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 26/01/2016 om 20.00 uur in de raadzaal,
Vincent Betsstraat 15 te 3440 Zoutleeuw

AGENDA MET TOELICHTENDE NOTA
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 in toepassing van artikel

200s3GD
Seniorenraad :
- Bestuursvergaderi ng 291061 20 1 5
- Algemene vergadering 2910612015
- Bestuursvergadering 1 5lÙgl2o1 5
Scholenoverleg :
- Vergaderin g I 31 101201 5

ALGEMEEN BESTUUR

3.

GD-PBW: aanduiding gemeentelijk afgevaardigde in het beheerscomité

Hilda Vandevelde heeft te kennen gegeven haar mandaat als afgevaardigde in het beheerscomité
GD-PBW te willen beëindigen.
Deze dienst verleent het stadsbestuur advies en begeleiding in verband met preventie en welzijn op
het werk. De stad heeft het recht om 1 lid af te vaardigen in het beheerscomité, bij voorkeur de
burgemeester of schepen van personeel of welzijn
Het college stelt voor llse Beelen na geheime stemming aan te duiden als afgevaardigde in het

beheerscomite GD-PBW.

4.

Haspengouwse Scholengemeenschap : aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger
in het beheerscomité

Hilda Vandevelde heeft te kennen gegeven haar mandaat als plaatsvervanger in het beheerscomité
voor de Haspengouwse Scholengemeenschap te willen beëindigen.
Het college stelt voor Ilse Beelen na geheime stemming aan te duiden als plaatsvervanger in

het beheerscomité.

5.

Haspengouwse Academie : aanduiding gemeentelijk vertegenwoordiger/plaatsvervanger
in het beheerscomité

Hilda van Vandevelde heeft te kennen gegeven afstand te doen van haar mandaat als effectief
vertegenwoordiger van de stad in het beheerscomité voor de Haspengouwse Academie.
Volgens de statuten moet de effectief afgevaardigde een lid van college van burgemeester en
schepenen zijn.
Het college stelt voor om na geheime stemming llse Beelen aan te duiden als effectief

vertegenwoordiger in het beheerscomité van de Haspengouwse Academie en Hilda Vandevelde
als plaatsvervanger.
I

STAD ZOUTLEEUW
VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
INTERNE ZAKEN

Uitbating cafetaria De Passant : openbare oproep tot kandidaat-concessiehouders,
lastvoonvaarden van de concessie, modaliteiten van de concessieovereenkomst en
criteria van toewijzing

6

De uitbatingsovereenkomst betreffende de cafetaria van GC de Passant eindigt in maart 2016. Er
dient een nieuwe oproep te gebeuren waarbij gezocht wordt naar de meest geschikte uitbater. De
uitbating zal toegewezen worden onder de vorm van een concessieovereenkomst. De
lastvoorwaarden van de opdracht, het ontwerp van de concessieovereenkomst en de criteria van
toewijzing worden voorgelegd ter goedkeuring.
De kandidaat-uitbaters zullen beoordeeld worden op
- het jaarlijks te betalen concessiebedrag
- vertrouwdheid met en/of ruime interesse voor het (lokale) sport-en cultuurgebeuren
- ervaring in de horeca
- de visie op het totaalconcept in het GC (openingsuren, de tegemoetkomingen aan de gebruikers,
inzonderheid de verenigingen van het GC, de objectieve en neutrale uitbating en omgang met de

gebruikers ...)
Het college stelt voor de lastvoorwaarden van de opdracht, de modaliteiten van de
concessieovereenkomst en de toewijzingscriteria goed te keuren en over te gaan tot openbare
oproep voor een concessiehouder voor de uitbating van de cafetaria van GC de Passant.

7.

Openbare verkoop percelen Solveld

De gemeenteraad besliste op 2210912015 principieel tot de openbare verkoop van 3 percelen op het
Solveld. De modaliteiten betreffende de openbare verkoop dienen verder omschreven te worden : de
percelen worden afzonderlijk verkocht, de minimumprijs voor elke perceel wordt expliciet vermeld in
de beslissing, de kosten verbonden aan de verkoop zijn ten laste van de koper, de burgemeester en
de secretaris worden gemachtigd de stad te vertegenwoordigen op de verkoopdag.
Het college stelt voor deze modaliteiten goed te keuren.

VRAGEN VAN RAADSLEDEN

8.

Vragen van raadsleden

Gedaan te Zoutleeuw,
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