STAD ZOUTLEEUW
VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
U wordt overeenkomstig artikel 20/21 GD voor de eerste maal uitgenodigd voor de
vergadering van de gemeenteraad die zal doorgaan op 23/02/2016 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.
ALGEMEEN BESTUUR
2.

Mededeling van de verslagen van de raden en overlegstructuren in toepassing van
artikel 200 § 3 GD

Seniorenraad :
- Vergadering 27/10/2015
Kindergemeenteraad :
- Vergadering 17/11/2015
- Vergadering 15/12/2015
Cultuur raad :
- Bestuursvergadering 09/12/2015
Gecoro :
- Vergadering 09/12/2015
Scholenoverleg :
Vergadering : 19/01/2016

3.

Beheersorgaan POB: vervanging leden
- Vanessa Peerenbooms ipv Annemie Humblet
- Hilda Vandevelde ipv Ilse Beelen

Het lidmaatschap van A. Humblet wordt voortijdig en van rechtswege beëindigd. V. Peerenbooms
wordt voorgedragen als nieuwe kandidaat namens de VLD-fractie.
I. Beelen, lid van het beheersorgaan namens de CD&V fractie, en inmiddels haar mandaat van
schepen opgenomen, dient ook vervangen te worden, aangezien zij als bevoegde schepen van
rechtswege deel uit maakt van het beheersorgaan. H.Vandevelde wordt namens de CD&V-fractie
voorgedragen als lid van het beheersorgaan.
Het college stelt voor V. Peerenbooms en H. Vandevelde na geheime stemming af te vaardigen
in het beheersorgaan POB.
ECONOMIE EN TEWERKSTELLING
4.

Samenwerkingsovereenkomst VDAB en Landen, Zoutleeuw, Geetbets, Linter en
Kortenaken

De samenwerkingsovereenkomst beoogt de samenwerking tussen de regio Zuid-Oost-Hageland en
VDAB in functie van een lokaal arbeidsmarkt-, en werkgelegenheidsbeleid in deze regio, rekening met
volgende bepalende elementen voor de regio:
 De werkwinkels van Landen en Zoutleeuw zijn gesloten en de dienstverlening gebeurt
voortaan vanuit de werkwinkel van Tienen.
 De regio Zuid-Oost-Hageland heeft een hoog percentage doelgroepen (63%) in zijn
werkzoekendenbestand. Zowel laaggeschoolden, oudere werkzoekenden, langdurig
werkzoekenden als werkzoekenden met een arbeidshandicap maken een grote groep uit.
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 De meeste tewerkstelling wordt gecreëerd door KMO’s (>80%) en dus eerder kleinere
werkgevers.
 De regio wordt gekenmerkt door een beperktere mobiliteit van werkzoekenden vanwege het
ontbreken van goed openbaar vervoer.
 De regio is aangrenzend aan de provincies Limburg, Luik en Waals-Brabant
Het college stelt voor de samenwerkingsovereenkomst met de VDAB goed te keuren.
OPENBARE WERKEN EN INFRASTRUCTUUR
5.

Goedkeuring ontwerp, raming en bestek, wijze en voorwaarden van gunnen
buitengewone herstellingswerken Drieslaan.

De Drieslaan verkeert in een erbarmelijke toestand. Het stadsbestuur wenst over te gaan tot
herstellingswerken. Vanaf de grens met Wilderen tot aan het ronde punt wordt de toplaag
afgeschraapt en vervangen door een nieuwe toplaag in asfalt. De kantstroken en boordstenen worden
opgebroken en de waterslikkers verlaagd. Plaatselijk wordt het fietspad hersteld en worden de
wegversmallingen verwijderd.
Ter hoogte van de rotonde wordt het middeneiland heraangelegd met nieuwe boordstenen en
printbeton en wordt een nieuwe toplaag in asfalt geplaatst.
Vanaf de rotonde tot het einde van de werken worden alle rijwegverhardingen in betonstraatstenen +
fundering opgebroken en vervangen door een rijwegverharding in beton. Plaatselijk worden de
fietspaden en kantstroken hersteld.
Deze werken worden geraamd op € 333.436,69 en zullen gegund worden na openbare aanbesteding.
Het college stelt voor het ontwerp, de raming en het bestek, alsook de wijze en voorwaarden
van gunnen voor "de buitengewone herstellingswerken Drieslaan" goed te keuren.
6.

Samenwerkingsovereenkomst combinatie prioritaire werken en niet-prioritaire werken
tussen de stad Zoutleeuw, Aquafin N.V. en de gemeente Linter met projectnummer
21.647 (Verbindingsriolering Orsmaal).

De gemeente Linter vraagt de stad om mee te gaan in de aanleg van 2-sporenbeton in de Kleine
Getestraat van Orsmaal tot Helen. Gevraagd wordt om het ontwerp van
de samenwerkingsovereenkomst 21.647 ‘VBR ORSMAAL’ goed te keuren waarbij Aquafin N.V. in
gezamenlijke naam optreedt als opdrachtgevend bestuur bij de gunning en uitvoering van het project.
Het aandeel voor Zoutleeuw wordt voorlopig geraamd tussen de 80.000 en 100.000 euro; de raming
zal ter goedkeuring worden voorgelegd zodra het ontwerp en het bestek klaar is.
Het college stelt voor de samenwerkingsovereenkomst combinatie prioritaire werken en nietprioritaire werken tussen de stad Zoutleeuw, Aquafin N.V. en de gemeente Linter met
projectnummer 21.647 (verbindingsriolering Orsmaal) goed te keuren, inzonderheid voor het
aanleggen van 2-sporenbeton op het grondgebied van Zoutleeuw.
7.

Addendum bij de studieovereenkomst tussen Aquafin N.V., de gemeente Linter met
Tractebel Engineering N.V., aangaande de aanleg van een aangepaste verharding in de
Jan Van Heelustraat in kader van het project 21.647 (VBR Orsmaal).

In functie van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Zoutleeuw, de gemeente Linter,
Aquafin NV met het oog op de gezamenlijke aanleg van het 2-sporenbeton dient ook een addendum
bij de studieovereenkomst met Tractebel Engineering NV te worden afgesloten. Gevraagd wordt om
het addendum met betrekking tot het uitbreiden van de opdracht van het studiebureau Tractebel
Engineering NV goed te keuren.
Het college stelt voor het addendum bij de studieovereenkomst tussen Aquafin N.V., de
gemeente Linter met Tractebel Engineering N.V., aangaande de aanleg van een aangepaste
verharding in de Jan Van Heelustraat in kader van het project 21.647 (VBR Orsmaal) goed te
keuren.
OMGEVING
8.

Advies Ontwerp Vlaams Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig
bedrijfsafval
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OVAM heeft samen met VVSG, Inarafval en andere actoren in de afval- en materialensector het
ontwerp "Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval" opgemaakt. Het nieuwe
uitvoeringsplan vervangt het uitvoeringsplan "Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke
afvalstoffen" dat eind 2015 afliep.
Het Vlaamse afvalplan is het juridisch kader is waarbinnen de stad de komende jaren lokaal zijn
afvalbeleid zal moeten ontwikkelen.
Het is dan ook opportuun om in het kader van het openbaar onderzoek input te geven bij de OVAM.
Het stadsbestuur stelt voor dat de gemeenteraad zich in deze aansluit bij het advies van VVSG :
 De Vlaamse gemeenten en afvalintercommunales zien het ontwerp uitvoeringsplan als een
opportuniteit voor een verdere stap naar meer duurzaam materialenbeheer. Evenwel achten
de lokale besturen het belangrijk dat hun regierol inzake huishoudelijk afval wordt erkend en
versterkt. Dat moet zich uiten in de wijze waarop het definitieve afvalplan tot stand komt.
 Proefprojecten voor nieuwe en andere afvalinzameling moeten kunnen, maar het initiatief
daarvoor moet bij de lokale besturen liggen. Zo niet valt de continuïteit, de controleerbaarheid
en de financiering van de afvalinzameling in het water.
 Een benadering met doelstellingen op maat is een stap in de juiste richting, maar vergt een
cultuuromslag zowel bij de lokale besturen in hun beleidsuitvoering als bij de OVAM in zijn
begeleiding van die lokale besturen.
 De Vlaamse gemeenten en afvalintercommunales zijn het grotendeels eens met de
voorgestelde maatregelen voor meer selectieve inzameling van bedrijfsafval.
 Verder onderschrijven ze de principes van het regeerakkoord en het uitvoeringsplan inzake de
eindverwerking al blijft afstemming met energiebeleid een zorgenkind. Daarenboven lijkt het
nuttig de benadering omtrent zelfvoorziening sterker te verduidelijken.
 Tot slot zijn de lokale besturen vragende partij voor een sterker beleid rond zwerfvuil, en willen
ze dat hun inbreng daar meer naar waarde wordt geschat.
EcoWerf zal zijn advies formuleren voor de Raad van Bestuur op 17/02/2016, maar ziet voorlopig
geen onoverkomelijke standpunten.
Het college stelt voor bovenstaande advies over het Ontwerp Vlaams Uitvoeringsplan
huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval te onderschrijven.
VRAGEN VAN RAADSLEDEN
9.

Vragen van raadsleden

Gedaan te Zoutleeuw, 15/02/2016
De stadssecretaris

De voorzitter

Sandra Blockx

Annita Reniers
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