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 27/02/2018 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.

Advies samenvoeging van parochies in de gemeente Geetbets

Het Aartsbisdom Mechelen-Brussel heeft de procedure gestart om de parochies van Rummen,
Grazen en Hogen samen te voegen bij de parochie Sint-Paulus Geetbets en zo de parochiegrenzen
gelijk te trekken met de gemeentegrens van Geetbets. Er zal in dat geval ook slechts 1 kerkfabriek
overblijven.
Krachtens het BVR tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk-en
geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten dient de gemeenteraad haar advies uit te
brengen over de samenvoeging van de parochies.
Vermits de parochie Hogen deels op het grondgebied van Zoutleeuw ligt, is ook het advies van de
gemeenteraad van Zoutleeuw vereist.
De aanvraag tot uitbreiding van het grondgebied van de parochie Sint-Cyriacus (Budingen) met een
deel van de parochie OLV van Vrede (Hogen - Geetbets) werd reeds behandeld in de gemeenteraad
van 28/03/2017. Het Agentschap Binnenlands Bestuur vraagt nu om de wijzigingen van de
gebiedsomschrijvingen, zoals deze blijken uit het dossier uitdrukkelijk op te nemen in het advies.
"Het deelgebied van de parochie OLV van Vrede Hogen, gelegen binnen de gemeentegrenzen van
Geetbets, wordt samen met haar patrimonium en deze van de parochies Sint-Ambrosius en OLV
Bezoeking samengevoegd met de te behouden parochie Sint-Paulus, die na deze fusie een nieuwe
benaming krijgt, namelijk de parochie Sint-Petrus en Sint-Paulus (Geetbets).
Het gedeelte van de parochie OLV van Vrede Hogen dat gelegen is op het grondgebied van
Kortenaken, wordt toegevoegd aan de parochie Kana – Kortenaken zodat de grenzen van de parochie
samenvallen met deze van de gemeente.
Het gedeelte van de parochie OLV van Vrede Hogen dat gelegen is op het grondgebied van
Zoutleeuw, wordt toegevoegd aan de parochie Sint-Cyriacus – Budingen zodat de grenzen van de
parochie samenvallen met deze van de stad/gemeente."
Het college stelt voor de gevraagde wijzigingen van de gebiedsomschrijving van de parochie
OLV Vrede "Het gedeelte van de parochie OLV van Vrede Hogen dat gelegen is op het
grondgebied van Zoutleeuw, wordt toegevoegd aan de parochie Sint-Cyriacus – Budingen
zodat de grenzen van de parochie samenvallen met deze van de gemeente" toe te voegen aan
het advies.
ADVIES- EN BEHEERRADEN
3.

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

Jeugdraad :
- Vergadering 29/11/2017
Cultuurraad :
- Bestuursvergadering 4/12/2017
Seniorenraad :
- Bestuursvergadering 12/12/2017
- Bestuursvergadering 6/02/2018
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Kindergemeenteraad :
- Vergadering 12/12/2017
Beheersorgaan BIB :
- Vergadering 21/11/2017
Scholenoverleg :
- Vergadering 18/01/2018
FINANCIËLE ZAKEN
4.

Belastingreglement op aanvragen, vergunningen en diverse administratieve
stukken/handelingen onder het beleidsdomein "Omgeving" o.m. in het kader van
milieuwetgeving of wetgeving in het kader van ruimtelijke ordening

Het bestaande belastingsreglement van 18/12/2012 en aangepast (vervanging art. 46) op 22/12/2015
op aanvragen, vergunningen en diverse administratieve stukken onder het beleidsdomeinomgeving
moet aangepast worden aan de omgevingsvergunning die vanaf 01/01/2018 in voege gaat.
Het college stelt voor om de aanpassingen aan het belastingreglement op aanvragen,
vergunningen en diverse administratieve stukken/handelingen onder het beleidsdomein
"Omgeving" o.m. in het kader van milieuwetgeving of wetgeving in het kader van ruimtelijke
ordening goed te keuren.
5.

Kennisgeving besluit gouverneur Vlaams-Brabant d.d. 12/12/2017 betreffende
vaststelling gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Vlaams-Brabant OOST
voor 2018

De gemeentelijke dotatie 2018 van de stad Zoutleeuw aan de hulpverleningszone Vlaams-Brabant
OOST bedraagt 319.005,82 EUR.
Het college stelt voor kennis te nemen van de gemeentelijke dotatie voor het jaar 2018.
GRONDEN EN PANDEN
6.

Overname wegenis insteekweg Peetermans van Interleuven

Het betreft de gratis overname van de aangelegde insteekweg aan Peetermans in uitvoering van de
beslissing van de gemeenteraad van 22 februari 2011 en deze te affecteren tot het openbaar domein
van de stad. De definitieve oplevering van de aanleg van de weg, inclusief riolering, vond plaats op 17
december 2014. Ook Infrax gaat ook akkoord met de overname van de riolering.
Het college stelt voor om de overname van de aangelegde insteekweg aan Peetermans goed te
keuren.
INTERGEMEENTELIJKE EN ANDERE SAMENWERKINGSVERBANDEN
7.

Overeenkomst tussen Cultuurconnect vzw en stad Zoutleeuw betreffende voortzetting
aansluiting van de openbare bibliotheek op de omgeving van het PBS

De overeenkomst tussen de stad Zoutleeuw en de provincie Vlaams-Brabant betreffende de
samenwerking binnen het Provinciaal Bibliotheeksysteem (PBS) Vlaams-Brabant werd goedgekeurd
door de gemeenteraad in zitting van 25/10/2007.
Per 1 januari 2018 werden provinciale persoonsgebonden bevoegdheden, waaronder het
streekgericht bibliotheekbeleid, overgeheveld van het provinciale naar het Vlaamse bestuursniveau.
Cultuurconnect vzw werd door de Vlaamse overheid belast met het verder ondersteunen van de PBS
omgevingen en de ontwikkeling van een Vlaams Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS) en
Websiteplatform.
De overeenkomst tussen de stad Zoutleeuw en de provincie Vlaams-Brabant betreffende de
samenwerking binnen het Provinciaal Bibliotheeksysteem (PBS) Vlaams-Brabant dient vervangen te
worden door een overeenkomst tussen de stad Zoutleeuw en Cultuurconnect vzw.
Het jaarlijks abonnementsgeld blijft onveranderd zijnde 0,15 EUR per inwoner aan te passen aan de
index.
Het college stelt voor om de voorgelegde overeenkomst betreffende de voortzetting van de
aansluiting van de openbare bibliotheek op de omgeving van het PBS goed te keuren.

2

STAD ZOUTLEEUW
VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
MOBILITEIT
8.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het wegverkeer, invoeren van een
parkeerverbod in de Nieuwstraat tegenover huisnummer 34.

In Nieuwstraat tegenover huisnummer 34 zal een parkeerverbod ingevoerd worden om alzo de garage
gelegen aan de woning nr. 34 beter kunnen in- en uit te rijden. Dit parkeerverbod wordt ter kennis
gebracht aan de weggebruikers door middel van 6 gele onderbroken strepen, aangebracht op de
boordsteen van het voetpad.
Het college stelt voor om het aanvullend gemeentelijk politiereglement op het wegverkeer goed
te keuren.
9.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het wegverkeer: creëren van een
parkeerplaats voor mindervaliden op de Grote Markt ter hoogte van huisnummer 12

Het college stelt voor om de aanpassing van het aanvullend gemeentelijk politiereglement op
het wegverkeer betreffende de invoering van een parkeerplaats voor mindervaliden op de
Grote Markt ter hoogte van huisnummer 12 goed te keuren.
10.

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het wegverkeer: creëren van 2
parkeerplaatsen voor kortparkeerders en 1 parkeerplaats voor mindervaliden op de
Sint-Truidensesteenweg nr. 1, ter hoogte van “Aen den Hoorn”.

Op de Sint-Truidensesteenweg ter hoogte van “Aen den Hoorn” zullen tussen de bestaande
bloembakken op de verhoogde berm 2 aangeduide parkeerplaatsen voor kortparkeerders en 1
parkeerplaats voor mindervaliden (max. 30 minuten) gemaakt worden.
Het college stelt voor om de voorgestelde aanpassing aan het het aanvullend gemeentelijk
politiereglement op het wegverkeer goed te keuren.
OMGEVING
11.

Standpuntbepaling over al dan niet invoering van statiegeld op plastic flessen en
blikjes

Om als Raad van Bestuur een standpunt te kunnen innemen over de al dan niet invoering van
statiegeld op plastic flessen en blikjes wil EcoWerf de visie van de gemeentevennoten kennen en
antwoord op onderstaande vragen:
 Kiest u als gemeente voor het invoeren van statiegeld op plastic flessen en blikjes?
 Welk standpunt wenst u als gemeente dat de Raad van Bestuur inneemt?
Samenvatting van pro's en con's:
Pro statiegeld
Con statiegeld
 belangrijke vermindering van blikjes en
 zwerfvuil en sluikstorten zullen niet
plastic flessen in het zwerfvuil/sluikstorten,
volledig verdwijnen, slechts gedeeltelijk
dit wordt geraamd op 40%
 kleinere winkels kunnen het niet aan
 anderen zullen weggegooide
(plaats en investering)
verpakkingen oprapen om iets aan te
 statiegeld zou het niet-doorvoeren van de
verdienen
nieuwe blauwe pmd-zak en het afschaffen
 vrijwilligers (opnieuw) gestimuleerd in hun
van de roze zak kunnen betekenen
acties
 comfort van inwoners zal verminderen,
 zwerfvuil wordt door veel inwoners als
zelf verpakkingen terugbrengen
bijzonder storend ervaren
 kosten voor inzamelen van andere
 opruimen van zwerfvuil veroorzaakt een
verpakkingen verhogen
hoge maatschappelijke kost
 bijzonder duur en logistiek complex
 structurele oplossing, eerlijke oplossing,
statiegeldsysteem
circulair model
Het college stelt voor akkoord te gaan met de invoering van statiegeld, op voorwaarde dat het
invoeren van statiegeld op plastic flessen en blikjes gepaard blijft gaan met de selectieve
inzameling van de blauwe en roze zak en later met de uitgebreide blauwe zak én dat het
samengaan van de beide systemen niet mag leiden tot een excessieve kost.
12.

Goedkeuring erosiebestrijdingsplan Zoutleeuw
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Het erosiebestrijdingsplan bevat 16 actuele en potentiële knelpuntgebieden met de
oplossingsscenario's, inclusief financiële repercussies en mogelijke subsidies.
Het college stelt voor om het erosiebestrijdingsplan goed te keuren.
13.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst erosiecoördinator (incl. bijhorende
afsprakennota)

Verschillende delen van de stad Zoutleeuw hebben te lijden onder erosie van hellende
landbouwgronden door water, met verlies van vruchtbare landbouwgrond tot gevolg, evenals modderen wateroverlast in lager gelegen straten. De Provincie Vlaams-Brabant heeft een grote expertise
opgebouwd in het domein van de erosiebestrijding en zijn bereid zij deze expertise ter beschikking te
stellen van de gemeenten, inzonderheid via het aanbod van de diensten van een erosiecoördinator.
De voorgestelde samenwerkingsovereenkomst bevat de bepalingen met betrekking de inhoud van de
overeenkomst, de duur, rapportering en facturatie. De voorgestelde afsprakennota bevat nadere
bepalingen over de organisatie van de werkzaamheden van de erosiecoördinator.
Het college stelt voor om de voorgestelde samenwerkingsovereenkomst en afsprakennota
erosiecoördinator goed te keuren.
VRAGEN VAN RAADSLEDEN
14.

Vragen van raadsleden

FEESTELIJKHEDEN
15.

Toekennen ereburgerschap aan E.H. Andre Pypen

Op 22/03/2007 keurde de gemeenteraad een reglement goed waarbij het ereburgerschap van de
“Stad Zoutleeuw” kan toegekend worden onder de volgende voorwaarden:
De titel wordt verleend door de gemeenteraad op voordracht van het college van burgemeester
en schepenen
De begunstigde is al dan niet een inwoner van de stad
De titel kan postuum worden toegekend
De begunstigde moet zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad of hebben
bijgedragen tot de uitstraling van Zoutleeuw
Als uiterlijk teken ontvangt de begunstigde een officiële oorkonde van de stad samen met een
door het college vast te stellen aandenken.
Het college stelt voor om het ereburgerschap toe te kennen aan E.H. Andre Pypen omwille van de
volgende verdiensten:
Hij is lid en bestuurder van de vzw De Vrienden van Zoutleeuw;
Hij levert een belangrijke bijdrage aan het maatschappelijk doel van de vzw;
Hij is gids in de Sint-Leonarduskerk;
Hij is een werker voor het Katholiek Onderwijs Regio Zoutleeuw, de kerkfabriek en de parochie
Sint-Leonardus;
Hij maakt zich bijzonder verdienstelijk en draagt tevens tot de uitstraling van Zoutleeuw bij;
Hij is de spirituele gids voor de Sint-Leonardusscouts en de meisjesgidsen;
Hij is de verbindingsgids van de scouts naar zowel de kerkelijke als de wereldlijke overheden, de
secretaris en penningmeester tegelijk;
Hij is één van de drijvende krachten in de wordingsgeschiedenis van het Sint-Tarcisiuscollege
en later speelde hij een centrale rol in de beheerraden van het vrij
onderwijs in Zoutleeuw;
Zijn bijdragen aan de preservatie van het roerend en onroerend goed van Zoutleeuw kunnen
nauwelijks worden overschat, zijn inzet voor de vermaarde SintLeonardusprocessie en voor andere evenementen bepaalde de toeristische aantrekkingskracht
van onze stad mee.
Het college stelt voor om de toekenning van het ereburgerschap aan E.H. Pypen goed te
keuren.

Gedaan te Zoutleeuw, 17/02/2018
4

STAD ZOUTLEEUW
VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
De stadssecretaris

De voorzitter

Sandra Blockx

Annita Reniers

5

