STAD ZOUTLEEUW

Zoutleeuw, 22 februari 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
28 februari 2012 om 20u.
OPENBARE VERGADERING

SECRETARIAAT
1
Verslag vorige vergadering
Het college 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
RESOC
: vergadering
30/11/2011
Erfgoedregio Hageland : Raad van Bestuur
19/12/2011
Riobra
: raad van bestuur
09/01/2012
Kindergemeenteraad
: vergadering
10/01/2012
I.W.M.
: raad van bestuur
25/01/2012
Cultuurraad
:bestuursvergadering
09/02/2012

FINANCIËLE ZAKEN
3
Vaststellen bijdragen deelnemers sportactiviteiten van de sportdienst
Toelichtende nota:
De gemeenteraad heeft in zitting van 26/02/2009 de bijdrage van deelnemers aan
sportkampen voor kinderen en jongeren als volgt vastgelegd:
Sportkampen zonder verplaatsing en zonder gehuurde materialen: 3,5
EUR voor een halve dag
Sportkampen met verplaatsing en zonder gehuurde materialen: 5 EUR per
halve dag
Sportkampen met verplaatsing en met gehuurde materialen: 6 EUR per
halve dag
Deze bijdragen werden afgestemd op de bijdragen van de BKO voor schoolvrije
dagen en vakantieperiodes (met uitzondering van de grote vakantie).
Het aanbod tijdens de sport is echter meer gespecialiseerd en vereist gediplomeerde
lesgevers waardoor de kostprijs voor de organisatie van deze sporten hoog is. In
vergelijking met de omliggende gemeentes zijn de tarieven in Zoutleeuw bovendien
laag.
Daarom wordt voorgesteld om met ingang van 1/4/2012 de bijdrage van
deelnemers aan sportkampen paasvakantie en grote vakantie als volgt te
verhogen:
Sportkampen zonder verplaatsing en zonder gehuurde materialen: 4,5
EUR voor een halve dag
Sportkampen met verplaatsing en zonder gehuurde materialen: 6 EUR per
halve dag
Sportkampen met verplaatsing en met gehuurde materialen: 7 EUR per
halve dag
Voor het tweede kind uit hetzelfde gezin wordt bij reservatie voor een hele
week een korting van 20% toegekend, voor het 3de kind en volgenden een
korting van 30%.
De kosten voor de sportkampen zijn fiscaal aftrekbaar voor de ouders en dit tot een
bedrag van €11,20 per dag.
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Ook voor de volgende activiteiten wordt een verhoging van de bijdragen
voorgesteld:
Sportdagen voor scholen: 3 EUR wordt 3,5 EUR
Sportdagen herfstvakantie:
o Sportdagen zonder verplaatsing en met gehuurde materialen: 5
EUR voor een halve dag wordt 7,5 EUR
o Sportdagen met verplaatsing en zonder gehuurde materialen: 10
EUR per dag wordt 12,5 EUR
o Sportdagen met verplaatsing en met gehuurde materialen: 25
EUR per dag wordt 30 EUR
Nacht van de sport: 5 EUR / deelnemer (blijft hetzelfde)
Initiatielessen (i.p.v. spinning)
o Voor 1 les: 6 EUR /deelnemer
o Voor 10 lessen (10-beurtenkaart): 55 EUR /deelnemer
Seniorensport: 2 EUR /deelnemer/activiteit wordt 3 EUR
Nieuw initiatief: Kerstcorrida: 5 EUR / deelnemer
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de bijdragen goed te keuren zoals voorgesteld.
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Vaststellen bijdrage deelnemers aan cultuurkampen
Toelichtende nota:
De gemeenteraad heeft in zitting van 26/02/2009 de bijdrage van deelnemers aan
culturele workshops als volgt vastgelegd: 3,5 EUR voor een halve dag.
Deze bijdragen werden afgestemd op de bijdragen van de BKO voor schoolvrije
dagen en vakantieperiodes (met uitzondering van de grote vakantie);
Het aanbod tijdens de cultuurkampen is echter meer gespecialiseerd en vereist
gediplomeerde lesgevers waardoor de kostprijs voor de organisatie kampen hoog
is. In vergelijking met de omliggende gemeentes zijn de tarieven in Zoutleeuw
bovendien laag.
Daarom wordt voorgesteld om met ingang van 01/04/2012 de bijdrage van
deelnemers als volgt te verhogen: 4,5 EUR voor een halve dag,
De kosten voor de cultuurkampen zijn fiscaal aftrekbaar voor de ouders en dit tot
een bedrag van €11,20 per dag.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de bijdragen goed te keuren zoals voorgesteld.
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Instap BBC vanaf 2013
Toelichtende nota:
Het Agentschap Binnenlands Bestuur vroeg op 17/11/2010 naar de intenties van de
gemeentebesturen met betrekking tot de datum van de invoering van de nieuwe
beleids- en beheerscyclus. De BBC zal algemeen ingevoerd worden ten laatste
m.i.v. 01/01/2014 en ons bestuur heeft in eerste instantie te kennen gegeven om op
die datum mee in te stappen in het nieuwe systeem;
Door middel van een nieuwe schrijven van 14/10/2011 deed het Agentschap
Binnenlands Bestuur de suggestie om toch in te stappen op 01/01/2013 i.p.v.
01/01/2014 gelet op de bijkomende voordelen voor de besturen. Een vervroegde
inwerkingtreding in 2013 heeft immers het voordeel dat we geen meerjarenplan,
maar enkel een budget dienen op te maken. Het opmaken van een budget 2013 kan
op die manier ervaring opleveren voor de opmaak van het meerjarenplan 20142019. Een ander belangrijk voordeel is dat de nieuwe mandatarissen bij een keuze
voor instap in 2013 de oude manier van werken niet meer hoeven aan te leren. Zij
dienen zich enkel in te werken in de BBC.
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Ook is het de bedoeling van de Vlaamse Regering om komaf te maken met de
talloze
sectorale
plannen
(jeugdwerkbeleidsplan,
sportbeleidsplan,
milieubeleidsplan, erosiebestrijdingsplan, …). Deze plannen vergen momenteel
telkens een aparte opvolging en heel wat administratief werk, en in de toekomst zal
alle noodzakelijke informatie uit de nieuwe BBC kunnen worden gehaald;
Het stadsbestuur is overtuigd van het nut van deze BBC en is, gelet op de talrijke
voordelen, van oordeel de kans te moeten nemen om in te stappen in het project op
01/01/2013. Bovendien zal de voorbereiding van deze invoering tijdig moeten
worden aangevat.
Daarom heeft het schepencollege een uiteenzetting
georganiseerd voor de raadsleden en diensthoofden op donderdag 23/02/2012
“BBC – klaar voor de start … ? Voorbereiding implementatie van de nieuwe
beleids- en beheerscyclus.”
In het hoger genoemd schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur wordt
tevens gesteld dat als het bestuur effectief kiest voor 2013 als instapjaar, er zo
spoedig mogelijk een raadsbeslissing hieromtrent aan het Agentschap dient bezorgd
te worden aangezien een vroegere inwerkingtreding nog geformaliseerd dient te
worden via een ministerieel besluit. In uitvoering van artikel 313 §1 van het
Gemeentedecreet kan de heer Minister enkel een vroegere datum van
inwerkingtreding vaststellen als de gemeenteraad in kwestie daarmee instemt.
Voorstel van beslissing:
Het schepencollege stelt voor om 2013 te kiezen als instapjaar voor de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten.
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Twee bijkomende voorlopige twaalfden
Toelichtende nota:
De gemeenteraad heeft in zitting van 20/12/2011 reeds twee voorlopige twaalfden
goedgekeurd om de dringende en verplichte uitgaven voor het dienstjaar 2012 te
vereffenen.
Het budget 2012 is nog niet vastgesteld.
Om het normaal functioneren van de gemeentediensten niet in het gedrang te
brengen dienen er bijkomende twaalfden te worden goedgekeurd.
Voorstel van beslissing:
Het schepencollege stelt voor om twee bijkomende voorlopige twaalfden goed te
keuren om de dringende en verplichte uitgaven van de gewone dienst voor het
dienstjaar 2012 te vereffenen.

PATRIMONIUM
7

Opstarten onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking m.b.t.
aanduiden van een ontwerper/architectenbureau: afwerking, technieken
en inrichting nieuwe AC voortvloeiende uit PPS Aen Den Hoorn
Toelichtende nota:
Het schepencollege gunde op 13/10/2011 de opdracht „PPS Aen den Hoorn‟
inclusief casco nieuw administratief centrum aan de „ontwikkelingscombinatie Aen
Den Hoorn‟. De hieruit voortvloeiende overeenkomst werd vervolgens door de
gemeenteraad van 25/10/2011 goedgekeurd. De afwerking, technieken en
inrichtingen zitten niet vervat in deze opdracht en moet afzonderlijk toegewezen
worden. Omwille van maximale afstemming tussen de casco en
technieken/afwerking lijkt het opportuun om met één en hetzelfde
architectenbureau te werken, nl. Crepain-Binst Architecture. Hierbij wordt beroep
gedaan op artikel 17, §2, 1° f) van de „Wet Overheidsopdrachten‟ die onder meer
voorziet in de mogelijkheid om gebruik te maken van een exclusieve
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met slechts één partij in zoverre
de desbetreffende diensten omwille van hun technische of artistieke specificiteit
slechts aan één partij kunnen toevertrouwd worden;
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Voorstel van beslissing:
Aan de gemeenteraad wordt verzocht om akkoord te gaan om de dienstenopdracht
„ontwerp afwerking en inrichting van het casco administratief centrum Aen Den
Hoorn‟ toe te wijzen na een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en
het schepencollege te machtigen om de onderhandelingen „exclusief‟ te voeren met
Crepain-Binst Architecture.
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Onderhandse verkoop perceel grond gelegen Tiensestraat te Zoutleeuw,
1ste afdeling, sectie B, nr. 43E (deel), groot 50ca
Toelichtende nota:
In de Tiensestraat te Zoutleeuw ligt een stukje grond van 50ca, eigendom van de
stad Zoutleeuw, maar al meer dan 20j ingebruik door de heer P. Herbots (grenzend
aan zijn woning). De heer P. Herbots heeft de stad verzocht het perceel grond te
kunnen aankopen.
Gelet op het feit dat het stukje grond voor het overige enkel grenst aan campus De
Vesten is alleen het OCMW – gelet op de geringe omvang van het perceelbelanghebbende kandidaat om het stukje grond aan te kopen.
Het OCMW heeft in het overlegcomité van 20/12/2012 meegedeeld geen bezwaar
te hebben tegen de verkoop van het perceeltje grond aan de heer P. Herbots.
Het perceel grond werd opgemeten en geschat op 750 euro.
Voorstel van beslissing:
Het perceel grond gelegen Tiensestraat te Zoutleeuw, 1ste afdeling, sectie B, nr. 43E
(deel), groot 50ca via
onderhandse verkoop te verkopen aan de heer Pierre Herbots , Tiensestraat 37 te
3440 Zoutleeuw aan de prijs zoals geschat door de Registratie van Tienen.
De burgemeester en de stadssecretaris te machtigen de authentieke akte, te
verlijden door het kantoor van notaris Indekeu te Zoutleeuw te ondertekenen.

MILIEU - GROENDIENST - LANDBOUW
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Scholenproject MOS!: toekenning voorschot toelagen aan deelnemende
scholen
Toelichtende nota;
Voorstel om de voorschotten van de toelagen voor het scholenproject MOS! voor
het schooljaar 2011-2012 als volgt te verdelen:
De Kleine Picasso
€ 200
De Bron
€ 200
Vrije Basisschool “St-Leonardus”
€ 200
Middenschool “St-Leonardus”
€ 200
Freinetschool “De Tinteltuin”
€ 200
Het toegekende bedrag van 200 EUR voor “De Kleine Picasso” wordt, via de
begrotingswijziging, overgeheveld van de overdrachten naar de werkingskosten
voor de school.
Er wordt voor het schooljaar 2011-2012 geen MOS-subsidie toegekend aan de
hiernavermelde scholen die wel een ondertekende samenwerkingsovereenkomst
indienden, maar geen projectvoorstel:
Secundaire School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs
“Zonnegroen”
Sint-Tarcisiusinstituut
Voorstel van beslissing:
Het schepencollege stelt voor akkoord te gaan met de toekenning van de
voorschotten van de toelagen aan deelnemende scholen voor het scholenproject
MOS! 2011-2012 zoals voorgesteld.
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MOBILITEIT
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Aanvullend politiereglement op het wegverkeer: creëren van 2
bijkomende parkeerplaatsen in de Prof. Em. Vlieberghstraat ter hoogte
van huisnummer 2 en 3.
Toelichtende nota:
Na vraag van de inwoners van de Kapelstraat en de Schipstraat dat er een tekort is
aan parkeerplaatsen in de onmiddellijke omgeving, zullen er een paar bijkomende
parkings in de Prof. Em. Vlieberghstraat ter hoogte van huisnummer 2 en 3
gecreëerd worden. De bijkomende parkeerplaatsen zullen aan de weggebruikers ter
kennis worden gebracht middels het plaatsen van de volgende signalisatie: het
bestaande bord E3 met onderbord type Xb aan de kant van de Gete, tussen
huisnummer 3 en 4 wordt weggehaald en op een nieuwe te plaatsen paal geplaatst
aan de kant van de Gete, ter hoogte van huisnummer 2.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor het aanvullend politiereglement op het wegverkeer: creëren
van 2 bijkomende parkeerplaatsen in de Prof. Em. Vlieberghstraat ter hoogte van
huisnummer 2 en 3 goed te keuren.
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Aanvullend gemeentelijk politiereglement op het wegverkeer: Creëren
van parkeerplaatsen op de Prins Leopoldplaats en openzetten van de
paaltjes.
Toelichtende nota:
Aangezien er voor de inwoners van de Tiensestraat en de Kapelstraat te weinig
parkeermogelijkheden zijn in de onmiddellijke omgeving, werd in samenspraak
met de gemeentelijke verkeerswerkgroep beslist doorgaand eenrichtingsverkeer
mogelijk te maken op de Prins Leopoldplaats door het wegnemen van de paaltjes.
Het doorgaand verkeer wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door het
plaatsen van het bord F19 aan de kant van de Tiensestraat.
Op de Prins Leopoldplaats zullen bovendien tussen de Tiensestraat en de
Paardenbrugstraat parkeerplaatsen gerealiseerd worden aan de kant van de
woningen en het oude gasthuis.
Deze parkeerplaatsen dienen ter kennis gebracht te worden aan de weggebruikers
door het plaatsen van het bord E9b aan de kant van de woningen en het oude
rusthuis. Aan de Getekade komt het bord E3 met onderbord typeX a en b.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor het aanvullend gemeentelijk politiereglement op het
wegverkeer: creëren van
parkeerplaatsen op de Prins Leopoldplaats en openzetten van de paaltjes goed te
keuren.

VRIJETIJDSBESTEDING
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Aanpassing reglement bebloemingswedstrijd
Toelichtende nota:
Om te vermijden dat mensen bloemencheques afhalen maar de bebloeming niet
doen volgens het reglement wordt voorgesteld het reglement aan te passen. Het is
administratief moeilijk gebleken de cheques te moeten terugvorderen van de
mensen die ten onrechte een cheque hebben ontvangen.
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Volgende aanpassingen worden voorgesteld (vet)
Art.1: Het stadsbestuur van Zoutleeuw organiseert in samenwerking met de
werkgroep Bebloeming een jaarlijkse wedstrijd voor bebloeming van gevels en
voortuintjes.

Art. 2: Aan deze wedstrijd worden de volgende prijzen gekoppeld:
een hoofdprijs ter waarde van 100 €, een tweede prijs ter waarde van 75 €, een
derde prijs ter waarde van 50 € en 4 aanmoedigingsprijzen van 25 €.
Art. 3: Deze prijzen worden overhandigd in de vorm van bloemen - en
plantencheques.
Art. 4: Elke inwoner van het grondgebied Zoutleeuw kan deelnemen.
Art. 5: Inschrijvingen kunnen gebeuren bij de Toeristische dienst, historisch
stadhuis, Grote Markt te 3440 Zoutleeuw, tussen Pasen en 31 mei van het
wedstrijdjaar.
Art. 6: De werkgroep zal in de maand juli tussen de inschrijvingen een selectie
maken. De geselecteerden worden persoonlijk aangeschreven en op de hoogte
gebracht van de datum van jurering en ontvangen tevens hun bloemencheque
die één jaar geldig blijft.
Art. 7 : Iedere inschrijver krijgt een cheque ter waarde van maximum € 15
toegestuurd na de controle van het bebloemingscomité in de maand juli. Deze
cheque kan ingeruild worden bij aankoop uit de door het college van
burgemeester en schepenen vastgestelde bloemenlijst bij de deelnemende
handelaars of bij aankoop van deze bloemen op de jaarlijkse bloemenmarkt
georganiseerd door het stadsbestuur. De cheque moet in het kader van
onderhavig reglement aangewend worden voor de bebloeming van de voorgevel
en/of voortuin.
Art 8: De beoordeling van de jury is bindend voor alle partijen. Ze legt geen
verantwoording af in verband met haar genomen beslissingen. Tegen de beslissing
van de jury is geen beroep mogelijk.
Art. 9: Iedere inschrijver krijgt bij inschrijving een afschrift van onderhavig
reglement. Deelneming houdt het uitdrukkelijk en onherroepelijk akkoord in met
dit reglement. Bij niet-naleving van het reglement worden deze personen het
volgend jaar uitgesloten van deelname en wordt de 10 € teruggevorderd.
Art. 10: De bekroning en de officiële uitreiking van de prijzen zal plaatsvinden op
een nader te bepalen datum in september van het wedstrijdjaar.
Art. 11:Verplichte bloemen:
geranium,surfinia, begonia, bacopa, citroenkruid, helychrysum, hangverbena.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om de aanpassingen aan het reglement bebloemingswedstrijd
goed te keuren.

VERKIEZINGEN
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Verkiezingen 14/10/2012: gebruik digitaal stemsysteem via bruikleen
van de Vlaamse overheid
Toelichtende nota:
De Vlaamse Regering heeft op 20/01/2012 besloten over te gaan tot aankoop van
een nieuw digitaal stemsysteem voor 3.286 stembureaus om deze in bruikleen aan
te bieden aan:
‐ alle gemeenten die op 08/10/ 2006 digitaal stemden, waaronder Zoutleeuw
‐ aan de centrumgemeenten Gent, Brugge, Aalst, Kortrijk, Oostende en Roeselare
‐ aan de andere gemeenten in volgorde van afnemend inwonertal voor zover
stemsystemen ter beschikking komen door het niet aanvaarden van de bruikleen
door in vorige categorieën vermelde gemeenten.
6

STAD ZOUTLEEUW

De gemeenten die de nieuwe stemsystemen willen gebruiken bij de verkiezingen
van 14/10/2012 moeten daartoe een gemeenteraadsbeslissing nemen waarin zij
deze bruikleen aanvaarden onder de voorwaarden dat zij:
‐ instaan voor de opslag van de stemapparatuur;
‐ een onderhoudscontract afsluiten en alle onderhoudskosten en herstellingskosten
ten laste nemen met uitzondering van die op de dag van de verkiezingen;
‐ de apparatuur beheren als een goede huisvader.
Die voorwaarden waren ook al van toepassing bij het vroegere digitale stemsysteem
dat nu wordt vervangen. De nieuwe apparatuur moet immers 15 jaar in gebruik
kunnen blijven voor alle verkiezingen die in deze periode plaats zullen hebben.
De kosten voor de aankoop van de stemsystemen zelf vallen integraal ten laste van
de Vlaamse overheid, met uitzondering van het aandeel van 20% van de kosten die
de federale overheid ten laste neemt ter financiering van de stemsystemen in de
gemeenten die vroeger reeds digitaal stemden.
De 149 gemeenten waaraan de Vlaamse Regering de stemsystemen in bruikleen
aanbiedt, moeten deze bruikleen dan ook aanvaarden.
Voorstel van beslissing:
Bij de organisatie van de verkiezingen gebruik te maken van het digitale
stemsysteem, dat door de Vlaamse overheid in bruikleen wordt aangeboden. De
kosteloze bruikleen van de stemapparatuur te aanvaarden en ons te verbinden de
stemapparatuur te beheren als een goede huisvader. De kosten voor de opslag, het
onderhoud en de eventuele herstelling of vervanging van defecte apparaten ten laste
te nemen en het voorgelegde onderhoudscontract af te sluiten.
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Mondelinge vragen raadslid J. Beertens
Het schepencollege zal ter zitting de 2 vragen beantwoorden die raadslid Beertens
ingevolge zijn brief uitgedeeld op de gemeenteraad van 31/01/2012 mondeling
behandeld wenst te zien:
1) Wij vernemen dat de aannemer die de Budingenweg heeft aangelegd een
boete zoals voorzien bij laattijdige afwerking niet heeft moeten betalen!
Waarom is deze boete niet betaald en over welk bedrag gaat het ?
2) Ook vernemen wij dat dezelfde aannemer de volgende fase van de
budingenweg mag uivoeren alhoewel hij niet de goedkoopste was , de
reden hiervoor zou zijn dat de goedkoopste firma niet over de nodige
vergunningen zou beschikken ! is dit zo of hebben er nog andere gegevens
meegespeeld?

De stadssecretaris

De burgemeester-voorzitter

S. Blockx

J. Ceyssens
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