STAD ZOUTLEEUW

DAGORDE GEMEENTERAAD
Zoutleeuw, 14 maart 201 5
Mewouw, Mijnheer,
U wordt overeenkomstig artikel 20121 van het Gemeentedccreet voor de eerste maal uitgenodigd voor de vergadering
van de gemeenteraad die zal doorgaan op 24 maart 2015 om 20u. raadzaal, Vincent Betsstraat 15 te3440 Zoutleeuw.

OPENBARE VERGADERING
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Verslag vorige vergadering

Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.
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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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Aanpassing arbeidsreglement
Toelichtende nota:
Er zijn 3 aanpassingen nodig van het arbeidsregelement.
De wetgeving inzake welzijn op het werk werd gewijzigd, inzonderheid wat betreft het voorkomen en behandelen
van psychosociale risico's , geweld, pesterijen, en ongewenst seksueel gedrag op het werk;
Een aantal definities alsook de procedure werden gewijzigd.
De wijzigingen werden gei'ntegreerd in het arbeidsreglement onder de artikelen 29 tot en met 35.
Als basis werden de modelteksten genomen die ter beschikking werden gesteld door de interne preventiedienst.
Een tweede wijziging is een administratieve aanpassing, met name het invoegen in het arbeidsreglement van de
gewijzigde openingsuren van de bibliotheek, waartoe de gemeenteraad heeft besloten in oktober 2014.
De derde aanpassing is de invoeging van een bijlage betreffende de invoering van de elektronische
maaltijdcheques, met name het vastleggen van de modaliteiten waaronder deze ter beschikking worden gesteld.
Voorstel van beslissing:
De voorgestelde aanpassingen aan het arbeidsreglement goed te keuren.

IGS
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- INTERCOMMLII\ALES - VERENIGINGEN

Samenwerkingsovereenkomst IGO- stad- OCMW betreffende project energielening - afvaardiging
leden beleids- en kredietcomité
Toelichtende nota:
Op de gemeenteraad van februari werd de samenwerkingsovereenkomst met IGO goedgekeurd waarbij de stad IGO
erkent als lokale entiteit voor het behandelen van aanvragen van de energieleningen.
Krachtens artikel 9 van de samenwerkingsovereenkomst duidt de stad een afuaardiging aan voor het k¡ediet-en
beleidscomité, bij voorkeur de schepen bevoegd voor de materie wonen, leefrnilieu of energie, of met juridische
kennis.
Bevoegdheden van dit comité:
-advies met betrekking tot het te volgen beleid
-evaluatie van de werking
- vastleggen van de criteria voor de behandeling van de kredietaanwagen
- erover waken dat de kredietaanvragen behandeld worden conform de opgelegde criteria
- toezien op het goed beheer van de kredieten

Voorstel van beslissing:
De heer Roger Mertens aan to duiden als effectief lid en Viki Tweeperurinclor als plaatsvervangend lid.
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FINAI\CIÍILE ZAKEN

Belastingreglement op inname openbaar domein
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Toelichtende nota:
Het stadsbestuur heeft met de horeca op en rond de Grote Markt aan tafel gezelen om een voorstel uit te werken over
een toekomstig "terrassenbeleid". Gelet op het feit dat Onroerend Erfgoed in deze ook steeds betrokken partij is,
worden soms eisen opgelegd die grotere financiële inspanningen met zich meebrengen voor de cafehouders. Omdat
het stadsbestuur naar de toekomst toe en in functie van een heraangelegde Grote Markt ook eisen zal hebben, wil het
stadsbestuur de caféhouders als stimulans alvast ontlasten van de terrasbelasting zoals die is opgenomen in het
belastingreglement irurame openbaar domein goedgekeurd op 18 I 1212012.
Dit initiatief kadert bovendien in een totaal verhaal "Horeca Zoutleeuw" dat het stadsbestuur samen met de
werkgroep middenstand in 2015 zal presenteren.
Het bedrag dat de stad :l;'2014 ingevolge de bedoelde belasting ontving, bedroeg 695,00 EUR.
Voorstel van beslissing:
De bepalingen onder Afcleling
op te heffen met ingang
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Retributiereglement Kinderhoogdag 2015

Toelichtende nota:
Op 2610412015 organiseert de stad Zoutleeuw de Kinderhoogdag. De tarieven voor deelname moeten worden
vastgesteld.

Voorstel van beslissins:
Het college stelt voor de retributie voor deelname vast te stellen als volgt:
- 5 EUR per deelnemend kind
- voor leden vanjeugdverenigingen: 3 EUR per kind.

7
OCMW:MJP 2014-2019 (geactualiseerd) + budget 2015
Toelichtende nota:
Het geactualiseerde MJP 2014-2019 en budget 2015 van het OCMW werden goedgekeurd op de OCMW-raadvan
2610212015. De aanpassing van het MJP betreft een aantal geactualiseerde financiële, juridische en feitelijke
ontwikkelingen, maar de gemeentelijke bijdragen, noch de inhoud van het strategisch MJP werden gewijzigd.
Conform artikel 148 OCMV/-decreet dient de gemeenteraad in dat geval kermis te nemen van het geactualiseerd
MJP, alsook van het budget 2015 dat past binnen het MJP.
Voorstel van beslissing:
Ker¡ris te nemen van het

iÙ4JP

2014-2019 (geactualiseerd) en budget 2015 OCMV/

MOBILITEIT
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Aanvullend gemeentelijk politiereglement op het wegverkeer: plaatsen van een wegversmalling met
voorrangsregeling met een rijbaankussen in de Neerlandensestraat en plaatsen van een rijbaankussen
tussen een bestaande wegversmalling in de Vinnestraat

Toelichtende nota:
Aangezien de proefopstelling verlopen is, en gunstig beoordeeld werd zal er een definitieve wegversmalling met
rijbaankussen gemaakt worden in de Neerlandensestraat ter hoogte van huisnummer 2l .
Op advies van de werkgroep mobiliteit zal er tussen de bestaande wegversmalling in de Vinnestraat ter hoogte van
huisnummer 3len 33, een rijbaankussen worden geplaatst om de snelheid nog meer af te remmen.
Voorstel van beslissine:
Het college stelt voor het aanvullende gemeentelijk politiereglement op het wegverkeer: plaatsen van een
wegversmalling met vooffangsregeling met een rijbaankussen in de Neerlandensestraat en plaatsen van een
rijbaankussen tussen een bestaande wegversmalling in de Vinnestraat goed te keuren.
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Aanvullend gemeentelijk politiereglement op het wegverkeer: plaatsen van het bord C3, met
onderbord "Uitgezonderd voetgangers, fietsers, ruiters en aangelanden" in de Panisbornestraat,
verlenging Heerbaan en Boomgaardstraat.

Toelichtende nota:
Gelet op het feit dat het stuk weg in kwestie niet geschikt is voor doorgaand verkeer is het aangewezen het
doorgaand verkeer in beide richtingen te verbieden in de Panisbornestraat tussen de Leenhaagstraat en de zijstraat
Panisborne, verlenging Heerbaan vanaf de bebouwde kom tot de grens met Linter, alsook in de Boomgaardstraat
tussen de bebouwde kom en de Spiegelstraat,met uitzondering van de doorgang voor voetgangers, fietsers, ruiters en
aangelanden.

Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor het aanvullend gemeentelijk politiereglement op het wegverkeer: plaatsen van het bord bC3
met onderbord "uitgezonderd voetgangers, fietsers, ruiters en aangelanden" in de Panisbornestraat, verlenging
Heerbaan en Boomgaardstraat, goed te keuren.
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