STAD ZOUTLEEUW

DAGORDE GEMEENTERAAD
Zoutleeuw, 16 januari 2015
Mewouw, Mijnheer,
U wordt overeenkomstig artikel 20121 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd voor de vergadering
van de gemeenteraad die zal doorgaan op 27 ianuari 2015 om 20u. raadzaal, Vincent Betsstraat 15 te 3440 Zoutleeuw.
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Verslag vorige vergadering

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

BESTUURSZAKEN
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Hageland*: engagementsverklaring LOS 2014-2020 en aanduiden afgevaardigde voor deelname in de
plaatselijk groep

Toelichtende nota:

Voor de nieuwe Europese beleidsperiode werd de subsidiëring naar de Leadergebieden herzien. Hiervoor diende de
plaatselijke groep (PG) een ontwikkelingsstrategie (LOS 2014-2020) op te maken op basis waaryan ingediende
projecten zullen beoordeeld worden.
Iedere partner (gemeenten en middenveldorganisaties) wordt gewaagd de engagementsverklaring voor deelname
aan de PG voor een periode van6 jaar te ondertekenen en hiervoor een vertegenwoordiger vanuit de stad aan te
duiden. Johan Thomas heeft Zoutleeuw de voorbije jaren vertegenvoordigd in de PG en is de meest aangewezen
persoon om dit verder te zetten.
De ontwikkelingsstrategie LOS 2014-2020 is ter rnzage op het gemeentesecretariaat of kan op éénvoudig verzoek
(secretaris@zoutleeuw.be) worden bekomen.

Voorstel van beslissins:
Kennis te nemen van de LOS 2014-2020 en de engagementsverklaring goed te keuren. Vervolgens over te gaan tot
de geheime stemming om Johan Thomas aan te duiden als afgevaardigde van de stad in de PG, en Roger Mefens als
plaatsvervanger.
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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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De Watergroep: aanduiden 1 gemeentelijk vertegenwoordiger voor het provinciaal comité VlaamsBrabant en I vertegenwoordiger * plaatsvervanger voor de AV

Toelichtende nota:
Op 30/0912014 heeft de gemeenteraad DWG verzocht aanvaard te worden als vennoot. De raad van bestuur van
DWG heeft de stad Zoutleeuw op 28llll20l4 aanvaard als aandeelhouder, mits een cashinbreng van 25 euro.
Als aandeelhouder kan de stad Zoutleeuw I vertegenwoordiger aanduiden voor het provinciaal comité VlaamsBrabant en I vertegenwoordiger i plaatsvervanger voor de AV.
De fracties en de onafhankele raadsleden kunnen hun kandidatuur schrifteliik (ook e-mail
secretaris@zoutleeuw.be ) indienen bij de stadssecretaris ten laatse op dinsdag 27101/2015 om 12.00 uur.
Voorstel van beslissins:
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor over te gaan tot de geheime stemming voor de afuaardiging
van de vertegenwoordigers in de Watergroep.
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IGS Aangenaam wonen tussen Grote en Kleine Gete: aanduiden gemeentetijke afgevaardigde en nietstemgerechtigd tid in het beheerscomité

Toelichtende nota:

Bij MB d.d. L2ll2l20l4 werd het project "Aangenaam wonen

tusssen Grote en Kleine Gete" aanvaard voor
subsidiëring.
Het beheerscomité moet worden samengesteld conform de statuten. De gemeenteraad dient I effectief lid (bij
voorkeur de schepen belast met het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening en huisvesting) + plaatsvervanger aan te
duiden. Daarnaast wordt voorgesteld de stadssecretaris aan te duiden als niet-stemgerechtigd lid/deskundige.
De fracties en de onafhankele raadsleden kunnen hun kandidaturen qf!ftgllif, (ook e-mail secretaris
@zoutleeuw.be) indienen bij de stadssecretaris ten laatse op dinsdae 27101/2015 om 12.00 uur.

Voorstel van beslissins:
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor over te gaan tot de geheime stemming voor de aanduiding van
een gemeentelijk afgevaardigde (met stemrecht)+ plaatsvervanger en een niet-stemgerechtigd lid in het
behcerscomité van het IGS wonen.
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OCMW: wijziging MJP -budget 2015

Toelichtende nota:
Het gewijzigde MJP 2014-2019 en het budget2015 van het OCMW werden vastgesteld door de OCMW-raad in
ziÍtingvan30ll2l20l4. De ingeschreven gemeentelijke bijdragen passen in het gewijzigde meerjarenplan van de
stad.

Voorstel van beslissing:
Het gewijzigde MJP 2014-2019 goed te keuren en akte te nemen van het budget 2015
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Kennisgeving besluit van de gouverneur d,.d.2211212014 houdende definitieve vaststelling van de

jaarrekening 2013 van het OCMW
Toelichtende nota:

Bij brief van 0910112015 heeft de Gouverneur het stadsbestuur op

de hoogte gebracht van zijn besluit d.d.
2211212014 houdende de vaststelling van de jaarrekening 2013 van het OCM\il, samen met het verslag van de
externe auditcommissie ter kennis van de gemeenteraad.
De jaarrekening werd def,rnitief vastgesteld zonder wijzigingen.

Voorstel van beslissing:
Kennis te nemen van het besluit van de Gouverneur van22/1212014 houdende de dehnitieve vaststelling van de
jaarrekening 2013 vanhet OCMV/.
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Omgevingswerken Voorzieningenpool fase I en parkconcept: goedkeuring plannen, raming, meetstaat
en bepalen wijze en voor\ryaarden van gunnen
Toelichtende nota:
Het dossier fase I van de omgevingswerken Voorzieningpool omvat meerdere luiken die afzonderlijk kunnen gegund
worden in kader van de aanleg of heraanleg van het openbaar domein binnen het projectgebied van de
Voorzieningenpool.
Deze eerste fase omvat
1. Pleinaanleg omgeving Aen Den Hoorn (in 2015) heraanleg parking: 309.659,15 euro
2. Aanleg van een brug voor wegverkeer (naar nieuwe randparking) * omgeving: 78.404,13 euro
3. Toegang bibliotheek: 237.932,11 euro
Met de werkzaamheden wordt de heraanleg van het openbaar domein tussen De PassanlAen den Hoorn/de bib
beoogd, conform de afspraken die gemaakt werden met de hogere overheid in kader van het GemRUP
voorzieningenpool fase I enerzijds, en met de private PPS-partner Aen den Hoorn, anderzijds. Er wordt een
eenvoudig af te sluiten - multifunctioneel plein gerealiseerd, het parkeergebeuren wordt geoptimaliseerd en er wordt
meer groen ingebracht t.h.v. het park en de bibliotheek
De brug zitmee in het dossier onder voorbehoud van en in functie van het verloop van het dossier Ravelijn. In de
loop van 2075 zal duidehjk worden of de brug naar de nieuwe randparking kan mee worden opgenomen in PPS
Ravelijn, dan wel of deze mee dient uitgevoerd worden in dit dossier.
Het meerjarenplan zal bij de eerstvolgende wljziging bijgestuurd worden.
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Voorstel van beslissing:
Aan de GR wordt gevraagd om het ontwerp, de plannen en het bestek voor de omgevingswerken Voorzieningenpool
fase I en parkconcept voor een geraamd bedrag van625.995,39 euro, inclusief BTW, goed te keuren en het CBS de
opdracht te geven de werken te gunnen na het voeren van een openbare aanbesteding.
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9 Oprichting en samenstelling gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) in kader van mobiliteit
Toelichtende nota:
De GBC is verantwoordelijk voor:
l. De voorbereiding, de opmaak, de opvolging, de evaluatie en in voorkomend geval, de herziening van het
gemeentelijk of intergemeentelijk mobiliteitsplan;
l. De begeleiding van de voorbereiding, de opmaak, de opvolging en de evaluatie van projecten die aansluiten
bij het duurzame lokale mobiliteitsbeleid, meer bepaald bij (een geheel van) maatregelen met betrekking tot
de ondersteuning van andere strategische plannen, de verbetering van bestaande infrastructuur, de aanleg
van nieuwe infrastructuur, de uitbouw van een kwaliteitsvol openbaar vervoer en bij andere maatregelen die
bijdragen tot duurzame mobiliteit (o.m. de 'fietsfondsdossiers').
De GBC wordt opgericht en samengesteld bij besluit van de gemeenteraad. De gemeenteraad dient tevens een
voorzitter aan te duiden. Er wordt voorgesteld Johan Thomas aan te duiden als voorzitter van de GBC
De samenstelling van de vaste en variabele leden is vastgelegd in de regelgeving:
. Vaste leden zijn: de gemeente, het departement MOW (BMV), de Lijn, de initiatiefüemer en de betrokken
wegbeheerder(s).
Variabele leden die verplicht kunnen uitgenodigd worden zijn: de provincie, het departement RWO, het
departement LNE, NMBS, adviesverlenende overheden in het kader van evt. verdere
vergunningsprocedures
o Lokale vertegenwoordigers die een belangrijke rol kurmen hebben in de draagvlakverwerving tijdens de
besprekingen in de GBC worden door de gemeente als adviserende leden benoemd. Met betrekking tot een
bepaald dossier kunnen nog bijkomende advisercnde leden, die evt. ook niet- lokale actoren
vertegen',ryoordigen of vanwege hun expertise, worden uitgenodigd.
Zolang de GBC niet ofñcieel opgericht is door de gemeenteraad, kan niet geldig beslist worden over de plannen en
projecten.
De dagelijkse werking van de GBC wordt geregeld in een huishoudelijk reglement, dat ze zelf dienen op te maken.
De GBC formuleert haar aanbevelingen bij consensus. Elk van de vaste leden en de aanwezíge variabele leden
hebben één stem waarbij zij zich uitspreken over het plan of project. Uitdrukkelijk bezwaar van één van de vaste
leden of aanwezige variabele leden leidt tot het ontbreken van de consensus.
Elk lid kan met één of meerdere vertegenwoordigers aanwezig zijn in de vergadering, maar behoudt slechts één stem.
Een actor die naast vast lid, ook initiatiefnemer is enlof ook wegbeheerder, behoudt ook slechts één stem.
Vaste leden kurmen zich ook via volmacht laten vertegenwoordigen.
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Voorstel van beslissin$.
De oprichting en samenstelling van de GBC goed te keuren en over te gaan tot geheime stemming om Johan Thomas
aan te duiden als voorzitter van de GBC.
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Reglementvoormantelzorgpremie

Toelichtende nota:
Zorgbehoevende personen willen zolang mogelijk in het gezin er/of in hun natuurlijke en vertrouwde omgevìng
verblijven. Daarom wil het stadsbestuur, naast de aanzienlijke hnanciële ondersteuning van het intramurale gebeuren
op het grondgebied, ook de thuiszorg opnieuw een extra duwtje in de rug geven en de inzet van de mantelzorgers
ook hnancieel erkennen en waarderen.
Dankzij een aantal daden van goed bestuur heeft het stadsbestuur opnieuw de ruimte gevonden om deze belangrijke
sociale tegemoetkomlng terug in te voercn.
Met ingang van0ll0ll2015 wordt een mantelzorgpremie verleend aan personen inwoners van Zoutleeuw- die de
thuiszorg waarnemen voor çen zorgbehoevende inwoner van de gemeente.
De mantelzorgpremie bedraagt 60 EUR per jaar per zorgbehoevende pçrsoon en voor één mantelzorger. De
mantelzorgpremie wordt betaald op de bankrekening van de mantelzorger.
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Het reglement ligt ter inzage op het gemeentesecretariaat of is op eenvoudig verzoek (-sçCfClaAt@Z_ofUçqUW¡q) te
bekomen.

Voorstel van beslissing:
Het schepencollege stelt voor om het reglementmantelzorgpremie goed te keuren.
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Toelagereglementvoorkinderopvang

Toelichtende nota:
De gemeenteraad heeft n zittingvan2210212007 het toelagereglement voor onthaalmoeders-vaders goedgekeurd
(toelagebedrag : 139 EUR).
Yanaf 0110412014 is het Vlaams Decreet van2010412012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en
peuters in werking getreden.
Om het huidig gemeentelijk toelagereglement aan te passen aan de nieuwe terminologie van dit decreet en om het
toelagebedra g aante passen is het aangewezen om een nieuw reglement op te stellen.
Met ingang van0l/01/2015 wordt jaarlijks een toelage toegekend:
- van 250 EUR voor gezinsopvang,
- van 500 EUR voor groepsopvang.
De kinderopvang die in de loop van het kalenderjaar wordt opstart of stopt ontvangt X/12 van het toelagebedrag.
X: aantal maanden dat de organisator effectief actief is.
Om in aanmerking te komen voor de jaarlijkse betoelaging moet:
- de kinderopvanglocatie in Zoutleeuw gevestigd zijn en
- ingeval van gezinsopvang op jaarbasis tenminste gemiddeld twee kinderen aanwezig zljn per dag en per
kinderopvanglocatie,
- ingeval van groepsopvang op jaarbasis tenminste gemiddeld 50olo opvangen van de toegekende capaciteit.
Voorstel van beslissine:
Het schepencollege stelt voor om het toelagereglement voor kinderopvang goed te keuren.

VARIA

12

Vragen van raadsleden
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