeringsuitgaven verhogen met 164.972,13 EUR
ingevolge noodzakelijke aanpassingen opgenomen in de bijgevoegde beleidsnota.
De bijkomende gemeentelijke investeringstoelage ten bedrage van 6.100 EUR werd ingeschreven om het
toelagebedrag van 193.900 EUR te verhogen tot de goedgekeurde gemeentelijke investeringstoelage van 200.000
EUR (raadsbesluit van 01/07/2014) voor de financiering van de 4 de fase van de restauratie van de SintLeonarduskerk.
De gemeentelijke bijdrage in de budgetwijziging past binnen de grenzen van de bijdrage die werd opgenomen in het
MJP 2014-2019 en het bijgevoegde geactualiseerd MJP 2014-2019.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om akte te nemen van de budgetwijziging 2014 van het kerkbestuur Sint-Leonardus te
Zoutleeuw.
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Kerkbestuur Sint-Martinus Dormaal: gewijzigd MJP 2014-2019
Toelichtende nota:
Dit gewijzigd MJP 2014-2019 werd ingediend om redenen van:
- Daling van de ontvangsten ingevolge dalende intresten op belegd kapitaal,
- Het wegwerken van de ‘Z-waarde’, die afwijkt van nul in de jaarrekening 2013 zodat het budget 2015 daarmee
op punt staat,
- Een afspraak met de gemeente om de kilometervergoeding voor de bedienaar van de eredienst te schrappen in het
budget 2014 en volgende jaren.
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De samenvatting van het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019 ziet er als volgt uit:
MJP 2014
MJP 2015
MJP 2016
MJP 2017
MJP 2018
MJP 2019
Exploitatie
€ 18.803,48
€ 19.249,10
€ 19.367,34
€ 19.726,07
€ 20.087,47
€ 20.454,92
toelage
Investerings
€ 3.750,00
€0
€0
€0
€0
€0
toelage
Deze bedragen zijn de volledig gevraagde exploitatie- en investeringstoelage.
Opmerking:
In de tabel MJP 2014 en MJP 2015 onder rubriek “eredienst” en “bestuur van de eredienst” is een vergissing
gebeurd bij de overname van de bedragen uit de respectievelijke budgetten.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 van het kerkbestuur Sint-Martinus te Dormaal
goed te keuren.
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Kerkbestuur Sint-Martinus Dormaal: budgetwijziging 2014
Toelichtende nota:
In deze budgetwijziging verlagen de exploitatieontvangsten met 1.075 EUR en verlagen de exploitatieuitgaven met
2.255 EUR. Hierdoor vermindert de gemeentelijke exploitatietoelage met 1.180 EUR. De totale gemeentelijke
exploitatietoelage voor 2014 na budgetwijziging bedraagt 18.933,48 EUR i.p.v. 20.113,48 EUR.
De gemeentelijke investeringstoelage van 3.750 EUR voor erelonen architect dakwerken kerk blijft ongewijzigd.
De investeringsoverschotten uit het verleden werden weggewerkt en bestemd voor de restauratie dak van de kerk
zodat er in het budget 2015 een evenwicht is tussen investeringsontvangsten en –uitgaven.
De gemeentelijke bijdrage in de budgetwijziging past binnen de grenzen van de bijdrage die werd opgenomen in het
gewijzigd MJP 2014-2019.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om akte te nemen van de budgetwijziging 2014 van het kerkbestuur Sint-Martinus te Dormaal.
6
Kerkbestuur Sint-Cyriacus Budingen: 2de budgetwijziging 2014
Toelichtende nota:
In deze budgetwijziging blijven de exploitatieontvangsten en –uitgaven ongewijzigd. De gemeentelijke
exploitatietoelage van 1.400,17 EUR blijft ongewijzigd.
In deze budgetwijziging werden de investeringen aangepast om het investeringsoverschot uit de jaarrekening 2013
weg te werken om het investeringsoverschot (‘Z’ waarde) in het budget 2015 op nul te brengen zoals voorgeschreven
is.
Er werd geen gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven.
De gemeentelijke bijdrage in de budgetwijziging past binnen de grenzen van de bijdrage die werd opgenomen in het
MJP 2014-2019.
Het geactualiseerd MJP 2014-2019 ontbreekt.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om akte te nemen van de 2de budgetwijziging 2014 van het kerkbestuur Sint-Cyriacus
Budingen.
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Kerkbestuur O.-L.-Vrouw van Vrede te Hogen: 2de budgetwijziging 2014
Toelichtende nota:
In deze budgetwijziging blijven de exploitatieontvangsten en –uitgaven ongewijzigd.
De gemeentelijke exploitatietoelage ten bedrage van 8.266,29 EUR met hierin een bedrag van 1.727,87 EUR als
doorgeeflening volledig ten laste van de gemeente Geetbets, waarvan het aandeel stad Zoutleeuw (3 delen)
ongewijzigd blijft nl. 2.179,47 EUR.
In deze budgetwijziging verhogen de investeringsontvangsten met 5.000 EUR en verhogen de investeringsuitgaven
met 5.000 EUR voor de renovatie catecheselokaal en dakwerken kerk.
De gemeentelijke investeringstoelage voor erelonen en ontwerpuitgaven dakwerken kerk ten bedrage van 7.089,66
EUR, waarvan het aandeel Zoutleeuw 5.317,25 EUR bedraagt, blijft ongewijzigd.
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De gemeentelijke bijdrage in de budgetwijziging past binnen de grenzen van de bijdrage die werd opgenomen in het
MJP 2014-2019.
Het geactualiseerd MJP 2014-2019 ontbreekt.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om akte te nemen van de 2de budgetwijziging 2014 van het kerkbestuur O.-L.-Vrouw van
Vrede te Hogen.
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Kerkbestuur O.-L.-Vrouw van Vrede te Hogen: budget 2015
Toelichtende nota:
Voor 2015 bedragen de exploitatieontvangsten 3.922 EUR en de exploitatieuitgaven 18.882,39 EUR.
Na inbreng van het gecorrigeerde exploitatieoverschot 2013 ten bedrage van 6.082,25 EUR, bedraagt de
gemeentelijke exploitatietoelage 8.878,14 EUR. Daarin zit 1.726,82 EUR doorgeeflening volledig ten laste van de
gemeente Geetbets, zodat het aandeel van Zoutleeuw (3 delen) 2.383,77 EUR bedraagt.
Voor 2015 wordt geen gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven.
De gemeentelijke toelage in het budget 2015 past binnen de grenzen van de toelage die werd opgenomen in het
goedgekeurd MJP 2014-2019.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om akte te nemen van het budget 2015 van het kerkbestuur O.-L.-Vrouw van Vrede te Hogen.
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Kerkbesturen: budget 2015
Toelichtende nota:
Het centraal kerkbestuur heeft het budget 2015 van volgende kerkbesturen binnengebracht met name:
Kerkbestuur Sint-Cyriacus Budingen
Voor 2015 bedragen de exploitatieontvangsten 18.360 EUR en de exploitatieuitgaven 24.275 EUR.
Na inbreng van het gecorrigeerde exploitatieoverschot 2013 ten bedrage van 11.204,20 EUR bedraagt het
exploitatieoverschot 5.289,20 EUR.
In het budget 2015 wordt geen gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven.
Kerkbestuur Sint-Leonardus Zoutleeuw
Voor 2015 bedragen de exploitatieontvangsten 45.400 EUR en de exploitatieuitgaven 82.820 EUR.
Na inbreng van het gecorrigeerde exploitatieoverschot 2013 ten bedrage van 13.002,63 EUR bedraagt de
gemeentelijke exploitatietoelage 24.417,37 EUR.
In het budget 2015 wordt een gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven ten bedrage van 135.390 EUR voor
restauratie van de St-Leonarduskerk fase V - stabiliteitsherstel.
Het totaal bedrag van deze werken zijnde 465.390 EUR werden ingeschreven in dit budget. Van dit bedrag wordt
330.000 EUR gesubsidieerd door het Vlaams Gewest, zodat er nog een saldo blijft van 135.390 EUR.
Op het overleg van 29/01/2013 en 07/03/2013 tussen CKB en de stad werd afgesproken om een investeringstoelage
van 70.000 EUR vanwege de stad te voorzien in het MJP 2014-2019 voor de stabiliteitswerken (fase V).Tevens
werd de gemeentelijke investeringstoelage bij beslissing van de gemeenteraad van 28/01/2014 uitdrukkelijk beperkt
tot maximum 70.000 EUR.
Er wordt opgemerkt dat in dit budget een gemeentelijke investeringstoelage van 135.390 EUR wordt ingeschreven
en niet de afgesproken investeringstoelage van 70.000 EUR.
De gemeentelijke toelage in het budget 2015 past niet binnen de grenzen van de toelage die werd opgenomen in het
goedgekeurde MJP 2014-2019.
Er werd een geactualiseerd MJP 2014-2019 bijgevoegd.
Kerkbestuur Sint-Martinus Dormaal
Voor 2015 bedragen de exploitatieontvangsten 4.887 EUR en de exploitatieuitgaven 23.014,30 EUR.
Na inbreng van het gecorrigeerde exploitatieoverschot 2013 ten bedrage van 5.905,79 EUR en van de overboeking
naar de investeringen ten bedrage van 1.122 EUR bedraagt de gemeentelijke exploitatietoelage 13.343,51 EUR.
In het budget 2015 wordt geen gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven.
De gemeentelijke toelage in het budget 2015 past binnen de grenzen van de toelage die werd opgenomen in het
goedgekeurde MJP 2014-2019 en het ingediend gewijzigd MJP 2014-2019.
Kerkfabriek Sint-Laurentius Helen-Bos
Voor 2015 bedragen de exploitatieontvangsten 7.760 EUR en de exploitatieuitgaven 16.913,66 EUR.
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Na inbreng van het gecorrigeerde exploitatieoverschot 2013 ten bedrage van 9.153,66 EUR is het budget in
evenwicht en bedraagt de gemeentelijke exploitatietoelage 0,00 EUR.
In het budget 2015 wordt geen gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven.
Een geactualiseerd MJP 2014-2019 werd bijgevoegd.
Kerkfabriek Sint-Odulphus Booienhoven
Voor 2015 bedragen de exploitatieontvangsten 3.825 EUR en de exploitatieuitgaven 10.950 EUR.
Na inbreng van het gecorrigeerde exploitatieoverschot 2013 ten bedrage van 16.254,73 EUR bedraagt het
exploitatieoverschot 9.129,73 EUR.
In het budget 2015 wordt geen gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven.
Kerkfabriek Sint-Bartholomeus Halle-Booienhoven
Voor 2015 bedragen de exploitatieontvangsten 18.150 EUR en de exploitatieuitgaven 31.575 EUR.
Na inbreng van het gecorrigeerde exploitatieoverschot 2013 ten bedrage van 3.227,60 EUR bedraagt de
gemeentelijke exploitatietoelage 10.197,40 EUR.
In het budget 2015 wordt geen gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven.
De gemeentelijke toelage in het budget 2015 past binnen de grenzen van de toelage die werd opgenomen in het
ingediende MJP 2014-2019.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor akte te nemen van het budget 2015 van de kerkbesturen Sint-Cyriacus, Sint-Martinus, SintLaurentius, Sint-Odulphus en Sint-Bartholomeus en het budget 2015 van het kerkbestuur Sint-Leonardus niet goed te
keuren.

IGS – INTERCOMMUNALES - VERENIGINGEN
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Mededeling van de verslagen van de raden en overlegstructuren in toepassing van artikel 200 § 3 van
het gemeentedecreet
Intergas
: raad van bestuur
12/03/2014
jaarvergadering
06/06/2014
IWM
: raad van bestuur
25/06/2014
raad van bestuur
23/07/2014
raad van bestuur
27/08/2014
Riobra
: raad van bestuur
26/05/2014
raad van bestuur
20/06/2014
jaarvergadering
20/06/2014
directiecomité
02/06/2014
directiecomité
16/06/2014
directiecomité
07/07/2014
Creadiv nv
: algemene vergadering 06/06/2014
Interleuven
: algemene vergadering 25/06/2014
IGO
: algemene vergadering 20/06/2014
EcoWerf
: algemene vergadering 18/06/2014
Milieuraad
: vergadering
07/06/2014
: vergadering
09/08/2014
Jeugdraad
: vergadering
24/06/2014
11
Toetreding Watergroep
Toelichtende nota:
Door de algemene vergadering van IWM werd op 22/05/2013 beslist tot de vrijwillige verkoop en vervroegde
ontbinding van IWM.
In vergadering van 26/06/2013 werd het “bijzonder bestek. Lastenboek verkoop Intercommunale
Watermaatschappij” goedgekeurd door de raad van bestuur van IWM.
De bieding van De Watergroep werd door de raad van bestuur van IWM aanvaard op 23/10/2013.
Op 18/12/2013 besliste de buitengewone algemene vergadering van IWM eveneens tot aanvaarding van deze
bieding.
De vergoeding voor de overname van IWM door de Watergroep zal bestaan uit:
1) Een cash betaling
2) Een schuldvordering van IWM op De Watergroep voor een bedrag gelijk aan 10 aandelen met een
inschrijvingsprijs van 25 euro per aandeel voor iedere op datum van de overdracht bestaande aftakking.
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In ruil voor de inbreng van haar schuldvordering in het kapitaal van De Watergroep, ontvangt IWM de aandelen met
de verplichting om deze aandelen te verdelen onder haar vennoten volgens het aantal aftakkingen op het grondgebied
van de onderscheiden vennoten.
Aangezien conform art. 8 §1 van de statuten van De Watergroep een overdracht van aandelen enkel mogelijk is
tussen vennoten van De Watergroep onderling en mits goedkeuring door de raad van bestuur, zullen voorafgaand
aan de datum van overdracht de gemeenten Linter en Zoutleeuw moeten toetreden als vennoot van De Watergroep
middels inbreng van een minimale cashbetaling (25 euro voor 1 aandeel), teneinde de latere aandelenoverdracht
mogelijk te maken.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor toe te treden tot De Watergroep via de aankoop van 1 aandeel.
Oprichting van een interlokale vereniging “Aangenaam Wonen tussen Grote en Kleine Gete” samen
met de stad Tienen en goedkeuring van het aanvraagdossier voor de aanvraag van de projectsubsidies
Toelichtende nota:
Ingevolge een oproep tot het indienen van nieuwe projecten voor intergemeentelijke samenwerking inzake
woonbeleid hebben de stadsbesturen van Tienen en Zoutleeuw de krachten gebundeld om een projectdossier op te
starten onder de vorm van een interlokale vereniging. Een stuurgroep (de schepenen bevoegd voor huisvesting en
ambtenaren van beide steden) hebben de statuten opgemaakt en een projectdossier samengesteld.
De interlokale vereniging zal van start gaan vanaf 2015 op voorwaarde dat de projectsubsidie wordt goedgekeurd.
De projectsubsidie kan bekomen worden voor 3 jaar, 2 maal verlengbaar, dus in totaal 9 jaar.
12

De statuten, het aanvraagdossier, het financieel plan en de inbreng van de stad Zoutleeuw in het project liggen ter
inzage op het gemeentesecretariaat of kunnen op eenvoudig verzoek bekomen worden per mail
(secretaris@zoutleeuw.be).
Het dossier zal grondig aan bod komen op de bijeenkomst van de commissie IGS op 27/09/2014.
Voorstel van beslissing:
De oprichting van de interlokale vereniging “Aangenaam Wonen tussen Grote en Kleine Gete” en het
aanvraagdossier voor de projectsubsidie goed te keuren.
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A.V. EcoWerf 19/11/2014: bespreking dagorde – vaststellen mandaat gemeentelijke afgevaardigde
Toelichtende nota:
De Algemene Vergadering van EcoWerf zal doorgaan op woensdag 19/11/2014 om 19.30 uur in de kantoren van
EcoWerf, Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven (Wilsele) met volgende agenda:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d. 18/06/2014
3. Budget 2015
4. Werkingsbijdragen 2015
5. Afgevaardigde in LKN2030
6. Voordracht bestuurder Raad van Bestuur Huldenberg: Vanweddingen Nicole
7. Diversen
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor André Stiers of zijn plaatsvervanger (Nico Jordens) het mandaat te geven de punten op de
dagorde d.d. 19/11/2014 goed te keuren.

FINANCIËLE ZAKEN
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Vaststellen jaarrekening 2013
Toelichtende nota:
De jaarrekening 2013 werd de eerste keer opgemaakt op basis van het BBC besluit en heeft de volgende kerncijfers
als resultaat:
Balans per 31 december 2013
Vlottende Activa
2.651.283
Schulden
14.487.946
Vaste Activa
24.415.090
Netto Actief
12.578.427
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TOTAAL ACTIVA

27.066.373

Staat van opbrengsten en kosten per 31 december 2013
Het operationeel tekort
Het financieel overschot
Het uitzonderlijk tekort
TEKORT VAN HET BOEKJAAR

Totaal PASSIVA

27.066.373

-540.203
214.445
-9.660
-335.418

Resultaat op kasbasis: 1.241.496 euro (te vergelijken met het cijfer uit het initieel budget van 2013, zijnde 101.506
euro)
Autofinancieringsmarge: -574.974 euro (te vergelijken met het cijfer uit het initieel budget van 2013, zijnde 848.258 euro)
Voorstel van beslissing:
De jaarrekening 2013 goed te keuren.

PATRIMONIUM
Aanvraag tot aankoop van IWM van een perceel grond te Halle-Booienhoven (D/880A/deel – groot
6a91ca)
Toelichtende nota:
Op het perceel sectie D/880A/deel te Halle-Booienhoven genaamd Walenweg ligt een grondwaterwinning van IWM.
IWM verzoekt de sta om haar de betreffende zone van 691m2 in eigendom van de stad Zoutleeuw over te dragen,
zodat deze definitief voor grondwaterwinning kan worden bestemd.
De waarde van het perceelsgedeelte werd op 11/06/2014 geschat door het bevoegde Registratiekantoor op 1.112
euro.
15

Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor het kwestieuze perceel te verkopen aan IWM aan de geschatte waarde van 1.112 euro en de
akte te laten verlijden door notaris Indekeu te Zoutleeuw.

OPENBARE WERKEN
16

Goedkeuring ontwerp, plannen, raming en bestek: aanleg fietspad verkaveling Stationsstraat, bepaling
wijze en voorwaarden van gunning.
Toelichtende nota:
De aanleg van een fietspad in de verkaveling Stationsstraat wordt geraamd op een bedrag van 19.651,61 euro,
inclusief BTW. De werken zullen gegund worden na een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en met
raadpleging
De werken moeten via wijziging van het meerjarenplan verschoven worden van 2015 naar 2014.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor het ontwerp, plannen, raming en bestek voor de aanleg fietspad verkaveling Stationsstraat,
bepaling wijze en voorwaarden van gunning goed te keuren.

VRIJETIJDSBESTEDING
17

Verlenging convenant met Toerisme Vlaams-Brabant vzw betreffende de toeristisch-recreatieve
werking in de regio Hageland
Toelichtende nota:
De gemeenteraad heeft in zitting van 19/11/2013 de convenant met Toerisme Vlaams-Brabant vzw betreffende
de toeristisch-recreatieve werking in de regio Hageland verlengd t.e.m. 2014.
In de loop van 2015 zou de provinciale vrijetijdsregio’s van start gaan, waarvan men nog niet weet hoe dit
precies zal verlopen.
Om de continuïteit van de bestaande regiowerkingen te kunnen garanderen verzoekt Toerisme Vlaams-Brabant om
de huidige convenantregeling te verlengen.
De jaarlijkse bijdrage blijft voor het jaar 2015 gebaseerd op het inwonersaantal van januari 2006 (7.947) en bedraagt
0,50 EUR/inwoner, in totaal 3.973,50 EUR.
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Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om de verlenging van de convenant met Toerisme Vlaams-Brabant vzw betreffende
de toeristisch-recreatieve werking in de regio Hageland voor 2015 goed te keuren.

ONDERWIJS
18
Schoolreglement de Kleine Picasso: aanpassingen
Toelichtende nota:
Het stadsbestuur moet als inrichtende macht voor het gemeentelijk kleuteronderwijs in de Kleine Picasso een
schoolreglement opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt.
Het huidige schoolreglement is toe aan actualisatie ingevolge gewijzigde wetgeving.
Het stadsbestuur baseert zich hiervoor op het model van OVSG die alle wetswijzigingen op de voet volgen en de
inrichtende machten op dit vlak adviseren.
De aanpassingen werden besproken en goedgekeurd op de schoolraad van 16/09/2014.
Het aangepaste schoolreglement ligt ter inzage op het gemeentesecretariaat of kan via eenvoudig verzoek digitaal
bekomen worden (secretaris@zoutleeuw.be).
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de aanpassingen aan het schoolreglement van de gemeentelijke kleuterschool goed te keuren.

ECONOMIE - TEWERKSTELLING
19
Aanpassing samenwerkingsovereenkomst STORZO
Toelichtende nota:
De stad heeft een samenwerkingsovereenkomst met de VZW Storzo voor de tewerkstelling van 3 VTE wepplusarbeiders.De tussenkomst van de stad per arbeider bedraagt +/-7.000 euro.
Storzo heeft te kennen gegeven 1 bijkomend VTE ter beschikking te kunnen stellen aan de participerende
gemeenten. Aangezien de behoefte aan goede arbeiders, vooral in de groendienst, steeds accuut is, beschouwt het
college dit aanbod als een opportuniteit.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor in te gaan op het voorstel van Storzo voor de invulling in Zoutleeuw van 1 bijkomende
wepplus-arbeider en de aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst in die zin goed te keuren.

VARIA
20

Vragen van raadsleden

De stadssecretaris

De voorzitter

S. Blockx

B. Herbots
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