STAD ZOUTLEEUW
VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
U wordt overeenkomstig artikel 20121 GD voor de eerste maal uitgenodigd voor de
vergadering van de gemeenteraad die zal doorgaan op 2211212015 om 20.00 uur
in de raadzaal, Vincent Betsstraat 15 te 3440 Zoutleeuw

AGENDA MET TOELICHTENDE NOTA
SECRETAR¡AAT

',.

Verslag vorige vergadering

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

2.

Huishoudelijk reglement gemeenteraad: aanpassing

De wet voorziet dat de voorzitter van de gemeenteraad voor zijnlhaar deelname aan de
gemeenteraad maximaal een dubbel presentiegeld kan ontvangen. Het huishoudelijk reglement van
de gemeenteraad voorziet deze bepaling nog niet.
Het college stelt voor een derde paragraaf toe te voegen in artikel 42 van het huishoudelijk

reglement van de gemeenteraad :
Àft.42. - 51. - Aan de raadsleden, met uitzondering van de burgemeester en de schepenen, wordt
presentiegeld verleend voor de vergaderingen van de gemeenteraad.
$2. - Het presentiegeld bedraagt €158,00.
$3. -De voorzitter van de gemeenteraad ontvangt een dubbel presentiegeld voor de vergaderingen
van de gemeenteraad die hij/zij voorzit.

ALGEMEEN BESTUUR

3.

Mededeling van de verslagen van de raden en overlegstructuren in toepassing van artikel

200s3GD

Jeugdraad

:

- Vergaderin g

4.

121 1 1 1201
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Opvolging-verkiezing OCMW-raadsleden

Het mandaat als OCMW-raadslid van de volgende mandatarissen eindigt op 31/1212015
-Lutgarde Denivel
-Carl-Philip Kem peneers
-Annick Declerq
Voor Annick Declerq was als opvolger verkozen : Frank Drillieux
Voor Lutgarde Denivel was als opvolger verkozen : Anita Corthouts
Voor Carl-Philip Kempeneers was als opvolger verkozen : Jan Laporte
Anita Corhouts en Jan Laporte hebben bij brief van 2111112015 afstand gedaan van hun mandaat als
opvolger.
Er werden nieuwe voordrachtakten ingediend voor 2 kandidaat-werkende leden en hun opvolgers :
- Annita Reniers, met als opvolger J. Ceyssens
- Emilienne Tomballe, met als opvolger Carine Winnen
De voordrachtakten voldoen aan alle wettelijke bepalingen.
De geloofsbrieven van de kandidaat-raadsleden en hun opvolger worden onderzocht. Een geldige
voordrachtakte impliceert de automatische verkiezing van de kandidaten.
Zijzullen de eed afleggen in handen van de voorzitter van de gemeenteraad, in aanwezigheid van de
stadssecretaris, zodanig dat zij hun mandaat vanaf 0110112016 kunnen opnemen.
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Het college stelt voor
De geloofsbrieven van opvolgend OcMW-raadslid, Frank Drillieux te onderzoeken en

behoudens bezwaren op basis van de geloofsbrieven, akte te nemen van de opvolging van
Frank Drillieux als werkend OCWM- raadslid.
De geloofsbrieven te onderzoeken en behoudens bezwaar op basis van de geloofsbrieven, akte
te nemen van de verkiezing van Annita Reniers en Emilienne Tomballe als werkend leden van
de OCMW-raad met ingang van 0110112016, en van de verkiezing van J. Geyssens en Garine
Winnen als opvolgers.

5.

Einde mandaat schepenen - eedaflegging schepenen opvolgers

De mandaten van schepen P. Mathues en schepen H. Vandevelde eindigen op 31/1212015 ingevolge
de vooropgestelde einddatum in de gezamenlijke voordrachtakte van de kandidaat-schepenen
ingediend na de gemeenteraadsverkiezingen van 2013.
De schepenen worden bij het bereiken van de einddatum van hun mandaat beschouwd als van
rechtswege ontslagnemend. Zij worden van rechtswege opgevolgd door de personen die in de akte
van voordracht als opvolger zijn vermeld, in casu de heer Nico Jordens en mevrouw llse Beelen.

Het college stelt voor akte te nemen van het ontslag van rechtswege van schepenen P.
Mathues en H. Vandevelde, te onderzoeken of de nieuwe schepenen zich niet in een staat van
onverenigbaarheid bevinden, en hen vervolgens uit te nodigen om de eed als schepen, staande
de zitting, af te leggen in handen van de burgemeester, waarna zij hun mandaat met ingang van
01 lO1 12016 kunnen opnemen.

6.

Einde mandaat voorzitter gemeenteraad - kennisneming nieuwe voorzitter

Op de gemeenteraad van 0210112013 werd B. Herbots verkozen verklaard als voorzitter van het
gemeenteraad
De gezamenlijke voordrachtakte vermeldt 3111212015 als einde van het mandaat, en vermeldt Annita
Reniers als opvolgend voorzitter vanaf 0110112016
De kandidaat-voorzitter heeft de voorgeschreven eed als raadslid afgelegd in zitting vanO2lO1l2O13.
Er moet geen specifieke eed als voorzitter van de gemeenteraad worden afgelegd.

Het college stelt voor akte te nemen van het einde van het mandaat van Boudewijn Herbots per
3111212015 en de opvolging door Annita Reniers met ingang van 01/01/2016.

FINANCIELE ZAKEN

7.

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

De stad en de burger worden voortdurend geconfronteerd met de plaatsing van en/of onderhoud aan
verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied, al dan niet met grote impact op het
openbaar domein.
Met ingang van 0110112016 Um 3111212018 wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een
retributie aangerekend op de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk
openbaar domein naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk
openbaar domein.
De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk
voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken zijn
die uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente.
De retributie wordt vastgesteld als volgt :
1. Naar aanleiding van sleufwerken
o Voor werken in rijwegen : 2,00 EUR,
o Voor werken in voetpaden : 1,5 EUR,
o Voor werken in aardewegen : 0,90 EUR
De retributie is verschuldigd per dag en per lopende meter openliggende sleuflengte voor alle
sleufwerken.
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Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.
Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht.
Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer nutsvoorzieningen
bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60% van hogervermeld(e)
bedrag(en).
2. Voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine onderhoudswerken en

ter

compensatie van diverse heffingen en belastingen
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine
onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m'?, wordt per kalenderjaar een
retributie geheven van 1,00 EUR per op het grondgebied van de gemeente aanwezig
aansluitingspunt.
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de eigenaar van de
nutsleidingen als zijn werkmaatschappijwordt een retributie voorzien van 0,50 EUR per aanwezig
aansluitingspunt op het grondgebied van de gemeente.
Deze retributies zijn verschuldigd voor het einde van ieder jaar. ln dit kader doet iedere
nutsmaatschappij voor 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het
grondgebied van de gemeente.
Deze retributie houdt in dat de gemeente geen enkele andere retributie of belasting heft ten aanzien
van de nutsmaatschappij of haar aannemers bij het afleveren van een vergunning voor het signaleren
van werkplaatsen op de openbare weg.
Het college stelt voor om het retributiereglement goed te keuren.

I

Vervangen art. 46 van het raadsbesluit d.d. 1811212012 bet¡effende het belastingreglement
op aanvragen, vergunningen en diverse administratieve stukken/handelingen onder het
beleidsdomein "Omgeving" o.m. in het kader van milieuwetgeving of wetgeving in het
kader van ruimtelijke ordening

De gemeenteraad heeft in zitting van 1811212012 het belastingreglement op aanvragen, vergunningen
en diverse administratieve stukken/handelingen onder het beleidsdomein "Omgeving" o.m. in het
kader van milieuwetgeving of wetgeving in het kader van ruimtelijke ordening goedgekeurd.
ln artikel 46 werd de belasting op afgifte van o.m. signalisatievergunningen vastgesteld voor aanleg
nutsleidingen door nutsmaatschappijen en de aannemers die in opdracht van de nutsmaatschappij of
gemeente/overheid deze werken uitvoeren.
Door de algemene vergadering van PBE en lnter-energa werd de statutenwijziging goedgekeurd
waardoor de mogelijkheid werd gecreëerd dat de gemeentelijke deelnemers bij wijze van een uniform
gemeentelijk retributiereglement vanaf 0110112016 een retributie kunnen opleggen aan respectievelijk
PBE en lnter-energa op de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk
openbaar domein naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk
openbaar domein.
Dit houdt in dat de gemeente geen enkele andere retributie of belasting heft ten aanzien van de
nutsmaatschappij of haar aannemers bij het afleveren van een vergunning voor het signaleren van
werkplaatsen op de openbare weg.
Om die reden dient artikel 46 van het raadsbesluit van 1811212012 vervangen te worden.
Het schepencollege stelt voor om akkoord te gaan om in het besluit van de gemeenteraad van
1811212012 betreffende belastingreglement op aanvragen, vergunningen en diverse
administratieve stukken/handelingen onder het beleidsdomein "Omgeving" o.m. in het kader
van milieuwetgeving of wetgeving in het kader van ruimtelijke ordening wordt met ingang van
0110112016 artikel 46 vervangen door wat volgt :

Art.46:
Het

van de

wordt als

Organisator

Activiteit

Bedrag TVR

Bedrag SV

OCMW, politie, brandweer en

Carnaval, kermissen, markten,
beurzen, ...

Vrijgesteld

Vrijgesteld

Verhuis, verbouwing, feest,
plaatsing container of stelling,
tuinaanleg, leveringen,...

5 euro

l0 euro

Fuif, evenement, beurs,
tentoonstelling, markt,

10 euro

20 euro

andere organisatoren i.s.m.
oemeenteliike diensten
Particulier of aannemer
in opdracht van particulier voor
kleine werken
(zonder winstoogmerk)
Bedrijf, zelfstandige, horeca
van Zoutleeuw (of in qroep)

.
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Bedrijf, zelfstandige, horeca
buiten Zoutleeuw (of in groep)
Nutsmaatschappijen of
aannemer bouw- of
infrastructuurwerken
(eventueel in opdracht van de
nutsmaatschappij of
gemeente/overheid)

20 euro

20 euro

Wegenwerken,
rioleringswerken, aanleg
nutsleid ingen, bouwprojecten
met meer als I woning of 2
appartementen of als
ontwikkelaar, en per werfplaats
of straat
Met lokaal karakter

50 euro

100 euro

5 euro

10 euro

Met lokaal karakter

10 euro

20 euro

Wielenivedstriiden. doortochten
Motocross, autocross/rally,
kampioenschappen,

l0 euro

20 euro
100 euro

Fuif, evenement, beurs,

tentoonstellinq,

Erkende verenigingen, VZW,
scholen,
dorpsfeesten/wijkcom ités, ...
van Zoutleeuw
Erkende verenigingen, VZW,
scholen,
dorpsfeesten/wijkcom ités, ...
buiten Zoutleeuw
Verenioinoen.
Grote manifestaties
(bovenlokaal karakter)
ongeacht soort orqa nisator

.

..

50 euro

iumpinqwedstriiden, ...

Dit bedrag wordt vermeerderd met 20 euro indien er ook politietoezicht vereist is.

9.

OCMW : jaarrekening2O'14

De jaarrekening werd in het kader van het bestuurlijk toezicht geagendeerd op de gemeenteraad van
2711012015. Het punt werd verdaagd omdat het college van burgemeester en schepenen, noch de

raadsleden van de gemeenteraad tijdig kennis hebben kunnen nemen van de verbeterende stukken
die het OCMW bij brief van 2211012015 (per fax ontvangen op 2611012015) aan de stad had
overgemaakt en waarbij meegedeeld werd dat, ingevolge materiële vergissing, het schema J6 en de
corresponderende proef- en saldibalans niet vervangen werd in de papieren versie die ter beschikking
werd gesteld aan de OCMW-raadsleden, noch in de papieren versie die aan het stadsbestuur werd
verzonden in het kader van het administratief toezicht.
Na onderzoek van de stukken en bijkomende inlichtingen van de financieel beheerder van het OCMW
blijkt dat in extremis nog een verbeterende handeling uitgevoerd op vraag van de softwareleverancier
teneinde de overdracht van de boekhoudkundige gegevens naar het boekjaar 2015 te kunnen
uitvoeren in het softwarepakket. Het schema J6 en de corresponderende proef- en saldibalans echter
bij vergissing niet vervangen in de papieren versie. Bijwijze van rechtzetting (erratum) worden deze
schema's in de papieren versie vervangen door de correcte schema's. De handeling die op verzoek
van de softwareleverancier werd uitgevoerd is een louter boekhoudtechnische handeling, waarmee
geen geldbewegingen (inningen of betalingen) zijn gemoeid. Er zijn geen consequenties voor de
financiële evenwichten.Deze rechtzetting werd intussen ook goedgekeurd door de OCMW-raad.
Als we het budget 2014 vergelijken met de cijfers van de jaarrekening 2014 komen we tot de
vaststelling dat zowel het resultaat op kasbasis als de AFM ongeveer 200.000 euro beter is dan
gepland in het budget.

Jaarrekening 2014

Resultaat op kasbasis

686.146,08

893.572,90

+ 207.426,82

2014
-271.630,21

Jaarrekening20l4
-42.395,15

Autofinancieringsmarge

Budget 2014

Budget

+229.235,06

De situatie van de bankrekeningen van het OCMW ziet er als volgt uit:
1.741.000 euro
31.12.2012
31.12.2013
1.445.000 euro
31.12.2014
1.350.000 euro
Het college stelt voor akte te nemen van de jaarrekening2014 van het OCMW.
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10.

Vaststellen van gemeentelijke dotatie 2016 aan politiezone LAN

De stad Zoutleeuw draagt 27,27o/o bij in het tekort op de politiebegroting.
Voor 2016 impliceert dit voor de stad Zoutleeuw een bijdrage van 851.893 EUR aan de politiezone
LAN.

Het college stelt voor akkoord te gaan om de gemeentelijke dotatie 2016 voor de stad
Zoutleeuw ten bedrage van 851.893 EUR vast te stellen.

11.

Opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2016

De gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing moeten jaarlijks vastgesteld worden
voor het volgend aanslagjaar en dit uiterlijk op 31 januari.
Voor het aanslagjaar 2015 bedroeg de aanslagvoet 1.500 opcentiemen.
Het cof lege stelt voor om voor het aanslagjaar 2016 de gemeentelijke opcentiemen op de
onroerende voorheffing te behouden en vast te stellen op 1.500 opcentiemen.

12.

Aanvullende belasting op de personenbelasting voor het aanslagjaa¡ 2016

De aanslagvoet van de aanvullende belasting op de personenbelasting moet jaarlijks vastgesteld
worden voor het volgend aanslagjaar en dit uiterlijk op 31 januari.
Voor het aanslagjaar 2015 bedroeg de aanslagvoet 8,3%.

Het college stelt voor om de aanslagvoet van de aanvullende belasting op de
personenbelasting voor het aanslagjaar 2016 te behouden en vast te stellen op 8,3%.

13.

Vaststellen meerjarenplanaanpassing nr. 3 periode 2014-2019

Sinds het financieel boekjaar 2014 zijn de regels van de beleids- en beheerscyclus (BBC) algemeen
van toepassing op het merendeel van de lokale besturen. De stad Zoutleeuw was pilootbestuur en
startte met de BBC in 2013 en heeft de tweede BBC jaarrekening in juli 2015 vastgesteld en deze
werd ondertussen bij besluit van de Gouverneur van 24 november 2015 zonder opmerkingen
goedgekeurd. Met de BBC heeft een nieuwe wijze van plannen haar intrede gedaan. Centraal in die
nieuwe planningsmethodiek staat de koppeling tussen beleidsmatige en financiële informatie. Het
uitgangspunt zijn de beleidsdoelstellingen van het bestuur, niet langer de middelen die daarvoor
worden uitgetrokken. Bovendien gebeurt die planning nadrukkelijk vanuit een meerjarig perspectief.
Het proces van strategische meerjarenplanning heeft geleid tot de goedkeuring van een
meerjarenplan 2014-2019, van waaruit de jaarlijkse budgetten worden afgeleid. ln tegenstelling tot wat
in het verleden al te vaak het geval was, is het meerjarenplan geen aanhangsel van het budget, maar
is het omgekeerde de regel.
Vooraleer het stadsbestuur het budget voor 2016 kan vaststellen, zal het eerst voorliggende
aanpassing van het meerjarenplan moeten doorvoeren aangezien er een wijziging gebeurde inzake
het gebruik van de economische sectorcodes (ESC). Vooral in de planningsfase, maar ook dikwijls in
de uitvoeringsfase, hebben heelwat besturen moeite om de correcte ESC op te nemen in de
registratie van de (geraamde) transacties.
Daarom heeft het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) in overleg met het lnstituut der Nationale
Rekeningen (lNR) een beperkte lijst van algemene rekeningen opgesteld waarvoor het absoluut
noodzakelijk is om de correcte ESC te gebruiken. Die lijst betreft in hoofdzaak de volgende
transactiesoorten: ontvangen en toegestane subsidies, (des)investeringen in financiële vaste activa,
verkoop van materiële vaste activa en de ontvangsten en uitgaven uit het liquiditeitenbudget. Voor de
andere algemene rekeningen is het voor ABB en voor het INR minder essentieel welke ESC er wordt
gebruikt omdat ze kan worden afgeleid uit de economische aard van de transactie.
Voor die algemene rekeningen mag in de digitale rapportering over de beleidsrapporten daarom ofwel
de toepasselijke ESC opgenomen worden ofwel "NULL".
Uiteraard is deze verplichte aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 het moment om de
planning te herbekijken en eventueel bij te sturen of te verfijnen. Die bijsturingen zijn enerzijds
inhoudelijk van aard, waarbij de conclusies van de beleidsevaluatie worden meegenomen en
anderzijds financieel, waarbij bepaalde ramingen worden aangepast. Er werd nagegaan of de
geraamde ontvangsten en uitgaven in de meerjarenplanning nog realistisch zijn.
Het stadsbestuur moet via de staat van het financieel evenwicht het bewijs leveren dat zij financieel in
evenwicht kan blijven. Deze staat van financieel evenwicht wordt bekeken vanuit twee invalshoeken
:
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- de raming van het resultaat op kasbasis (toestandsevenwicht)
- de rami
van de autofinancieri
reel evenwicht

2018
2014
2015
2016
2017
2019
Resultaat op kasbasis 4.265.412,70 1.004j28,82 40.902,82 95j64,82 441.752,82 717.447,82
-151 .863
967.541
1.008.706
Autofi nancieri nqsmarqe 5.890.759,89
85.681
604.553
Het college stelt voor om de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 vast te stellen.

14.

Vaststellen budget 2016

ln uitvoering van artikel 148 van het gemeentedecreet stelt de gemeenteraad op basis van het
meerjarenplan het budget van de gemeente vast en dit vóór het begin van ieder financieel boekjaar.
Het budget omvat een beleidsnota en een financiële nota. De beleidsnota verwoordt het beleid dat de
gemeente gedurende het financiële boekjaar zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen. De
beleidsnota omvat tevens een toelichting omtrent de financiële toestand van de gemeente en
verwoordt de aansluiting met de financiële nota. De financiële nota bevat het exploitatiebudget, het
investeringsbudget en het liquiditeitenbudget. Het exploitatiebudget is een financieel plan van de
exploitatie van de gemeente. Het investeringsbudget is een financieel plan van de uitgaven en
ontvangsten en van de kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik en de
vervreemding van duurzame middelen. Het liquiditeitenbudget is een financieel plan van de
geldstromen van de gemeente.
2016 wordt
als
Het b
van de stad Zoutleeuw, financieel
Saldo
Uitoaven
Ontvanqsten
9.358.670 EUR
698.1 19 EUR
Exploitatiebudqet
8.ô60.551 EUR
-779.530 EUR
2.999.009 EUR
2.219.479 EUR
lnvesterinqsbudqet
-849.982 EUF
243.279 EUR
Andere
1.093.261 EUR
-931.393 EUR
Budoettair resultaat boekiaar
972.295,82 EUR
Gecumuleerde budqettaire resultaat voriq boekiaar
40.902,82 EUF
Resultaat op kasbasis
1.125.561 EUR
Financieel draagvlak
1.277.424 EUR
Netto oeriodieke leninqsuitoaven
-151 .863 EUF
Autofinancierinqsm arqe
Uit de tabel van de financiële toestand blijkt dat het budget 2016 volledig past binnen het geldige
d
ren
n 2014-2019 en dat hierdoor het financieel evenwicht kan worden
Budoet 201 6
FINANCIELE TOESTAND
Meerjarenplan 2016
40.902,82 EUR
Resultaat op kasbasis
40.902,82 EUR
-151 .863 EUR
-151 .863 EUR
Autofinancieri nqsmarqe
Het college stelt voor om het budget over het financieel boekjaar 2016 in zijn geheel vast te

stellen.

15.

Kennisgeving besluit van de gouverneur d.d. 241',112015 houdende goedkeuring van de
jaarrekening over het financiële boekjaar 2014 van de stad Zoutleeuw

Het college stelt voor kennis te nemen van het besluit van de heer Gouverneur d.d. 2411112015
houdende de goedkeuring van de jaarrekening over het financiêle boekjaar 2014 van de stad
Zoutleeuw.
INTERNE ZAKEN

16. Gezamenlijke aankoop van elektrische

energie voor installaties, gebouwen en de

openbare verlichting
De aankoop van gas en elektriciteit gebeurt sedert een aantaljaren gezamenlijk met andere steden en
gemeenten.
Tot op heden nam de gemeente Lubbeek het initiatief.
ln de loop van2013 lanceerde lnfrax het voorstel om als opdrachtencentrale te fungeren in de
aankoopprocedure van gas en elektriciteit voor steden en gemeenten.
De stad tekende reeds in op het initiatief van de samenaankoop gas.
lntussen is ook de aankoop van elektriciteit aan de orde aangezien Je overeenkomst van de stad met
Luminus eindigt op 3111212016.
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lnfrax heeft de stad verzocht ook in te stappen in de samenaankoop elektriciteit.
Gelet op de steeds toenemende technische en juridische kennis vereist om dergelijke
aanbestedingsdossiers op te starten en af te handelen, zijn de steden en gemeenten gebaat bij dit
initiatief. De gemeente Lubbeek heeft ook dankbaar te kennen gegeven geen initiatief meer te zullen
nemen.
Het college van burgemeester en schepenen heeft om deze redenen de intentie geuit aan te sluiten bij
de procedure die lnfrax inmiddels heeft gevoerd. De open aanbesteding afgerond en heeft de Raad
van Bestuur van lnfrax de raamovereenkomst gegund aan de laagste regelmatige inschrijver:
Luminus.
ledere gemeente kan binnen deze raamovereenkomst een opdracht plaatsen.
Het dossier van de aanbesteding ligt ter inzage op het gemeentesecretariaat of is op eenvoudig
verzoek te bekomen (secretaris@zoutleeuw. be).
Het college telt voor akkoord te gaan met de beslissing van de Raad van Bestuur van Infrax

houdende de goedkeuring van het voorstel van gunnen van de overheidsopdracht "Aankoop
elektriciteit gemeenten 2015-2017" aan Luminus en de opdracht aankoop elektriciteit namens
de stad te plaatsen bij de opdrachthouder.

MOBILITEIT

17.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het wegverkeer: voet- en fietspad maken op
het bestaand voetpad in de Nieuwstraat.

Om de veiligheid van de fietsers te garanderen is het aangewezen het bestaande voetpad in rode
betonklinkers in de Nieuwstraat zowel links als rechts te laten gebruiken als voet- en fietspad. Dit kan
mits het plaatsen van het verkeersbord D10.

Het college stelt voor deze aanpassing aan het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het
wegverkeer goed te keuren.

18. Gemeentelijk aanvullend

politiereglement op het wegverkeer: creëren van
parkeerplaatsen op de Linterseweg ter hoogte van de school "De Bron".

Om gevaarlijke verkeerssituaties te vermijden aan de schoolpoort "De Bron" op de Linterseweg stelt
het college in overleg met de school voor een 30-tal gemarkeerde parkeerplaatsen te creëren op de
Linterseweg ter hoogte van de school. De parkeervakken zullen ter kennis gebracht worden aan de
weggebruikers door middel van hoeken en T's, uitgevoerd in witte thermoplast.
Het college stelt voor de aanpassing van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het

wegverkeer in die zin goed te keuren.

19.

Aanvullend gemeentelijk politiereglement op het wegverkeer: 1-richting Asbroekstraat
tussen de Dorpsstraat en de Kerkhofstraat en aanbrengen parkeervakken

Geparkeerde voertuigen belemmeren de doorstroming van het verkeer in de Asbroekstraat in beide
richtingen.
Om hieraan te verhelpen en alzo het doorgaand verkeer te bevorderen is het aangewezen in de
Asbroekstraat tussen de Dorpsstraat en de Kerkhofstraat een 1-richtingsverkeer in te voeren in de
richting van de Dorpsstraat. Het plan is ook in dit gedeelte van de straat parkeervakken aan te duiden.
De huidige parkeerregeling wordt opgeheven.
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.

VRIJE TIJD

20.

Samenwerkingsovereenkomst en afsprakennota "Altijd Geslaagd Antenne ZuidHageland" met Vormingplus Oost-Brabant
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De gemeenteraad heeft in zitting van 2510212014 de samenwerkingsovereenkomst en afsprakennota
"Antenne Zuid-Hageland" met bijlage 1,2 en 3 goedgekeurd voor de periode van 0110112014 Vm
3111212015.

lndien men aan de inwoners van Zoutleeuw ook in de komende jaren nog een breed gamma van
lezingen, workshops, lessenreeksen, uitstappen, projecten ... wenst te blijven aanbieden volgens hun
eigen interesse en in eigen regio is het aangewezen opnieuw een samenwerkingsovereenkomst af te
sluiten met Vorm ingplus.
Het college stelt voor om de samenwerkingsovereenkomst en afsprakennota "Alt¡jd Geslaagd
Antenne Zuid-Hageland" met Vormingplus Oost-Brabant goed te keuren voor de periode van
01 lO1 12016 t/m 31/08/201 9.

LEVEN EN WELZIJN

21.

Opheffen gemeenteraadsbeslissing van 2811012014 houdende reglement taxicheques

Het college heeft na er na evaluatie van het project voor gekozen het project van de taxicheques niet
verder te zetten vanaf 2016. Het reglement dient dan ook formeel opgeheven te worden. De stad zal
mensen met een handicap evenwel blijven ondersteunen via een andere vorm van tegemoetkoming.
Het college stelt voor om met ingang van 0110112016 de beslissing van de gemeenteraad van
2811012014 houdende goedkeuring reglement taxicheques op

22.

te heffen.

Toelagereglement voor de maatschappelijke integratie van personen met een handicap

Om personen met een handicap te ondersteunen en motiveren in hun maatschappelijke integratie wil
het stadsbestuur een financiële tegemoetkoming geven (als opvolger van de taxicheques) van max.
360 EUR per persoon.

Om in aanmerking te komen moet de aanvrager ingeschreven zijn in het bevolkings- en
vreemdelingenregister van de stad Zoutleeuw op het ogenblik van de aanvraag.
De aanvrager moet tevens voldoen aan één van de volgende beschreven voorwaarden en het
gevraagde attest voorleggen dat afgeleverd wordt door FOD Sociale Zekerheid, Directie-Generaal
Personen met een handicap, Administratief Centrum Kruidtuin, Finance Tower, Kruidtuinlaan 50, bus
150, 1000 Brussel
1. De aanvrager is getroffen door volledig blindheid. Als bewijs wordt het algemeen attest
:

voorgelegd.
De aanvrager heeft een blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de
onderste ledematen en tenminste 50% bedraagt. Als bewijs hiervan wordt het algemeen attest
van het Ministerie van Sociale Voorzorg voorgelegd.
3. De aanvrager is getroffen door een volledige verlamming of amputatie van de bovenste
ledematen. Als bewijs wordt het algemeen attest van het Ministerie van Sociale Zaken
voorgelegd.
4. De aanvragers die recht hebben op het gebruik van een witte stok ingevolge de bepalingen
van de wet van 26 november 2006 tot wijziging van de wet van '16 februari 1954 betreffende
de bescherming van de blindenstok en tot opheffing van de wet van 4 juli 1991 tot
bescherming van de slechtzienden en erkenning van de << gele stok >>
5. De aanvrager vanaf 21 )aar die het attest 'de erkenning van mijn handicap' categorie 5 (17-18
punten) afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid kan voorleggen op
datum van de aanvraag van de tegemoetkoming
Personen die geen algemeen attest kunnen voorleggen maar wel in het bezil zijn van een voordien
afgeleverd getuigschrift door het voormalig Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin met
betrekking tot de in punt 1 tot 3 genoemde voorwaarden, komen ook in aanmerking voor de uitbetaling
van de toelage.
Het algemeen attest of het getuigschrift bepaalt de duur van de handicap, beschreven in de
categorieën 1 tot 3 van dit artikel en dus ook de duur van de uitbetaling van de subsidie aan de
aanvrager.

2.
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Deze toelage wordt pro rata toegekend als men tot de categorieën gaat behoren in de loop van het
kalenderjaar (Xl12den van 360 EUR).

Het college stelt voor om toelagereglement voor de maatschappelijke integratie van personen
met een handicap goed te keuren met ingang van 01/01/2016.

OMGEVING

23.

Klimaatactieplan Zoutleeuw (2015-2020ì-

De kernthema's van het voorliggende klimaatactieplan zijn :
. Gebouwen, installaties en voorzieninqen
De strategie voor de sector wonen draait rond het verminderen van energieverbruik door het
uitvoeren van de nodige aanpassingen aan de gebouwschil. Ook eigen gemeentelijke gebouwen
worden onderworpen aan deze strategie; er zullen mogelijkheden onderzocht worden i.k.v. ESCO.
o Mobiliteit
De strategie voor de sector mobiliteit is streven naar het verminderen van het autogebruik, door o.m.
autodelen, carpoolen, het ter beschikking stellen van de gemeentelijke vloot, en het stimuleren van het
fietsgebruik voor korte afstanden.
Andere thema's:
o Hernieuwbare enerqie
o Natuur en biodiversiteit
. Landbouw
Centraal bij alle thema's is dat er zal samengewerkt worden met diverse partners, zoals lnfrax,
Provincie, scholen, RLZH...
Het plan ligt ter inzage op het gemeentesecretariaat of is op eenvoudig verzoek te bekomen
(secretaris@zoutleeuw. be)
Het college stelt voor het klimaatactieplan van Zoutleeuw (2015-2020) goed te keuren.

24.

Premiereglement duurzaam bouwadvies voor renovaties en nieuwbouw

ln het raam van het klimaatactieplan is het belangrijk de burger te stimuleren en sensibiltseren
duurzame keuzes te maken in hun bouwplannen. De dienst Duurzaam Bouwen van de provincie
Vlaams-Brabant biedt op dat vlak een opportuniteit aan bouwers en verbouwers. Om de inwoner te
stimuleren hier gebruik van te maken stelt het college voor een premie van25 euro in te voeren voor
het inwinnen van duurzaam bouwadvies bij DuBo Provincie Vlaams-Brabant.
Het college stelt voor het premiereglement duurzaam bouwadvies voor renovaties en

nieuwbouw goed te keuren.

25.

Goedkeuring verlenging van de samenwerkingsovereenkomst tussen IGO en de stad
Zoutleeuw betreffende het project van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost
(FRGE) thans Vlaamse energielening

Op 2410212015 werd er een overeenkomst goedgekeurd tussen de Stad Zoutleeuw, het OCMW en
IGO betreffende de Vlaamse Energielening. Deze overeenkomst loopt af op 3111212015. Er is een
voorstel tot het afsluiten van een addendum om deze overeenkomst in het kader van de Vlaamse
Energielening te verlengen tot 3111212016.
Het college stelt voor de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst tussen IGO en de
stad Zoutleeuw betreffende het project "Vlaamse energielening" goed te keuren.
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VARIA

26.

Vragen van raadsleden
Gedaan te Zoutleeuw, 111121 2015

De

De voozitter

Boudewijn Herbots
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