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 28/05/2018 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.
ADVIES- EN BEHEERRADEN
2.

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

Kindergemeenteraad :
- Vergadering 17/04/2018
Scholenoverleg :
- vergadering 4/05/2018

FINANCIËLE ZAKEN
3.

Kerkbestuur O.L.Vrouw van de Vrede Hogen : jaarrekening 2017 - advies

De jaarrekening 2017 van het kerkbestuur O.L.Vrouw van de Vrede Hogen werd goedgekeurd door de
kerkraad op 19/02/2018.
De totale exploitatie-ontvangsten 2017 bedragen 4.010,71 EUR en de totale exploitatie-uitgaven 2017
bedragen 14.061,39 EUR. Na inbreng van het exploitatieoverschot uit de rekening vorig jaar ten
bedrage van 4.523,83 EUR en van de gemeentelijke exploitatietoelage ten bedrage van 9.679,09
EUR (waarvan deel stad Zoutleeuw 2.994,33 EUR bedraagt) sluit de jaarrekening 2017 af met een
exploitatieoverschot van 4.152,24 EUR.
De gemeentelijke investeringssubsidie (deel stad Zoutleeuw) ten bedrage van 3.588,48 EUR voor de
renovatie dak kerk Hogen werd in 2017 uitbetaald, zodat het investeringsdossier dak kerk in 2017
volledig is afgerond. Er is geen investeringsoverschot of -tekort, zodat het budget 2019 op punt staat.
De kastoestand stemt overeen met de jaarrekening en alle verplichte documenten werden als
toelichting bij de jaarrekening gevoegd.
Het college stelt voor om een gunstig advies uit te brengen over de jaarrekening boekjaar 2017
van het kerkbestuur O.L.Vrouw van de Vrede te Hogen.
GRONDEN EN PANDEN
4.

Aankoop perceel grond in parkgebied naast de Ijzerenweg te Bos van Delvaux-Hottat

In navolging van de vlotte afhandeling door de stad van het dossier rond de herlokalisatie van het
containerpark kon het stadsbestuur van de voormalige eigenaar van de percelen (Hottat-Delvaux)
bekomen om ook het perceel aan de overzijde te verwerven. Het betreft het perceel kadastraal
gekend, afdeling 2, sectie A 97E, 6a10ca groot. Het perceel is volledig in parkgebied gelegen en het is
de bedoeling om het perceel met die bestemming in te richten (analoog van wet ook aan de overzijde
van de Steenweg gebeurde). Dit past o.m. in het project van het RLZH om de Ijzerenweg (over de
gemeentes heen) op te waarderen als park mede in functie van biodiversiteit. De aankoop gebeurt
voor 1 symbolische euro.
Het college stelt voor de aankoop van het perceel grond gelegen te Zoutleeuw, 2de afdeling,
sectie A, 97E, 6a10ca aan 1 euro goed te keuren en de burgemeester en de secretaris te
machtigen de authentieke akte te verlijden door notaris Indekeu te ondertekenen.
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5.

Jaarvergadering Riobra 22/06/2018 : bespreking dagorde en bepalen mandaat
gemeentelijk afgevaardigde

De agenda van deze vergadering wordt uitgebreid besproken in de commissie intergemeentelijk
samenwerking.
Voor de agenda en bijhorende stukken wordt er naar de uitnodiging van de commissie verwezen.
Het college stelt voor de gemeentelijk afgevaardigde Nico Jordens of zijn plvv Viki
Tweepenninckx het mandaat te geven de punten op de dagorde goed te keuren.
6.

BAV Ecowerf 20/06/2018 : 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 André Stiers of zijn plvv Nico Jordens het
mandaat te geven de punten op de dagorde goed te keuren.
INTERNE ZAKEN
7.

Decreet lokaal bestuur : aanstellingsprocedure financieel directeur - oproeping zittende
functiehouders

Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet in een integratie van gemeente en OCMW met behoud van
afzonderlijke rechtspersonen. De ambtelijke integratie zoals in dit decreet voorzien, zal in de eerste
plaats vorm krijgen door een eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur van
algemeen en financieel directeur die in de plaats treedt van de huidige gemeente- en OCMWsecretaris respectievelijk financieel beheerder van gemeente en OCMW.
Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet in artikel 162 dat er in elke gemeente één algemeen en één
financieel directeur aanwezig is die zowel de gemeente als het OCMW bedient, waarbij beide ambten
worden uitgeoefend door personeelsleden van de gemeente.
Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet in een bijzondere overgangsregeling om tijdig en uiterlijk tegen 1
augustus 2018 tot invulling van het ambt van algemeen en financieel directeur te komen. Daarbij
wordt het belang van een tijdige, vlotte en transparante invulling benadrukt.
Overeenkomstig artikel 583 en 589 DLB komt het aan de gemeenteraad toe om enerzijds de nieuwe
algemeen directeur en financieel directeur aan te stellen en anderzijds de overblijvende
functiehouder(s) aan te stellen in een adjunct- of passende functie.
Artikel 583 DLB voorziet in de mogelijkheid om ofwel de zittende secretarissen/financieel beheerders
op te roepen om zich kandidaat te stellen, ofwel onmiddellijk de nieuwe functie van
algemeen/financieel directeur open te stellen voor andere kandidaten en deze in te vullen bij wijze van
aanwerving en/of bevordering.
Het stadsbestuur acht het aangewezen om voor de invulling van de ambten in eerste instantie
voorrang te verlenen aan de zittende functiehouders en deze zodoende op te roepen om zich hiervoor
kandidaat te stellen.
Het immers aangewezen is om de huidige ervaring en expertise in de rol als leidinggevende
ambtenaar te benutten; hierdoor kan ook maximaal de continuïteit van de dienstverlening worden
gegarandeerd. Voorts kan ook vanuit het zuinigheidsbeginsel moeilijk worden verantwoord dat een
nieuwe algemeen/financieel directeur zou worden aangesteld terwijl de huidige functiehouders
vervolgens met behoud van salaris in een adjunct- of passende functie in de organisatie dienen te
worden aangesteld.
De huidige financieel beheerders zijn het best geplaatst zijn om het ambt van financieel directeur in te
vullen, gezien de kennis en ervaring binnen de gemeente en/of het OCMW.
De continuïteit en kwaliteit van de openbare dienstverlening op het hoogste ambtelijke niveau
garanderen, des te meer doorheen een verkiezingsjaar, vormt ook een bezorgdheid van de
decreetgever.
Deze doelstellingen kunnen bereikt worden door in eerste instantie de zittende functiehouders op te
roepen en hun de mogelijkheid te verschaffen zich kandidaat te stellen.
Op de huidige gemeenteraad wordt de procedure aangevat voor de aanstelling van de financieel
directeur.
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De functie van financieel directeur vormt een nieuwe functie, zodat hiervoor ook de functiebeschrijving
dient te worden goedgekeurd, alsook de decretaal vastgestelde salarisschaal.
Het college stelt voor de functie van financieel directeur in te vullen door oproeping van de
zittende functiehouders en de functiebeschrijving van financieel directeur zoals voorgelegd
goed te keuren, alsook de decretaal vastgestelde salarisschaal.

OPENBARE ORDE / RUST / VEILIGHEID
8.

Samenwerkingsovereenkomst inzake terbeschikkingstelling bemiddelaar gemeentelijke
administratieve sancties - Verlenging GAS Bemiddeling

Met de invoering van het reglement op de GAS-boetes werd de stad ook verplicht een
bemiddelingsprocedure in te voeren voor minderjarigen.
De federale regering stelt een voltijds bemiddelaar ter beschikking voor het arrondissement Leuven in
het kader van een integrale aanpak van jeugdcriminaliteit. Deze bemiddelaar werd in de praktijk
aangeworven door de stad Leuven. De gemeenten van het arrondissement hebben met Leuven een
samenwerkingsovereenkomst afgesloten die de praktische modaliteiten van de terbeschikkingstelling
tussen de deelnemende gemeenten regelt. Er worden door de stad Leuven geen kosten aangerekend
aan de deelnemende gemeenten.
De overeenkomst dient verlengd te worden en zal vanaf nu jaarlijks worden voorgelegd zolang de
subsidie-overeenkomst tussen de federale overheid en de stad Leuven blijft bestaan.
Het college stelt voor de verlenging van samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de
bemiddelingsprocedure inzake GAS-boetes goed te keuren.
9.

Bemiddelingsreglement in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties

Aansluitend op de verlenging van de overeenkomst inzake GAS-bemiddeling is het ook aangewezen
het reglement bemiddeling zelf te actualiseren. Het vorige reglement dateert van 2008 en bevat een
aantal bepalingen die niet meer van toepassing zijn.
Het college stelt voor het bemiddelingsreglement inzake GAS goed te keuren zoals
voorgesteld.
VRAGEN VAN RAADSLEDEN
10.

Vragen van raadsleden

Gedaan te Zoutleeuw, 22/05/2018
De stadssecretaris

De voorzitter

Sandra Blockx

Annita Reniers
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