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 24/01/2017 om 20.00 uur
in de raadzaal, Vincent Betsstraat 15 te 3440 Zoutleeuw

AGENDA MET TOELICHTENDE NOTA
OPENBARE VERGADERING
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 200 § 3 GD

Seniorenraad :
- Bestuursvergadering 10/11/2016
Culturele raad :
- Bestuursvergadering 06/12/2016
FINANCIËLE ZAKEN
3.

Opheffen beslissing gemeenteraad d.d. 25/10/2016 betreffende het toelagereglement
voor de maatschappelijke integratie voor personen met een handicap en een grote
zorgbehoefte

Stad en OCMW moeten zich blijven engageren voor een ‘inclusief welzijnsbeleid’, waarbij de
welzijnsaspecten in alle beleidsdomeinen worden benadrukt en waarbij we trachten te vermijden dat
het apart houden van bepaalde dienstverlening zou leiden tot verkokering en specialisatie, waardoor
naastliggende terreinen uit het oog verloren worden.
Het gezamenlijk garanderen en uitbouwen van dit beleid op een constructieve en creatieve manier, en
het maken van afspraken over wie wat ter harte neemt in een model dat gedragen is door beide
organisaties, is een belangrijke prioriteit voor deze legislatuur en is in bespreking met het OCMW.
Principieel kwamen stadsbestuur en OCMW reeds overeen dat de sociale dienstverlening, die de stad
momenteel aanbiedt via een gedetacheerd personeelslid vanuit het OCMW, met ingang van 2017 zal
worden georganiseerd door het OCMW.
Het betreft inzonderheid de volgende sociale tegemoetkoming :
Tegemoetkoming maatschappelijke integratie voor personen met een handicap en een grote
zorgbehoefte
Het behandelen van de aanvragen betreft zowel de interne als externe communicatie, de
loketwerking, de administratieve en financiële afhandeling.
De stad heeft in de goedgekeurde aanpassing nr 5 van het MJP 2014-2019 en in het budget 2017
gezorgd voor overheveling naar het OCMW van de financiële middelen voor de behandeling van de
dossiers (zowel de toelagen als de kosten voor het personeelslid die de dossiers zal behandelen).
De volgende stap is dat de stad het reglement moet opheffen, zodat het OCMW de nodige stappen
kan zetten om het reglement op haar beurt in te voeren.
Het college stelt voor de opheffing van het reglement "Tegemoetkoming maatschappelijke
integratie" goed te keuren.
4.

Opheffen beslissing gemeenteraad d.d. 27/01/2015 betreffende het reglement voor
mantelzorgpremie

Stad en OCMW moeten zich blijven engageren voor een ‘inclusief welzijnsbeleid’, waarbij de
welzijnsaspecten in alle beleidsdomeinen worden benadrukt en waarbij we trachten te vermijden dat
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het apart houden van bepaalde dienstverlening zou leiden tot verkokering en specialisatie, waardoor
naastliggende terreinen uit het oog verloren worden.
Het gezamenlijk garanderen en uitbouwen van dit beleid op een constructieve en creatieve manier, en
het maken van afspraken over wie wat ter harte neemt in een model dat gedragen is door beide
organisaties, is een belangrijke prioriteit voor deze legislatuur en is in bespreking met het OCMW.
Principieel kwamen stadsbestuur en OCMW reeds overeen dat de sociale dienstverlening, die de stad
momenteel aanbiedt via een gedetacheerd personeelslid vanuit het OCMW, met ingang van 2017 zal
worden georganiseerd door het OCMW.
Het betreft inzonderheid de volgende sociale tegemoetkoming :
mantelzorgpremie
Het behandelen van de aanvragen betreft zowel de interne als externe communicatie, de
loketwerking, de administratieve en financiële afhandeling.
De stad heeft in de goedgekeurde aanpassing nr 5 van het MJP 2014-2019 en in het budget 2017
gezorgd voor overheveling naar het OCMW van de financiële middelen voor de behandeling van de
dossiers (zowel de toelagen als de kosten voor het personeelslid die de dossiers zal behandelen).
De volgende stap is dat de stad het reglement moet opheffen, zodat het OCMW de nodige stappen
kan zetten om het reglement op haar beurt in te voeren.
Het college stelt voor de opheffing van het reglement "Mantelzorgpremie" goed te keuren.
5.

Opheffen beslissing gemeenteraad d.d. 05/07/2016 betreffende het reglement
septembertoelage

Stad en OCMW moeten zich blijven engageren voor een ‘inclusief welzijnsbeleid’, waarbij de
welzijnsaspecten in alle beleidsdomeinen worden benadrukt en waarbij we trachten te vermijden dat
het apart houden van bepaalde dienstverlening zou leiden tot verkokering en specialisatie, waardoor
naastliggende terreinen uit het oog verloren worden.
Het gezamenlijk garanderen en uitbouwen van dit beleid op een constructieve en creatieve manier, en
het maken van afspraken over wie wat ter harte neemt in een model dat gedragen is door beide
organisaties, is een belangrijke prioriteit voor deze legislatuur en is in bespreking met het OCMW.
Principieel kwamen stadsbestuur en OCMW reeds overeen dat de sociale dienstverlening, die de stad
momenteel aanbiedt via een gedetacheerd personeelslid vanuit het OCMW, met ingang van 2017 zal
worden georganiseerd door het OCMW.
Het betreft inzonderheid de volgende sociale tegemoetkoming :
Septembertoelage
Het behandelen van de aanvragen betreft zowel de interne als externe communicatie, de
loketwerking, de administratieve en financiële afhandeling.
De stad heeft in de goedgekeurde aanpassing nr 5 van het MJP 2014-2019 en in het budget 2017
gezorgd voor overheveling naar het OCMW van de financiële middelen voor de behandeling van de
dossiers (zowel de toelagen als de kosten voor het personeelslid die de dossiers zal behandelen).
De volgende stap is dat de stad het reglement moet opheffen, zodat het OCMW de nodige stappen
kan zetten om het reglement op haar beurt in te voeren.
Het college stelt voor de opheffing van het reglement "Septembertoelage" goed te keuren.
INTERGEMEENTELIJKE EN ANDERE SAMENWERKINGSVERBANDEN
6.

Aanduiden gemeentelijk afgevaardigden in RLZH vzw

De bevoegdheid voor de Regionale Landschappen is door Vlaanderen overgedragen aan de
provincies. Hiertoe werd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarin de
vertegenwoordiging in de bestuursorganen ook werd uitgebreid, inzonderheid zal elke deelnemende
gemeente ook een vertegenwoordiger hebben in de Raad van Bestuur. Zoutleeuw heeft recht op 2
stemgerechtigde en 2 plaatsvervangende leden in de A.V. en 1 vertegenwoordiger in de Raad van
Bestuur.
Het college stelt voor over te gaan tot de geheime stemming met het oog op de afvaardiging
van de volgende personen :
A.V. : Ilse Beelen en Johan Thomas, plaatsvervangers J. Ceyssens en N. Jordens
RvB : Ilse Beelen

2

STAD ZOUTLEEUW
VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
RO & PLANNING
7.

Zaak der wegenis in kader van de ontwikkeling van het sociale woonproject Solveld III
op verzoek van VMSW

Omwille van het uitblijven van een beslissing door de Raad van Vergunningsbetwistingen omtrent de
vergunning voor het bouwen van de woningen, kwam de niet aangevochten vergunning voor de
bijbehorende infrastructuur te vervallen omdat er geen gebruik van werd gemaakt. Er zal dus een
nieuwe en geactualiseerde aanvraag dienen te gebeuren.
Vooraleer het schepencollege over de (hernieuwde) stedenbouwkundige aanvraag voor de aanleg
van infrastructuurwerken kan beslissen, moet de gemeenteraad zijn principiële goedkeuring geven
over de 'zaak van de wegenis', alsook over de kosteloze inlijving van de weg in het openbaar domein,
na realisatie door de VMSW (deels met tussenkomst van Interleuven). De stad hoeft in principe niet
tussen te komen in de aanleg. De raming bedraagt 604.519,82 euro inclusief BTW.
Deze weg zal ook Molenveld noemen, want bij het toekennen van de huisnummers aan de bestaande
woningen in de jaren '90 werd al rekening gehouden met de uitbreiding.
Het college stelt voor de aanleg van wegenis "Solveld III" door de VMSW volgens het
voorgelegde dossier en de kosteloze inlijving in het openbaar domein na realisatie goed te
keuren.
VRAGEN VAN RAADSLEDEN
8.

Vragen van raadsleden

BESLOTEN VERGADERING
INTERNE ZAKEN
9.

Omgevingsvergunning: aanduiding GOA's

In principe gaat de omgevingsvergunning op 23/02/2017 van start. De stad is in functie van de
nieuwe regelgeving verplicht om minstens 1 gemeentelijk omgevingsambtenaar aan te wijzen (GOA)
vóór de inwerkingtreding van het decreet. De GOA's moeten samen voldoende kennis in huis hebben
om dossiers op vlak van stedenbouw en milieu te kunnen beoordelen.
De stedenbouwkundige ambtenaren aangesteld vóór 07/11/2015 zijn door het decreet automatisch
aangewezen als GOA (Johan Thomas) Deze overgangsmaatregel is niet van toepassing op de
milieuambtenaren. Deze dienen uitdrukkelijk door de gemeenteraad te worden aangewezen als GOA.
Het gaat in concreto over de gemeentelijke milieuambtenaar, Griet Smeesters. Zij voldoet aan de
voorwaarden om als GOA te worden aangeduid voor het luik milieuvergunningsplichtige handelingen
en ingedeelde inrichtingen/activiteiten.
Het college stelt voor over te gaan tot de geheime stemming met het oog op het aanstellen van
Griet Smeesters als GOA voor het luik milieuvergunningsplichtige handelingen en ingedeelde
inrichtingen/activiteiten.

Gedaan te Zoutleeuw, 14/01/2017
De stadssecretaris

De voorzitter

Sandra Blockx

Annita Reniers
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