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 24/10/2017 om 20.00 uur
in het stadskantoor AC zaal Ophem, Aen den Hoorn 1, 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.

Beheersovereenkomst stad en OCMW sociale tegemoetkomingen

De beheersovereenkomst heeft tot doel de afspraken vast te leggen tussen stad en OCMW
betreffende de uitkering van de volgende sociale tegemoetkomingen : de integratiepremie, de
studietoelage (voorheen septembertoelage) en de mantelzorgpremie.
De stad neemt de personeelskosten voor het behandelen van de aanvragen en het bedrag van de
premies ten laste. Het OCMW zorgt voor de behandeling van de aanvragen en de uitkering van de
premies.
Het college stelt voor de beheersovereenkomst tussen stad en OCMW inzake de toekenning
van bepaalde sociale tegemoetkomingen goed te keuren.
ADVIES- EN BEHEERRADEN
3.

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

Seniorenraad :
- Bestuursvergadering 12/09/2017
Gecoro :
- Vergadering 12/09/2017

ECONOMIE EN TEWERKSTELLING
4.

Melding oprichting organisator wijk-werken

Ten gevolge van de 6de staatshervorming werd de bevoegdheid met betrekking tot het huidige PWAstelsel overgeheveld naar Vlaanderen. De Vlaamse Regering heeft het PWA-stelsel omgevormd tot
een stelsel van wijk-werken. De Vlaamse Regering streeft naar een schaalgrootte van 60.000
inwoners om het wijkwerken te organiseren. IGO heeft het voorstel gedaan om voor de aangesloten
gemeenten de wijk-werkingvanuit IGO div te organiseren. IGO zal geen extra financiële middelen
vragen aan de lokale besturen om de wijk-werking te organiseren. Het argument in het voordeel van
IGO is de regiodekkende werking. De beoogde cluster van gemeenten is : Tienen, Landen,
Zoutleeuw, Hoegaarden en Linter
Het college stelt voor de DIV IGO aan te duiden als juridische organisator van het wijk-werken.
FINANCIËLE ZAKEN
5.

Kerkbestuur O.L.Vrouw van de Vrede Hogen : budgetwijziging 2017

In deze budgetwijziging verhogen de exploitatieontvangsten met 515,55 EUR ingevolge uitbetaalde
schadevergoeding voor wateroverlast. De exploitatieuitgaven verhogen eveneens met 515,55 EUR
ingevolge herschikking diverse kredieten voor o.m. het herstel van de voordeur van de kerk. Na
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wijziging blijft het exploitatietekort 12.068 EUR, zodat de gemeentelijke exploitatietoelage ten bedrage
van 9.680 EUR ook ongewijzigd blijft. Na aftrek van het bedrag van de doorgeeflening zijnde 697 EUR
die volledig ten laste valt van de gemeente Geetbets blijft het aandeel van de stad Zoutleeuw (3
delen) 2.994,33 EUR zoals voorzien in het oorspronkelijk budget 2017.
In het investeringsbudget worden bijkomende uitgaven voor de renovatie dak kerk voorzien na de
eindrekening. De gemeentelijke investeringstoelage ten bedrage van 3.588,48 EUR voor deze werken
wordt opnieuw in deze budgetwijziging ingeschreven omdat dit bedrag door de stad betaald werd in
2017.
De gemeentelijke toelage in deze budgetwijzing past binnen de grenzen van de toelage die werd
opgenomen in het goedgekeurde MJP 2014-2019.
Het college stelt voor akte te nemen van de budgetwijziging 2017.

6.

Kerkbestuur O.L.Vrouw van de Vrede Hogen : budget 2018

Voor 2018 bedragen de exploitatieontvangsten 3.663 EUR en de exploitatieuitgaven 16.307,39 EUR.
Na inbreng van het gecorrigeerde exploitatieoverschot 2016 ten bedrage van 2.135,83 EUR, bedraagt
de gemeentelijke exploitatietoelage 10.508,56 EUR. In dit bedrag zitten de leningslasten betreffende
de doorgeeflening ten bedrage van 698,22 EUR die volledig ten laste zijn van de gemeente Geetbets,
zodat het aandeel van de stad Zoutleeuw (3 delen) 3.270,11 EUR bedraagt.
Voor 2018 wordt geen gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven.
De gemeentelijke bijdrage in het budget 2018 past binnen de grenzen van de bijdrage die werd
opgenomen in het goedgekeurd MJP 2014-2019.
Het college stelt voor om akte te nemen van het budget 2018 van het kerkbestuur O.-L.-Vrouw
van de Vrede te Hogen.

INTERGEMEENTELIJKE EN ANDERE SAMENWERKINGSVERBANDEN
7.

BAV Ecowerf 22/11/2017 : bespreking dagorde en bepalen mandaat gemeentelijk
afgevaardigde

De agenda van deze vergadering wordt uitgebreid besproken in de commissie intergemeentelijke
samenwerking.
Voor de agenda en bijhorende stukken wordt er naar de uitnodiging voor deze commissie verwezen.
Het college stelt voor de gemeentelijk afgevaardigde het mandaat te geven de punten op de
dagorde goed te keuren.
8.

AV Interleuven 29/11/2017 : bespreking dagorde en bepalen mandaat gemeentelijk
afgevaardigde

De agenda van deze vergadering wordt uitgebreid besproken in de commissie intergemeentelijke
samenwerking.
Voor de agenda en bijhorende stukken wordt er naar de uitnodiging van de commissie verwezen.
Het college stelt voor de gemeentelijk afgevaardigde het mandaat te geven de punten op de
dagorde goed te keuren.
MOBILITEIT
9.

Aanvullend gemeentelijk politiereglement op het wegverkeer: tractorsluizen op de
Wezersebaan, de Leeuwerstraat en het Drinkwater.

Omwille van de verkeersveiligheid en het weren van sluipverkeer zijn op de Wezersebaan, de
Leeuwerstraat en het Drinkwater tractorsluizen met daarbij de nodige signalisatieborden geplaatst.
Het college stelt voor om de tractorsluizen op de genoemde plaatsen goed te keuren.
VRAGEN VAN RAADSLEDEN
10.

Vragen van raadsleden
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Gedaan te Zoutleeuw, 14/10/2017
De stadssecretaris

De voorzitter

Sandra Blockx

Annita Reniers
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