STAD ZOUTLEEUW

DAGORDE GEMEENTERAAI)
Zoutleeuw, 14 november 2014
Mewouw, Mijnheer,
U wordt overeenkomstig artikel 20121 van het Gemeentedecroet voor de eerste maal uitgenodigd voor de vergadering
van de gemeenteraad die zal doorgaan op 25 november 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.
BESTIITIRSZAI(EN
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Mededeling van de verslagen van de raden en overlegstructuren in toepassing van artikel 200 $ 3 van
het gemeentedecreet
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Opheffing van de parochie Sint-Laurentius te Helen-Bos en de samenvoeging van deze parochie met
de parochie Sint-Leonardus
Toelichtende nota:
Vanuit de kerk en pastorale realiteit wordt de problematiek erkend van de versnippering van pastorale zorg en het
steeds kleiner worden van het aantal vitale geloofsgemeenschappen. Veel parochies kunnen niet meer het volledige
pakket pastorale zorg aanbieden, het wordt steeds moeilijker structuren te bemannen en de nodige wijwilligers te
vinden. De schaarste aan financiële en personele middelen dwingt tot een meer gerichtere inzet in functie van
duidelijke, pastorale prioriteiten. Er moeten pastorale keuzes gemaakt worden, zowel inhoudelijk als organisatorisch.
In het licht van de concepûrota "Toekomst van de Vlaamse Parochiekerld'van de centrale kerkraad van Zoutleeuw
vanjanuari 2013 enhet goedgekeurde pastoriënplan werd een eerste stap gezet in de vereenvoudiging van de
parochiale structuren op ons grondgebied.
Het aartsbisdom heeft op aansturen van de centrale kerkraad een verzoek tot samenvoeging ingediend van de
parochies Helen-Bos en Zoutleeuw.
De gemeenteraad moet hierover advies verlenen.
Voorstel van beslissing:
Gunstig advies te verlenen over de waag tot samenvoeging van de parochies Helen-Bos en Zoutleeuw

IGS

4

- INTERCOMMI]NALES - VERENIGINGEN

B.A.V. IGS Hofheide 09112/2014: bespreking dagorde
mandaat gemeentelij ke afgevaardigde

-

goedkeuring statutenwij ziging- vaststellen

Toelichtende nota:
De Buitengewone Algemene Vergadering van IGS Hofrreide zal doorgaan op dinsdag 0911212014 om 20u in het
crematorium Hofrreide, Jennekensstraat 5 te 3221 Holsbeek met volgende agenda:
Goedkeuring van het verslag van de gewone algemene vergadering van 1710612014
Vaststelling vanhet budget 2015
Activiteiten 2015 en te volgen strategie

L
2.
3.
4. Wijziging van de statuten
5. Werking van het crematorium
6. Yaria

Toegevoegd agendapunt:
Goedkeuring van de toetreding van IGS Hoflreide tot het 'Verenigd Netwerk van Openbare Crematoria vzw',

afgekort VNOK vzw.
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Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor Viki Tweepenninckx of haar plaatsvervanger @tienne Wouters) het mandaat te geven de
punten op de dagorde d.d.09/12/2014 goed te keuren.
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B.A.V. PBE 1611212014z verzoek aan de Vlaamse Regering tot uitstel van de reductie van het
provinciaal aandeel in de PBE - vaststellen mandaat gemeentelijke afgevaardigde

Toelichtende nota:

De buitengewone algemene vergadering van de PBE zal doorgaan op dinsdag 1611212014 om 18 uur,
Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek , met volgend enig agendapunt:
Goedkeuring van het enig agendapunt houdende het verzoek aan de Vlaamse regering tot uitstel van de
reductie van het provinciaal aandeel in de PBE.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor Etienne Wouters of zijn plaatsvervanger (Vfü Tweepenninclo<) het mandaat te geven het
enige agendapunt op de dagorde d.d.l6ll2l2074 goed te keuren.

6

A.V.IGO 19/1212014: bespreking dagorde - vaststellen mandaat gemeentelijke afgevaardigde
Toelichtende nota:
De algemene vergadering van IGO zaldoorgaan op wijdag 1911212014 om 17u30 in de vergaderzaalvanlGO,
DeVunt 17 te 3220 Holsbeek met volgende agenda:

1.
2.
3.
4.

Goedkeuringverslagvergadering2010612014
Goedkeuring programma 2015
Goedkeuring begroting 2015

Varia

Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor Annick Vanacken of haar plaatsvervanger (Annita Reniers) het mandaat te geven de punten op
de dagorde d.d.7911212014 goed te keuren.

FINANCIËLE ZAKEN
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Opheffen gemeenteraadsbeslissing van
op de verkoop van PMD-zakken

2l/lll200l

houdende goedkeuring van het retributiereglement

Toelichtende nota:

De gemeenteraad heeft nzittingvan27

llll200l

het retributiereglement op de verkoop van PMD-zakken

goedgekeurd.

De gemeenteraad heeft in zitting van 79llll20l3 het contantbelastingreglement voor inzameling van de
hiemavolgende fracties van het huishoudelijk afual: het gewoon huisvuil, het grofuuil, gft, pmd goedgekeurd met
ingang

van0ll0ll20l4.

Destijds werd het voornoemde raadsbesluit van27llll2001 niet opgeheven.
Voorstel van beslissing;
Het schepencollege stelt voor om met ingang van26/lll20l4 de beslissing van de gemeenteraad van27
houdende goedkeuring van het retributiereglement op de verkoop van PMD-zakken op te heffen.

8

/ll/2007

Aanpassing art.3 punt e) van het raadsbesluit d.d. l9/lll20l3 betreffende het
contantbelastingreglement voor de inzameling van de hiernavolgende fracties van het huishoudelijk
afval: het gewoon huisvuil, het grofvuil, gft, pmd

Toelichtende nota:

EcoWerf zorgt als aanbestedende overheid voor de levering van pmd-zakken aan de gemeenten uit haar
werkingsgebied.
De Raad van Bestuur van Ecowerf heeft in ziittngvan 1710912074 beslist om met ingang van01/0112015 het tarief
van de zakken te verlagen tot 0,15 EUR.
Het contract tussen EcoWerf en Fost Plus stelt verplicht een zelfde prijs in alle gemeenten.
Om die reden dient artikel 3 punt e) van het raadsbesluit van l9llll20l3 aangepast te worden.
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Voorstel van beslissing:
Het schepencollege stelt voor om in artikel 3 van het besluit van de gemeenteraad van l9llll2013 betreffende
contantbelastingreglement voor inzameling van de hiernavolgende fracties van het huishoudelijk afral: het gewoon
het
met
van 0ll0l/2015
e te
door wat
Fraclie
C ontan lb e lastins Purt ic ulìer en
Conlantbelssling KMO
e) Pmd-afvd (601z.ak)
0,15 €/zak
0,15 €/zak

OPENBARE ORDE, RUST EN VEILIGHEII)
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Goedkeuring BNIP Elektriciteitspanne

Toelichtende nota:
Elektriciteit is vandaag de dag een basisbehoefte geworden van de samenleving. Vanwege de betrouwbaarheid en
ongelimiteerde toegankelijkheid hiervan, gaan we steeds vaker terugvallen op deze energiebron. Dit blindelings
verhouwen maakt ons echter zeer kwetsbaar voor onverwachte elektriciteitspannes. Elektriciteit is geen energiebron
waar de transmissie- en distributienetbeheerders reserves van kunnen aanleggen. Er zullen andere oplossingen
gezocht moeten worden om zo snel mogelijk terug te keren naar de oorspronkelijke situatie. Anders dreigt een
langdurige uiwal waarbij telefonie en internet verstoord geraken, maar bovenal diensten zoals de gezondheidszorg,

hulpverlening en drinkwatervoorziening.
De vermindering van elektriciteit kaî aan de basis liggen van twee risico's:
- Het voorval kan meteen een onderbreking van de elektriciteitsbevoorrading veroorzaken. Dit accident kan
veroorzaakt worden door calamiteiten zoals: een storm, hevige sneeu\üval, hevig onweer, e.d.
- Een schaarste in de elekhiciteitsbevoorrading. Er moeten maatregelen genomen worden om het evenwicht
op het net te bewaren en de vraag naar elekhiciteit te verminderen,
schaarste is op voorhand duidelijk dat er voor een aanzienlijke, min of meer voorspelbare tijdsduur, onvoldoende
elektriciteit tot bij de afrremers gebracht kan worden. Schaarste is door Elia te voorzien en de duur van de schaarste
is voorspelbaar. Aangezien EliaT dagenvoorafkan voorspellen wanneer er een schaarste dreigt, kunnen burgers en

Bij

overheden zich hierop voorbereiden.
Om dit probleem op te vangen, werd een afschakelplan opgesteld. Dit plan laat toe om in geval van een onevenwicht
binnen het elektrisch systeem, via een gecontroleerd onderbreken van de elektriciteitsbevoorrading in een aantal
zones, het evenwicht te herstellen. Een activatie van het afschakelplan vormt een laatste redmiddel. Het wordt dus
enkel toegepast wanneer alle andere mogelijke maatregelen ontoereikend zijn om de situatie onder controle te
krijgen. Aan de hand van het gemeentelijk Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) Elektriciteitspanne wil de
gemeente zich voorbereiden voor de noodplanning bij dergelijke situaties en indien nodig het beheren van een

noodsituatie m.b.t. tot een elekhiciteitsuitval.
Het ontwerp van BNIP ligt ter inzage op het gemeentesecretariaat of is op eenvoudig verzoek te bekomen
(secretar

is@zoutlee

.

Voorstel van beslissing:
Het BNIP Electriciteitspanne goed te keuren.

VARIA
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Vragen yan raadsleden

FEESTELIJKIIEDEN
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Toekenning titel van ereburgemeester van de stad Zoutleeuw (postuum) aan gewezen burgemeester
Edgard Peetermans

Toelichtende nota:
In zitting van de gemeenteraad van2610512014 werd het verzoekschrift aan de Vlaamse Regering tot het verlenen
van de titel ereburgemeester aan Edgard Peetermans (postuum) goedgekeurd. Op 2410712014 ontvingen we het
Ministerieel Besluit waarbij de eretitel van het ambt van burgemeester van Zoutleeuw postuum werd verleend aan

wijlen de heer Edgard Peetermans.
Voorstel van beslissing:
Kennis te nemen van het MB en de gepaste hulde te brengen aan de ereburgemeester in hoofde van zijn dochter,

mewouw Lily Peetermans.

J
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Toekenning titel van ereburgemeester van de stad Z¿utleeuw aan gewezen burgemeester René
Swinnen

Toelichtende nota:
In zitting van de gemeenteraad van26/0512014 werd bij het verzoekschrift aan de Vlaamse Regering goedgekeurd
tot het verlenen van de titel van ereburgemeester aan René Swinnen . Op 24107 12014 ontvingen we het Ministerieel
Besluit waarbij de eretitel van het ambt van burgemeester van Zoutleeuw werd verleend aan de heer René Swinnen.

Voorstel van beslissing:
Kennis te nemen van het MB en de gepaste hulde te brengen aan de heer René Swinnen.
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Toekenning titel van ereburgemeester van de stad Zoutleeuw aan geryezen burgemeester Rik Dehairs

Toelichtende nota:

In zitting van de gemeenteraad van26l05l20l4 werd het verzoekschrift aan de Vlaamse Regering tot het verlenen
van de titel ereburgemeester aan Rik Dehairs goedgekeurd. Op 2410712014 onWingen we het desbetreffende
Ministerieel Besluit waarbij de eretitel van het ambt van burgemeester van Zoutleeuw werd verleend aan de heer Rik
Dehairs.

Voorstel van beslissing:
Kennis te nemen van het MB en de gepaste hulde te brengen aan de heer Rik Dehairs.

De voorzitter
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B. Herbots
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