GEMEENTERAAD STAD ZOUTLEEUW

U wordt overeenkomstig artikel 20121 GD voor de eerste maal uitgenodigd voor de
vergadering van de gemeenteraad die zal doorgaan op dinsdae 24 november 2015 om 20u in de raadzaal,
Vincent Betsstraat 15 te 3440 Zoutleeuw

AGENDA MET TOELICHTENDE NOTA
OPENBAAR
SECRETARIAAT

1.

Verslag vorige vergadering

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

ADVIES- EN BEHEERRADEN
2

Mededeling van de verslagen van de raden en overlegstructuren Ín toepassing van artikel 200
GD

Seniorenraad

S3

:

- Bestuursvergadering 29 I 061 201 5
- Algemene vergadering 29106/2015
- Bestuursvergadering 15 I 09 /201 5

Cultuurraad
- Bestuursvergadering 2l I 09 I 20
Beheersorgaan bibliotheek
- Vergaderin g 301 09 /201 5
Scholenoverleg :
- Vergadering 13l 10/2015

I5

BUDGET

3.

Vaststellen 2de budgetwijziging 2015

De lijst met nominatief toegekende subsidies maakt deel uit van de beleidsnota van het budget of de
budgetwijziging (art. 16 van het BVR-BBC). Volgens artikel 43, þ2, eerste lid, 3o van het Gemeentedecreet is
het vaststellen van het budget ofde budgetwijziging een voorbehouden bevoegdheid van de gemeenteraad.Deze
lijst kan dus niet worden gewijzigd bij interne kredietaanpassing of bij een wijziging van de ramingen.
In voorliggende budgetwijziging wordt de investeringssubsidie aanYZW de Kring aangepast van 75.000 euro
naar 150.000 euro en daarnaast wordt de raming van de herinrichting van het nieuwe AC bijgestuurd in functie
van de ingediende offertes en dit voor hetzelfde bedrag waardoor dit geen enkel financieel effect heeft op de
investeringsuitgaven.
Zowel de investeringsontvangsten als de exploitatieontvangsten blijven ongewijzigd.
Daamaast worden in de exploitatieuitgaven niet gebruikte kredieten verminderd en ontoereikende kredieten
worden verhoogd zonder dat dit effect heeft op de resultaten. Het resultaat op kasbasis (1.69 1.8 I 1,70 euro) en de
autofinancieringsmarge (85.681 euro) blijven ongewijzigd ten opzichte van de eerste budgetwljziging2Ol5 en
meerjarenplanaanpassing 2, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van27 oktober 2015.
Bijgevolg past budgetwljziging2 van2015 volledig in het meerjarenplan 2014-2019.

IIet schepencollege stelt voor om de budgetwijziging

2 van 2015 vast te stellen
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INTERGEMEENTELIJKE EN ANDERE SAMENWERKINGSVERBAI\DEN

4.

B.A.V. lWN{23ll2l2015 : bespreking dagorde - vaststellen mandaat gemeentelijke afgevaardigde

De buitengewone algemene vergadering van IWM zal doorgaan op woensdag 2311212015 om 18.30 uur op het
adres van de maatschappelijke zetel, Willekensmolenstraat 122 te 3500 Hasselt met volgende agenda :
l. samenstellen bureau
2. verslag vorige vergadering
3. uitbetaling dividend boekjaar 2014 aan de vennoten: mededeling
4. algemeen beleid 2016
5. budget 2016

Het college stelt voor André Stiers of zijn plaatsvervanger (VÍkÍ Tweepenninckx) het mandaat te geven de
punten op de dagorde d.d.2311212015 goed te keuren.

5.

A.V. IGO l8ll2l20l5:. bespreking dagorde - vaststellen mandaat gemeentelijke afgevaardigde

De algemene vergadering van IGO zal doorgaan op vrijdag 18/1212015 om 17.30 uur in de vergaderzaal van
IGO, De Vunt 17 te3220 Holsbeek met volgende agenda:
l. goedkeuring verslag vergadering 19 I 06/201 5
2. goedkeuring programma 2016
3. goedkeuring begroting 2016

4. aanvaarding nieuwe leden van bestuur
5. varia

Het college stelt voor Annick Vanacken of haar plaatsvervanger (Annita Reniers) het mandaat te geven de
punten op de dagorde d.d.l8ll2/2015 goed te keuren.
6.

B.A.V. IGS Hofheide 2211212015: bespreking dagorde - vaststellen mandaat gemeentelijke
afgevaardigde

De buitengewone algemene vergadering van IGS Hofheide zal doorgaan in het crematorium Hoftreide op
dinsdag 2211212015 om 20uur met volgende agenda:
L Goedkeuring van het verslag van de gewone algemene vergadering van23l06l20l5
2. Vaststelling van het budget 2016
3. Activiteiten20l6 en te volgen strategie
4. Werking van het crematorium
5. Varia

Het college stelt voor Viki Tweepenninckx of haar plaatsvervanger (Etienne Wouters) het mandaat te
geven de punten op de dagorde d.d.22ll2l20l5 goed te keuren.

KERI(FABRIEKEN

7.

Samenvoeging parochie Sint-Odulphus bij de parochie Sint-Leonardus

Vanuit de kerk en pastorale realiteit wordt de problematiek erkend van de versnippering van pastorale zorg en
het steeds kleiner worden van het aantal vitale geloofsgemeenschappen. Veel parochies kunnen niet meer het
volledige pakket pastorale zorg aanbieden, het wordt steeds moeilijker structuren te bemannen en de nodige
vrijwilligers te vinden. De schaarste aan financiële en personele middelen dwingt tot een meer gerichterc inzet it
functie van duidelijke, pastorale prioriteiten. Er moeten pastorale keuzes gemaakt worden, zowel inhoudelijk als
organisatorisch.

In het licht van de conceptnota "Toekomst van de Vlaamse Parochiekerk" van de centrale kerkraad van
Zoutleeuw vanjanuari 20l3,het kerkenplan en het goedgekeurde pastoriënplan werd een eerste stap gezet in de
vereenvoudiging van de parochiale structuren op ons grondgebied.
Het aartsbisdom heeft op aansturen van de centrale kerkraad een verzoek tot samenvoeging ingediend van de
parochies Booienhoven en Zoutleeuw.
De gemeenteraad moet hierover advies verlenen.
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Het college stelt voor gunstig advies te verlenen over de vraag tot samenvoeging van de parochies
Booienhoven en Zoutleeuw.

8.
ln

Kerkbestuur Sint-Cyriacus Budingen : budgetwijziging 2015

*

geactualiseerd MJP 2014-2019

deze budgetwijziging blijven de exploitatieontvangsten en -uitgaven ongewijzigd. Het exploitatieoverschot

bedraagt 5.289,20 EUR en blijft ongewijzigd.
In deze budgetwijziging werden de investeringen aangepast om het investeringsoverschot uit de jaarrekening
2014 weg te werken om het investeringsoverschot ('Z' waarde) in het budget 201ó op nul te brengen zoals
voorgeschreven is. Dit overschot werd ingeschreven onder investeringsbeleggingen.
De gemeentelijke investeringstoelage 2014 voor herstellingswerken aan het dak van de kerk ten bedrage van
48.000 EI-IR werd opnieuw ingeschreven in deze wijziging aangezien de uitbetaling hiervan gebeurde in 2015.
De gemeentelijke bijdrage in de budgetwljzigíng past binnen de grenzen van de bijdrage die werd opgenomen in
het MJP 2014-2019.
Er werd een geactualiseerd MJP 2014-2019 bijgevoegd.

Het college stelt voor om akte te nemen van de budgetwijzÍging 2015, inclusief geactualiseerd MJP, van
het kerkbestuur Sint-Cyriacus BudÍngen.

9.

Kerkbestuur Sint-Bartholomeus Halle-Booienhoven : 2de budgetwijziging 2015

Indeze 2de budgetwijziging 2015 blijven de exploitatieontvangsten en -uitgaven ongewijzigd. De gemeentelijke

exploitatietoelage van 8.897,40 EUR blijft ongewijzigd.
Deze budgetwijziging werd gedaan omwille van het tekort

bij de investeringen voor ontwerpkosten
restauratiewerken Sint-Bartholomeuskerk Halle-Booienhoven voor een bedrag van 20.000 EUR en de
aanzuivering van dit tekort met eigen middelen ingevolge een akkoord van het kerkbestuur en de stad
Zoutleeuw.
De gemeentelijke investeringstoelage van 150.088,88 EUR voor de dakwerken kerk blijft ongewijzigd.
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.
Het college stelt voor om akte te nemen van de 2de budgetwijziging 2015 van het kerkbestuur SintBartholomeus Halle-Booienhoven.

10.

Kerkbestuur Sint-Martinus Dormaal : budgetwijziging 2015

ln

deze budgetwijziging 2015 blijven de exploitatieontvangsten en -uitgaven ongewijzigd. De gemeentelijke
exploitatietoelage van 13 .3 43,5 1 EUR blij ft ongewij zigd.
De gemeentelijke investeringstoelage 2014 van 3.750 EUR voor erelonen architect dakwerken kerk werd
doorgeschoven van het budget 2014 naar het budget 2015 evenals de uitgaven ten bedrage van 9.000 EUR en de
lening van 5.250 EUR voor het dekken van het verschil tussen de totale erelonen en de toegezegde gemeentelijke

investeringstoelage.

De investeringsoverschotten uit het verleden werden weggewerkt en bestemd voor de restauratie dak van de kerk
zodal er in het budget 20 I 5 een evenwicht is tussen investeringsontvangsten en -uitgaven.
De gemeentelijke bijdrage in de budgetwijziging past binnen de grenzen van de bijdrage die werd opgenomen in
het reeds goedgekeurd gew ljzrgd }l4JP 20 | 4 -20 I 9 .

Het college stelt voor om akte te nemen van de budgetwijziging 2015 van het kerkbestuur Sint-Martinus te
Dormaal.

11.

Kerkbestuur Sint-Leonardus Zoutleeuw : budgetwijziging 2015 + geactualiseerd MJP 2014-2019

De aanpassingen aan de exploitatiebudgetten gebeurden naar aanleiding van de opheffing van het kerkbestuur
Sint-Laurentius Helen-Bos en de integratie van deze boekhouding in de boekhouding van het kerkbestuur SintLeonardus. Alle budgettaire en boekhoudkundige aanpassingen werden doorgevoerd in nauw overleg met het
Bisdom en het Agentschap Binnenlands Bestuur.
J
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It

deze budgetwijziging verhogen de exploitatieontvangsten met3.265 EUR zodat de totale
exploitatieontvangsten 48.665 EUR bedragen en de exploitatieuitgaven verhogen met 6.055 EUR zodat de totale
exploitatieuitgaven 88.875 EUR bedragen. Na inbreng van het gecorrigeerde exploitatieoverschot 2014 ten
bedrage van 15.792,63 EUR blijft de gemeentelijke exploitatietoelage van 24.417,37 EUR ongewijzigd.
ZoweI de investeringsontvangsten als de investeringsuitgaven verhogen met 838.660 EUR ingevolge
noodzakelijke aanpassingen opgenomen in de beleidsnota.
De gemeentelijke investeringstoelage met betrekking tot de restauratiewerken fase 4 en fase 5 aan de SintLeonarduskerk werden aangepast in functie van de vordering van de werken voor fase 4 (restauratie kerþ
enerzijds en de toewijzingsbedragen na aanbesteding van de fase 5 (stabiliteitsherstel westtorens), anderzijds.
Het aangepaste bedrag van214960 EUR bestaat uit :
¡ 150.000 EUR reeds ontvangen van de goedgekeurde gemeentelijke investeringstoelage van 200.000
EUR voor de financiering van de 4d" fase van de restauratie van de Sint-Leonarduskerk (GR
0t/0712014)
c 64.960 EUR i.p.v. de goedgekeurde maximale investeringssubsidie van 100.000 EUR voor
stabiliteitsherstel (CBS 09 10412015)
De gemeentelijke bijdrage in de budgetwijziging past binnen de grenzen van de bijdrage die werd opgenomen in
het MJP 2014-2019 en het bijgevoegde geactualiseerd llllP 2014-2019.

Het college stelt voor om akte te nemen van de budgetwijziging 2015, inclusief geactualiseerd MJP, van
het kerkbestuur Sint-Leonardus te Zoutleeuw.

12.

Kerkbestuur Sint-Odulphus Booienhoven : budgetwijziging 2015

deze budgetwijziging blijven de exploitatieontvangsten en -uitgaven ongewijzigd. ln deze budgetwijziging
wordt echter wel een overboeking van exploitatie naar investeringen ingeschreven ten bedrage van 8.7 47 ,39 . Dit
bedrag wordt aangewend voor een verplichte herstelling van de kerkhofmuur. Het exploitatieoverschot bedraagt
na overboeking 382,34 EUR.
Er werd geen gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven.
Een geactualiseerd MJP 2014-2019 ontbreekt.

In

Het college stelt voor om akte te nemen van de budgetwijziging 2015 van het kerkbestuur Sint-Odulphus
Booienhoven.

13. Kerkbestuur O.L.Vrouw

van de Vrede Hogen : budget 2016

Voor 2016 bedragen de exploitatieontvangsten 3.859 EUR en de exploitatieuitgaven 18.990,14 EUR.
Na inbreng van het gecorrigeerde exploitatieoverschot 2014 ten bedrage van 3 .949 ,64 EUR, bedraagt de
gemeentelijke exploitatietoelage 11.181,50 EUR. Daarin 2it1.725,83 EURdoorgeeflening volledig tenlaste van
de gemeente Geetbets, zodat het aandeel van Zoutleeuw (3 delen) 3. I 5 I ,89 EUR bedraagt.
Voor 20 I 6 wordt geen gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven.
De gemeentelijke toelage in het budget 2016 past binnen de grenzen van de toelage die werd opgenomen in het
goedgekeurd lilJP 2014-2019.
Een geactualiseerd MJP 2014-2019 ontbreekt.
Het college stelt voor om akte te nemen van het budget 2016 van het kerkbestuur O.-L.-Vrouw van de
Vrede te Hogen.

14. Kerkbesturen : budget 2016
Het centraal kerkbestuur heeft het budget 2016 van volgende kerkbesturen binnengebracht met name :
Kerkb e stuur S int-Cyríac us B udinge n
Voor 2016 bedragen de exploitatieontvangsten 21.350 EUR en de exploitatieuitgaven 22.375 EUP..
Na inbreng van het gecorrigeerde exploitatieoverschot 2014 ten bedrage van9.709,98 EUR bedraagt het
exploitatieoverschot 8. 684,98 EUR.
Het investeringsoverschot van 88.350,17 EUR werd overgeheveld naar het privaat patrimonium.
In het budget 2016 wordt geen gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven.
Een geactualiseerd MJP 2014-2019 ontbreekt.
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Ker kb e stu ur S i nt-Le o nurdus Zo utle euw
Ingevolge de opheff,rng van het kerkbestuur Sint-Laurentius Helen-Bos en de integratie van de budgetten in de
boekhouding van het kerkbestuur Sint-Leonardus bedragen voor 2016 de exploitatieontvangsten 47.395 EUR en
de exploitatieuitgaven 88.965 EUR.
Na verrekening van de gecorrigeerde exploitatieoverschotten uit de rekening2014 en het gewrjzigd budget 2015
ten bedrage van35.290,71 EUR bedraagt de gemeentelijke exploitatietoelage 6.279,29 EUP..
In het budget 20 I 6 worden de kosten voor de opmaak van een beheersplan voor de Sint-Leonarduskerk en de
bijhorende dekenij, en een beheersplan voor de site Ossenweg en de kerkjes van Bos en Helen ingeschreven voor
een bedrag van 42.350 EUR. De beheersplannen zijn ingevolge het nieuwe decreet OE een voorwaarde om in de
toekomst restau¡atiedossiers te kunnen indienen bij de Vlaamse Overheid. De kosten voor de opmaak van
dergelijke beheersplannenzijn voor 80olo subsidieerbaar met een maximum van 25.000 EUR per beheersplan. De
KF heeft buiten haar eigen aandeel ook 2 maal een investeringstoelage ingeschreven van 16.940 EUR voor de
beheersplannen, doch bij vergissing als gemeentelijke investeringstoelage, De KF heeft bevestigd de
investeringstoelage bij de eerstvolgende wijziging van het budget op de juiste MAR-rekening in te schrijven (als
gewestelijke investeringstoelage).
De gemeentelijke toelage in het budget 2015 past binnen de grenzen van de toelage die werd opgenomen in het
goedgekeurd e M'JP 20 I 4-2019.
Er werd een geactualiseerd MJP 2014-2019 bijgevoegd.
Kerkbe stu ur Sint-Mqrtinus D or m søl
Voor 2016 bedragen de exploitatieontvangsten 3.084 EUR en de exploitatieuitgaven 21.004 EUR.

Na inbreng van het gecorrigeerde exploitatieoverschot 2014 tenbedrage van 10.413,44 EUR en van de
overboeking naar de investeringen ten bedrage van 1.144 EUR bedraagt de gemeentelijke exploitatietoelage
8.650,56 EUR.
In het budget 2016 wordt geen gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven.
De gemeentelijke toelage in het budget 2016 past biruren de grenzen van de toelage die werd opgenomen in het
goedgekeurd e l|i4JP 20 | 4-2019.
Een geactualiseerd MJP 2014-2019 ontbreekt.
Kerkføhriek Sint-Odulphus Booìenhoven
Voor 2016 bedragen de exploitatieontvangsten 3.800 EUR en de exploitatieuitgaven 10.345 EUR.
Na inbreng van het gecorrigeerde exploitatieoverschot 2014 tçnbedrage van I L938,17 EUR bedraagt het
exploitatieoverschot 5.393, l7 EUR.
In het budget 2016 wordt geen gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven.
Een geactualiseerd MJP 2014-2019 ontbreekt.
Ker kfabrie k S int-Bqrtho lo me us H slle-Booie n hov e n
Voor 2016 bedragen de exploitatieontvangsten 17 .900 EUR en de exploitatieuitgaven 33.675 EUR.
Na inbreng van het gecorrigeerde exploitatieoverschot 2014 tw bedrage van 6 .'7 65,42 EUR bedraagt de
gemeentelijke exploitatietoelage 9.009,58 EUR.
In het budget 20 I 6 wordt onder investeringen de restauratie dak en zolder van de Sint-Bartholomeuskerk 2d" fase
ingeschreven voor €en geraamd bedrag van 165.827,73 EUR. De gemeentelijke investeringstoelage ten bedrage
van 57 .251 EUR wordt ingeschreven volgens de modaliteiten opgenomen in het verslag overleg stad Zoutleeuw
- CKB Zoutleeuw van26 maart 2015.
De gemeentelijke toelage in het budget 2016 past binnen de grenzen van de toelage die werd opgenomen in het
ingediende llIJP 2014-2019.
Er werd een geactualiseerd MJP 2014-2019 bijgevoegd.

Het college stelt voor akte te n€men van de budgetten 2016 van de kerkbesturen Sint-Cyriacus, SÍntLeonardus, Sint-Martinus, Sint-Odulphus en Sint-Bartholomeus.

VARIA

15. Vragen van raadsleden
Gedaan te Zoutleeuw,
De

l4 november 2015
De voorzitter

S

B. Herbots
5

