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 23/10/2018 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.

Vastleggen van de verdeelsleutel houdende de financiële gemeentelijke dotaties voor
de PZ Getevallei

De gemeenteraad dient de verdeelsleutel voor de gemeentelijke dotaties voor de Politiezone
Getevallei goed te keuren.
De voorgestelde verdeelsleutel stelt een continuïteit en plusminus status quo van de huidige
gemeentelijke dotaties voorop en wordt vastgelegd voor een periode vanaf de opstart van de nieuwe
politiezone tot en met 31 december 2020;
Het is aangewezen in 2019 nieuwe onderhandelingen te voeren tussen de betrokken gemeenten
waarbij dan een verdeelsleutel kan worden bepaald op basis van objectieve parameters die
omgevingsfactoren in de verschillende gemeenten weerspiegelen.
De keuze voor een overgangsfase inzake een verdeelsleutel die uitgaat van historische cijfers werd
gemaakt, omdat het niet wenselijk is middenin de looptijd van BBC grondige financiële besprekingen
of verschuivingen door te voeren waarbij het momenteel niet duidelijk is welke financiële ruimte de
fusie kan bieden.
Voor de nieuwe Politiezone “Getevallei” wordt volgende verdeelsleutel voor de gemeentelijke dotaties
voorgesteld
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Het college stelt voor de verdeelsleutel voor gemeentelijke dotaties voor de PZ Getevallei goed
te keuren zoals voorgesteld.

ADVIES- EN BEHEERRADEN
3.

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

Jeugdraad :
- Vergadering 24/09/2018

FINANCIËLE ZAKEN
4.

Kerkbestuur Sint-Martinus Dormaal : budgetwijziging 2018

In deze budgetwijziging 2018 blijven de exploitatieontvangsten en –uitgaven ongewijzigd. De
gemeentelijke exploitatietoelage van 3.185,69 EUR blijft ongewijzigd.
Deze budgetwijziging werd ingediend omwille van het Leaderproject ten bedrage van 60.000 EUR dat
goedgekeurd werd om renovatiewerken uit te voeren aan de binnenkant van het kostershuis te
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Dormaal. Deze renovatiewerken zouden een aanvang nemen in het najaar 2017, maar door allerlei
omstandigheden zijn de betalingen van de facturen voor de uitgevoerde werken en het aangekochte
materiaal pas vanaf januari 2018 kunnen gebeuren. Het eerste declaratiemoment van Leader werd
aangegeven medio januari, wat verklaart dat de jaarrekening 2017 een exploitatieoverschot van
36.000 EUR vertoont. De investeringskredieten voor deze werken werden opnieuw ingeschreven in
deze budgetwijziging. Het kerkbestuur heeft voor de prefinanciering van deze werken een
kortstondige renteloze lening aangevraagd aan de VPW dekenaat Zoutleeuw en werd ook
ingeschreven in deze wijziging. De toelage Leader ten bedrage van 36.000 EUR wordt voorlopig
geprefinancierd door het kerkbestuur via privaat patrimonium.
Er werd geen gemeentelijke investeringstoelage 2018 ingeschreven in deze wijziging.
De gemeentelijke bijdrage in de 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 2018 van het kerkbestuur SintMartinus Dormaal.

5.

Kerkbestuur Sint-Martinus Dormaal : budget 2019

Voor 2019 bedragen de exploitatieontvangsten 3.444 EUR en de exploitatieuitgaven 18.609,50 EUR.
Na inbreng van het gecorrigeerde exploitatieoverschot 2017 ten bedrage van 8.900,24 EUR en van de
overboeking naar de investeringen ten bedrage van 1.214,49 EUR bedraagt de gemeentelijke
exploitatietoelage 7.479,75 EUR.
In het budget 2019 wordt geen gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven. De
investeringskredieten voorzien in dit budget betreffen de bedragen die moeten voorzien worden voor
erelonen architect voor de opmaak van het beheersplan. Deze uitgaven worden voor 80%
gesubsidieerd door Onroerend Erfgoed. Het resterend bedrag zal gefinancierd worden door het
kerkbestuur met eigen middelen.
De gemeentelijke bijdrage in het budget 2019 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 2019 van het kerkbestuur Sint-Martinus
Dormaal
6.

Kerkbestuur Sint-Cyriacus Budingen : budgetwijziging 2018

In deze budgetwijziging 2018 blijven de exploitatieontvangsten en –uitgaven ongewijzigd. De
gemeentelijke exploitatietoelage ten bedrage van 5.784,81 EUR blijft eveneens ongewijzigd.
In deze budgetwijziging werd bij de investeringen het overschot uit de jaarrekening 2017 voor een
bedrag van 147.420,17 EUR overgeboekt naar de investeringsuitgaven en zal aangewend worden
voor de financiering van de omvorming van de bovenverdieping van de pastorij tot wooneenheid. Dit
project is momenteel in uitvoering. Dit bedrag spruit voort uit een vroegere verkoop van twee
bouwgronden.
Er wordt 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 2018 van het kerkbestuur SintCyriacus Budingen.

7.

Kerkbestuur Sint-Cyriacus Budingen : Budget 2019

Voor 2018 bedragen de exploitatieontvangsten 14.600 EUR en de exploitatieuitgaven 23.705 EUR.
Na inbreng van het gecorrigeerde exploitatieoverschot 2017 ten bedrage van 17.961,95 EUR
bedraagt het exploitatieoverschot 8.856,95 EUR en dient er voor 2019 geen gemeentelijke
exploitatietoelage te worden toegekend.
In het budget 2019 wordt ook geen gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven. Er worden geen
nieuwe investeringen ingeschreven. Het investeringsoverschot ten bedrage van 138.339,37 EUR zal
volledig aangewend worden voor het investeringsproject betreffende de omvorming van de
bovenverdieping van de pastorij tot een wooneenheid. Dit project is momenteel in uitvoering.
Het college stelt voor akte te nemen van het budget 2019 van het kerkbestuur Sint-Cyriacus
Budingen.
INTERGEMEENTELIJKE EN ANDERE SAMENWERKINGSVERBANDEN
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8.

(B)AV Ecowerf 21/11/2018 : bespreking dagorde en bepalen mandaat gemeentelijk
afgevaardigde

De agenda voor 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 de heer André Stiers, raadslid, (of zijn
plaatsvervanger de heer Nico Jordens, schepen) het mandaat te geven de punten op de
dagorde goed te keuren.
9.

BAV Hofheide 11/12/2018: 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 mevrouw Viki Tweepenninckx, schepen,
(of haar plaatsvervanger de heer Etienne Wouters, schepen) het mandaat te geven de punten
op de dagorde goed te keuren.
10.

BAV Interleuven 19/12/2018 : bespreking dagorde, stautenwijziging 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 mevrouw Annita Reniers, voorzitter van
de gemeenteraad, (of haar plaatsvervanger de heer Boudewijn Herbots, burgemeester) het
mandaat te geven de punten op de dagorde goed te keuren.
11.

BAV PBE 23/11/2018 : 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 de heer Etienne Wouters, schepen, (of zijn
plaatsvervanger mevrouw Viki Tweepennickx, schepen) het mandaat te geven de punten op de
dagorde goed te keuren.
VRAGEN VAN RAADSLEDEN
12.

Vragen van raadsleden

Gedaan te Zoutleeuw, 16/10/2018
De wnd. algemeen directeur

De voorzitter

Sandra Blockx

Annita Reniers
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