STAD ZOUTLEEUW

DAGORDE GEMEENTERAAD
Zoutleeuw, 14 augustus 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 25 augustus 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
Gecoro
: vergadering
09/06/2015

PATRIMONIUM
3
AC Aen den Hoorn: plannen, bestek en meetstaat – vaststellen wijze en voorwaarden van gunning
Toelichtende nota:
Eind 2015 kan het casco van het nieuw AC binnen Aen den Hoorn worden opgeleverd. Vanaf dat ogenblik kan er
gestart worden met de afwerking, de aanleg van technieken, de uitrusting en het plaatsen van het meubilair.
Architectenbureau Crépain-Binst heeft als opdrachthoudend studiebureau de ontwerpen van de inrichtingsplannen,
bestekken en ramingen opgesteld. De werken (zonder studiekosten) worden geraamd op 1.550.000 euro inclusief
BTW (met inbegrip van een lift en PV(zonnepanelen)-installatie).
Voorstel van beslissing:
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de ontwerpen, de plannen en het bestek voor ‘het leveren en plaatsen van
de afwerking, technieken en meubilair voor het inrichten van het nieuwe AC Aen den Hoorn’ goed te keuren en aan
het schepencollege de opdracht te geven om de werken na het voeren van een open aanbesteding te gunnen.

RUIMTELIJKE ORDENING
4

KWZI Orsmaal: bekrachtiging studiebureau Grontmij als ruimtelijk planner voor de opmaak van het
desbetreffende GemRUP
Toelichtende nota:
Aquafin plant een KWZI (kleinschalige waterzuiveringsinstallatie) voor het behandelen van het afvalwater dat
vrijwel uitsluitend van Orsmaal afkomstig is. Dit zal worden ingeplant aan de N3. De toegangsweg komt op
grondgebied van Zoutleeuw te liggen, het station zelf op grondgebied van Linter. Er is een wijziging van de
gewestplanbestemming nodig om dit te kunnen vergunnen. Daarom moet er een GemRUP worden opgemaakt.
Aquafin gunde die opdracht aan studiebureau Grontmij en ze nemen tevens alle kosten ten laste. Omdat het
GemRUP ook een stuk van ons grondgebied omvat, moeten de stad zich hiermee ook akkoord verklaren.
Voorstel van beslissing:
Akkoord te gaan met de opmaak van een GemRUP KWZI Orsmaal en Grontmij te bekrachtigen als opdrachthouder
op voorwaarde dat alle kosten gedragen worden door Aquafin.

OPENBARE WERKEN
5
Overeenkomst exclusieve dienstverlening IL: onderschrijven punten 1.4 en 1.7 uit de statuten
Toelichtende nota:
Interleuven biedt de gemeenten een aantal dienstverleningen aan in exclusiviteit. Momenteel heeft de stad enkel het
deel milieu-ondersteuning onderschreven.
Het onderschrijven van statuten betekent dat de stad wanneer de nood zich voordoet, zij dit exclusief aan IL toewijst.
De tarieven zijn voorafgaand gekend en vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.
De ondertekening van deze overeenkomst is geen automatische opdracht: het schepencollege moet telkens opnieuw
naargelang de behoeften van de stad een opdracht toewijzen (op afroep).
Momenteel doet de nood zich voor op 2 vlakken:
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veiligheidscoördinatie gebouwen: de stad dient een veiligheidscoördinator aan te stellen voor het begeleiden
van de inrichtingswerken Aen den Hoorn
technische en administratieve begeleiding, advisering en coördinering van gemeentelijke projecten (in het
bijzonder wegenwerken)

Voorstel van beslissing:
Akkoord te gaan met het onderschrijven van de exclusieve dienstverlening zoals beschreven in punt 1.4 en punt 1.7
in de statuten van Interleuven en de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren.

ONDERWIJS
6

Samenwerkingsovereenkomst scholengemeenschap Haspengouw: uittreden van de stad Landen
ingevolge overdracht gemeentelijk onderwijs aan het GO - wijziging van de samenstelling van de
Haspengouwse scholengemeenschap per 01/09/2015

Toelichtende nota:
Sedert 2003 bestaat er tussen de gemeenten Landen, Linter, Hoegaarden en Zoutleeuw een interlokale vereniging
voor de vorming van de Haspengouwse Scholengemeenschap.
Ingevolge de overdracht van het gemeentelijk basisonderwijs door de stad Landen aan het GO! heeft deze laatste de
andere partners van de scholengemeenschap verzocht hun uitstap uit de scholengemeenschap goed te keuren. Het
lidmaatschap bleef juridisch mogelijk, maar het GO! kon zich niet vinden in de bestaande
samenwerkingsovereenkomst. De andere partners van de scholengemeenschap waren van hun kant niet bereid de
samenwerkingsovereenkomst aan te passen.
Voorstel van beslissing:
Akkoord te gaan met de uitstap van het basisonderwijs GO! Scholengroep 11 uit de Haspengouwse
Scholengemeenschap.

VARIA
7

Vragen van raadsleden

De stadssecretaris

De voorzitter

S. Blockx

B. Herbots
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