STAD ZOUTLEEUW

Zoutleeuw, 20 september 2011
Mevrouw, Mijnheer,
U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal
uitgenodigd tot het bijwonen der vergadering die ten stadhuize zal doorgaan op
27 september 2011 om 20.00 u.

OPENBARE VERGADERING

SECRETARIAAT
1
Verslag vorige vergadering
Het schepencollege stelt voor het verslag goed te keuren.
2
Kennisname brief d.d. 29 juli 2011 van raadslid Annick Vanacken
Toelichtende nota:
Bij schrijven van 29 juli 2011 deelt raadslid Vanacken mee dat ze met ingang van
01 september 2011 als onafhankelijke zal zetelen in de gemeenteraad.
Voorstel van beslissing:
Kennis te nemen van deze mededeling.
3
Kennisname brief d.d. 30 augustus 2011 van raadslid Johnny Beertens
Toelichtende nota:
Bij schrijven van 30 augustus 2011 deelt raadslid Beertens mee dat hij met ingang
van 01 september 2011 als onafhankelijke zal zetelen in de gemeenteraad.
Voorstel van beslissing:
Kennis te nemen van deze mededeling.

INTERNE ZAKEN
4

Toekenning van het contract voor de vernieuwing van de elektronische
mail via het raamcontract van VERA, autonoom gemeentebedrijf
Toelichtende nota:
Momenteel maakt de stadsadministratie voor het mailverkeer gebruik van de
maildienst Agenda Web, een produkt van het autonoom provinciebedrijf VERA
zelf. Deze maakte gebruik van het JES-platform van SUN.
De technische mogelijkheden van dit platform waren echter beperkt en de toekomst
ervan was niet duidelijk.
Bovendien werd er nog gebruik gemaakt van een connector die door de trage
aanpassing ervan door SUN dikwijls een struikelblok vormde voor nieuwe versies
van Outlook.
VERA heeft om die redenen als aankoopcentrale in de zin van art. 2, 4° van de
Wetoverheidsopdrachten een raamcontract voor mailverkeer onderhandeld waarop
de lokale besturen kunnen afnemen.
In samenwerking met een werkgroep bestaande uit 7 lokale besturen werd gekozen
voor een mail- en groupwaredienst „Colt‟ genaamd, die zonder bijkomende
software (plug-in of “connector”) op de lokale PC‟s gebruikt kan worden met MS
Outlook.
Het is “hosted mail, hetgeen betekent dat de besturen mail afnemen als centraal
beheerde dienst en zelf geen mailplatform hoeven te kopen of onderhouden.
Colt voorziet ook dat medewerkers met een smartphone hun agenda kunnen
bekijken en emails kunnen raadplegen zonder bijkomende meerkost. Verder
voorziet Colt spamfiltering, 99,9% beschikbaarheid, constante monitoring,
beveiliging en gratis updates van het centrale platform.
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Voorstel van beslissing:
De migratie naar de hosted mail oplossing goed te keuren.

EREDIENSTEN
5
Kerkfabriek Sint-Odulphus: rekening 2009
Toelichtende nota:
De rekening 2009 van de kerkfabriek Sint-Odulphus Booienhoven werd vastgesteld
door de kerkraad op 28/01/2011 met een exploitatieoverschot van 37.425,18 EUR
en een investeringoverschot van 0,00 EUR.
De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt 13.297 EUR. Er waren geen
investeringsontvangsten.
De kastoestand stemt overeen met de rekening en alle stukken zijn bijgevoegd.
Voorstel tot beslissing:
Het college stelt voor om een gunstig advies uit te brengen over de rekening
dienstjaar 2009.
6
Kerkfabrieken: rekening 2010 - advies
Toelichtende nota:
Het centraal kerkbestuur heeft de rekening 2010 van de 6 kerkfabrieken
binnengebracht met name:
Kerkfabriek Sint-Odulphus Booienhoven
De rekening 2010 werd vastgesteld door de kerkraad op 28/06/2011 met een
exploitatieoverschot van 40.550,55 EUR en een investeringsoverschot van 0,00
EUR.
De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt 3.287 EUR. Er waren geen
investeringsontvangsten.
De kastoestand stemt overeen met de rekening en alle stukken zijn bijgevoegd.
Kerkfabriek Sint-Cyriacus Budingen
De rekening 2010 werd vastgesteld door de kerkraad op 24/02/2011 met een
exploitatieoverschot van 20.426,52 EUR en een investeringoverschot van 0,00
EUR.
De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt 2.353 EUR. Er waren geen
investeringsontvangsten.
De kastoestand stemt overeen met de rekening en alle stukken zijn bijgevoegd.
Kerkfabriek Sint-Laurentius Helen
De rekening 2010 werd vastgesteld door de kerkraad op 28/03/2011 met een
exploitatieoverschot van 19.507,67 EUR en een investeringoverschot van 3.391,44
EUR.
De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt 5.919 EUR. Er waren geen
investeringsontvangsten.
De kastoestand stemt overeen met de rekening en alle stukken zijn bijgevoegd.
Kerkfabriek Sint-Leonardus Zoutleeuw
De rekening 2010 werd vastgesteld door de kerkraad op 09/03/2011 met een
exploitatieoverschot van 35.432,57 EUR en een investeringoverschot van
246.214,82 EUR.
De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt 41.762 EUR. De gemeentelijke
investeringstoelage bedraagt 46.085,91 EUR.
De kastoestand stemt overeen met de rekening en alle stukken zijn bijgevoegd.
Kerkfabriek Sint-Martinus Dormaal
De rekening 2010 werd vastgesteld door de kerkraad op 04/04/2011 met een
exploitatieoverschot van 8.080,74 EUR en een investeringstekort van -3.441,12
EUR.
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De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt 7.253 EUR. De gemeentelijke
investeringstoelage ten bedrage van 8.065 EUR, zoals voorzien in het budget 2010
voor de plaatsing van een verwarmingsinstallatie werd uitbetaald in februari 2011,
zodat deze toelage in de jaarrekening van 2011 zal ingeschreven zijn.
De kastoestand stemt overeen met de rekening en alle stukken zijn bijgevoegd.
Kerkfabriek Sint-Bartholomeus Halle-Booienhoven
De rekening 2010 werd vastgesteld door de kerkraad op 23/02/2011 met een
exploitatieoverschot van 47.511,86 EUR en een investeringsoverschot van 292,23
EUR.
De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt 18.417 EUR. De
investeringsontvangsten bevatten enkel vervallen beleggingen.
De kastoestand stemt overeen met de rekening en alle stukken zijn bijgevoegd.
Voorstel tot beslissing:
Het college stelt voor om een gunstig advies uit te brengen over de rekening
dienstjaar 2010 van de 6 kerkfabrieken.
Kerkfabriek Sint-Bartholomeus Halle-Booienhoven: 2de budgetwijziging
2010
Toelichtende nota:
Deze budgetwijziging werd louter ingediend om de schadevergoeding verzekering
KBC ten bedrage van 3.629 EUR in te schrijven ingevolge schade door inbraak in
de kerk.
De gemeentelijke exploitatietoelage voor 2010 blijft onveranderd m.n. 18.417
EUR.
Er wordt geen gemeentelijke investeringstoelage gevraagd.
De 2de budgetwijziging 2010 past binnen het goedgekeurde MJP 2008-2013.
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Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor akte te nemen van de 2de budgetwijziging 2010.
8

Kerkfabriek Sint-Martinus Dormaal: budgetwijziging 2011 en
geactualisserd MJP 2008-2013
Toelichtende nota:
De exploitatieontvangsten verlagen met 650 EUR en de exploitatieuitgaven
verhogen met 3.500 EUR waardoor de gemeentelijke exploitatietoelage verhoogt
met 4.150 EUR. De totale gemeentelijke exploitatietoelage voor 2011 na
budgetwijziging bedraagt 12.505 EUR.
Er worden bijkomende investeringsuitgaven ingeschreven t.b.v. 10.000 EUR.
De gemeentelijke investeringstoelage verhoogt met 15.849 EUR zodat voor 2011
de totale gemeentelijke investeringstoelage 33.046 EUR bedraagt.
De budgetwijziging 2011 past binnen de goedgekeurde MJP 2008-2013 en het
bijgevoegde geactualiseerd MJP.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor akte te nemen van de budgetwijziging 2011 en het
geactualiseerd MJP 2008-2013.
9

Kerkfabriek Sint-Leonardus Zoutleeuw: budgetwijziging 2011 en
geactualiseerd MJP 2008-2013
Toelichtende nota:
In deze butgetwijziging blijven de exploitatietoelage ten bedrage van 26.827 EUR
en de investeringstoelage ten bedrage van 50.000 EUR ongewijzigd.
Wat de investeringen betreft werd deze toelage ingeschreven voor de
stabiliteitswerken aan de schuur van de Ossenweg, zoals voorzien in het
meerjarenplan.
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Er werden in deze wijziging volgende bijkomende investeringen ingeschreven:
kosten restauratie baldakijn 5.000 EUR, saldo erelonen restauratie sacramentstoren
2.885 EUR en erelonen ontwerp restauratie schuur Ossenweg 6.000 EUR. Voor de
restauratie van twee schilderijen in de kapel van de Ossenweg wordt een
bijkomende uitgave van 4.300 EUR ingeschreven. Deze uitgave wordt aan de
ontvangstenzijde gecompenseerd door enerzijds een onderhoudspremie en
anderzijds door een gift vanwege het Kapellecomité. Er werd ook een bedrag van
18.755 EUR ingeschreven voor de conservatie van de kruisweg in de kerk. Deze
werken worden gefinancierd enerzijds door de onderhoudspremie Vlaamse
Gemeenschap en anderzijds met het overschot van het investeringsbudget. De
opbrengst van de verkoop van een stuk grond te Halle-Booienhoven ten bedrage
van 12.500 EUR werd ook ingeschreven als investeringsontvangst en was niet
voorzien in het oorspronkelijk budget.
De budgetwijziging 2011 past binnen de goedgekeurde MJP 2008-2013 en het
bijgevoegde geactualiseerd MJP.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor akte te nemen van de budgetwijziging 2011 en het
geactualiseerd MJP 2008-2013.
10
Kerkfabriek O.L.Vr. van Vrede Hogen: budgetwijziging 2011
Toelichtende nota:
Deze budgetwijziging werd ingediend ingevolge verhoging van de doorgeeflening
van de gemeente Geetbets van 2009 (verven kerk). De gemeentelijke
exploitatietoelage 2011 van de gemeente Zoutleeuw blijft onveranderd m.n.
5.864,47 EUR.
De investeringsuitgaven verhogen met 55.000 EUR. Deze geplande investeringen
worden gefinancierd door verkoop van bouwgronden, zodat er geen gemeentelijke
investeringstoelage wordt gevraagd.
De budgetwijziging 2011 past binnen het bijgevoegde gewijzigd MJP 2008-2013.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor akte te nemen van de budgetwijziging 2011.
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Kerkfabriek O.L.Vr. van Vrede Hogen: gewijzigd meerjarenplan 20082013
Toelichtende nota:
De samenvatting van het gewijzigd meerjarenplan ziet er als volgt uit:
budget 2010
budget 2011
budget 2012
budget 2013
Exploitatie toelage
€ 22.852,78
€ 22.328,80
€ 22.715,38
€ 22.583,89
Investeringstoelage
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Deze bedragen zijn de volledig gevraagde exploitatie- en investeringstoelage.
Het deel voor de stad Zoutleeuw bedraagt 3/9 van de exploitatie- en
investeringstoelage.
Het meerjarenplan werd gewijzigd ingevolge verhoging doorgeeflening van de
gemeente Geetbets 2009 en ingevolge bijkomende investeringen t.b.v. 55.000 EUR
die gefinancierd worden door verkoop bouwgrond.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om de gewijzigde meerjarenplanning 2008-2013 goed te
keuren.
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Kerkfabriek O.L.Vr. van Vrede Hogen: budget 2012
Toelichtende nota:
Voor 2012 bedragen de exploitatieontvangsten 2.625 EUR en de
exploitatieuitgaven 25.330,38 EUR.
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Na inbreng van het exploitatieoverschot van de jaarrekening 2010 bedraagt in 2012
de gemeentelijke exploitatietoelage 17.707,68 EUR. Daarin zit 1.730,38 EUR
doorgeeflening volledig ten laste van de gemeente Geetbets, zodat het aandeel van
Zoutleeuw (3 delen) 5.325,76 EUR bedraagt.
Voor 2012 wordt geen gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven in het
budget.
Het budget past binnen het goedgekeurde gewijzigde MJP 2008-2013.
Voorstel van beslissing:
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om akte te nemen van het
budget 2012.
13

Kerkfabriek Sint-Leonardus: advies over goedkeuring van plannen,
lastenboek, bestek en raming betreffende de restauratie SintLeonarduskerk fase 4 – gevels van de westtorens, middenbeuk en
zijkapellen
Toelichtende nota:
De kerkraad heeft op 18/08/2011 de plannen, het lastenboek, het bestek en de
raming ten bedrage van 883.359,40 EUR incl. btw voor de restauratie fase 4 van de
westtorens, middenbeuk en zijkapellen goedgekeurd.
Voor deze werken wordt een subsidie gevraagd aan de Vlaamse Overheid,
Agentschap Ruimte en Erfgoed. De kerkraad verzoekt het stadsbestuur ook hun
aandeel ten laste te nemen.
De uitgave wordt voorzien in het budget 2012 van de kerkfabriek Sint-Leonardus
Zoutleeuw.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om gunstig advies te verlenen betreffende de goedkeuring
van de plannen, het lastenboek, het bestek en de raming van de restauratie SintLeonarduskerk fase 4.

IGS – INTERCOMMUNALES - VERENIGINGEN
14

Mededeling van de verslagen van de raden en overlegstructuren in
toepassing van artikel 200 § 3 van het gemeentedecreet
• Intergas
:
jaarvergadering 10/06/2011
• PBE
:
jaarvergadering 27/05/2011
• EcoWerf
:
raad van bestuur 18/05/2011
bijzondere algemene vergadering
15/06/2011
• Creadiv NV :
algemene vergadering 10/06/2011
• I.W.M.
:
raad van bestuur 22/06/2011
raad van bestuur 27/07/2011
raad van bestuur 31/08/2011
• Riobra
:
raad van bestuur 18/04/2011
directiecomité 09/05/2011
raad van bestuur 23/05/2011
• Interleuven :
algemene vergadering 22/06/2011
raad van bestuur 22/06/2011

FINANCIËLE ZAKEN
15

Toelage 2011 aan Sint-Sebastiaansgilden voor historisch karakter (750
EUR)
Toelichtende nota:
Het college stelt voor om de toelage 2011 aan de Sint-Sebastiaansgilden voor hun
historisch karakter ten bedrage van 750 EUR toe te kennen en als volgt te verdelen:
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Sint-Sebastiaansgilde Zoutleeuw:
Sint-Sebastiaansgilde Halle(-Booienhoven):
Sint-Sebastiaansgilde Booienhoven:

250 EUR
250 EUR
250 EUR

Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de toelage 2011 aan de Sint-Sebastiaansgilden goed te
keuren.
16

Buitengewone toelage aan het Rode Kruis Vlaanderen afdeling
Zoutleeuw-Linter (15.000 EUR
Toelichtende nota:
De verwarmingsinstallatie (ketel , buizen, …) in de lokalen Budingenweg 2,
dienstig voor de huisvesting van het Rode Kruis Vlaanderen afdeling ZoutleeuwLinter dient vervangen te worden.
Het Rode Kruis heeft niet voldoende financiële draagkracht om deze uitgaven te
doen.
Het college is van oordeel dat het aangewezen is dat de stad, als huurder van het
gebouw, hiervoor de nodige financiële ondersteuning voorziet.
Voorstel van beslissing:
Het schepencollege stelt voor om een buitengewone toelage ten belope van de
gedane uitgaven met een maximum van 15.000 EUR toe te kennen aan het Rode
Kruis Vlaanderen, afdeling Zoutleeuw-Linter.
17

Gemeentelijke waarborg lening IWM ter financiering van diverse
buitengewone investeringen
Toelichtende nota:
De Intercommunale Watermaatschappij heeft bij de nv KBC een lening van
2.500.000,00 EUR (terug te betalen in 20 jaar) aangegaan voor de financiering van
de reeds uitgevoerde en nog aan te vatten investeringswerken.
Deze lening dient gewaarborgd te worden door de gemeenten-vennoten en dit in
verhouding tot hun aantal kapitaalsaandelen A bij de Intercommunale
Watermaatschappij.
De gemeente Zoutleeuw heeft een totaal van 1946 kapitaalsaandelen A bezit in de
Intercommunale Watermaatschappij, hetgeen neerkomt op 7,67 % van deze
aandelen zodat de gemeente Zoutleeuw dan ook haar waarborg aan deze lening
dient te hechten ten belope van 7,67 % of voor een bedrag van 191.750 EUR.
Voorstel van beslissing:
Het schepencollege stelt voor dat de gemeente Zoutleeuw zich solidair borg stelt
tegenover nv KBC wat betreft haar aandeel van 191.750 EUR in zowel het
kapitaal, de intresten, de reserveringscommissies en de onkosten van de door de
lener afgesloten verrichting van 2.500.000,00 EUR.
18
Jaarrekening van het OCMW en bijhorend verslag dienstjaar 2010
Het college stelt voor om kennis te nemen van het OCMW-jaarrekening 2010 en
het bijhorend jaarverslag, zoals vastgesteld in de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn d.d. 05/07/2011.
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RUIMTELIJKE ORDENING
19

Plaatsen van een zend- en ontvangstinstallatie van Belgacom/Proximus

Toelichtende nota:
Op 12/08/2011 ontvingen wij van Belgacom/Proximus het verzoek om toelating te
bekomen voor het plaatsen van een zend- en ontvangstinstallatie bovenop een
bestaande verlichtingspaal (max 5 m hoger dan de straatlamp) aan de N3 te HalleBooienhoven (t.h.v. de voormalige tramstatie tussen de Houtstraat en de
Vijfwilgenstraat) om zo hun zendbereik te verbeteren.
Er is hiervoor geen stedenbouwkundige vergunning vereist, maar de Vlaamse
Regering heeft wel via een kaderakkoord voorzien dat deze aanvraag
voorafgaandelijk moet voorzien worden van een advies van de gemeenteraad.
Dit dient binnen de 3 maanden na de aanvraag te gebeuren of het wordt geacht
gunstig te zijn.
De dienst grondgebiedzaken stelt voor om in functie van het nog niet ontwikkelde
woongebied (waarvoor recent een verkavelingsontwerp werd besproken met de
eigenaar – de heer Loncin - en de hogere overheid) en gelet op het feit dat er toch
nog wat onduidelijkheid is over mogelijke gezondheidseffecten van straling op de
inwoners in de buurt van dergelijke installaties (voorzorgsprincipe en
aansprakelijkheid van de stad) en aantal voorwaarden te stellen bij een mogelijk
gunstig advies.
Voorstel van beslissing:
Het schepencollege stelt voor om een gunstig advies te verlenen aan
Belgacom/Proximus mits onderstaande voorwaarden:
- Belgacom dient de nodige afspraken te maken met de eigenaar van de
achterliggende bouwgrond (de heer. Loncin) m.b.t. de plaatsing van
de installatie, zodat het woonproject onder geen enkel beding in het
gedrang komt of hiervan hinder ondervindt. Indien het noodzakelijk
is, is het toegelaten om de mast/verlichtingspaal een aantal meters ter
verplaatsen, mits dit voorafgaandelijk aan het bestuur wordt gemeld.
- Belgacom garandeert ons schriftelijk dat de zend- en
ontvangstinstallatie, met de huidige kennis, geen nadelig effect heeft
op de gezondheid en het welzijn van de omwonenden. Indien in de
toekomst en uit verder onderzoek toch zou blijken dat de apparatuur
schadelijk kan zijn voor de gezondheid dient deze installatie
onmiddellijk en kosteloos verwijderd te worden. Belgacom blijft
hiervoor ten alle tijden verantwoordelijk en kan deze niet overdragen
aan het stadsbestuur door zich hiervoor te beroepen op dit gunstig
advies.

MILIEU - GROENDIENST – LANDBOUW
Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst project “Milieuzorg Op
School” 2011-2012
Toelichtende nota:
De samenwerkingsovereenkomst “Milieuzorg op school!” 2011-2012 tussen de
scholen en de stad goed te keuren.
20
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Voorstel van beslissing:
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met de
samenwerkingsovereenkomst “Milieuzorg op school!” 2011-2012 tussen de
scholen en de stad.
21
Scholenproject MOS!: toekenning toelagen aan deelnemende scholen
Toelichtende nota:
- De resterende budgetten van de toelagen 2010-2011 voor het project
MOS! toe te kennen en als volgt te verdelen onder de hierna vermelde
deelnemende scholen:
o Gemeentelijke Kleuterschool “De Kleine Picasso” € 400
o Vrije Lagere en Kleuterschool “De Bron”
€ 400
o Vrije Basisschool “St-Leonardus”
€ 400
o Buitengewoon Sec. Onderwijs “Zonnegroen”
€ 400
o Middenschool “St-Leonardus”
€ 400
o Sint-Tarcisiusinstituut
€ 400
-

Het toegekende bedrag van 400 EUR voor “De Kleine Picasso” wordt, via
de begrotingswijziging, overgeheveld van de overdrachten naar de
werkingskosten voor de school.

Voorstel tot beslissing:
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met de toekenning van
de resterende budgetten van de toelagen voor het schooljaar 2010-2011 voor het
project MOS!

OPENBARE WERKEN
22

Goedkeuring bijkomende verkoopbelofte onroerend goed, met
betrekking tot project Budingenweg – Terweidenstraat fase II.
Toelichtende nota:
Voor de aanleg van voet- en of fietspaden en bushaltes aangaande project
ZTL06RM Budingenweg – Terweidenstraat dient er 1 bijkomende inname (037):
„verkoopbelofte inneming onroerend goed‟ vergoed te worden.
De uitbetaling van 60,88 euro zal geschieden na de overschrijving van de notariële
(administratieve) verkoopbelofte op het hypotheekkantoor.
Voorstel tot beslissing:
Het college stelt voor aangaande het project ZTL06RM BudingenwegTerweidenstraat 1 bijkomende inname (037) te vergoeden.
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Herneming goedkeuringsbeslissing verkoopbelofte project Vinnestraat,
Turlutstraat en Zwartaardeweg (wijziging voor lot 012).
Toelichtende nota:
Voor de aanleg van een collector aangaande project Vinnestraat, Turlutstraat en
Zwartaardeweg dient de oppervlakte van lot 012 met 592m² te worden vergroot en
het bedrag van de grondinname dient opgetrokken te worden van 310,75 euro naar
1.268,90 euro;
De uitbetaling van 958,15 euro zal geschieden na de overschrijving van de
notariële (administratieve) verkoopbelofte op het hypotheekkantoor.
Voorstel tot beslissing:
Het college stelt voor de uitbetaling te doen van 958,15 euro na de overschrijving
van de notariële verkoopbelofte op het hypotheekkantoor.

WELZIJN
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Aanpassen van het reglement subsidies taxicheques voor mindervaliden
aan het akkoord van de Dienst Aangepast Vervoer om inwoners van
Zoutleeuw met mobiliteitsproblemen te vervoeren met taxicheques.
Toelichtende nota:
Het reglement subsidies taxicheques voor minder validen wordt aangepast aan de
gewijzigde bepalingen, inzake het gebruik van de witte stok voor blinden en aan
het akkoord van de Dienst Aangepast Vervoer, om bepaalde inwoners van
Zoutleeuw te vervoeren die betalen met taxicheques.
Voorstel van beslissing:
Het schepencollege stelt voor het reglement subsidies taxicheques voor minder
validen aan te passen aan de gewijzigde bepalingen.

ONDERWIJS
25
Verlenging overeenkomst scholengemeenschap 2011 - 2014
Toelichtende nota:
Met ingang van 01/09/2004 werd besloten deel te nemen aan het intergemeentelijk
samenwerkingsverband onder de vorm van een lokale vereniging ter vorming van
een scholengemeenschap.
Deze overeenkomst werd inmiddels al 2 maal verlengd en eindigt nu op
31/08/2011.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de verlenging van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband goed te keuren tot 31/08/2014.
26

Bekrachtiging principiële vacantverklaring van betrekkingen
gemeentelijke kleuterschool de Kleine Picasso
Toelichtende nota:
Volgende openstaande uren dienen vacant verklaard te worden in de gemeentelijke
kleuterschool voor een vaste benoeming vanaf 01/01/2012:
- Een ambt van administratieve bediende met onvolledige prestatieopdracht
van 2 uren
- Een ambt van leermeester L.O. met onvolledige prestatieopdracht van 1
uur
- Een ambt van kleuterleidster zorgcoördinator met onvolledige
prestatieopdracht van 13 uren.
Na bekendmaking van de vacante uren aan de scholengroep dienen de kanditaturen
toe te komen uiterlijk op 31/10/2011.
Voorstel van beslissing:
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor akkoord te gaan met het
vacant verklaren van de openstaande uren in de gemeentelijke basisschool.

De stadssecretaris

De burgemeester-voorzitter

S. Blockx

J. Ceyssens
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