STAD ZOUTLEEUW

DAGORDE GEMEENTERAAD
Zoutleeuw, 17 april 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 28 april 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
B.A.V. en Jaarvergadering PBE 29/05/2015: bespreking dagorde – goedkeuring statutenwijziging –
vaststellen mandaat gemeentelijke afgevaardigde
Toelichtende nota:
De Buitengewone Algemene Vergadering van PBE zal doorgaan op vrijdag 29/05/2015 om 18.30 uur,
Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek met volgende agenda:
1.
Statutenwijziging
2.
Akteneming van de aanduiding van het lid met raadgevende stem in de raad van bestuur
3.
Ontslag van bestuurders en leden van het college van commissarissen en benoeming van deskundigen
2

De Jaarvergadering van de PBE zal doorgaan op vrijdag 29/05/2015 om 19u15, Diestsesteenweg 126 te 3210
Lubbeek met volgende agenda:
1.
Jaarrekening 2014
- bespreking van het verslag van de raad van bestuur
- bespreking van het verslag van de commissaris-revisor en het college van commissarissen
- goedkeuring van de jaarrekening
- bestemming van het resultaat
2.
Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een eerste dividend
3.
Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend
4.
Kwijting aan bestuurders, de commissaris-revisor en de leden van het college van commissarissen
5.
Statutaire benoemingen
6.
Vaststelling van het presentiegeld en de verplaatsingskosten
7.
Kennisgeving: toetredingen Infra-X-net en InfraGIS
8.
Rondvraag
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de statutenwijziging goed te keuren en Etienne Wouters of zijn plaatsvervanger (Viki
Tweepenninckx) het mandaat te geven de statuten te wijzigen en de andere agendapunten op de dagorde goed te
keuren.
3
A.V. IWM 27/05/2015: bespreking dagorde – vaststellen mandaat gemeentelijke afgevaardigde
Toelichtende nota:
De algemene vergadering van IWM zal doorgaan op woensdag 27/05/2015 om 18u30, Willekensmolenstraat 122 te
3500 Hasselt met volgende agenda:
1.
Samenstellen bureau
2.
Verslag vorige vergadering
3.
Benoeming van mevrouw Nancy Maris en de heer Dirk Schampaert tot bestuurder
4.
Balans en resultatenrekening 2014
5.
Bestemming van het resultaat
6.
Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor André Stiers of zijn plaatsvervanger (Viki Tweepenninckx) het mandaat te geven de punten op
de dagorde d.d. 27/05/2015 goed te keuren.
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Jaarvergadering Intergas 12/06/2015: bespreking dagorde – vaststellen mandaat gemeentelijke
afgevaardigde
Toelichtende nota:
De jaarvergadering van Intergas zal doorgaan op vrijdag 12/06/2015 om 17u30 in de maatschappelijke zetel,
Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek met volgende agenda:
1.
Jaarrekening 2014
- bespreking van het verslag van de raad van bestuur en van de commissaris
- goedkeuring van de jaarrekening 2014 (balans, resultatenrekening en toelichting) en bestemming van
het resultaat
2.
Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
3.
Statutaire benoenmingen
-Benoeming van een commissaris
4.
Diversen/Rondvraag
4

Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor André Stiers of zijn plaatsvervanger (Viki Tweepenninckx) het mandaat te geven de
agendapunten op de dagorde d.d. 12/06/2015 goed te keuren.
5
A.V. Creadiv 12/06/2015: bespreking dagorde – vaststellen mandaat gemeentelijke afgevaardigde
Toelichtende nota:
De algemene vergadering van Creadiv zal doorgaan op vrijdag 12/06/2015 om 18 uur in de zaal van de raad van
bestuur van de PBE, Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek met volgende agenda:
1.
Jaarrekening 2014
- bespreking van het verslag van de raad van bestuur
- bespreking van het verslag van de commissaris
- goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat
2.
Kwijting aan de bestuurders
3.
Kwijting aan de commissaris-revisor
4.
Statutaire benoeming
-benoeming van een commissaris-revisor
5.
Diversen – Rondvraag
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor André Stiers of zijn plaatsvervanger (Jos Ceyssens) het mandaat te geven de agendapunten op
de dagorde d.d. 12/06/2015 goed te keuren.
6
A.V. Interleuven 27/05/2015: bespreking dagorde – vaststellen mandaat gemeentelijke afgevaardigde
Toelichtende nota:
De algemene vergadering van Interleuven zal doorgaan op woensdag 27/05/2015 om 19u in de vergaderzaal van
Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven met volgende agenda:
1.
Samenstelling van het bureau
2.
Goedkeuring verslag algemene vergadering d.d. 25/06/2014
3.
Verslag over de activiteiten 2014
4.
Jaarrekening per 31/12/2014 – verslag van de Commissaris-Revisor
5.
Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten
6.
Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor
7.
Provinciale bijdrage voor werkingskosten 2015 cfr. art. 14.1 van de statuten
8.
Ontslag Renate Hufkens – bestuurder met raadgevende stem
9.
Aansluiting OCMW Scherpenheuvel-Zichem
10.
Diversen
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor Annita Reniers of haar plaatsvervanger (Boudewijn Herbots) het mandaat te geven de
agendapunten op de dagorde d.d. 27/05/2015 goed te keuren.
7

Mededeling van de verslagen van de raden en overlegstructuren in toepassing van artikel 200 § 3 van
het gemeentedecreet
Seniorenraad
: vergadering
05/02/2015
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Beheersorgaan bib
Cultuurraad
Kindergemeenteraad

: vergadering
: vergadering
: vergadering

11/02/2015
25/02/2015
24/03/2015

EREDIENSTEN
8
Kerkbesturen: jaarrekening boekjaar 2014 – advies
Toelichtende nota:
Het centraal kerkbestuur heeft de jaarrekening boekjaar 2014 van de 6 kerkbesturen ingediend met name:
Kerkbestuur Sint-Odulphus Booienhoven
De jaarrekening 2014 werd vastgesteld door de kerkraad op 16/03/2015 met een exploitatieoverschot van 28.192,90
EUR en een investeringsoverschot van 0,00 EUR.
De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt 150,00 EUR. De gemeentelijke investeringstoelage bedraagt
0,00 EUR.
De kastoestand stemt overeen met de jaarrekening en alle stukken zijn bijgevoegd.
Kerkbestuur Sint-Cyriacus Budingen
De jaarrekening 2014 werd vastgesteld door de kerkraad op 02/02/2015 met een exploitatieoverschot van 20.914,18
EUR en een investeringoverschot van 88.350,17 EUR. Dit investeringsoverschot zal bij de 1ste budgetwijziging 2015
verwerkt worden.
De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt 1.400,17 EUR. De gemeentelijke investeringstoelage bedraagt 0,00
EUR omdat de gebudgetteerde toelage van 48.000 EUR voor dakwerken kerk zal uitgekeerd worden in 2015.
De kastoestand stemt overeen met de jaarrekening en alle stukken zijn bijgevoegd.
Kerkbestuur Sint-Laurentius Helen
De jaarrekening 2014 werd vastgesteld door de kerkraad op 29/01/2015 met een exploitatieoverschot van 23.535,57
EUR en een investeringoverschot van 0,00 EUR.
Zowel de gemeentelijke exploitatietoelage als de gemeentelijke investeringstoelage bedragen 0,00 EUR.
De kastoestand stemt overeen met de jaarrekening en alle stukken zijn bijgevoegd.
Kerkbestuur Sint-Leonardus Zoutleeuw
De jaarrekening 2014 werd vastgesteld door de kerkraad op 19/02/2015 met een exploitatieoverschot van 36.701,43
EUR en een investeringoverschot van 120.132,92 EUR. Dit investeringsoverschot zal bij de 1ste budgetwijziging
2015 verwerkt worden.
De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt 23.903,95 EUR. De gemeentelijke investeringstoelage bedraagt
50.000,00 EUR zijnde het 1ste voorschot voor de restauratie Sint-Leonarduskerk fase 4.
De kastoestand stemt overeen met de jaarrekening en alle stukken zijn bijgevoegd.
Kerkbestuur Sint-Martinus Dormaal
De jaarrekening 2014 werd vastgesteld door de kerkraad op 02/02/2015 met een exploitatieoverschot van 16.319,23
EUR en een investeringsoverschot van 0,00 EUR.
De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt 18.933,48 EUR. De gemeentelijke investeringstoelage bedraagt
0,00 EUR omdat de gebudgetteerde toelage van 3.750,00 EUR voor erelonen dakwerken kerk verschoven werd naar
2015.
De kastoestand stemt overeen met de jaarrekening en alle stukken zijn bijgevoegd.
Kerkbestuur Sint-Bartholomeus Halle-Booienhoven
De jaarrekening 2014 werd vastgesteld door de kerkraad op 14/01/2015 met een exploitatieoverschot van 9.993,02
EUR en een investeringsoverschot van 19.170,42 EUR. Dit investeringsoverschot zal bij de 1ste budgetwijziging
2015 verwerkt worden.
De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt 13.427,16 EUR. De gemeentelijke investeringstoelage bedraagt 0,00
EUR omdat het saldo van de gebudgetteerde toelage t.b.v. 150.088,88 EUR voor restauratiewerken dak kerk
verschoven werd naar 2015.
De kastoestand stemt overeen met de jaarrekening en alle stukken zijn bijgevoegd.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om een gunstig advies uit te brengen over de jaarrekening boekjaar 2014 van de 6
kerkbesturen.
9
Kerkbestuur Sint-Bartholomeus Halle-Booienhoven: 1ste budgetwijziging 2015
Toelichtende nota:
In deze budgetwijziging verhogen de exploitatieontvangsten met 1.300,00 EUR. In de exploitatieuitgaven zijn
slechts enkele verschuivingen waardoor het totaal van de exploitatieuitgaven ongewijzigd blijft . De gemeentelijke
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exploitatietoelage ten bedrage van 10.197,40 EUR verlaagt met 1.300,00 EUR zodat de gemeentelijke
exploitatietoelage 8.897,40 EUR bedraagt.
De restauratiewerken aan het dak van kerk, die gestart zijn in december 2014, werden zowel in de
investeringsontvangsten als in de investeringsuitgaven opnieuw ingeschreven in deze budgetwijziging.
De gemeentelijke investeringstoelage bedraagt 150.088 EUR zijnde het saldo voor de dakwerken kerk.
De gemeentelijke bijdrage in de budgetwijziging past binnen de grenzen van de bijdrage die werd opgenomen in het
MJP 2014-2019.
Het geactualiseerd MJP 2014-2019 ontbreekt.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om akte te nemen van de 1ste budgetwijziging 2015 van het kerkbestuur Sint-Bartholomeus
Halle-Booienhoven.

OPENBARE WERKEN
10

Aanvullend gemeentelijk politiereglement op het wegverkeer: 1-richting Asbroekstraat tussen de
Dorpsstraat en de Kerkhofstraat en aanbrengen parkeervakken.
Toelichtende nota:
Om opstoppingen te voorkomen en alzo het doorgaand verkeer te bevorderen zal er in de Asbroekstraat tussen de
Dorpsstraat en de Kerkhofstraat een 1-richtingsverkeer ingevoerd worden in de richting van de Kerkhofstraat.
Eveneens zullen er in dit gedeelte van de straat parkeervakken aangeduid worden.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor het aanvullend gemeentelijke politiereglement op het wegverkeer: 1-richting Asbroekstraat
tussen de Dorpsstraat en de Kerkhofstraat en het aanbrengen parkeervakken goed te keuren.

VRIJETIJDSBESTEDING
11

Goedkeuring convenant met Toerisme Vlaams-Brabant vzw betreffende de toeristisch-recreatieve
werking in de regio Hageland
Toelichtende nota:
De gemeenteraad sloot reeds in 2001 een convenant af met Toerisme Vlaams-Brabant vzw betreffende de
toeristisch-recreatieve werking in de regio Hageland.
De financiële middelen die de gemeenten hiervoor inbrengen, worden aangewend voor de promotie en regiowerking
van het Hageland.
Toerisme Vlaams-Brabant vzw wil de toeristische werking van het Hageland integreren en een nieuw convenant met
de gemeenten afsluiten voor 2015-2019.
De jaarlijkse bijdrage wordt gebaseerd op het inwonersaantal van januari 2014 (8.288) en bedraagt 0,50
EUR/inwoner, in totaal 4.144 EUR.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om de convenant met Toerisme Vlaams-Brabant vzw betreffende de toeristisch-recreatieve
werking in de regio Hageland 2015-2019 goed te keuren.

DE PASSANT
12

Princiepsbeslissing aanpassen theatertechniek in cultuurzaal GC De Passant en het vaststellen van de
wijze en voorwaarden van gunnen
Toelichtende nota:
Het aanpassen van de theatertechniek in de cultuurzaal van het GC De Sporthal omvat het vervangen van de
geluidsinstallatie en het splitsen van de bekabeling van het geluid en het licht .
In het budget 2015 is 100.000 EUR voorzien op algemene rekening 2300000 onder beleidsveld 0705 –
gelijkblijvend beleid.
De aanpassing wordt geraamd op 85.000 EUR incl. BTW en er wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen na
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
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Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de lastvoorwaarden alsook de wijze van gunnen goed te keuren.

VARIA
13

Vragen van raadsleden

De stadssecretaris

De voorzitter

S. Blockx

B. Herbots
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