STAD ZOUTLEEUW

Zoutleeuw, 18 oktober 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 25
oktober 2011 om 20 u.
OPENBARE VERGADERING

SECRETARIAAT
1
Verslag vorige vergadering
Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.

IGS – INTERCOMMUNALES - VERENIGINGEN
B.A.V. IGS Hofheide 13/12/2011: bespreking dagorde – aanduiden
gemeentelijke afgevaardigde – vaststellen van het mandaat
In toepassing van het decreet van 06/07/2011 houdende de intergemeentelijke
samenwerking moeten de deelnemende gemeenten voor elke algemene
vergadering opnieuw hun afgevaardigde aanstellen en hem/haar een mandaat
geven over de op de agenda vermelde punten.
De fracties kunnen schriftelijk (ook e-mail) kandidaturen indienen bij de
stadssecretaris ten laatste op vrijdag 21/10/2011 om 12 uur.
2

Toelichtende nota:
De buitengewone algemene vergadering zal doorgaan op dinsdag 13/12/2011 om
20 uur in het gemeentehuis van Holsbeek, Dutselstraat 15 te 3220 Holsbeek met
volgende agenda:
1. Goedkeuring van het verslag van de gewone algemene vergadering d.d.
21/06/2011
2. Budget 2012
3. Meerjarenplanning
4. Activiteiten 2012 en te volgen strategie
5. Bouwprogramma
6. Varia
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor een afgevaardigde aan te duiden voor de buitengewone
algemene vergadering met het mandaat de punten op de dagorde goed te keuren.
B.A.V. EcoWerf 14/12/2011: bespreking dagorde – aanduiden
gemeentelijke afgevaardigde – vaststellen van het mandaat
In toepassing van het decreet van 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking moeten de deelnemende gemeenten voor elke algemene
vergadering opnieuw hun afgevaardigde aanstellen en hem/haar een mandaat
geven over de op de agenda vermelde punten. De fracties kunnen schriftelijk
(ook e-mail) kandidaturen indienen bij de stadssecretaris ten laatste op vrijdag
21/10/2011 om 12.00u.
3

Toelichtende nota:
De buitengewone algemene vergadering zal doorgaan op woensdag 14 december
2011 om 19 uur in vergaderzaal “De Vunt” Aarschotsesteenweg 210 te 3012
Leuven (Wilsele) met de volgende agenda:
1. Samenvatting van het bureau
2. Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d. 23/06/2010
3. Budgetten 2012
4. Werkingsbijdragen 2012
5. Actualisering van de presentiegelden
6. Diversen
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Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor een afgevaardigde aan te duiden voor de buitengewone
algemene vergadering met het mandaat de punten op de agenda goed te keuren.

FINANCIËLE ZAKEN
4
Toelage 2011 aan jeugdverenigingen voor bijzondere manifestaties
Toelichtende nota:
Voor 2011 wordt van het subsidiebedrag 11.655,67 EUR dat de gemeente
ontvangt van de Vlaamse Overheid (decreet van 14/02/2003, gewijzigd bij decreet
van 23/12/2005 en van 15/12/2006) voor jeugdwerk ondersteunen een bedrag van
2.000 EUR voorzien voor bijzondere manifestaties.
Volgende jeugdverenigingen hebben een aanvraag ingediend om een toelage te
bekomen:
Sint-Leonardusscouts: 333,33 EUR
Chiro Jeugddroom:
333,33 EUR
Chiro Jocus Budingen: 666,66 EUR
JH Paljas:
666,66 EUR
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om akkoord te gaan met de verdeling van het toelagebedrag
van 2.000 EUR voorzien voor bijzondere manifestaties voor 2011 zoals
voorgesteld.
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Toelage 2011 aan jeugdverenigingen voor mobiliteit fysisch
gehandicapten
Toelichtende nota:
Voor 2011 voorziet de gemeente een toelage van 750 EUR voor jeugdverenigingen
voor mobiliteit fysisch gehandicapten.
Enkel Speelplein Ruimte heeft een aanvraag ingediend om een toelage te bekomen
voor de terugbetaling van de huur van een liftbus.
Volgens het subsidiereglement “mobiliteit mindervaliden” heeft Speelplein Ruimte
recht op een toelage van 1.301,53 EUR.
Er werd slechts een krediet van 750 EUR ingeschreven in de financiële nota van
het budget 2011 zodat de toelage dan ook beperkt zal blijven tot dit bedrag.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om een toelage voor mobiliteit fysisch gehandicapten toe te
kennen aan Speelplein Ruimte ten bedrage van 750 EUR.
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Toelage 2011 aan jeugdverenigingen voor kadervorming voor personen
jonger dan 25 jaar
Toelichtende nota:
Voor 2011 kunnen jeugdverenigingen voor de kadervorming van hun leden jonger
dan 25 jaar aanspraak maken op een subsidiebedrag van 582,78 EUR. Dit bedrag
stemt overeen met 5% van het subsidiebedrag (11.655,67 EUR) dat de gemeente
ontvangt van de Vlaamse Overheid (decreet van 14/02/2003, gewijzigd bij decreet
van 23/12/2005 en van 15/12/2006) voor jeugdwerk ondersteunen.
Volgende jeugdverenigingen hebben een aanvraag ingediend om een toelage te
bekomen:
- Sint-Leonardusscouts van Zoutleeuw: 499,21 EUR
- Speelplein Ruimte:
83,57 EUR
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om akkoord te gaan met de verdeling van het toelagebedrag
van 582,78 EUR voorzien voor 2011 voor jeugdverenigingen voor kadervorming
van hun leden jonger dan 25 jaar, zoals voorgesteld.
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Toelage 2011 aan jeugdverenigingen voor kadervorming voor personen
ouder dan 25 jaar
Toelichtende nota:
Voor 2011 voorziet de gemeente een toelage van 150 EUR voor jeugdverenigingen
voor kadervorming voor hun leden ouder dan 25 jaar.
De Sint-Leonardusscouts van Zoutleeuw en Speelplein Ruimte hebben een
aanvraag ingediend om een toelage te bekomen.
Volgens het subsidiereglement heeft de Sint-Leonardusscouts van Zoutleeuw recht
op een toelage van 16 EUR en Speelplein Ruimte op een toelage van 20 EUR.
Overeenkomstig art. 7 van het subsidiereglement kadervorming +25-jarigen kan het
restbedrag van 114 EUR worden overgedragen naar het budget voor logistiek.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om aan de Sint-Leonardusscouts van Zoutleeuw een toelage
van 41 EUR en aan Speelplein Ruimte een toelage van 20 EUR toe te kennen voor
kadervorming voor personen ouder dan 25 jaar.
8
Impulssubsidie 2011 aan sportverenigingen voor opleiding jeugdtrainers
Toelichtende nota:
Vanaf 2009 ontvangt de gemeente van BLOSO een impulssubsdie. Er wordt
maximum 1.500 EUR van dit subsidiebedrag voorzien. Hierop kunnen de erkende
sportverenigingen van Zoutleeuw aanspraak maken.
Enkel VK RD Zoutleeuw heeft een aanvraag ingediend. Overeenkomstig het
gemeentelijk subsidiereglement “subsidie voor opleiding van jeugdtrainers” hebben
zij recht op een impulssubsidie van 300 EUR.
Overeenkomstig art. 12 van het subsidiereglement “Subsidie voor opleidingen voor
jeugdtrainers” wordt het restbedrag van 1.200 EUR overgedragen naar het budget
van de impulssubsidie voor sportverenigingen met jeugdwerking.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om akkoord te gaan om aan de VK RD Zoutleeuw een
impulssubsidie voor opleiding van jeugdtrainers van 300 EUR toe te kennen.
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Overdracht subsidie prioriteit jeugdcultuur 2011 aan jeugdraad
(2.649,02 EUR)
Toelichtende nota:
Voor 2011 ontvangt de gemeente een subsidiebedrag van 18.189,91 EUR van de
Vlaamse Overheid (decreet van 14/02/2003, gewijzigd bij decreet van 23/12/2005
en van 15/12/2006) voor hun jeugdwerkbeleid.
Hiervan wordt een budget ten bedrage van 2.649,02 EUR voorzien voor prioriteit
jeugdcultuur voor de jeugdverenigingen.
De jeugdraad stelt voor in zitting van 04/10/2011 om dit subsidiebedrag aan hen
over te dragen om aankopen te doen in het kader van het fuifbeleid. De uitbetaling
ervan zal gebeuren op basis van ingediende facturen van gemaakte onkosten.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om het subsidiebedrag van 2.649,02 EUR voor prioriteit
jeugdcultuur 2011 over te dragen aan de jeugdraad om aankopen te doen in het
kader van het fuifbeleid.
10
Budgetwijziging 2011 nrs. 3 en 4
1. GEWONE DIENST
1.1. De ontvangsten
De ontvangsten van het eigen dienstjaar verhogen in deze budgetwijziging met
79.027 EUR
De voornaamste verhogingen zijn terug te vinden onder de volgende
artikelnummers:
421/272-01: Dividend Riobra
3
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meer ontvangst ingevolge uitkering dividend op de aandelen Riobra
55201/272-01: Dividend Creadiv
meer ontvangst ingevolge verhoging dividend
876/106-01: Creditnota’s en ristorno’s gewone dienst
meer ontvangst ingevolge verhoging inkomsten ophaling papier en karton door
Interleuven
1.2. De uitgaven
De uitgaven van het eigen dienstjaar verhogen in deze budgetwijziging met
160.311 EUR.
De voornaamste verhogingen zijn terug te vinden onder de volgende
artikelnummers:
010/211-01: Intresten op leningen
verhoging ingevolge rente-indekking en aanpassen leningsbedrag
104/123-13: Beheers- en werkingskosten van de informatica
verhoging ingevolge laattijdig factureren van de onderhoudscontracten voor EDL
Notaris Suite, Orbit GIS Themaloket, EDL Client en EDL Inventaris Suite
104/435-01: Bijdrage in de werkingskosten door overheden
verhoging ingevolge meer afgiften van Europese identiteitskaarten (E-ID) +
afhouding voorschot verkiezingen 2010
421/125-15: Levering van water voor de gebouwen
verhoging ingevolge huur en verbruik standpijp voor vullen watertank veegmachine
423/140-02: Verkeerssignalisatie: materialen en benodigdheden
verhoging ingevolge aankoop wegenverf en bijkomende signalisatie
763/123-16: Aankoop bloemen, geschenken, tickets, ….
verhoging ingevolge aankoop aquarellen over Zoutleeuw
766/124-02: Openbare parken en plantsoenen: technische benodigdheden
verhoging krediet ingevolge vervanging bosmaaiers
766/124-06: Openbare parken en plantsoenen prestaties derden
verhoging krediet ingevolge hakselen snoeihout afkomstig van de bomen langs de
Zoutleeuwse steenweg
876/124-04: Aankoop huisvuilzakken, PMD-zakken, stickers e.a.
verhoging ingevolge aankoop meer PMD-zakken dan oorspronkelijk voorzien
De uitgaven van het eigen dienstjaar verlagen in deze budgetwijziging met 23.064
EUR.
De voornaamste verlagingen zijn terug te vinden onder de volgende
artikelnummers:
423/140-06: Prestaties derden verven wegsignalisatie
schrapping krediet ingevolge niet uitvoeren van de geplande werken
87901/122-48: Vergoeding opmaak energieprestatiecertificaat
schrapping krediet ingevolge het niet opmaken van certificaat in 2011
Rekening houdend met het algemeen begrotingsresultaat 2010, de verhogingen van
de ontvangsten vorige jaren ten bedrage van 2.391 EUR en van de uitgaven vorige
jaren ten bedrage van 10.853 EUR, de verlagingen van de uitgaven vorige jaren ten
bedrage van 760 EUR, bekomt men een geraamd algemeen begrotingsresultaat
gewone dienst 2011 van 1.607.309 EUR
2. BUITENGEWONE DIENST
2.1. De ontvangsten
De ontvangsten van het eigen dienstjaar verhogen in deze budgetwijziging met
71.500 EUR ingevolge aanpassen leningsbedrag en inschrijven terugbetaling
dotatie VPW Gewest Zoutleeuw – afdeling Budingen na ontvangst Leader subsidie
voor herinrichting lokalen chiro Jocus Budingen.
De ontvangsten van het eigen dienstjaar verlagen in deze budgetwijziging met
7.978 EUR ingevolge minder ontvangst schadevergoeding voor herstel en
heroprichting monumentale pomp.
2.2. De uitgaven

4

STAD ZOUTLEEUW

De uitgaven van het eigen dienstjaar verhogen in deze budgetwijziging met 72.500
EUR.
De voornaamste verhogingen zijn terug te vinden onder de volgende
artikelnummers:
42138/735-60: B.O. diverse wegen
herraming krediet voor dringende onderhoudswerken aan wegen o.m. ten gevolge
van winterschade na aanbesteding
76204/522-53: B.T. VPW Gewest Zoutleeuw – afdeling Budingen
nieuw krediet voor herinrichting lokalen chiro Jocus Budingen
De uitgaven van het eigen dienstjaar verlagen in deze budgetwijziging met 3.000
EUR ingevolge overraming krediet voor herstel en heroprichting monumentale
pomp.
De uitgaven vorige jaren verhogen met 42.200 EUR voornamelijk ingevolge
verhoging krediet erelonen PPS-projecten.
Ook rekening houdend met het algemeen begrotingsresultaat 2010 bekomt men een
geraamd algemeen begrotingsresultaat buitengewone dienst 2011 van 149.289
EUR
Het college stelt voor om de budgetwijziging nrs. 3en 4 dienstjaar 2011 goed te
keuren.
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Impulssubsidie 2011 aan sportverenigingen met jeugdwerking
Toelichtende nota:
Vanaf 2009 ontvangt de gemeente van BLOSO een impulssubsdie. Hierop kunnen
de erkende sportverenigingen van Zoutleeuw met jeugdwerking, overeenkomstig
het gemeentelijk subsidiereglement “Impulssubsidie kwaliteitsvolle begeleiding van
leden van de sportvereniging”, aanspraak maken.
Hiervan wordt elke jaar 4.000 EUR van dit subsidiebedrag voorzien voor
sportverenigingen met jeugdwerking. In 2011 wordt dit bedrag vermeerderd met
1.200 EUR, zijnde het restbedrag van de impulssubsidie voor opleiding van
jeugdtrainers.
Het totaal bedrag van de te verdelen impulssubsidie voor sportverenigingen met
jeugdwerking bedraagt 5.200 EUR.
De verdeling onder de sportverenigingen met jeugdwerking gebeurt
overeenkomstig het subsidiereglement en geeft volgend resultaat:
VK Sporting Budingen:
407,84 EUR
VK Halle VV:
331,37 EUR
VK RD Zoutleeuw:
1.300,00 EUR
Volleybalclub Tarco:
1.605,88 EUR
BAZO:
1.554,91 EUR
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om akkoord te gaan met de verdeling van de impulssubsidie
voor sportclubs met jeugdwerking, zoals voorgesteld.
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Toelage 2011 aan jeugdverenigingen voor logistiek
Toelichtende nota:
Voor 2011 voorziet de gemeente een toelage van 3.000 EUR voor
jeugdverenigingen voor logistiek (infrastructuurkosten, huurkosten en
energiekosten). Dit bedrag wordt vermeerderd met de volgende restbedragen:
- 114 EUR van de toelage voor kadervorming voor personen ouder dan 25 jaar
- 50 EUR van de toelage aan opstartende jeudverenigingen
zodat het totaal te verdelen toelagebedrag 3.164 EUR bedraagt.
De verdeling onder de jeugdverenigingen gebeurt overeenkomstig het
subsidiereglement en geeft volgend resultaat:
Sint-Leonardusscouts:
948,01 EUR
Chiro Jeugddroom:
490,71 EUR
5
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Chiro Jocus Budingen:
Speelplein Ruimte:
JH Paljas:

979,45 EUR
35,00 EUR
710,84 EUR

Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om akkoord te gaan met de verdeling van het bedrag van
3.164 EUR zoals voorgesteld.
Buitengewone toelage aan VPW Gewest Zoutleeuw – afdeling Budingen
voor herinrichting lokalen chiro Jocus Budingen
Toelichtende nota:
De VPW Gewest Zoutleeuw – afdeling Budingen heeft zich geëngageerd de lokalen
van chiro Jocus Budingen herin te richten voor een geraamd bedrag van 35.000 EUR.
Hiervoor werd een dossier ingediend en goedgekeurd in het kader van Leader.
De VPW heeft echter niet de nodige financiële middelen om de werken in afwachting
van uitbetaling van de subsidies te prefancieren.
Het voorstel is de werken door de stad te prefinancieren onder de vorm van een
buitengewone toelage, die de VPW Gewest Zoutleeuw – afdeling Budingen na
ontvangst van de beloofde Leader subsidievolledig dient terug te betalen aan de
stad.
De nodige kredieten ingeschreven zijn in de financiële nota van het budget 2011
onder artikel
76204/522-53.
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Voorstel van beslissing:
Een buitengewone toelage ten bedrage van 35.000 EUR wordt toegekend aan de
VPW Gewest Zoutleeuw – afdeling Budingen ter prefinanciering van de
herinirichting van de lokalen van de chiro Jocus Budingen.
De terugbetaling van het volledig toelagebedrag van 35.000 EUR dient uiterlijk te
gebeuren op 31/12/2013 en volgens onderstaande modaliteiten:
- de VPW afdeling Budingen stort de Leader subsidie ten bedrage van 22.750
EUR, onverwijld na ontvangst ervan, integraal door aan de stad Zoutleeuw,
- de subsidie veiligheid van 2011 en 2012 ten bedrage van 7.866 EUR dient te
worden aangewend voor deze werken,
- VPW en chiro Jocus dienen elk een eigen aandeel ten bedrage 2.192 EUR in te
brengen voor deze werken
Indien de Leader subsidie niet of slechts gedeeltelijk wordt ontvangen dient VPW
Gewest Zoutleeuw – afdeling Budingen de buitengewone toelage toch volledig terug
te betalen. In dit geval wordt het schepencollege gemachtigd om de
terugbetalingmodaliteiten aan te passen.

RUIMTELIJKE ORDENING
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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
6
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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.
Intussen werden de vragen van de gemeenteraad onderzocht betreffende de
mogelijke plaatsing van een installatie in de kerktoren of op de bestaande paal van
Mobistar.
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.

OPENBARE WERKEN
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Goedkeuring bijkomende verkoopbelofte onroerend goed, met
betrekking tot project Budingenweg – Terweidenstraat te 3440
Zoutleeuw, fase II.
Toelichtende nota:
Voor de aanleg van voet- en of fietspaden en bushaltes aangaande project
ZTL06RM Budingenweg – Terweidenstraat, fase II dient er 1 bijkomende inname
(040/42): „verkoopbelofte inneming onroerend goed‟, 1 bijkomende „schade ten
gevolge van afstand van pacht‟ en 1 bijkomende „schadevergoeding beplantingen‟
vergoed te worden.
De uitbetaling zal geschieden bij het verlijden van de notariële (administratieve)
verkoopbelofte en de afstand van pacht op het hypotheekkantoor.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor het bedrag voor de bijkomende schadevergoeding
beplantingen uit te betalen door de onderhandelaarster van Aquafin, na
goedkeuring van de gemeenteraad en voor de aanvang der werken.

VRIJETIJDSBESTEDING
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Beheersorgaan POB: nieuwe leden
Toelichtende nota:
Ontslagnemende leden: Jean Purnelle, Lia Hombroux. Ook voor wijlen de heer M.
Boeckaerts werd tot op heden geen vervanger gevonden.
Na oproep hebben volgende leden zich kandidaat gesteld:
- Namens CD&V: Guy Dumst
- Namens de gebruikers: Etienne Heeren en Els Thielemans
Voorstel van beslissing:
Akkoord te gaan met de voorgedragen nieuwe leden van het beheersorgaan.

ONDERWIJS
7

STAD ZOUTLEEUW

17

Gemeentelijke kleuterschool De kleine Picasso: vaststellen vakanties en
vrije dagen 2011-2012
Toelichtende nota:
De inrichtende macht moet voor ieder schooljaar de vakanties en facultatieve
vakantiedagen vastleggen conform de geldende regelgeving.
Op voorstel van de directie en goedgekeurd door de schoolraad en
personeelsvergadering:
Vrije dagen van het eerste trimester
- lokale verlofdag: vrijdag 30 september 2011
-

herfstvakantie: van maandag 31 oktober t/m zondag 6 november 2011

- Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2011
Kerstvakantie
- Maandag 26 december 2011 t/m zondag 8 januari 2012
Vrije dagen van het tweede trimester
- krokusvakantie: maandag 20 februari 2012 t/m zondag 26 februari 2012
Paasvakantie
- van maandag 2 april 2012 tot en met zondag 15 april 2012
Vrije dagen van het derde trimester
- lokale verlofdag: maandag 30 april 2012
- dinsdag 1 mei 2012 (Feest van de Arbeid)
- donderdag 17 mei 2012 (Hemelvaartsdag) en vrijdag 18 mei 2012
(brugdag)
- maandag 28 mei 2012 (Pinkstermaandag)
- vrijdag 29 juni 2012 namiddag (de school eindigt om 12u)
De zomervakantie vangt aan op maandag 2 juli 2012.
Voorstel van beslissing:
De vakanties en facultatieve vakantiedagen goed te keuren.
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Openbare verkoop pastorij Helen – desaffectatie van de bestemming als
pastorij – gebruiksovereenkomst voor de huisvesting van de kerkfabriek
en bedienaar eredienst

Toelichtende nota:
De pastorij in Helen staat leeg sedert het overlijden van de laatst residerende
pastoor, wijlen E.H. G. Gijsens.
De stad heeft geen nieuwe bestemming voor de pastorij in het kader van de
publieke dienstverlening en ook het behouden van de pastorij in het privaat
patrimonium van de stad is geen optie, zodat een openbare verkoop zich opdringt.
Er wordt niet verwacht dat de bisschop een nieuw residerende pastoor zal
benoemen. Het pastorale gebeuren en de belangrijkste liturgische vieringen vinden
bovendien plaats in Zoutleeuw. Niettemin heeft het stadsbestuur de nodige stappen
ondernomen om te voldoen aan de verplichtingen met het ter beschikking stellen
van een woonst of woonstvergoeding. De zetel van het kerkfabriek en het archief
van Helen-Bos werden reeds geruime tijd overgebracht naar Zoutleeuw, maar er
wordt voor gezorgd dat het kerkbestuur zijn zetel, archief en vergaderruimte kan
behouden in Helen. Er zal een gebruiksovereenkomst worden gesloten met de heer
en mevrouw Lenaerts, vierkantshoeve tegenover de kerk, met betrekking tot de
terbeschikking stelling van een kleine studio in de vierkantshoeve.
De federatiepastoor, de dekenassistent en de kerkraad van Helen hebben geen
bezwaar geuit met betrekking tot een desaffectatie en openbare verkoop van de
pastorij.
Ook de discussie rondom de eigendomstitel werd inmiddels uitgeklaard met het
bisdom.
De kerkraad heeft de vraag tot desaffectatie dan ook officieel gesteld aan het
bisdom. Het bisdom heeft te kennen gegeven hiertegen geen bezwaar te hebben.
Er is een schattingsverslag met betrekking tot de pastorij door de registratie Tienen.
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Voorstel van beslissing:
Akkoord te gaan met de openbare verkoop van de pastorij en notaris Indekeu te
Zoutleeuw te gelasten met het dossier. De burgemeester en secretaris te machtigen
de stad te vertegenwoordigen op de openbare verkoop.
19

Goedkeuring PPS-overeenkomst voor de ontwikkeling van het gemengd
bouwproject Aen den Hoorn (wonen, handel, diensten en parking) aan
de Sint-Truidensesteenweg met het ‘t.h.v. ontwikkelingscombinatie Aen
den Hoorn’.
Toelichtende nota:
Deze voorliggende overeenkomst is het sluitstuk van een lange procedure, met
oorsprong in het masterplan en het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en legt de
afspraken vast die gemaakt werden tussen de stad en de private partner voor het
realiseren van het gemengde project (handel, diensten, wonen en parkeren) met de
naam „Aen den Hoorn‟ (verwijzend naar de locatie op de voormalige
vestenstructuur).
Bij het op touw zetten van deze „publiek-private‟-samenwerking werd de stad
administratief en juridisch bijgestaan door studiebureau Technum (in kader van het
met hen afgesloten raamcontract voor de ontwikkeling van het centrum eind 2008).
De gemeenteraad keurde op 26/11/2009 het bijhorende selectiebestek goed, waarop
de stad van 4 private projectontwikkelaars een inschrijving mochten ontvangen. Na
verfijning van de opdracht door middel van een bijzonder bestek, goedgekeurd
door de gemeenteraad van 23/03/2010, bleef de ontwikkelingscombinatie „Aen den
Hoorn‟ als enige kandidaat over en konden de onderhandelingen beginnen.
In de loop van het proces en na grondig onderzoek van andere alternatieven, werd
ook de integratie van een nieuw administratief centrum ondergebracht in het
project.
Dit proces werd op regelmatige basis eveneens teruggekoppeld met de
desbetreffende gemeenteraadscommissie.
Het schepencollege kon dan, na kennis genomen te hebben van het gemotiveerde
gunningsverslag, overgaan tot de gunning inzake de opdracht „realisatie van het
project Aen den Hoorn te Zoutleeuw middels een publiek private samenwerking‟
in de zitting van 13/10/2011.
Voorstel van beslissing:
Het schepencollege verzoekt de gemeenteraad:
- om akte te nemen van voormelde gunningsbeslissing d.d. 13 oktober 2011
inzake de opdracht “realisatie van het project Aen den Hoorn te
Zoutleeuw middels een publiek private samenwerking”;
-

haar goedkeuring te hechten aan het corresponderende ontwerp van
publiek private samenwerkingsovereenkomst inclusief de bijlagen;

-

en het college van burgemeester en schepenen te machtigen om na afloop
van de termijn waarbinnen de toezichthoudende overheid haar
schorsingsrecht kan doen gelden over te gaan tot betekening van de
opdracht alsook tot de reële ondertekening van voormeld ontwerp van
publiek private samenwerkingsovereenkomst.

De stadssecretaris

De burgemeester-voorzitter

S. Blockx

J. Ceyssens
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