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 22/03/2016 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.

OCMW: MJP 2014-2019 (geactualiseerd) + budget 2016

Het geactualiseerde MJP 2014-2019 en budget 2016 van het OCMW werden goedgekeurd op de
OCMW-raad van 25/02/2016.
De aanpassing van het MJP betreft een aantal geactualiseerde financiële, juridische en feitelijke
ontwikkelingen. De strategische nota, noch de gemeentelijke bijdrage werden gewijzigd.
Conform artikel 148 OCMW-decreet neemt de gemeenteraad in dat geval kennis van het
geactualiseerd MJP, alsook van het budget 2016 dat past binnen het MJP.
Het college stelt voor kennis te nemen van het geactualiseerde MJP 2014-2019 en het budget
2016 van het OCMW.
FINANCIËLE ZAKEN
3.

Goedkeuring nieuwe tarieven Monumentenwacht Vlaanderen vzw voor inspectie
historische gebouwen

De gemeenteraad heeft in zitting van 25/09/2012 volgende tarieven Monumentenwacht Vlaanderen
vzw goedgekeurd vanaf 2012 :
Lidmaatschap (incl. btw)
40,00 EUR/object
Dienstverlening (excl. btw)
Reguliere dienstverlening :
Inspectie – nazorg ter plaatse
22,47 EUR/uur
Opmaak toestandsrapport (2 exemplaren)
gratis
Meetapparatuur (klimaatmeting)
15,00 EUR
Gebruikte materialen
kostprijs
Administratieve verwerking
15% op totale kostprijs inspectie-uren
Gespecialiseerde dienstverlening :
Inspectie – nazorg ter plaatse
22,47 EUR/uur
Opmaak adviesrapport
22,47 EUR/uur
Diktemeting (varend erfgoed)
max. 200,00 EUR
Klimaatmeting interieur/installatie meetapp.
op aanvraag
Gebruikte materialen
kostprijs
Administratieve verwerking
15% op totale kostprijs inspectie- en rapporturen
Reguliere en gespecialiseerde dienstverlening :
Helpdesk op kantoor
gratis
Verplaatsingsonkosten
gratis
Extra kopie toestandsrapport
5,00 EUR
Extra kopie toestandsrapport CD-ROM/DVD
5,00 EUR
Vanaf 01/01/2016 voert Monumentenwacht Vlaanderen vzw een aanpassing van hun tarieven door
die ook door de provinciale Monumentwacht Vlaams-Brabant zullen gehanteerd worden m.n.
Lidmaatschap (incl. btw)
40 EUR/object
Dienstverlening (incl. btw)
Reguliere dienstverlening :
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Inspectie ter plaatse
30 EUR/manuur
Opmaken inspectierapport
15 EUR/manuur
Verwerkte materialen
kostprijs
Nazorg
gratis
Verplaatsing
gratis
Gespecialiseerde dienstverlening met adviesrapport :
Tijd ter plaatse
40 EUR/manuur
Opmaak adviesrapport
40 EUR/manuur
Verwerkte materialen (incl. scheurmeters)
kostprijs
Meetapparatuur
gratis
Nazorg
gratis
Verplaatsing
gratis
De uurtarieven zullen ook om de twee jaar aangepast worden aan de consumtieprijsindex van januari.
Het college stelt voor om de nieuwe tarieven + indexatie goed te keuren.
GRONDEN EN PANDEN
4.

Definitieve vaststelling van het GemRUP Voorzieningenpool fase 2: Ravelijn

Na de voorlopige aanneming tijdens de zitting van de GR van 22/09/2015, het organiseren van een
openbaar onderzoek gedurende 60 dagen, en de behandeling van alle opmerkingen, adviezen en
bezwaren (geen ontvangen) door de GECORO, kan overgegaan worden tot de definitieve aanneming
van het GemRUP Ravelijn. Het vaststellingsbesluit en de bijhorende documenten moeten dan
overgemaakt worden aan de deputatie, waarna zij 30 dagen schorsingsrecht hebben. Als deze termijn
voorbij is kan de gemeente overgaan tot publicatie in het staatsblad. Het RUP wordt 14 dagen later
van kracht.
Het college stelt voor over te gaan tot de definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan ‘Voorzieningenpool deel 2: Ravelijn’ en de bijlagen.
MOBILITEIT
5.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het wegverkeer: aanbrengen van twee
parkeervakken voor kortparkeerders in de Beekstraat, deels op het voetpad en deels op
de openbare weg.

Het is aangewezen in de Beekstraat tussen het schoolgebouw en huisnummer 4 twee parkeervakken
voor kortparkeerders, max. 15 minuten te maken.Deze parkeerplaatsen dienen voorzien te worden
van het verkeersbord E9f.
Het college stelt voor de beslissing tot het inrichten van de parkeerplaatsen goed te keuren
zoals voorgesteld.
6.

Aanvullend gemeentelijk politiereglement op het wegverkeer: plaatsen van twee
rijbaankussens op de Sint-Truidensesteenweg ter hoogte van de school "De Oogappel".

Om de snelheid te verminderen en alzo de veiligheid van de omgeving van de school nog te
verbeteren is het aangewezen twee rijbaankussens te plaatsen op de Sint-Truidensesteenweg ter
hoogte van de ingang van de school "de Oogappel".
Het college stelt voor de plaatsing van de rijbaankussens goed te keuren zoals voorgesteld.
7.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het wegverkeer: uitbreiding zone 30 op de
Sint-Truidensesteenweg.

Om de veiligheid te verhogen en om de verkeerssituatie eenduidiger te maken is het aangewezen de
zone 30 op de Sint-Truidensesteenweg uit te breiden vanaf de school ‘Zonnegroen’ tot aan de school
‘De Oogappel’.
Het college stelt voor de voorgestelde maatregel goed te keuren.
VRAGEN VAN RAADSLEDEN
8.

Vragen van raadsleden
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Gedaan te Zoutleeuw, 15/03/2016
De stadssecretaris

De voorzitter

Sandra Blockx

Annita Reniers
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