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 04/07/2017 om 20.00 uur
in de raadzaal, Vincent Betsstraat 15 te 3440 Zoutleeuw

AGENDA MET TOELICHTENDE NOTA
OPENBAAR
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 Jaarrekening 2016

De jaarrekening 2016 van het OCMW werd goedgekeurd in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
van 30/05/2017 en overgemaakt aan de stad in het kader van het bestuurlijk toezicht. De jaarrekening
wordt digitaal bijgevoegd.
Overwegende dat uit de vergelijking met 2016 blijkt dat:
- het resultaat op kasbasis +/- 190.020 euro beter dan voorzien in het budget na wijziging en bijna
457.000 euro beter dan het initieel budget dat als basis diende voor de berekening van de
gemeentelijke toelage van 795.000 euro die volledig werd betaald.
- de AFM is +/- 93.281 euro, zijnde bijna 190.000 euro beter dan voorzien in het budget.
De ingeslagen koers blijft op het niveau van de verwachtingen van bij de opmaak van de strategische
meerjarenplanning van stad en OCMW, zodat de destijds afgesloten consensus tussen stad en
OCMW ongewijzigd kan gehandhaafd blijven.
Het college stelt voor de jaarrekening 2016 OCMW zonder opmerkingen goed te keuren.
ADVIES- EN BEHEERRADEN
3.

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

Bibliotheek :
- beheersorgaan 02/05/2017
Cultuurraad :
- Bestuursvergadering 03/05/2017
Kindergemeenteraad :
- Vergadering 09/05/2017
Jeugdraad :
- Vergadering 15/05/2017
Scholenoverleg :
- Vergadering 08/06/2017

FINANCIËLE ZAKEN
4.

Kerkbestuur Sint-Leonardus Zoutleeuw : 1ste budgetwijziging 2017

In deze 1ste budgetwijziging 2017 verhogen de exploitatieontvangsten met 17.900 EUR, enerzijds
voor verhoging huren en pachten en anderzijds voor inschrijving onderhoudspremie van 40% vanuit
Onroerend Erfgoed voor huur schoorstelling en onderhoudscontract goten kerk. De exploitatie
uitgaven verhogen met 42.130 EUR. Deze stijging is grotendeels te wijten aan de extra kosten voor de
tijdelijke huur van de schoorstelling in de middenbeuk van de St-Leonarduskerk. Er werden ook een
aantal wijzigingen doorgevoerd die niet via interne budgetherschikking konden worden opgevangen.
Deze uitgaven beïnvloeden rechtstreeks de gemeentelijke exploitatietoelage zodat deze toelage
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30.656,60 EUR bedraagt i.p.v. 14.352,99 EUR of een verhoging van 16.303,61 EUR t.o.v. het budget
2017. Deze bijkomende exploitatietoelage zal voorzien worden in de eerstkomende gemeentelijke
budgetwijziging 2017. Ondanks deze stijging blijft de exploitatietoelage onder het in het goedgekeurde
meerjarenplan voorziene bedrag van 41.056,60 EUR. Bij deze budgetwijziging wordt eveneens de
boekhouding van de opgeheven parochie St-Odulphus Booienhoven geïntegreerd in de boekhouding
van St-Leonardus. De integratie van beide boekhoudingen werd uitgevoerd door Religio. Hierdoor zijn
o.a. de K-waarden van St-Leonardus verhoogd met de bedragen van St-Odulphus. Deze integratie
heeft evenwel geen weerslag op de exploitatietoelage van de gemeente.
De gemeentelijke investeringstoelage bedraagt 43.606 EUR, zijnde het saldo restauratiedossier fase 5
ten bedrage van 19.800 EUR, 2.198 EUR voor de voorstudie Marianum en 21.608 EUR voor het
vooronderzoek fase 6. Dit laatste bedrag werd reeds uitbetaald door de stad Zoutleeuw.
De bovengenoemde gemeentelijke investeringssubsidies werden reeds opgenomen in het
meerjarenplan 2014-2019 en de gemeentelijke budgetten. Voor de laatste schijf restauratie fase 5 StLeonarduskerk zal een bijkomend krediet ten bedrage van 3.560 EUR moeten worden voorzien in de
eerstkomende gemeentelijke budgetwijziging 2017. Voor de restauratie fase 5 – stabiliteitsherstel
westtorens werd door het schepencollege d.d. 09/04/2015 een investeringssubsidie toegekend ten
bedrage van maximaal 100.000 EUR, maar dit bedrag werd n.a.v. een budgetwijziging 2016 van het
kerkbestuur St-Leonardus niet volledig ingeschreven, maar geraamd op 64.960 EUR.
De gemeentelijke bijdrage in de budgetwijziging past binnen de grenzen van de bijdrage die werd
opgenomen in het goedgekeurde MJP 2014-2019.
Het college stelt voor om akte te nemen van de 1ste budgetwijziging 2017 van het kerkbestuur
Sint-Leonardus Zoutleeuw.

GRONDEN EN PANDEN
5.

Samenaankoop aardgas : goedkeuring bestek

In zitting van de gemeenteraad 01/07/2014 werd besloten mee in te stappen in de gezamenlijke
aankoop van aardgas en Infrax te mandateren in naam van Zoutleeuw op te treden bij de gunning en
uitvoering van de opdracht. Gezien de huidige raamovereenkomst eindigt op 31 december 2017 biedt
Infrax het stadsbestuur de mogelijkheid om via een nieuwe samenaankoop een nieuwe contract af te
sluiten. De nieuwe raamovereenkomst wordt met ingang van 01/01/2018 afgesloten met een looptijd
van 3 jaar met de mogelijkheid om 1 jaar te verlengen. Infrax stelt zich kandidaat om de gezamenlijke
aankoop te organiseren. De opdracht zal gegund worden na openbare aanbesteding en volgens de
bepalingen van het voorgelegde lastenboek.
Het college stelt voor principieel akkoord te gaan met de samenaankoop van aardgas volgens
de lastvoorwaarden in het voorgestelde bestek en Infrax te mandateren de gunningsprocedure
namens de stad Zoutleeuw te voeren.
6.

Samenaankoop elektriciteit : goedkeuren bestek

In zitting van de gemeenteraad 22/12/2015 werd besloten mee in te stappen in de gezamenlijke
aankoop van elektriciteit en Infrax te mandateren in naam van Zoutleeuw op te treden bij de gunning
en uitvoering van de opdracht. Gezien de huidige raamovereenkomst eindigt op 31 december 2017
biedt Infrax het stadsbestuur de mogelijkheid om via een nieuwe samenaankoop een nieuw contract
af te sluiten. De nieuwe raamovereenkomst wordt met ingang van 01/01/2018 afgesloten met een
looptijd van 3 jaar met de mogelijkheid om 1 jaar te verlengen. Infrax stelt zich kandidaat om de
gezamenlijke aankoop te organiseren. De opdracht zal gegund worden na openbare aanbesteding
volgens de lastvoorwaarden opgenomen in het voorgestelde lastenboek. Er wordt uitdrukkelijk
gekozen voor 100% groene stroom.
Het college stelt voor principieel akkoord te gaan met de samenaankoop van elektriciteit
volgens de lastvoorwaarden in het voorgestelde bestek en Infrax te mandateren de
gunningsprocedure namens de stad Zoutleeuw te voeren.
INTERGEMEENTELIJKE EN ANDERE SAMENWERKINGSVERBANDEN
7.

Aanvraagdossier subsidiëring intergemeentelijk project ter ondersteuning lokaal
woonbeleid ‘IGS Best wonen tussen zoet & zout’.

Het nieuwe BVR van 08/07/2016 houdende de subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter
ondersteuning van het lokale woonbeleid vervangt het bestaande BVR van 21/09/2009. Het
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bestaande intergemeentelijke samenwerkingsverband met Tienen eindigt ingevolge de nieuwe
regelgeving op 01/04/2018. Krachtens het besluit moet een nieuw aanvraagdossier voor subsidiëring
ingediend worden 6 maanden voor het einde van het bestaande project.
Het nieuwe BVR hanteert bovendien een andere financieringsvorm, waardoor het aangewezen is het
bestaande IGS uit te breiden. Dit gebeurde met de principïele goedkeuring van de toetreding tot het
IGS door de gemeente Geetbets. De uitbreiding werd vastgelegd in de goedgekeurde
engagementsverklaringen door de gemeenteraden van Geetbets d.d. 22/12/2016, Tienen d.d.
26/01/2017 en Zoutleeuw d.d. 20/12/2016.
Het ontwerp van subsidiedossier werd met de subsidiërende overheden Wonen-Vlaanderen en de
provincie Vlaams-Brabant besproken en bijgestuurd op het verkennend gesprek van 10 mei 2017. Op
het overleg van het beheerscomité van 1 juni 2017 werd het einddossier goedgekeurd.
Er werd beslist om naast de verplichte doelstellingen nog 33 aanvullende activiteiten rond woonbeleid
te realiseren. Door deze realisatie werd de Vlaamse basissubsidiëring van het project van 80.000 euro
verhoogd met 79% tot in totaal 143.200 euro. Wat een verhoging met 15.200 euro betekent ten
opzichte van de oorspronkelijke berekening zoals opgenomen in de engagementsverklaringen.
Dankzij deze verhoging kon het beheerscomité voorstellen dat er nu een halftijdse medewerker op Bniveau kan aangeworven worden, terwijl de bijdrage van de deelnemende gemeenten ook nog
verminderde. Onderstaand overzicht verduidelijkt de nieuwe verdeling van de financiële inbreng van
de deelnemende partners:

Het college stelt voor het nieuwe aanvraagdossier "Best wonen tussen zoet en zout" goed te
keuren.
8.

Verantwoording voor de werking van het IGS “Aangenaam wonen tussen grote en
kleine Gete” voor het tweede werkingsjaar – periode 01/04/2015 tot 01/04/2016.

De werking van het Intergemeentelijk Woonproject Tienen-Zoutleeuw dient een jaarlijkse
verantwoording te bezorgen aan de subsidiërende overheden. De statuten van het project schrijven
bovendien voor dat deze verantwoording dient goedgekeurd te worden door de respectievelijke
gemeenteraden en OCMW-raden.
Het college stelt voor het jaarverslag voor het werkingsjaar 2016-2017 goed te keuren.
MOBILITEIT
9.

Aanvullend gemeentelijk politiereglement op het wegverkeer: 1-richting Schoolstraat
tussen de Linterseweg en de Sportpleinstraat, uitgezonderd fietsers en tweewielige
bromfietsen.

Op de gemeenteraad van 25/04/2017 werd het bestek goedgekeurd om in de schoolomgeving van De
Bron te Budingen een aantal infrastructurele maatregelen uit te voeren om de verkeersveiligheid voor
fietsers en voetgangers te verhogen.
Het dossier komt in aanmerking voor subsidiëring door de provincie op voorwaarde was dat er ook
een aantal flankerende maatregelen uitgevoerd worden conform de afspraken gemaakt met de
provincie, de schooldirectie en het stadsbestuur. Deze voorgestelde maatregelen kwamen tot stand in
overleg met de ouders via een bevraging. De stad kreeg inmiddels bevestiging van de subsidie ten
belope van max 50.000 euro.
Het instellen van 1-richtingsverkeer voor auto’s in de Schoolstraat (tussen de Linterseweg en de
Sportpleinstraat en in die richting) moet er voor zorgen dat de Schoolstraat een veilig alternatief wordt
voor fietsers. Omdat er dan ook geen uitrijdend verkeer vanuit de Schoolstraat meer mogelijk is op de
Linterseweg (waar de zichtbaarheid bij het uitrijden beperkt is) wordt het gerapporteerde knelpunt
m.b.t. de oversteek van het voetpad tussen de school en de BKO tegelijk weggewerkt.
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Deze maatregel past ook binnen de visie die o.m. met het Vlaams Gewest en de provincie werden
besproken in kader van het functioneel fietsroutenetwerk (annex fietsfonds) en het project LeenhaagRoelstraat. Het fietsroutenetwerk loopt over de Schoolstraat.
Het college stelt voor het 1-richtingsverkeer in de Schoolstraat goed te keuren zoals
voorgesteld.
10.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het wegverkeer, invoeren van een
parkeerverbod in een gedeelte van navolgende straten: de Kleine Bogaerdenstraat 15
en de Spiegelstraat.

Op verzoek van de hulpdiensten (toegankelijkheid) wordt voorgesteld in de Spiegelstraat ter hoogte
van de Pastorijstraat een parkeerverbod in te stellen.
Ook in de Kleine Bogaerdenstraat15 zal een parkeerverbod ingevoerd worden om de toegang tot een
woning te garanderen.
Deze parkeerverboden wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door middel van gele
onderbroken strepen, aangebracht op de boordsteen van de verhoogde berm of voetpad.
Het college stelt voor het aanbrengen van de gele lijnen zoals beschreven goed te keuren.

11.

Aanvullend gemeentelijk politiereglement op het wegverkeer: opheffing 1richtingsverkeer in de Nieuwstraat en invoeren van een parkeerverbod aan het begin en
het einde van de straat.

In de Nieuwstraat zal het 1-richtingsverkeer opgeheven worden om alzo het (zware) vervoer op de
Sint-Truidensesteenweg en in de Stationsstraat tot een minimum te herleiden. De conclusies van het
participatietraject en het bijkomende onderzoek ter plaatse door de politie (metingen) zijn een
duidelijke grond om de Nieuwstraat opnieuw toegankelijk te maken voor verkeer in beide richtingen.
De signalisatieborden die het 1-richtingsverkeer aanduiden zullen verwijderd te worden en ook de
parkeersuggesties zullen opgeheven worden.
Daarnaast zal via het aanbrengen van gele lijnen een parkeerverbod ingevoerd worden aan het begin
en het einde van de straat om op die manier het vlotte inrijden te garanderen.
Het college stelt voor het opheffen van het 1-richtingsverkeer in de Nieuwstraat en het
aanbrengen van gele lijnen aan het begin en einde van de straat goed te keuren

ONDERWIJS
12.

Gemeentelijke kleuterschool " De Kleine Picasso": Kalender van vakanties en vrije
dagen 2017-2018

De inrichtende macht moet voor ieder schooljaar de vakanties en de facultatieve vakantiedagen
vastleggen conform de geldende regelgeving.
De voorgestelde kalender kwam tot stand op voorstel van de directie en werd goedgekeurd door de
schoolraad en de personeelsvergadering.
Het college stelt voor de kalender voor 2017-2018 goed te keuren.
RO & PLANNING
13.

Verklaring principieel akkoord overname lot wegenis in het kader van de
verkavelingsaanvraag ingediend door Kerkfabriek Zoutleeuw voor percelen gelegen
Runkelenstraat (fase 2)

Het stadsbestuur ontving de 2de fase van een verkavelingsaanvraag voor gronden (nog eens 4 loten)
van de KF Sint-Leonardus ter hoogte van de Runkelenstraat, gelegen afdeling 1 sectie D nr 189x en
189s.
Vooraleer het schepencollege over een verkavelingsaanvraag met toevoeging van een lot bij het
openbaar domein kan beslissen, moet de gemeenteraad zijn principiële goedkeuring geven over de
aanleg van de wegenis, alsook over de kosteloze inlijving bij het openbaar domein na realisatie.
Het is de bedoeling om de voorziene wegenis en aanpalende stroken, zoals aangeven door de rooilijn
op het bijhorende plan, over te dragen aan de stad om deze op te nemen in het openbaar domein als
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openbare weg en dit voor een oppervlakte van 61 m² (een strook van 1,5m breedte achter de rooilijn
wordt ter beschikking gesteld voor de aanleg van nutsvoorzieningen buiten de bestaande fietspaden);
Het college stelt voor de 'zaak der wegenis' omvattende o.m. het ontwerp van verkaveling met
nieuwe rooilijn en lot toe te voegen bij het openbaar domein voorzien in het bovengenoemd
verkavelingsontwerp, en ook de latere opname van de weg binnen het openbaar domein, goed
te keuren.
14.

Zaak der wegenis: Verkaveling Ravelijn

De gemeenteraad dient zich principieel akkoord te verklaren aangaande de zaak van de wegenis over
de nieuw aan te leggen wegen binnen de verkaveling van Ravelijn, binnen de PPS-overeenkomst
Ravelijn en met de kosteloze overname na realisatie.
Het betreft 3 parallelle wegen in bruine klinkers (woonerfwegen) van 4m breed met goot en
boordsteen aan weerszijden met groene stroken waaronder de nutsleidingen worden geplaatst, en
met 24 publieke parkeerplaatsen (iedere woning heeft minimaal 1 private parkeerplaats) en een
draaizone voor veiligheidsdiensten op het einde van de weg aangelegd in grasdallen. Er is tevens een
fietspad in beton voorzien van 2m breed op het deel van de her aan te leggen vesten opgenomen
binnen de verkaveling. Er wordt ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, waarvan de overloop
van het regenwater naar de open stadsgrachten wordt afgeleid.
Het college stelt voor de plannen, het bestek en raming (421.113,40 euro inclusief BTW) van de
wegen, de rooilijn en overname ervan in het openbaar domeinna realisatie goed te keuren, dit
in kader van de lopende vergunningsaanvraag voor de aanleg van de weg.
VRIJE TIJD
15.

RFID zelfuitleen bibliotheek via raamcontract VERA

VERA Autonoom Provinciebedrijf heeft als aanbestedende overheid bestek met nr. 2015/004
opgesteld voor de overheidsopdracht met als voorwerp “RFID Zelfuitleen voor Bibliotheken”, waarbij
zij optreedt als opdrachtencentrale voor lokale overheden in de provincie Vlaams-Brabant die
toegetreden zijn tot een door VERA opgericht samenwerkingsverband, in dit geval Virtuele
Centrumsteden.
VERA heeft de opdracht, opgedeeld in 4 percelen gegund aan de volgende leveranciers:
- Perceel 1 RFID-systeem (software en hardware): Kno-Tech bv, Buys Ballotstraat 1 te 2693 BD ‘s
Gravenzande
- Perceel 2 RFID-systeem (software en hardware) met extra vereisten: Aturis Belgium,
Antwerpsesteenweg 124 bus 71 te 2630 Aartselaar
- Perceel 3 Betaalsystemen: Tracs Systems nv, Wetenschapspark 7 te 3590 Diepenbeek
- Perceel 4 RFID-tags: Aturis Belgium, Antwerpsesteenweg 124 bus 71 te 2630 Aartselaar
De stad kan beroep doen op dit raamcontract voor de implementatie van RFID Zelfuitleen in de
Bibliotheek waardoor zij krachtens artikel 15 van de wet van 15/06/2006 vrijgesteld is van de
verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren.
Op 16/03/2017 werd de princiepsbeslissing door het schepencollege goedgekeurd voor installatie
RFID-zelfuitleen en aanvraag provinciale subsidies.
De Provincie Vlaams-Brabant heeft de subsidieaanvraag RFID Zelfuitleen Bibliotheken goedgekeurd
voor een bedrag van €22.176.
Het nodige krediet is voorzien in het investeringskrediet van 2017, onder artikel 0703-00 2300007.
Bedrag: €80.000 voor RFID en herinrichting van de bibliotheek volgens masterplan.
Het college stelt voor
- voor de implementatie van RFID Zelfuitleen in de Bibliotheek deel te nemen aan het
raamcontract van VERA
- de gunning van VERA voor de 4 percelen goed te keuren
- aan de firma's een gepersonaliseerde offerte te vragen
16.

Uitleenreglement e-reader

Op 1/6/2017 werd de deelname aan het project 'Ontdek e-boeken in de Bib' goedgekeurd door het
College van Burgemeester en Schepenen.
Het project dat tot stand kwam met subsidies van de Provincie, omvat:
- 5 e-readers
- e-boeken die op vraag van de leden op een e-reader geplaatst kunnen worden
- opleidingen voor personeel en ontwikkeling van promotiematerialen
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Om de uitleen van e-readers en e-boeken vlot te laten verlopen dient een uitleenreglement worden
opgemaakt met:
- algemene voorwaarden (lid van de Bib zijn, minimum 18 jaar)
- de uitleenprocedure (gratis uitlenen, 4 weken, niet verlengen, niet reserveren, bij verlies wordt het
volledige aankoopbedrag tegen de huidige waarde aangerekend)
- gebruiksvoorwaarden (enkel voor e-boeken die door de Bib op het toestel werden gezet, niet uit de
hoes halen)
Elke lener ondertekent bij uitlening het uitleenreglement en ontvangt een kopie.
Op 13/06/2017 werd het voorstel van uitleenreglement door het beheersorgaan van de bibliotheek
goedgekeurd.
Op 15/06/2017 werd het voorstel van uitleenreglement door College van Burgemeester en
Schepenen goedgekeurd.
Het college stelt voor het uitleenreglement e-reader goed te keuren.
OMGEVING
17.

Sociaal woonbeleidsconvenant Zoutleeuw

Het sociaal woonbeleidsconvenant bevat het aantal sociale huurwoningen in de gemeente bovenop
het bindend sociaal objectief waarvan de realisatie de komende 3 jaar
kan opstarten en waarvoor een financiering wordt aangevraagd bij de VMSW.
Het aantal woningen in het convenant is gebaseerd op de projecten/verrichtingen die effectief in de
pijplijn zitten en minstens een schetsontwerp hebben.
Het stadsbestuur heeft aan de VMSW moeten doorgeven welke sociale woonprojecten de komende 3
jaren nog op stapel staan en eigenlijk niet meer bijdragen tot het BSO.
Dit zijn de volgende projecten:
o Solveld III voor 32 wooneenheden
o Bungenveld : 16 (inmiddels 7)koopwoningen die niet verkocht raken, mogelijks over te nemen
door SHrL omdeze aanbieden voor sociale huur.
o De Magneet voor 13 wooneenheden
o Het braakliggend stuk in Bungenveld van SWAL, hier is nog plaats voor 6 tot 8
wooneenheden.
Dit zijn in totaal (32+16+13+8) 69 wooneeheden.
De VMSW heeft deze lijst in overleg met Wonen Vlaanderen en het kabinet Wonen bekeken en als
volgt beslist :
Solveld III werd reeds aangevraagd en behoort nog tot het BSO. Hierdoor zijn deze 32
wooneenheden geschrapt.
De sociale koopwoningen die mogelijks door SHrL overgenomen worden, werden wel
opgenomen.
Het project De Magneet werd eveneens opgenomen.
Het braakliggend stuk Bungenveld werd niet opgenomen (SWAL is ook niet geneigd hier nog
sociale koopwoningen te realiseren)
Dus blijven in totaal (16+13) 29 wooneenheden die opgenomen werden.
Op dit moment zijn op het Bungenveld nog 7 (van de 16) sociale koopwoningen vrij , dewelke SHrL
kan overnemen. Samengeteld met De Magneet (13 wooneenheden), zal er dus nog een overschot
zijn van 9 sociale wooneenheden die nog eens extra gefinancierd kunnen worden. Voor deze 9
eenheden zijn geen concrete plannen, maar om de eventuele subsidiëring van toekomstige projecten
niet in het gedrang te brengen is het aangewezen het convenant af te sluiten.
Het college stelt voor het Sociaal Woonbeleidsconvenant goed te keuren.

VRAGEN VAN RAADSLEDEN
18.

Vragen van raadsleden

Gedaan te Zoutleeuw, 24/06/2017
De stadssecretaris

De voorzitter
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Sandra Blockx

Annita Reniers
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