STAD ZOUTLEEUW

Zoutleeuw, 21 januari 2012
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
31 januari 2012 om 20u.
OPENBARE VERGADERING

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

IGS – INTERCOMMUNALES - VERENIGINGEN
2

Mededeling van de verslagen van de raden en overlegstructuren in
toepassing van artikel 200 § 3 van het gemeentedecreet
EcoWerf
:
Raad van Bestuur
19/10/2011
Riobra
:
Directiecomité
07/11/2011
:
Buitengewone Algemene Vergadering
25/11/2011
:
Raad van Bestuur
12/12/2011
Interleuven
:
Raad van Bestuur
12/12/2011
IGO
:
Algemene Vergadering
15/12/2011
IWM
:
Raad van Bestuur
21/12/2011

FINANCIËLE ZAKEN
3

Tariefreglement voor het plaatsen van advertenties in het stedelijk
infoblad Zoutpot
Toelichtende nota:
De gemeenteraad heeft in zitting van 20/12/2007 het tariefreglement voor het
plaatsen van advertenties in het stedelijk infoblad Zoutpot goedgekeurd.
De zelfstandigen en vrije beroepen van Zoutleeuw en van buiten Zoutleeuw betalen
hetzelfde tarief voor een advertentie.
Het is billijk om het tarief voor het plaatsen van advertenties door adverteerders
die voor hun handelsvestiging of zelfstandige activiteit gevestigd zijn buiten het
grondgebied te verhogen met 50 EUR per 1/6de pagina.
Dit wordt dan:
1/6de pagina: 150 EUR
2/6de pagina: 300 EUR
3/6de pagina: 450 EUR
4/6de tot een volledige pagina van 6/6de: 600 EUR
De kortingen (bij meerdere edities) en het gunsttarief voor handelaars die
huisvuilzakken van de stad verkopen blijven onverminderd bestaan.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om de aanpassing van de tarieven voor adverteerders die
voor hun handelsvestiging of zelfstandige activiteit gevestigd zijn buiten het
grondgebied, goed te keuren.
4

OCMW: meerjarenplanning 2012-2014 met de bijhorende strategische
nota
Toelichtende nota:
Bij aangetekende brief d.d. 21 december 2011 maakte het OCMW aan de stad een
voor éénsluidend afschrift over van de meerjarenplanning 2012-2014 samen met
de stukken.
De meerjarenplanning wordt gewijzigd en de gemeentelijke dotatie wordt
gebudgetteerd als volgt:
- 2012: €700.000
- 2013: €750.000
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- 2014: €775.000
In het meerjarenplan OCMW 2011-2013 goedgekeurd door de gemeenteraad van
25 januari 2011 bedraagt de gemeentelijke bijdrage 2012 en 2013: €550.000.
Aangezien de gemeentelijke dotatie verhoogt, moet de meerjarenplanning 20122014 zoals voorgesteld door het OCMW door de gemeenteraad al dan niet
goedgekeurd of aangepast worden.

5
OCMW budget 2012 en bijhorende beleidsnota
Toelichtende nota:
Bij aangetekende brief d.d. 21 december 2011 maakte het OCMW aan de stad een
voor éénsluidend afschrift over van het budget 2013 samen met de stukken.
De gemeentelijke dotatie voor het budget 2013 moet passen binnen de
goedgekeurde meerjarenplanning.
De gebudgetteerde gemeentelijke dotatie 2013 in de aangepaste meerjarenplanning
2012-2014 van het OCMW bedraagt €700.000.
De beslissing over het budget 2012 is afhankelijk van het al dan niet goedkeuren of
aanpassen van het voorgelegde meerjarenplan 2012-2014.

OPENBARE WERKEN
6

Goedkeuring verkoopbelofte onroerend goed, met betrekking tot project
riolerings- en wegeniswerken in de Roelstraat, Leenhaagstraat en
Jodenstraat.

Toelichtende nota:
Met betrekking tot het project riolerings- en wegeniswerken in de Roelstraat,
Leenhaagstraat en Jodenstraat moet
- 1 inneming onroerend goed ten laste van het OCMW Zoutleeuw
goedgekeurd te worden; de inneming werd geschat op €3.839,58
- 1 schade ten gevolge van afstand van pacht vergoed te worden ten bedrage
van 1.028,00 euro aan de dhr.Benny Knops, Heerbaan 18 te 3440
Zoutleeuw.
Voorstel van beslissing:
De verkoopbelofte en de schade aan pachter goed te keuren zoals voorgesteld.

De stadssecretaris

De burgemeester-voorzitter

S. Blockx

J. Ceyssens
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