STAD ZOUTLEEUW

Zoutleeuw, 15 december 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
20 december 2011 om 20u.
OPENBARE VERGADERING

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

EREDIENSTEN
2

Kerkfabriek Sint-Bartholomeus Halle-Booienhoven: budgetwijziging
2011
Toelichtende nota:
De investeringsontvangsten verlagen met 60.000 EUR (= gemeentelijke
investeringstoelage) en de investeringsuitgaven verlagen met 73.000 EUR
ingevolge niet uitvoeren van herstelling dak kerk in 2011.
De budgetwijziging 2011 past binnen het goedgekeurde MJP 2008-2013.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor akte te nemen van de budgetwijziging 2011.
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Kerkfabriek Budingen, Dormaal en Booienhoven: budget 2012 +
geactualiseerd MJP 2008-2013
Toelichtende nota:
Het centraal kerkbestuur heeft het budget 2012 van volgende kerkfabrieken
binnengebracht met name:
Kerkfabriek Sint-Odulphus Booienhoven
Voor 2012 bedragen de exploitatieontvangsten 4.000 EUR en de
exploitatieuitgaven 15.215 EUR.
Na inbreng van het exploitatieoverschot van de jaarrekening 2010 ten bedrage van
18.891 EUR is er een exploitatieoverschot van 7.676 EUR en bedraagt de
gemeentelijke exploitatietoelage 0,00 EUR.
In het budget 2012 wordt geen gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven.
Het budget 2012 past binnen het bijgevoegde geactualiseerd MJP.
Kerkfabriek Sint-Cyriacus Budingen
Voor 2012 bedragen de exploitatieontvangsten 16.325 EUR en de
exploitatieuitgaven 28.279 EUR.
Na inbreng van het exploitatieoverschot van de jaarrekening 2010 ten bedrage van
2.111 EUR bedraagt de gemeentelijke exploitatietoelage 9.843 EUR.
In het budget 2012 wordt geen gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven.
Het budget 2012 past binnen het goedgekeurde MJP 2008-2013 en het bijgevoegde
geactualiseerd MJP.
Kerkfabriek Sint-Martinus Dormaal
Voor 2012 bedragen de exploitatieontvangsten 9.864 EUR en de
exploitatieuitgaven 21.800 EUR.
Na inbreng van het exploitatieoverschot van de jaarrekening 2010 ten bedrage van
2.886 EUR bedraagt de gemeentelijke exploitatietoelage 11.925 EUR.
In het budget 2012 wordt geen gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven.
Het budget 2012 past binnen het goedgekeurde MJP 2008-2013 en het bijgevoegde
geactualiseerd MJP.
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Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor akte te nemen van het budget 2012 en van het geactualiseerd
MJP 2008-2013 van de kerkfabrieken Sint-Odulphus, Sint-Cyriacus en SintMartinus.
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Kerkfabriek Sint-Leonardus Zoutleeuw: gewijzigd meerjarenplan 20082013
Toelichtende nota:
De samenvatting van het gewijzigd meerjarenplan 2008-2013 ziet er als volgt uit:
budget 2012
budget 2013
Exploitatie toelage
€ 27.536
€ 29.462
Investeringstoelage
€ 200.250
€0
Deze bedragen zijn de volledig gevraagde exploitatie- en investeringstoelage.
De kerkraad voorziet in dit MJP voor 2012 een investeringstoelage voor de
restauratie van de gevels van de westtorens, de middenbeuk en de zijkapellen (4e
fase) van de Sint-Leonarduskerk. Deze restauratie was oorspronkelijk niet voorzien
in het goedgekeurde MJP 2008-2013.
De kerkraad heeft voor dit dossier een restauratiepremie aangevraagd bij de
Vlaamse Overheid Agentschap Ruimte en Erfgoed. Gezien de lange wachttijden
zullen de werken van 4e fase pas ten vroegste kunnen starten in 2015.
Op 08/09/2011 werd in het overleg tussen de kerkfabriek en de stad Zoutleeuw
overeengekomen om alle voorziene bedragen van deze uitgave te schrappen in
2012 via budgetwijziging en opnieuw in te schrijven in het volgend MJP.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om het gewijzigd meerjarenplanning 2008-2013 goed te
keuren mits aanpassing ervan aan bovengenoemde opmerkingen.
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Kerkfabriek Sint-Laurentius Helen-Bos: budget 2012 + geactualiseerd
MJP 2008-2013
Toelichtende nota:
Voor 2012 bedragen de exploitatieontvangsten 4.065 EUR en de
exploitatieuitgaven 20.067 EUR.
In het budget 2012 wordt een verkeerdelijk exploitatieoverschot van de
jaarrekening 2010 ingebracht.
Na inbreng van het correcte exploitatieoverschot van de jaarrekening 2010 ten
bedrage van 8.737 EUR i.p.v. 16.002 EUR, bedraagt de gemeentelijke
exploitatietoelage voor 2012: 7.265 EUR.
In het budget 2012 wordt een gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven ten
bedrage van 8.000 EUR voor herstellingswerken (afkappen en herstellen
bepleistering) in de kerk na de vochtbestrijdingswerken in 2011.
Een geactualiseerd MJP 2008-2013 wordt bijgevoegd.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om het budget 2012 aan te passen zoals hogervermeld.
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Kerkfabriek Sint-Leonardus Zoutleeuw: budget 2012
Toelichtende nota:
Voor 2012 bedragen de exploitatieontvangsten 36.505 EUR en de
exploitatieuitgaven 64.041 EUR.
In het budget 2012 werd het gecorrigeerde overschot uit exploitatie en het
overschot uit investeringen 2010 niet ingebracht.
Na inbreng van het gecorrigeerd overschot 2010 ten bedrage van 20.276 EUR
bedraagt de gemeentelijke exploitatietoelage voor 2012: 7.260 EUR i.p.v. 27.536
EUR, en na inbreng van het overschot uit investeringen 2010 bedraagt het
overschot 96.215 EUR i.p.v. -150.000 EUR.
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In het budget 2012 wordt een gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven ten
bedrage van 200.250 EUR voor restauratie fase 4 van de westtorens, middenbeuk
en zijkapellen van de Sint-Leonarduskerk.
Voor dit dossier heeft de kerkfabriek een restauratiepremie aangevraagd bij de
Vlaamse Overheid Agentschap Ruimte en Erfgoed. Gezien de lange wachttijden
zullen de werken van 4e fase pas ten vroegste kunnen starten in 2015.
Op 08/09/2011 werd in het overleg tussen de kerkfabriek en de stad Zoutleeuw
overeengekomen om alle voorziene bedragen van deze uitgave te schrappen in
2012 via budgetwijziging en opnieuw in te schrijven in het volgend MJP.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om het budget 2012 aan te passen zoals hogervermeld wat
het resultaat betreft en de kerkfabriek te verzoeken een budgetwijziging in te dienen
wat de gevraagde investeringstoelage betreft.
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Kerkfabriek Sint-Bartholomeus Halle-Booienhoven: gewijzigd
meerjarenplan 2008-2013
Toelichtende nota:
De samenvatting van het gewijzigd meerjarenplan 2008-2013 ziet er als volgt uit:
budget 2012
budget 2013
Exploitatie toelage
€ 27.881
€ 28.513
Investeringstoelage
€ 168.639
€0
Deze bedragen zijn de volledig gevraagde exploitatie- en investeringstoelage.
De geplande herstellingswerken aan het dak van de kerk kunnen niet meer worden
uitgevoerd in 2011 en worden
verschoven naar 2012 op basis van de nieuw geraamde bedragen door de
ontwerper.
De kredieten werden in die zin aangepast in dit MJP.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om de gewijzigde meerjarenplanning 2008-2013 goed te
keuren.
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Kerkfabriek Sint-Bartholomeus Halle-Booienhoven: budget 2012
Toelichtende nota:
Voor 2012 bedragen de exploitatieontvangsten 15.450 EUR en de
exploitatieuitgaven 43.331 EUR.
Na inbreng van het exploitatieoverschot van de jaarrekening 2010 ten bedrage van
9.589 EUR bedraagt de gemeentelijke exploitatietoelage 18.292 EUR.
In het budget 2012 wordt een gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven ten
bedrage van 168.639 EUR voor uitvoeren van dakwerken aan de kerk.
Het budget 2012 past binnen het goedgekeurde MJP en het gewijzigd MJP 20082013.
Voorstel van beslissing:
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor akte te nemen van het budget
2012.

IGS – INTERCOMMUNALES - VERENIGINGEN
9

Aansluiting bij de diensten Infra-X-net aangeboden door PBE via
INFRAX cvba
Toelichtende nota:
Bij statutenwijziging in mei 2011 heeft de PBE ervoor gezorgd dat zij aan haar
vennoten bijkomende diensten kan aanbieden o.m. op het vlak van het ter
beschikking stellen van capaciteit met het oog op data-en aanverwante
communicatie op de bestaande netten en installaties, onder de noemer Infra-X-net.
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Deze diensten worden in de praktijk ter beschikking gesteld en geëxploiteerd door
Infrax cvba die optreedt als werkmaatschappij voor en in naam van de PBE.
Het businessconcept Infra-X-net houdt in dat de gemeente voor haar interne
datacommunicatie, vaste telefoniediensten en internetverkeer en -toegang beroep
kan doen op Infra-X-net, waarbij de gemeente een aanzienlijk financieel voordeel
en voordeel in bandbreedte realiseert ten opzichte van haar actuele situatie op het
vlak van datacommunicatie, telefonie- en internetverkeer
De toetreding voor de activiteit Infra-X-net impliceert de beheersoverdracht (voor
7j) inzake deze activiteiten aan PBE met uitzondering echter van de terzake nog
lopende contracten die door de gemeente werden afgesloten voor de toetreding.
Deze contracten zullen in overleg tijdig worden opgezegd.
De gemeente dient wel zelf te zorgen voor de beveiliging van het eigen netwerk
(aankoop firewall).
Tot op heden maakte het bestuur voor de uitbouw, het beheer en de beveiliging van
het netwerk een beroep op het computernetwerk van VERA in samenwerking met
Belgacom. Gelet op de hogergenoemde evolutie in het aanbod van
netwerkleveranciers die een aanbod leveren op maat van lokale besturen, is de
nood aan 1 centraal netwerk voor alle besturen (zoals VERA tot nu toe deed)
minder relevant.
Vanaf eind 2012 zal VERA geen eigen netwerk meer aanbieden zodat de besturen
sowieso naar andere netwerkoplossingen zal moeten zoeken.
Voorstel van beslissing:
Toe te treden tot de activiteit Infra-X-net van de PBE met deze nuance dat het
stadsbestuur zich het recht voorbehoud andere lijnen te behouden voorzover dit
noodzakelijk of aangewezen blijkt.
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Mededeling van de verslagen van de raden en overlegstructuren in
toepassing van artikel 200 § 3 van het gemeentedecreet
EcoWerf
:
Raad van Bestuur 21/09/2011
IWM
:
Raad van Bestuur 23/11/2011
Riobra
:
Raad van Bestuur 24/10/2011
Sportraad
:
Algemene vergadering en raad van bestuur
2011
B.A.V. Riobra 26/01/2012: 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 en de onafhankele
raadsleden kunnen schriftelijk (ook e-mail) kandidaturen indienen bij de
stadssecretaris ten laatste op vrijdag 16/12/2011 om 12.00u
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Toelichtende nota:
De buitengewone algemene vergadering zal plaats vinden op donderdag
26/01/2012 om 18 uur in de PBE-zaal, Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek.
Belangrijkste punten op de dagorde:
1. Notulen van de buitengewone algemene vergadering van 25/11/2011
2. Toetreding nieuwe gemeentevennoten
3. Kapitaalsverhoging
- Kennisname verslag van commissaris inzake kapitaalsverhoging
door inbreng in natura.
- Kennisname bijzonder verslag Raad van Bestuur
4. Statutaire benoemingen
5. Diversen/rondvraag
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Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om over te gaan tot geheime stemming om een afgevaardigde
aan te duiden voor de buitengewone algemene vergadering met het mandaat de
punten op de agenda goed te keuren.

FINANCIËLE ZAKEN
12
Vaststellen van gemeentelijke dotatie 2012 aan politiezone LAN
Toelichtende nota:
Het aandeel van de stad Zoutleeuw in het tekort op de politiebegroting werd
vastgesteld op 27,27 %.
Tussen de stad Zoutleeuw en de politiezone LAN is overeengekomen dat de dotatie
2012 voor de stad Zoutleeuw aan de politiezone LAN 770.232 EUR bedraagt.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om akkoord te gaan om de gemeentelijke dotatie 2012 voor
de stad Zoutleeuw ten bedrage van 770.232 EUR vast te stellen.
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Kennisgeving besluit van de gouverneur d.d. 28/11/2011 houdende
definitieve vaststelling van de dienstjaarrekening 2010
Bij besluit van de Gouverneur d.d. 28/11/2011 wordt de dienstjaarrekening 2010
zonder opmerkingen goedgekeurd. Het college geeft het besluit ter kennis aan de
gemeenteraad.
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Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Laurentius Helen-Bos (6.699
EUR)
Toelichtende nota:
Kerkfabriek Sint-Laurentius Helen-Bos vraagt een investeringstoelage voor de
vochtbestrijdingswerken in de kerk van Helen.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om hiervoor een investeringstoelage ten bedrage van 6.699
EUR toe te kennen aan Kerkfabriek Sint-Laurentius Helen-Bos.
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Opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2012
Toelichtende nota:
De opcentiemen op de onroerende voorheffing moeten jaarlijks worden vastgesteld
voor het volgende dienstjaar.
Voor het jaar 2011 bedroegen de opcentiemen 1400.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de opcentiemen te behouden op 1400 voor het dienstjaar
2012.
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Aanvullende belasting op de personenbelasting voor het aanslagjaar
2012
Toelichtende nota
De aanvullende personenbelasting moet jaarlijks vastgesteld worden voor het
volgende dienstjaar.
Voor het aanslagjaar 2011 werd deze belasting vastgesteld op 7,8%
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor het percentage van de aanvullende personenbelasting te
behouden op 7,8%
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Voorlopige twaalfden 2012
Toelichtende nota:
Omdat het budget 2012 niet voor 31/12/2011 kan worden goedgekeurd, dient de
gemeente te beschikken over voorlopige kredieten (art. 152 en 156 van het
gemeentedecreet en art. 14 van het ARGC) om uitgaven van dringende aard te
vereffenen zodat het normaal functioneren van de gemeentediensten niet in het
gedrang komt.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om twee voorlopige twaalfden goed te keuren om de
dringende en verplichte uitgaven voor het dienstjaar 2012 te vereffenen.
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Toelagen 2011 aan culturele verenigingen
Toelichtende nota:
Voor 2011 is er een toelagebedrag van 7.932,75 EUR te verdelen onder de
culturele verenigingen die aangesloten zijn bij de culturele raad. De verdeling
gebeurt overeenkomstig het subsidiereglement.
Aan elke culturele vereniging worden punten toegekend op basis van de activiteiten
die ze organiseren tijdens het werkjaar. Het totaal van deze punten per vereniging
wordt vermenigvuldigd met de waarde van 1 punt. Deze waarde wordt bekomen
door het totaalbedrag van de toelage – verminderd met het totaal van de forfaits –
te delen door het totaal aantal punten van alle culturele verenigingen.
Dit geeft volgend resultaat:
Fanfare Sint-Cecilia:
50,00 EUR
Rode Kruis Vlaanderen afdeling Zoutleeuw-Linter:
50,00 EUR
Ridders van de Groene Rat:
50,00 EUR
St.-Sebastiaansgilde Zoutleeuw:
50,00 EUR
St.-Sebastiaansgilde Booienhoven:
50,00 EUR
St.-Sebastiaansgilde Halle-Booienhoven:
50,00 EUR
Actief Budingen:
228,66 EUR
Confrerie Sint-Leonardus:
86,61 EUR
De Houtsnijkunst:
238,91 EUR
Gezinsbond Zoutleeuw:
284,30 EUR
KAV Booienhoven:
194,98 EUR
KAV Halle-Booienhoven:
263,80 EUR
Katholieke vereniging voor gehandicapten:
178,76 EUR
KVLV Budingen:
164,22 EUR
KVLV Dormaal:
240,37 EUR
KVLV Zoutleeuw:
164,22 EUR
K.W.B. Zoutleeuw:
218,41 EUR
Kapellenhof:
518,61 EUR
Kapellenkoor O.L.V. Ossenweg:
192,05 EUR
Katholieke Kring:
108,58 EUR
’t Kliekske:
167,15 EUR
Kunstkring Zoutleeuw:
71,97 EUR
Oudercomité Budingen:
114,43 EUR
Oudercomité Katholiek Secundair Onderwijs Zoutleeuw:
64,64 EUR
Oudercomité Vrije Basisschool Zoutleeuw:
93,93 EUR
Postzegelclub Zoutleeuw:
115,90 EUR
Pro Arte Lewa:
123,22 EUR
Ridder van de Wijer Toneel Budingen:
423,42 EUR
Ridder van de Wijer Zangkoor Budingen:
341,42 EUR
Stak-Het-Oep:
284,30 EUR
Toneel De Gezellen van Vliebergh:
730,95 EUR
VTB - VAB Zoutleeuw:
137,86 EUR
PASAR – Vakantiegenoegens:
108,58 EUR
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Zangkoor Amabilé Hogen:
Zangkoor Dormaal:
Zangkoor Halle-Booienhoven:
Zangkoor St.-Leonardus:
Ziekenzorg Budingen:
Ziekenzorg Halle-Booienhoven:
Ziekenzorg Zoutleeuw:
Sterrenwacht Altair:

103,07 EUR
126,15 EUR
329,70 EUR
407,31 EUR
175,94 EUR
145,19 EUR
291,63 EUR
193,51 EUR

Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om akkoord te gaan met de verdeling van het het
toelagebedrag van 7.932,75 EUR voor 2011 zoals voorgesteld.
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Retributiereglement inzake de plaatselijke openbare bibliotheek
Toelichtende nota:
In het kader van de oprichting het Provinciaal Bibliotheeksysteem Vlaams-Brabant
(PBS) werd er een eenheidsreglement opgemaakt.
Het retributiereglement betreffende de POB, goedgekeurd door de gemeenteraad
in zitting van 29/06/2010, dient hieraan aangepast te worden als volgt:
Nieuwe lidkaart bij diefstal of verlies: 2,50 euro per kaart
Reservatie of aanvraag interbibliothecair leenverkeer: 0,80 euro/aanvraag
Vergoeding bij overschrijden uitleentermijn:
 Vergoeding per uitleenmateriaal: 0,10 euro/dag
 Gewone aanmaningsbrief: kost postzegel
 Aangetekende aanmaningsbrief: kost aangetekende zending
Lidmaatschap vanaf 18 jaar: 3,00 euro/jaar
Audiovisueel materiaal (o. m. CD, DVD, …):
 fictie: 0,50 euro/doosje
 non-fictie: gratis
Fotokopie / afdruk zwartwit A4: 0,10 euro/stuk
Fotokopie in kleur: 0,50 euro/stuk
Beschadiging doosje (o.m. CD, DVD, ….): 0,50 euro/ stuk
Waarborg: 10 euro (enkel voor wie geen bewijs van domicilie in België heeft,
betaalt een waarborg bij het ontlenen van materialen. Na inlevering van de
geleende materialen en na vereffening van mogelijke boetes wordt de waarborg
terugbetaald).
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om het aangepaste retributiereglement betreffende de POB
met ingang van 01/01/2012 goed te keuren als volgt.

OPENBARE WERKEN
20

Aanvullend gemeentelijk politiereglement op het wegverkeer: opheffen
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. De politie heeft ongunstig advies gegeven omwille van de breedte
van de weg (niet de vereiste 6m).
Voorstel van beslissing:
Het college volgt het advies van de politie, er kan niet ingegaan worden op het
opheffen van het éénrichtingsverkeer.
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VRIJETIJDSBESTEDING
21
Dienstreglement plaatselijke openbare bibliotheek
Toelichtende nota:
Aanpassing gebruikersreglement bibliotheek aan het eenheidsreglement van het
bibliotheeknet Vlaams-Brabant.
Wat?
Het PBS Vlaams-Brabant is sinds 2006 uitgegroeid tot een netwerk van 30
bibliotheken. Er is één bibliotheekpas waarmee de gebruiker terecht kan in elk van
de aangesloten bibliotheken.
Vanuit deze netwerkgedachte werd door de bibliotheken een gemeenschappelijk
reglement uitgewerkt waarin gezamenlijke afspraken zijn opgenomen. De
voordelen van één reglement voor alle bibliotheken zijn:
- duidelijkheid voor de gebruiker
- eenvoudiger om tot gezamenlijke werkprocessen te komen
Wanneer?
In de loop van 2011 hebben een groot aantal bibliotheken hun gebruikersreglement
aangepast aan het eenheidsreglement.
In Zoutleeuw zal het in voege treden vanaf 01/01/2012.
Communicatie?
Vanaf 01/01/2012 krijgt iedere bezoeker een exemplaar van het nieuwe reglement
met een begeleidende brief van het bestuur.
Strookje met belangrijkste wijzigingen wordt aan iedere bezoeker meegegeven
vanaf november .
Zoutpot januari + website + uithangen in de bib.
Belangrijkste wijzigingen?
Huidig reglement

Eenheidsreglement

Opmerking
Lidmaatschap geldt 12
maanden. Inschrijven in een
bibliotheek betekent
automatisch het lidmaatschap in
alle aangesloten bibliotheken.

Lidmaatschap 18 +

€ 1,25

€3

Lidmaatschap -18

gratis

gratis

groepen

gratis

gratis

nieuwe inwoners

1 jaar gratis

1 jaar gratis

Uitleentermijn

3 weken = 21 dagen

4 weken = 28 dagen

het maximum aantal dagen incl.
verleningen blijft gelijk

Verlengen

max. 3x = 84 dagen

max. 2x = 84 dagen

Verlengen in de bib, via tel. of
online catalogus (24u/24u)

Leengeld AVM fictie

€ 0,50 per cd of dvd

€ 0,50 per cd of dvd

Leengeld AVM non
fictie

gratis

gratis

Vergoeding
overschrijden
uitleentermijn
boekmaterialen

€ 0,12 per boek
per week te laat

€ 0,10 per materiaal
per dag te laat
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Boetes kunnen vermeden
worden: Uitgebreide
mogelijkheden om te verlengen.
Drie dagen vóór het verstrijken
van de uitleentermijn wordt
(gratis) een verwittigingsmail
gestuurd.
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Vergoeding
overschrijden
uitleentermijn AVM

€ 0,50 per cd of dvd
per week te laat

€ 0,10 per materiaal per
dag te laat

Kost aanmaningsbrief

kost postzegel

kost postzegel

Gratiedagen

3

0

Nieuwe lidkaart bij
verlies of diefstal

€ 0,50

€ 2,50

Reservering

€ 0,50

€ 0,80

IBL

€ 0,80

€ 0,80

De 1ste boetebrief wordt na 1
week verstuurd in plaats van na
2 weken om het oplopen van
boetes te vermijden.
Het aanrekenen van de
vergoeding start op de dag na
het verstrijken van de
uitleentermijn.

Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor het dienstreglement van de plaatselijke openbare bibliotheek
aan te passen.

BESLOTEN VERGADERING

PERSONEEL
22

Benoeming in statutair verband van een bestuurssecretaris
(cultuurbeleidscoördinator) A1a – A3a
Toelichtende nota:
De betrekking werd vacant verklaard in de zitting van de gemeenteraad van maart
2011.
De selectieprocedure werd georganiseerd volgens de bepalingen van de
rechtspositieregeling en de beslissing van de gemeenteraad.
Van de 7 kandidaten die zich hebben aangeboden op het schriftelijke gedeelte
waren er 4 geslaagden.
Deze 4 kandidaten werden uitgenodigd voor het mondelinge gedeelte. Zij slaagden
alle 4 op dit gedeelte, maar slechts 2 kandidaten behaalden de vereiste 60% op het
geheel van de selectieproeven
- Petra Mombaerts: 79,75%
- Karolien Jordens: 60,3%
Naast het selectieresultaat worden ook de titels en verdiensten van beide kandidaten
vergeleken aan de hand van hun curriculum Vitae.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om rekening houdend met de rangschikking van de
kandidaten en na vergelijking van titels en verdiensten over te gaan tot de geheime
stemming en de eerst gerangschikte kandidaat te benoemen in statutair verband met
ingang van 01/01/2012.

De stadssecretaris

De burgemeester-voorzitter

S. Blockx

J. Ceyssens
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