STAD ZOUTLEETIW

DAGORDE GEMEENTERAAI)
Zoutleeuw, 17 oktober 2014
Mewouw, Mijnheer,

U wordt overeenkomstig artikel 20121 van het

Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd voor de vergadering
van de gemeenteraad die zaldoorgaan op 28 oktober 2014 om 20u. raadzaal, Vincent BetssEaat 15 te3440 Zoutleeuw

OPENBARE VERGADERING

SECRETARIAAT

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

2

Wijziging openingsurenbibliotheek

Toelichtende nota:
De nood aan een optimalisatie van en afstemming tussen de beschikbare personeelsequivalenten en openingsuren
van de bibliotheek dringt zich op, mede bernvloed door de inkrimping van provinciale middelen ter ondersteuning
van de werking van de bibliotheken.
Momenteel is de bibliotheek 26u open voor het publiek, terwijl het gemiddelde aantal openingsuren in vergelijkbare
gemeenten 10 tot l6u bedraagt. Het voorstel is om de openingsuren terug te brengen tot l7u voornamelijk rekening
houdend met
- de huidige pieken van bezoekers
- de uren wa¿ìrop er slechts weinig bezoekers komen
- de uren waarop studenten zichna school naar de bib begeven
Er zalverder blijven ingezet worden op de schoolwerking van de bibliotheek, maar ook hier werd in overleg met de
scholen geoptimaliseerd,

Het voorstel dat voorligt, werd uitgewerkt door de bibliothecaris in overleg met de stadssecretaris, rekening houdend
met de vooropgestelde doelstellingen van het stadsbestuur. Het beheersorgaan gafeenparig gunstig advies.
Voorstel van beslissing:
De openingsureo rruo d" bibliotheek vast te stellen als volgt:
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

wijdag

zaterdag

9u-l2u

scholen op afspraak

15u-20u

publiek

9-l2u

scholen op afspraak

l4u-17u

publiek

(+

scholen op aßpraak)

9-l2u

(+

l5u-20u

publiek

9u-l2u

soholen op afspraak

15u-l7u

publiek

l0u-l2u

publiek

(+

scholen op afspraak)

scholen op afspraak)

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

Seniorenraad

: vergadering

vergadering
vergadering
vergadering
vergadering

lll02l20l4
13/0312014
2110312014
2210512014
1210612014
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Sportraad

:

Cultuurraad

: vergadering

vergadering

2s10812074
1010912014
2410912014

vergadering
vergadering
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B.A.V. Riobra

2lllll20l4:

24/09/2014

bespreking dagorde

-

vaststellen mandaat gemeentelijke afgevaardigde

Toelichtende nota:
De buitengewone algemene vergadering van Riobra zal doorgaan op wijdag 2lllll20l4 om 18 uur in de PBE-zaal,
Diestsesteenwe g 126 te 32 l0 Lubbeek met volgende agenda:
l. Toelichting financieel overzicht kalenderjaar 2014
2. Bespreking strategie en activiteiten 2015 + begroting boekjaar 2015

3.

Diversen/rondwaag

Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor Ñico Jordens of zijn plaatsvervanger (Vfü Tweepenninckx) het mandaat te geven de punten
op de dagorde
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d.d.2lllll2014

goed te keuren.

B.A.V. IWM 26111/2014: bespreking dagorde

-

vaststellen mandaat gemeentelijke afgevaardigde

Toelichtende noùa:
De buitengewone algemene vergadering van IWM zal doorgaan op woensdag 2611112014 om 18.30 uur op de
maatschappelijke zetel, Willekensmolenstraat 122 te 3500 Hasselt met volgende agenda:
l. Samenstellen bureau

2.
3.
4.
5.
6.

Verslag vorige vergadoring
Algemeen beleid en strategie 2015

Budget20l5
Aanvraag tot tijdelijke deelname in dc vennootschap Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba

(De V/atergroep)
Aanstelling ledcn van het college van vereffenaars en vaststellen van hun vergadering

Voorstel van beslissins:
Het college stelt voor André Stiers of zljnplaatsvervanger

(Vfü

Tweepennìnclo<) het mandaat te geven de punten op

de dagorde d.d.2611112014 goed te keuren.

f,.INAIICIELE ZAKEN

6 Toelage2014 aan seniorenbonden
Toelichtende nota:
Voor het jaar 2014 is een bedrag van L090,76 EUR te verdelen onder de seniorenbonden die aangesloten zijn bij de
seniorenraad:

o
¡
.
¡
¡
¡

O.K.R.A.

Zoutleeuw:

Seniorenbond "Vooruit" Groot-Zoutleeuw:
Seniorenbond Budingen:
Seniorenbond Neos:
Seniorenbond "Jonger dan je denkt" Dormaal:
Seniorenbond Hogen:

204,52 EUR
204,52 EUR

2O4,52EUR
2O4,52EUR

204,528UR
68,16 EUR

Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om de voorgestelde toelagen aan do seniorenbonden toe te kennen.
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OcMW-jaarrekening 2013 met bijhorend verslag

Toelichtende nota:
De jaarrekenng2}l3 OCMW werd vastgesteld door de OCMW-raad ínzittngvan03l07l2O14 en wordt ter
kennisgeving gebracht van de raadsleden.

2
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Verwijzend naar de beslissing van de gemeenteraad van25l03l20l4, de beslissingen van het college van
burgemeester en schepenen van23l0ll20l4 en 1210612014 werden de cijfers van de rekening 2013 OCMW mee in
overweging genomen om de consensus te bepalen betreffende de bestemming van het gecumuleerde overschot op de
gemeentelijke bijdragen en de gereserveerde middelen, zoals opgedragen door de gemeenteraad in zitting van
2510312014. De consensus werd nog niet opgenomen in de jaarrekenrng20l3, maar zaI tot uiting moeten komen in
de jaarrekening20l4 van beide besturen door inbreng van de elementen uit de consensus in de beginbalans.
Voorstel van beslissing:
Kennis te nemen van de jaarrekening 2013 en de consensus betreffende de bestemming van het gecumuleerde
overschot op de gemeentelijke bijdragen en de gereserveerde middelen.
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Meerjarenplanaanpassinglperiode2014-2019

Toelichtende nota:
Sinds het financieel boekjaar 2014 zijn de regels van de beleids- en beheerscyclus (BBC) algemeen van toepassing
op het merendeel van de lokale besturen. De stad Zoutleeuw was pilootbestuur en startte met de BBC in 2013 en
heeft ondertussen de eerste BBC jaarrekening opgemaakt en goedgekeurd. Met de BBC heeft een nieuwe wijze van
plannen haar intrede gedaan. Centraal in die nieuwe planningsmethodiek staat de koppeling tussen beleidsmatige en
hnanciële informatie. Het uitgangspunt zijn de beleidsdoelstellingen van het bestuur, niet langer de middelen die
daarvoor worden uitgetrokken. Bovendien gebeurt die planning nadrukkelijk vanuit een meerjarig perspectief. Het
proces van strategische meerjarenplanning heeft geleid tot de goedkeuring van een meerjarenplan20l4-2019, van
waaruit de jaarlijkse budgetten worden afgeleid. In tegenstelling tot wat in het verleden al te vaak het geval was, is
het meerjarenplan geen aanhangsel van het budget, maar is het omgekeerde de regel.

Vooraleer het stadsbestuur het budget voor 2015 kan vaststellcn, zalhet eerst voorliggende aanpassing van het
meerjarenplan moeten doorvoeren, al was het maar om het resultaat van de jaarrekening 2013 te verwerken om het
financieel evenwicht te kunnen aantonen. Bij de aanpassing van het meerjarenplan20l4-2079 en de opmaak van het
daaruit volgende budget voor 201 5 moet het resultaat van de jaarrekening 201 3 verplicht worden verwerkt. Als dit
resultaat nog niet is verwerkt in de aanpassing van het meerjarenplan, kan het financieel evenwicht niet worden
aangetoond. De decreten bepalen dat de toezichthoudende overheid in die situatie het meerjarenplan moet schorsen

ofvernietigen.
Uiteraard is het verwerken van het resultaat van de jaarrekening 2013 in de aanpassing van het meerjarenplan20142019 het moment om de planning te herbekijken en eventueel bij te sturen of te verfijnen. Die bijsturingen zijn
enerzijds inhoudelijk van aard, waarbij de conclusies van ds beleidsevaluatie worden meegenomen en anderzijds
financieel, waarbij bepaalde ramingen worden aangepast. Er werd nagegaan of de geraamde ontvangsten en uitgaven
in de meerjarenplanning nog realistisch zijn.
Het stadsbestuur moet via de staat van het financieel evenwicht het bewijs leveren dat zij financieel in evenwicht kan
blijven. Deze staat van hnancieel evenwicht wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:
- de raming van het resultaat op kasbasis (toestandsevenwicht)
- de raming van de
structureel
2014

2015

2016

Restultaat oo kasbasis

136.962.08

Autolinancierinssm¡rse

594.854,00

.966.08
-420.426,00

44.388.08
-104.100,00

9t

2017
56.213.08
158.616,00

2018
297.638.08
498. l 8s,00

2019
42'1.070.08

6t4.443,00

Voorstel van beslissing:
Het schepencollege stelt voor om de aanpassing van het meerjarenplan20l4-20I9 goed te keuren.
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Budgetwijzing2Ùl4

Toelichtende nota:
Het exploitatiebudget (verschil tussen exploitatie-ontvangsten en exploitatie-uitgaven) stijgt met 523.274 euro (van
I .317 .894 euro naar I .841 . 168 euro).
De exploitatie-ontvangsten stijgen met 698.059 euro (van 9.331.604 euro naar 10.029.663 euro).
De exploitatie-uitgaven stijgen met 174.785 euro (van 8.013.710 euro naar 8.188.495 euro).
Het investeringsbudget (verschil tussen investeringsontvangsten en investeringsuitgaven) daalt met 1.3 12.653 euro
(van -388.746 euro naar -1.701.399 euro).

J
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De investeringsontvangsten dalen met704.269 euro (van 1.297.229 euro naar 592.960 euro).
De investeringsuitgaven stijgen met 608.384 euro (van 1.685.975 euro naar 2.294.359 euro), met inbegrip van de
overgedragen transactiekredieten van 2013 naar 2014 voor een bedrag van 689.250 euro.
Na inbreng van het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar fiaarrekening 2013) en na voorliggende
budgetwijziging wordt het resultaat op kasbasis 136962,08 euro i.p.v. 66.710,25 euro (initieel budget 2014).
Deze budgetwljzigingheeft een positieve invloed op de autofinancieringsmarge (AFM). Vertrekkend van het cijfer
van het initieel budget 2074, zljnde 7l .580 euro wordt de AFM na deze wijziging 594.854 euro.
Voorstel van beslissine:
Het schepencollege stelt voor om de budgetwijziging20l4 goed te keuren.

WBLZIJN
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Aanpassingreglementtaxicheques

Toelichtende nota:
Bepaalde aanwagers van taxicheques vallen op basis van de bestaande categorieën in het reglement uit de boot,
terwijl zij wel degelijk beantwoorden aan de geest van het reglement (ernstige mobiliteitsproblemen).
Het is mogelijk het reglement uit te breiden met bijkomende categorie, met als criterium een sterk verminderde
zelfredzaanhcid. Dit criterium kan objectief getoetst worden aan de hand van de categorie vanzelfredzaamheid
waarin zíj zíchbevinden vastgesteld door de FOD.

Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor het reglement taxicheques uit te breiden met het criterium"zorgbehoevende in de thuiszorg 5d"
categorie" (17 of l8 punten) goed te keuren.

VARIA
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Vragen van raadsleden

De voorzitter

Bloclo<

B. Herbots

4

