STAD ZOUTLEEUW

DAGORDE GEMEENTERAAD
Zoutleeuw, 17 februari 2015
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 24 februari 2015 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.

BESTUURSZAKEN
2

Mededeling van de verslagen van de raden en overlegstructuren in toepassing van artikel 200 § 3 van
het gemeentedecreet
Seniorenraad
: vergadering
28/10/2014
Kindergemeenteraad
: vergadering
13/01/2015

FINANCIËLE ZAKEN
3
Vaststellen tarieven ouderbijdragen voor IBO
Toelichtende nota:
Het voorstel tot aanpassing situeert zich in het trachten te regelen van een aantal hiaten bij het niet-naleven van de
inschrijvingsuren bij voorinschrijving (vakanties).
De basistarieven en de sociale correcties blijven ongewijzigd.
Het tariefreglement ligt ter inzage op het gemeentesecretariaat of is op eenvoudig verzoek te bekomen
(secretaris@zoutleeuw.be).
Voorstel van beslissing:
Het gewijzigde tariefreglement goed te keuren.

PATRIMONIUM
4

PPS-project Aen den Hoorn: goedkeuren wijzigingen basisakte, verdelingsplan en principieel akkoord
tot inlijving bij het openbaar domein van de toegangsweg en aanwerkingen rond het gebouw
Toelichtende nota:
De basisakte regelt de rechten en de plichten van de toekomstige mede-eigenaars.
De basisakte Aen den Hoorn werd goedgekeurd op 19/11/2013 en bij notariële akte ondertekend op 20/12/2013.
Intussen dringen zich een aantal wijzigingen op
- verdelingsplan dient bijgestuurd te worden in functie van wat uiteindelijk tot het openbaar domein v/ privaat
domein zal behoren met een kostenloze grondafstand door de mede-eigenaars aan de stad Zoutleeuw
- het opsplitsen van handelsruimte 3 in 2 afzonderlijke entiteiten
-een erfdienstbaarheid van doorgang (brandevacuatie) in trapkern 4 ten gunste van de stad
De AV van mede-eigenaars zal samengeroepen worden met het oog op de goedkeuring van deze wijzigingen.
De burgemeester en stadssecretaris zullen de heer Roger Mertens en de heer Johan Thomas delegeren bij
volmachtakte om alle nodige rechtsplegingen en/of andere handelingen te stellen op de toekomstige vergaderingen
van de mede-eigenaars.
Voorstel van beslissing:
De voorgestelde wijzigingen aan de basisakte goed te keuren en de gratis grondafstand van de percelen aangeduid op
het verdelingsplan ter inlijving in het openbaar domein te aanvaarden.

OPENBARE WERKEN
5
Aankoop van een bestelwagen: vaststellen van de wijze en voorwaarden van gunnen
Toelichtende nota:
De in 1998 aangekochte bestelwagen merk Citroën type Jumper is aan vervanging toe.
In het budget 2015 is er 30.000 EUR voorzien voor vervangingen van eigen materieel TUD op algemene rekening
2300000 onder beleidsveld 0200 – actie 220.
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De aankoop wordt geraamd op 25.000 EUR incl. BTW en er wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen na
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de lastvoorwaarden alsook de wijze van gunnen goed te keuren.

HUISVESTING
6
Samenwerkingsovereenkomst IGO in verband met de “Energielening”
Toelichtende nota:
De Energielening heeft als doel “het stimuleren van rationeel energiegebruik en milieuvriendelijke
energieproductie” door tussen te komen in de financiering van structurele maatregelen voor de doelgroep (meest
behoeftigen), in privéwoningen die dienen als hoofdverblijfplaats, enerzijds, en het verstrekken van goedkope
leningen aan particulieren, voor structurele maatregelen in privéwoningen die dienen als hoofdverblijfplaats,
anderzijds.
Particulieren kunnen de aanvragen enkel indienen bij de zogenaamde Lokale Entiteiten, die met het oog op de
uitvoering van dit project een samenwerkingsovereenkomst hebben met het VEA.
De gemeente moet er wel voor zorgen dat een Lokale Entiteit op haar grondgebied wordt aangesteld via het
onderschrijven van de voorgelegde overeenkomst.
IGO is erkend als Lokale Entiteit en het stadsbestuur wenst IGO dan ook aan te duiden als lokale entiteit op haar
grondgebied.
De overeenkomst omschrijft de verplichtingen van alle betrokken partijen (stad, OCMW en IGO),waarbij de stad
voornamelijk instaat voor de communicatie, informatie en eerstelijnshulp aan de inwoner; een taak die ook kan
toebedeeld worden aan het IGS Wonen zodra dit operationeel zal zijn.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de samenwerkingsovereenkomst met IGO betreffende het project van de Vlaamse
Energielening goed te keuren.

WELZIJN
7
Huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst IBO
Toelichtende nota:
Het BVR van 16/05/2014 houdende de voorwaarden voor erkenning en attest van toezicht en het kwaliteitsbeleid
voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang legt een aantal wijzigingen op die moeten doorgevoerd worden
in de huishoudelijke reglementen van de kinderopvang.
Volledig nieuw is dat de organisator van kinderopvang een schriftelijke overeenkomst moet afsluiten met de
gebruiker.
Het nieuwe HHR en de schriftelijke overeenkomst zijn ter inzage op het gemeentesecretariaat of zijn op eenvoudig
verzoek te bekomen (secretaris@zoutleeuw.be).
Voorstel van beslissing:
De aanpassingen aan het huishoudelijk reglement en het ontwerp van schriftelijke overeenkomst met de gebruiker
goed te keuren.

OPENBARE ORDE, RUST EN VEILIGHEID
8
Save-Charter: engagement en actieplan 2015
Toelichtende nota:
Het stadsbestuur heeft zich reeds principieel geëngageerd in het kader van het SAVE-charter (Samen Actief voor
Veilig Verkeer), een initiatief van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen.
In functie van dit engagement heeft het stadsbestuur samen met de VZW een concreet actieplan uitgewerkt op maat
van onze stad, met kleine en grotere acties die het engagement in de praktijk moeten omzetten.
Het actieplan omvat volgende doelstellingen:
Doelstelling 1: De opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse
Doelstelling 2: De implementatie van het STOP-principe
Doelstelling 3: De afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren
Doelstelling 4: Het garanderen van een hoog handhavingsniveau
Doelstelling 5: De voorbeeldfunctie van de gemeente/stad en haar beleidsverantwoordelijken
Doelstelling 6: Een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren
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Doelstelling 7: De opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren
Het uitgewerkte actieplan is ter inzage op het gemeentesecretariaat of is op eenvoudig verzoek te bekomen
(secretaris@zoutleeuw.be)
Voorstel van beslissing:
Het engagement genomen in het kader van het SAVE-charter te bekrachtigen en het actieplan 2015 goed te keuren.

VARIA
9

Vragen van raadsleden

De stadssecretaris

De voorzitter

S. Blockx

B. Herbots
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