STAD ZOUTLEEUW

Zoutleeuw, 23 november 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
maandag 28 november 2011 om 20u.
OPENBARE VERGADERING

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

INTERNE ZAKEN
2
Samenwerking tussen de lokale besturen van de gemeenten Bekkevoort,
Bierbeek, Boutersem, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Holsbeek,
Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Tielt-Winge en Zoutleeuw op het vlak
van ICT en elektronische dienstverlening onder coördinatie van het autonoom
provinciebedrijf VERA
Toelichtende nota:
De ontwikkelingen heden ten dage op het vlak van ICT en e-Government zijn
complex en kostenintensief.
De lokale besturen staan op dat vlak allemaal voor dezelfde uitdagingen.
Het doel van de samenwerking is om te komen tot een algemene visie op
elektronische dienstverlening en interne automatisering, een betere aansturing
vanuit het beleid, een verantwoorde planning, en een efficiëntere besteding van
mensen en middelen.
Het protocol van samenwerking is een intentieverklaring, waarin de besturen het
voornemen vastleggen om hun informatica vooreerst in kaart te brengen, de
mogelijkheden te onderzoeken om op het vlak van ICT en elektronische
dienstverlening samen op te treden en voorts alle nieuwe initiatieven met elkaar te
bespreken en desgewenst samen uit te voeren. Er wordt met andere woorden geen
rechtspersoon opgericht en er wordt geen financiële inbreng of financieel
engagement verwacht.
Bij eventuele projecten wordt steeds de zogenaamde “opt-out” procedure
gehanteerd, waarbij elk bestuur kan beslissen om mee te doen of niet, en er wordt
voorzien dat bij projecten waarvoor wel ingeschreven wordt, geen verplichte
afname vereist zal zijn, tenzij anders overeengekomen.
Dit alles onder de auspiciën van het autonoom provinciebedrijf VERA dat in het
jaar 2000 werd opgericht om de lokale besturen op de informatiesnelweg te helpen
en dat nu haar werking uitbouwt in functie van het adviseren en creëren van
schaalvoordelen voor de lokale besturen op het vlak van ICT.
VERA zal op haar kosten een objectieve “nulmeting” doorvoeren bij de opstart van
de samenwerking, en zal voorts de samenwerking blijven coördineren.
Door deze samenwerking wordt een schaalgrootte gecreëerd van ongeveer 114.000
inwoners, waardoor projecten die op deze schaalgrootte worden aangepakt betere
kwaliteit kunnen opleveren tegen een betere kostprijs.
Naast het goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst wordt gevraagd
- een lid van het college aan te duiden om het bestuur te
vertegenwoordigen in de stuurgroep die tenminste twee maal per jaar
bijeen wordt geroepen;
- twee ambtenaren aan te duiden die deel zullen uitmaken van het
adviescomité van de samenwerking, dat tot taak heeft de stuurgroep te
adviseren en te informeren.
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Voorstel van beslissing
Het samenwerkingsprotocol goed te keuren en bij geheime stemming volgende
personen af te vaardigen:
- in het bestuurscomité: de heer Boudewijn Herbots
- in het adviescomité: de heer Geert Nijs en mevrouw Sandra Blockx

IGS – INTERCOMMUNALES - VERENIGINGEN
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Mededeling van de verslagen van de raden en overlegstructuren in
toepassing van artikel 200§ 3 van het gemeentedecreet
• RESOC
:
Vergadering 25/05/2011
Vergadering 28/09/2011
• Interleuven
:
Raad van bestuur 28/09/2011
• IWM
:
Raad van bestuur 26/10/2011
• Riobra
:
Raad van bestuur 24/06/2011
Raad van bestuur 29/08/2011
Raad van bestuur 03/10/2011
Directiecomité 06/06/2011
Directiecomité 04/07/2011
Directiecomité 08/08/2011
Directiecomité 12/09/2011
Directiecomité 10/10/2011
• Intergas
:
Raad van Bestuur 16/03/2011
Raad van Bestuur 06/04/2011

B.A.V. I.W.M. 21/12/2011: 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 en de onafhankele raadsleden kunnen hun kandidatuur schriftelijk
(ook e-mail) indienen bij de stadssecretaris ten laatste op vrijdag 25 november
2011 om 12.00 uur.
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Toelichtende nota:
De buitengewone algemene vergadering van IWM zal doorgaan op woensdag 21
december 2011 om 18.30 uur op de maatschappelijke zetel Willekensmolenstraat
122 te 3500 Hasselt met de volgende agenda:
1. Samenstellen bureau
2. Verslag vorige vergadering
3. Bespreking algemeen beleid en strategie voor het boekjaar 2012
4. Budget 2012
5. Benoeming van de heer Frank Stevens tot bestuurder op voordracht
van de stad Landen.
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.
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A.V. IGO 15/12/2011: 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 en de onafhankele raadsleden kunnen hun kandidatuur schriftelijk
(ook e-mail) indienen bij de stadssecretaris ten laatste op vrijdag 25 november
2011 om 12.00 uur.
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Toelichtende nota:
De algemene vergadering van IGO zal doorgaan op donderdag 15/12/2011 om
17.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Oud-Heverlee, Gemeentestraat
2 te 3054 Oud-Heverlee (Vaalbeek) met de volgende agenda:
1. Goedkeuring verslag vergadering 16/06/2011
2. Goedkeuring programma 2012
3. Goedkeuring begroting 2012
4. Aanvaarding nieuwe bestuursleden
5. Varia
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor een afgevaardigde aan te duiden voor de algemene
vergadering met het mandaat de punten op de dagorde goed te keuren.
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Erfgoedregio Hageland: goedkeuring statuten voor de projectvereniging
– financiële bijdrage – aanduiden gemeentelijke afgevaardigden
Toelichtende nota:
Bij gemeenteraadsbeslissing van 28 juni 2011 werd principieel akkoord gegaan met
de oprichting van een intergemeentelijke samenwerkingsverband met als
basisdoelstelling door overleg en samenwerking tussen diverse actoren in de regio
en de provincie Vlaams-Brabant, meebouwen aan een open, participatieve en
duurzame samenleving waar inwoners en bezoekers zich maximaal kunnen
ontplooien en participeren aan een rijk, kwaliteitsvol en boeiend cultuuraanbod.
Inmiddels heeft het voorbereidend orgaan het ontwerp van statuten opgemaakt en
zal er op 19 december 2011 worden overgegaan tot de oprichting van de
projectvereniging „Erfgoedregio Hageland‟ op de toekomstige zetel van de
vereniging in Tielt-Winge, Oude Pastorie, Leuvensesteenweg 187.
De doelstelling van de vereniging is het bouwen aan een participatieve en
duurzame cultuur-erfgoedwerking, in eerste instantie door de opmaak van een
cultureel-erfgoedbeleidsplan met de bedoeling een cultureel-erfgoedconvenant te
kunnen afsluiten met de Vlaamse Gemeenschap voor het bekomen van
werkingssubsidies voor de Erfgoedregio.
De gemeenteraad dient met het oog op de oprichting de voorgelegde statuten goed
te keuren.
Tevens moeten twee afgevaardigden worden aangeduid voor de raad van bestuur:
1 stemgerechtigd lid uit het college en 1 lid met raadgevende stem uit de
oppositie.
De fracties en onafhankelijke raadsleden kunnen hun kandidatuur schriftelijk
(ook e-mail) indienen bij de stadssecretaris ten laatste op vrijdag 25 november
2011 om 12u.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de de statuten van de projectvereniging „Erfgoedregio
Hageland‟ goed te keuren, evenals de financiële bijdrage van 0,25 euro per inwoner
vanaf 2013 (vanaf 2014 aanpassing aan de index van de consumptieprijzen) en de
twee afgevaardigden voor de raad van bestuur aan te duiden.
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FINANCIËLE ZAKEN
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Subsidie van de Vlaamse Overheid voor brandveiligheid in het kader van
jeugdwerkbeleid 2011 (3.885,22 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 3.885,22 EUR voorzien voor
brandveiligheid in het kader van prioriteit jeugdwerkbeleid voor de
jeugdverenigingen.
De jeugdraad stelt voor in zitting van 16/02/2011 en van 04/10/2011 om dit
subsidiebedrag aan chiro Jocus Budingen toe te kennen om aan te wenden voor de
herinrichting/renovatie van hun lokalen. De uitbetaling ervan zal gebeuren op basis
van ingediende facturen van gemaakte onkosten.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om het subsidiebedrag voor brandveiligheid in het kader van
prioriteit jeugdwerkbeleid 2011 ten bedrage van 3.885,22 EUR toe te kennen aan
chiro Jocus Budingen om aan te wenden voor de herinrichting/renovatie van hun
lokalen.

MILIEU - GROENDIENST - LANDBOUW
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Opheffen beslissing gemeenteraad d.d. 30/11/2010 betreffende het
premiereglement voor de aanschaf van energiezuinige huishoudelijke
apparaten per 01/01/2012

Toelichtende nota:
In de hele Europese Unie werd een vernieuwd uniform energielabel ingevoerd, met
nieuwe energieklassen van A+++ tot G (i.t.t. de energielabels met 3 peilers, bv.
AAA), waardoor het bestaande premiereglement voor de aanschaf van
energiezuinige huishoudelijke apparaten niet langer conform is met de nieuwe
Europese regelgeving.
Bovendien is de financiële impact van de premieregeling op het gemeentelijk
budget zo groot geworden dat het niet meer verantwoord is een aangepaste
premieregeling in te voeren.
Voorstel van beslissing:
De beslissing van de gemeenteraad van 30/11/2010 betreffende het
premiereglement voor de aanschaf van energiezuinige huishoudelijke apparaten op
te heffen met ingang van 01/01/2012, hetgeen impliceert dat bij wijze van
overgangsregeling de premieaanvragen die tussen 01/11/2011 en 31/12/2011
worden ingediend nog zullen behandeld worden in functie van het budget 2011.

OPENBARE WERKEN
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Aanvullend gemeentelijk politiereglement op het wegverkeer: opheffing
1-richting Schipstraat ter hoogte van huisnummer 74 en 75.

Toelichtende nota:
De inwoners van de Schipstraat, gedeelte ter hoogte van de Budingenweg, vragen
om het 1-richtingsverkeer voor dit gedeelte van de Schipstraat op te heffen, zodat
de woningen van dat stuk van de Schipstraat kunnen bereikt worden via de
Budingenweg. Verkeerstechnisch is hiertegen geen bezwaar op voorwaarde dat dit
duidelijk gesignaliseerd wordt.
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Voorstel van beslissing:
In de Schipstraat ter hoogte van huisnummer 74 en 75 zal het 1-richtingsverkeer
opgeheven worden en zal plaatselijk verkeer toegestaan worden.
Deze gewijzigde situatie zal door volgende signalisatie worden aangeduid:
- Op de Budingenweg komende uit het centrum t.h.v. huisnummer 28 zal het
bord C31a (verbod aan het volgend kruispunt af te slaan in de richting
door de pijl aangegeven) geplaatst worden samen met het onderbord G,
type IV (uitgezonderd plaatselijk verkeer).
- Op de Budingenweg komende van Budingen t.h.v. huisnummer 75 zal het
bord C31b (verbod aan het volgend kruispunt af te slaan in de richting
door de pijl aangegeven) geplaatst worden samen met het onderbord G,
type IV (uitgezonderd plaatselijk verkeer).
- Bij het binnenrijden van de Schipstraat (aan taxi Roma, nr. 75), zal het
bord F45c (doodlopende weg) geplaatst worden samen met het onderbord
M3 (uitgezonderd fietsers en motorfietsen klasse A).

OPENBARE ORDE, RUST EN VEILIGHEID
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Problematiek overlast Zaal De Kring voor omwonenden – maatregelen
te nemen door het gemeentebestuur

Onderhavig punt werd op verzoek van raadslid Johnny Beertens toegevoegd aan
de dagorde
Toelichtende nota:
Jeugdfuiven zorgen voor problemen en overlast voor de buurtbewoners. Raadslid
Beertens vraagt maatregelen door het stadsbestuur.

De stadssecretaris

De burgemeester-voorzitter

S. Blockx

J. Ceyssens
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