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 28/11/2017 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.

OCMW: kennisname budgetwijziging I 2017

De budgetwijziging I 2017 bevat onderstaande aanpassingen:
 Verwerking van het resultaat van het boekjaar 2016 in het budget 2017
 Integratie overdracht van de ongebruikte transactiekredieten van het boekjaar 2016 naar het
budget 2017
 Toevoegen van uitgavekredieten en ontvangstkredieten in uitvoering van de
beheersovereenkomst met het stadsbestuur van Zoutleeuw inzake de toekenning van
bepaalde sociale tegemoetkomingen en voor de verwachte uitgaven voor externe begeleiding
(48.750 euro in ontvangsten en uitgaven).
 Verhoging van het uitgavekrediet en ontvangstkrediet met betrekking tot de toekenning en de
subsidiëring van de leeflonen met 35.000 euro.
 Verschuiving van de investeringsenveloppe blijft ongewijzigd
De budgetwijziging heeft geen implicaties voor de gemeentelijke dotatie.
Het college stelt voor kennis te nemen van de voorgestelde budgetwijziging I 2017 OCMW.
ADVIES- EN BEHEERRADEN
3.

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

Seniorenraad :
- Bestuursvergadering 11/10/2017
Kindergemeenteraad :
- Installatievergadering 24/10/2017
Jeugdraad :
- Vergadering 4/09/2017
- Vergadering 12/10/2017
Scholenoverleg :
- Vergadering 12/10/2017
Cultuurraad :
- Bestuursvergadering 26/09/2017
- Algemene vergadering 23/10/2017

4.

GECORO: wijziging samenstelling

Natuurpunt heeft te kennen gegeven de volgende wijzigingen in de afvaardiging in de GECORO voor
natuur te willen doorvoeren :
- Jan Nijs als effectief lid (ter vervanging van Michel Janssens als enige afgevaardigde)
- Nicole Smeyers als plaatsvervangend lid
Ook de afvaardiging namens de jeugdraad wijzigt:
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- Paul Porta als effectief lid (ter vervanging van Julie Lavrysen)
- Michiel Velaers als plaatsvervangend lid (ter vervanging van Sara De Conninck)
Het college stelt voor kennis te nemen van de gewijzigde samenstelling van de
maatschappelijke geledingen in de GECORO.
FINANCIËLE ZAKEN
5.

Kerkbestuur St-Cyriacus Budingen : budgetwijziging 2017

In deze budgetwijziging 2017 blijven de exploitatieontvangsten en –uitgaven ongewijzigd. Er wordt
geen gemeentelijke exploitatietoelage ingeschreven.
Deze budgetwijziging werd gedaan om het investeringsoverschot uit de jaarrekening 2016 ten
bedrage van 147.420,17 EUR weg te werken. Dit gebeurt door enerzijds een bedrag van 9.050,80
EUR in te schrijven onder erelonen en ontwerpuitgaven die moeten betaald worden aan de architect
voor het opstarten van een project betreffende de renovatie van de pastorij tot een wooneenheid en
anderzijds wordt een bedrag van 138.369,37 EUR (resterend bedrag afkomstig uit de verkoop van
bouwgronden) ingeschreven voor de restauratie van het dak van de kerk en pastorij.
Er wordt geen gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven.
Het college stelt voor om akte te nemen van de budgetwijziging 2017 van het kerkbestuur SintCyriacus Budingen.

6.

Kerkbestuur St-Cyriacus Budingen : budget 2018

Voor 2018 bedragen de exploitatieontvangsten 14.300 EUR en de exploitatieuitgaven 22.980 EUR.
Na inbreng van het gecorrigeerde exploitatieoverschot 2016 ten bedrage van 2.895,19 EUR bedraagt
de gemeentelijke exploitatietoelage 5.784,81 EUR.
In het budget 2018 wordt geen gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven. Er worden geen
nieuwe investeringen 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 akte te nemen van het budget 2018 van het kerkbestuur Sint-Cyriacus
Budingen.
7.

Kerkbestuur St-Bartholomeus Halle-Booienhoven : budgetwijziging 2017

In deze budgetwijziging 2017 blijven de exploitatieontvangsten ongewijzigd en verlagen de
exploitatieuitgaven met 5.400 EUR. Deze vermindering heeft grotendeels te maken met het feit dat de
periodieke aflossing van leningen niet meer betaald moet worden daar deze afgerekend werd in totaal
van terugbetaling door overschot van verkoop van de pastorij. Daarnaast werden nog een aantal
aanpassingen gedaan onder de rubriek hoofdgebouw eredienst, onderhoud en verzekeringen.
De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt na deze budgetwijziging 10.183,58 EUR i.p.v. 15.583,58
EUR zoals oorspronkelijk voorzien in het budget 2017.
In deze budgetwijziging werd het investeringsoverschot uit de jaarrekening 2016 ten bedrage van
13.904,65 EUR weggewerkt door inschrijving van een bijkomende investering namelijk vervangen van
het huidige programma-uurwerk, aanpassing van het investeringskrediet voor de renovatie
omheiningsmuur kerk + parking en het saldo werd ingeschreven onder investeringsbeleggingen.
Er werd geen gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven.
De gemeentelijke bijdrage in deze budgetwijziging 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 de budgetwijziging 2017 van het kerkbestuur SintBartholomeus Halle-Booienhoven.
8.

Kerkbestuur St-Bartholomeus Halle-Booienhoven : meerjarenplanwijziging 2014-2019

Deze meerjarenplanwijziging werd ingediend omdat de gemeentelijke exploitatietoelage voorzien in
het budget 2018 namelijk 8.182,07 hoger is dan oorspronkelijk goedgekeurd werd in het
meerjarenplan 2014-2019 (7.175 EUR). Aangezien enerzijds de exploitatieontvangsten verlagen door
de minder ontvangsten van de vieringen en de daling van de netto intresten en anderzijds de
exploitatieuitgaven verhogen, stijgt de gemeentelijke exploitatietoelage voor het jaar 2018.
De samenvatting van het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019 ziet er als volgt uit :
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Exploitatie toelage

MJP 2014
MJP 2015
MJP 2016
MJP 2017
MJP 2018 MJP 2019
€ 13.427,16 € 8.897,40 € 12.175,00 € 15.583,58 € 8.182,07 € 4.275,00

Investeringstoelage € 150.088,88

€ 0 € 30.500,00

€0

€0

€0

Het college stelt voor om deze meerjarenplanwijziging goed te keuren.

9.

Kerkbestuur St-Bartholomeus Halle-Booienhoven : budget 2018

Voor 2018 bedragen de exploitatieontvangsten 19.800 EUR en de exploitatieuitgaven 30.150 EUR.
Na inbreng van het gecorrigeerde exploitatieoverschot 2016 ten bedrage van 2.167,93 EUR bedraagt
de gemeentelijke exploitatietoelage 8.182,07 EUR. Deze exploitatietoelage is hoger dan de
goedgekeurde exploitatietoelage voorzien in het MJP 2014-2019, zodat het kerkbestuur een wijziging
van het meerjarenplan heeft ingediend.
In het budget 2018 worden geen nieuwe investeringen ingeschreven, dus ook geen gemeentelijke
investeringstoelage.
De gemeentelijke bijdrage in het budget 2018 past binnen de grenzen van de bijdrage die werd
opgenomen in het (goedgekeurde) gewijzigde MJP 2014-2019.
Het college stelt voor om kennis te nemen van het budget 2018 van het kerkbestuur SintBartholomeus Halle-Booienhoven.
10.

Kennisgeving besluit van de gouverneur d.d. 17/10/2017 houdende goedkeuring van de
jaarrekening over het financiële boekjaar 2016 van de stad Zoutleeuw

Bij besluit van de Gouverneur van 17/10/2017 werd de jaarrekening 2016 zoals vastgesteld door de
gemeenteraad in zitting van 23/05/2017 goedgekeurd.
Het college stelt voor kennis te nemen van het besluit van de Gouverneur van 17/10/2017
houdende de goedkeuring van de jaarrekening 2016 van de stad.
INTERGEMEENTELIJKE EN ANDERE SAMENWERKINGSVERBANDEN
11.

(B).A.V. IGO 21/12/2017 : bespreking dagorde, goedkeuring statutenwijziging 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 statutenwijziging goed te keuren en de gemeentelijk afgevaardigde
Annick Vanacken, raadslid, (of haar plaatsvervanger Annita Reniers, voorzitter van de
gemeenteraad) het mandaat te geven de punten op de dagorde goed te keuren.
12.

Vlabra'ccent VZW : toetreding - goedkeuring statuten- gemeentelijke afvaardiging in de
AV

De werking van de VZW Vlabra'ccent werd tot voor kort gerealiseerd met ledenbijdragen en met een
subsidie van de provincie Vlaams-Brabant. Vanaf 2018 is de provincie niet meer bevoegd voor
persoonsgebonden materies. De provincie zal ook uittreden uit de VZW. De werking voor de volgende
2 jaren is gegarandeerd met een subsidie van Vlaanderen. De VZW zal verder functioneren onder een
gewone VZW structuur en de statuten worden in die zin aangepast. Aan de deelnemende CC's en
GC's wordt gevraagd hun lidmaatschap onder de nieuwe structuur te bevestigen en om hun
vertegenwoordigers voor de AV af te vaardigen.
Het college stelt voor het lidmaatschap te bevestigen en de volgende personen na geheime
stemming aan te duiden als afgevaardigde in de AV :
- Petra Mombaerts als effectief lid
- Viki Tweepenninckx als plaatsvervangend lid.
13.

Oprichting en toetreding ILV "Sportregio Getevallei"

Het wegvallen van de bevoegdheid “sport” bij de provincies heeft als rechtstreeks gevolg dat de
sportregio Getevallei eind 2017 in zijn huidige vorm eindigt.
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De meerwaarde van de sportregio is onbetwistbaar, zodat de betrokken gemeenten (Geetbets,
Glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Linter, Tienen en Zoutleeuw) verder willen blijven
werken aan de intergemeentelijke sportpromotie en het intergemeentelijke sportoverleg.
De meest aangewezen vorm hiervoor is een intergemeentelijke vereniging met de betrokken
gemeenten (ILV "Sportregio Getevallei")
Met het oog daarop werd een ontwerp van overeenkomst, begroting en huishoudelijk reglement
opgemaakt, volgens het format van Sport Vlaanderen.
Het Agentschap Binnenlands Bestuur en Sport Vlaanderen hebben een positief advies uitgebracht
over het huishoudelijk reglement en de statuten van het ILV sportregio Getevallei.
De bijdrage van stad Zoutleeuw in het ILV bedraagt jaarlijks 0,20 euro per inwoner bedraagt (idem als
voor de vorige sportregiowerking).
Het college stelt voor akkoord te gaan met de oprichting van ILV Sportregio Getevallei zoals
voorgesteld en de volgende personen na geheime stemming af te vaardigen namens de stad :
- voor het beheerscomité : Viki Tweepenninckx
- voor de werkgroep : Yves Desard
14.

BAV Hofheide 19/12/2017: 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 mevrouw Viki Tweepenninckx, schepen,
(of haar plaatsvervanger de heer Etienne Wouters, schepen) het mandaat te geven de punten
op de dagorde goed te keuren.
15.

Interleuven : wijziging statuten

De statutenwijziging betreft de aanpassing van de statuten om politiezones en hulpverleningszones te
laten toetreden tot IL. De statutenwijziging werd besproken in de commissie intergemeentelijke
samenwerking d.d. 28/11/2017.
Voor de bij dit punt horende stukken wordt er naar de uitnodiging van de commissie verwezen.
Het college stelt voor de statutenwijziging goed te keuren.
16.

BAV PBE 15/12/2017 : 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 Etienne Wouters (of zijn plaatsvervanger
Viki Tweepennickx) het mandaat te geven de punten op de dagorde goed te keuren.
17.

BAV De Watergroep 8/12/2017 : statutenwijziging

De agenda van deze vergadering wordt uitgebreid besproken in de commissie intergemeentelijke
samenwerking.
Voor de bijhorende stukken wordt er naar de uitnodiging voor deze commissie verwezen.
Het college stelt voor de gemeentelijk afgevaardigde André Stiers, raadslid, (of zijn
plaatsvervanger mevrouw Viki Tweepenninckx, schepen) het mandaat te geven de
statutenwijziging goed te keuren.
OPENBARE ORDE / RUST / VEILIGHEID
18.

Politiecodex

De herwerking van de politiecodex was noodzakelijk ingevolgde de wetswijzigingen met betrekking tot
de GAS. Bij de herwerking van het politiereglement stond naast de wettelijke aanpassingen de
gebruiksvriendelijkheid zowel voor de politiediensten, de stadsbesturen als de burgers voorop. De
politiecodex is eenvormig voor de drie gemeenten van de politiezone LAN. De inhoud van het
reglement handelt over materies die verband houden met de opdrachten van de gemeente, zoals
bepaald in de Nieuwe Gemeentewet en het gemeentedecreet, met de bedoeling de inwoners en zij
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die zich op het grondgebied van de gemeente bevinden, te laten genieten van de voordelen van een
goede handhaving voor wat betreft de netheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op het
openbaar domein en aanpalende terreinen, alsook in de plaatsen en gebouwen die er zich op
bevinden.
De politiecodex moet er met andere woorden voor zorgen dat inwoners en bezoekers op een
aangename manier samenleven in de gemeente, waarbij het gemeentebestuur erover zal waken dat
deze codex zeker zelf geen instrument wordt om verzuring in de hand te werken.
De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod :
(1) de openbare netheid en gezondheid
(2) de openbare veiligheid en vlotte doorgang
(3) de openbare rust
(4) sport- en recreatieterreinen, natuurgebieden, openbaar groen en parken
(5) dieren
(6) begraafplaatsen
(7) ambulante handel, markten en kermissen
(8) vestiging en uitbating van bepaalde inrichtingen
Het maximaal bedrag van de administratieve geldboetes in de geactualiseerde politiecodex word
vastgesteld op maximaal 175,00 EUR voor minderjarigen en op 350,00 EUR voor meerderjarigen.
De politiecodex kwam ook tot stand in overleg met Greet Van Eygen van de provincie VlaamsBrabant, Juridische dienst – cel Gemeentelijke Administratieve Sancties en in samenspraak met de
arrondissementscommissaris Kaat Boon.
Aangenomen met algemeenheid van stemmen;
Het college stelt voor de politiecodex goed te keuren zoals voorgesteld.
OPENBARE WERKEN EN INFRASTRUCTUUR
19.

B.O. Asbroekstraat: goedkeuring plannen, raming, bestek en meetstaat - bepalen wijze
en voorwaarde van gunning.

Het MJP voorziet de heraanleg van de Asbroekstraat. Het voorontwerp werd voorgelegd aan de
buurtbewoners en er werd een participatietraject doorlopen met o.m. het oog op het aanvragen van
een subsidie in kader van Omgevingskwaliteit (Europa). Het voorontwerp werd bijgestuurd aan de
hand van de conclusies van deze bevraging.
Concreet betreft het:
 De heraanleg van de volledige weg voor het deel gelegen tussen de N3 tot en met het
kruispunt met de Dorpstraat (wegdek in beton) en stoepen in uitgewassen granietkleurig
klinkers en groeninfrastructuur (deel 1 - alleen de bovenbouw van dit weggedeelte komt in
aanmerking voor subsidie);
 Het aanleg van stoepen in het deel tussen de Dorpstraat en de Kerkhofstraat met vernieuwing
van de goten en het wegdek in asfalt.
De riolering werd proper gemaakt en er gebeurde camera-onderzoek door Infrax. Er dienen enkel
lokaal wat aansluitingen hersteld te worden. De riolering zelf is nog in goede staat en hoeft niet
vervangen te worden.
De werken zijn geraamd op 932.970,69 euro inclusief BTW. De aanvraag voor het bekomen van
subsidie werd ondertussen ingediend en kan maximaal 195.000 euro bedragen. De opdracht zal
gegund worden via openbare procedure met als criterium : de economisch meest voordelige op basis
van de prijs.
Naar aanleiding van de subsidieaanvraag werd er verplicht advies gevraagd aan de Kwaliteitskamer
Vlaams-Brabant. Aan de hand van dit advies kunnen er nog kleine bijsturingen gebeuren aan het
ontwerp.
Het college stelt voor heraanleg van de Asbroekstraat goed te keuren volgens de voorgestelde
raming, het ontwerp en het bestek.
LEVEN EN WELZIJN
20.

Samenwerkingsovereenkomst met de vzw Storzo met betrekking tot het Huis van het
Kind : addendum betreffende de bijkomende financiering van de uitbreiding prestaties
begeleidster

Op 25/03/2014 keurde de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst goed met de VZW Storzo
betreffende de werking van het Huis van het Kind.
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De bijdrage van de stad voor het Huis van het Kind bedroeg tot op heden 9000 euro. De VZW Storzo
ervaart dat de behoeften inzake begeleiding van gezinnen ter bestrijding van kindarmoede steeds
acuter en omvangrijker wordt. De begeleidster is ook een actor die veronderstelt aanwezig te zijn op
vele overlegfora. Storzo stelt voor de prestaties van de begeleidster/projectinitiator uit te breiden om
aan deze behoeften te voldoen. Er werden voorstellen gedaan voor een uitbreiding tot 22,80u en een
uitbreiding tot 28u. De gemeentelijke bijdrage voor deze uitbreiding wordt bepaald op basis van het
aantal inwoners/gemeente. Er werd gekozen voor de uitbreiding tot 22,80 uren, hetgeen een extra
bijdrage voor Zoutleeuw bedraagt van 4.450 euro/jaar.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de bijkomende financiering voor de
uitbreiding van de prestaties van de begeleidster bij Storzo naar 22,80 uren goed te keuren en
het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst in die zin goed te keuren.
OMGEVING
21.

Beheersoverdracht huis-aan-huis inzameling van zachte plastics en verwerking van
zachte en harde plastics

Het college stelt voor
 Beheersoverdracht te doen aan EcoWerf om met ingang van 1 januari 2018 de in roze
zakken aangeboden zachte plastics in te zamelen via de huis-aan-huis methode (dit
betreft een zes-wekelijkse inzameling waarvan de kostprijs 2,24 euro per inwoner op
jaarbasis bedraagt);
 Beheersoverdracht te doen voor de verwerking van zachte plastics;
 Beheersoverdracht te doen voor de verwerking van harde plastics.
22.

Publicatie van een thermografische luchtfoto op een publiek toegankelijke website

De stad neemt deel te nemen aan het project van Interleuven voor de opmaak van een
thermografische luchtfoto van de stad Zoutleeuw in het kader van het klimaatactieplan om zo een
bijdrage te leveren aan de vermindering van de lokale CO2-uitstoot. Er wordt eveneens een natraject
uitgewerkt met adviesverlening en begeleiding van de inwoners in samenwerking met het
Wooninfopunt Wonen tussen Zoet en Zout.
Gezien een dergelijke thermografische luchtfoto door iedereen raadpleegbaar is en een
thermografisch beeld van het dak van de woning toont, oordeelt de Commissie voor de Bescherming
van de Persoonlijke Levenssfeer dat de regels van de privacywet dienen nageleefd te worden. In casu
dient de gemeenteraad
1. akkoord te gaan met een publiek toegankelijke website waarop de thermografische luchtfoto
kan worden geraadpleegd
2. de mogelijkheid in te bouwen om een woning te "blurren" of te maskeren. Bij het publiceren
van de thermografische luchtfoto dient duidelijk omschreven te worden dat een inwoner zich
kan verzetten tegen de publicatie van de eigen woning
Het college stelt voor in functie van de naleving van de privacywetgeving akkoord te gaan met
bovengenoemde modaliteiten voor het publiceren van de thermografische luchtfoto.
VRAGEN VAN RAADSLEDEN
23.

Vragen van raadsleden

Gedaan te Zoutleeuw, 18/11/2017
De stadssecretaris

De voorzitter

Sandra Blockx

Annita Reniers
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