STAD ZOUTLEEUW

Zoutleeuw, 20 maart 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 27
maart 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
25/01/2012
IWM
: buitengewone algemene vergadering
21/12/2011
: raad van bestuur
22/02/2012
Riobra
: directiecomité
05/12/2011
: directiecomité
09/01/2012
: buitengewone algemene vergadering
26/01/2012
: raad van bestuur
26/01/2012
Seniorenraad
: vergadering
19/01/2012
Sportraad
: bestuursvergadering
30/01/2012
Jeugdraad
: vergadering
15/02/2012

FINANCIËLE ZAKEN
3
Budget 2012 (financiële nota en beleidsnota)
Toelichtende nota:
De financiële nota van het budget 2012 is afgesloten als volgt:
1. Gewone dienst
Uitgaven
Ontvangsten
Eigen dienstjaar
Vorige dienstjaren
Overboekingen
Totaal van de financiële
nota van het budget
2. Buitengewone dienst
Eigen dienstjaar
Vorige dienstjaren
Overboekingen
Totaal van de financiële
nota van het budget

8.867.717 EUR
13.335 EUR
0 EUR
8.881.052 EUR

Uitgaven
2.848.597 EUR
0 EUR
0 EUR
2.848.597 EUR

8.001.308 EUR
1.936.840 EUR
0 EUR
9.938.148 EUR

Ontvangsten
2.716.200 EUR
169.936 EUR
0 EUR
2.886.136 EUR

Tekort /
Overschot
-866.409 EUR
+1.923.505 EUR
0 EUR
+1.057.096 EUR

Tekort /
Overschot
-132.397 EUR
+169.936 EUR
0 EUR
+37.539 EUR

Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om het budget (financiële nota en beleidsnota) over het
dienstjaar 2012 over het geheel goed te keuren.
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Financieel beleidsplan 2012-2014
Het college stelt voor om het financieel beleidsplan 2012-2014 met volgende
prognoses goed te keuren:
2012:
1.486.963 EUR
2013:
772.119 EUR
2014:
58.594 EUR
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Verdeling toelage 2012 van de Vlaamse Overheid voor jeugdwerk
ondersteunen
Toelichtende nota:
Voor 2012 kunnen de jeugdverenigingen van Zoutleeuw aanspraak maken op
9.385,03 EUR subsidie van de Vlaamse Overheid voor jeugdwerk ondersteunen
(11.984,24 – 5% voor kadervorming en 2.000 EUR voor bijzondere manifestaties).
De verdeling gebeurt volgens het subsidiereglement: 80% naar jeugdwerkvormen
klasse A (alles behalve jeugdhuizen) en 20% naar jeugdwerkvormen klasse B
(jeugdhuizen).
Voor beide klassen worden de punten verdeeld op basis van het aantal leden en het
aantal uren activiteit.
Dit geeft het volgende resultaat:
Chiro Jeugddroom:
1.549,27 EUR
Chiro Jocus:
1.787,62 EUR
Sint-Leonardusscouts:
2.145,15 EUR
Speelplein Ruimte:
2.025,97 EUR
JH Paljas:
1.877,02 EUR
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om het subsidiebedrag van 9.385,03 EUR voor de
werkingskosten voor jeugdwerk ondersteunen van de Vlaamse Overheid te
verdelen zoals voorgesteld.
6

Toelage aan verenigingen voor ZIN-projecten periode januari t.e.m. juni
2012
Toelichtende nota:
De volgende projectaanvragen door verenigingen werden ingediend in het kader
van Zoutleeuw inviteert! voor de periode januari t.e.m. juni 2012:
- Sint-Leonardusscouts (scoutsfuif “Lama-party” op 11/02/2012): 405,65 EUR
- KWB Zoutleeuw (voorstelling van het Gents poppentheater “Pedrolino” op
26/02/2012): 111,59 EUR
- F.V. Kunstkring (tentoonstelling van 23 t.e.m. 25/03/2012): 98,02 EUR
- RD Zoutleeuw (optreden Will Tura op 19/05/2012): 384,54 EUR
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de projecten goed te keuren en de toelagen toe te kennen.

PATRIMONIUM
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Vaststellen van de wijze en voorwaarden van gunnen voor herstel en
heroprichting van de monumentale pomp
Toelichtende nota:
In 2010 werd de monumentale pomp op de Grote Markt vernield bij een aanrijding
door een lijnbus. Aangezien het een beschermd monument betreft is de eigenaar
ertoe gehouden, overeenkomstig artikel 11 §1 van het decreet van 03/03/1976 tot
bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, laatst gewijzigd bij
decreet van 27/03/2009, de nodige instandhoudings- en onderhoudswerken te doen
om het monument in goede staat te behouden.
Op 16/11/2011 heeft Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant een machtiging verleend
om de aangevraagde werken voor het herstel en heroprichten van de monumentale
pomp uit te voeren overeenkomstig het voorgelegde bestek opgemaakt door
architectenbureau Steenmeijer bvba uit Antwerpen.
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De prijs van deze werken wordt geraamd op 32.500 EUR incl. BTW en er wordt
voorgesteld om de opdracht te gunnen na onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor deze wijze van gunnen + het lastenboek goed te keuren.

RUIMTELIJKE ORDENING
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GemRUP Voorzieningenpool deel 1: Aen den Hoorn, voorlopige
vaststelling
Toelichtende nota:
Het ontwerp van het GemRUP Voorzieningenpool is de verdere uitwerking en
jurdische vertaling van de „bindende‟ beleidsopties die genomen werden in het
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Het RUP zal in 2 delen worden voorgelegd
aan de gemeenteraad. Het 1ste deel: „Aen den Hoorn‟ is noodzakelijk om het
gelijknamige PPS-project dat door de gemeenteraad op 25/10/2011 werd
goedgekeurd te kunnen realiseren en biedt ook uitgebreide mogelijkheden voor de
herbestemming van het bestaande gemeentehuis na verhuis naar het nieuwe AC.
Deel 2 „Het Ravelijn‟ omvat de deelgebieden eerder voorgesteld onder de naam
Truiderpoort, Groene Spil en Diesterpoort, maar zal eerst verder onderzocht
worden i.f.v. stedenbouwtechnische en financiële haalbaarheid (incl. mogelijkheid
tot 2de PPS). Na de voorlopige aanneming volgt een openbaar onderzoek van 60
dagen, waarna de GECORO de gemeenteraad dient te adviseren. De definitieve
aanneming wordt gepland voor eind juni of begin juli. Het is de deputatie die het
RUP dient te bekrachtigen.
Voorstel van beslissing:
Het college vraagt aan de gemeenteraad om het ontwerp GemRUP
Voorzieningenpool deel 1: Aen den Hoorn voorlopig aan te nemen (incl. alle
bijhorende plannen en bijlagen) en het verplichte openbaar onderzoek te mogen
organiseren.
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Principieel akkoord m.b.t. naamgeving pleinen en straten nieuwe
stadsontwikkelingsprojecten (Voorzieningenpool)
Toelichtende nota:
In kader van de op stapel staande projecten vnl. binnen het kader van de
voorzieningenpool werd onderzoek gedaan naar geschikte naamgeving van de
projecten, straten en pleinen en parken die hierin voorzien zijn. Hierbij werden de
Atlas der buurtwegen en plaatsnamen op het kadaster geraadpleegd. Omdat de
meeste namen niet meer bruikbaar waren, werd beroep gedaan op termen uit de
vestingbouwkunde. Het college keurde de bijhorende nota met motivering
opgemaakt door de GSA goed tijdens de zitting van 19/01/2012. Op 09/02/2012
volgde tevens het gunstig advies van de cultuurraad.
Voorstel van beslissing:
Het college verzoekt de gemeenteraad om het voorstel van naamgeving voorlopig
goed te keuren en het bijhorende openbaar onderzoek te organiseren. Volgende
namen worden toegekend:
- Solveld III fase = Molenveld (bestaande nummering wordt verdergezet en
straatnaam blijft behouden)
- Publiek plein aan Aen den Hoorn = „Aen den Hoorn‟
- De groene spil:
o „Het Bastionpark‟ voor het bestaande stadspark
o „Het Ravelijnpark‟ voor de nieuwe uitbreiding en maar actievere
park
o „Het Trekgatbos‟ voor het parkgedeelte dat bos blijft achter de
Tinteltuin
- Ontsluitingsweg naar randparking via IWM = Truiderpoort
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Deelgebied Diesterpoort:
o „Het Bolwerk‟ voor de hoofdontsluitingsweg
o „De Weermuur‟ voor de westelijke zijtak
o „De Tand‟ voor de oostelijke zijtak

OPENBARE WERKEN
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B.O. Terhagen: goedkeuring raming en bestek, wijze en voorwaarden
van gunnen.
Toelichtende nota:
De buitengewone onderhoudswerken in Terhagen omvatten de onderhouds- en
herstellingswerken van het wegdek in de Terhagenstraat, Steengrachtstraat en
Getestraat.
De inhoud van de voorgestelde werken, de raming en het bestek werd opgesteld
door de dienst grondgebiedzaken voor een geraamd bedrag van 117.545,45 euro
inclusief BTW. De nodige kredieten zijn ingeschreven in de financiële nota van het
budget 2012. De werken zullen gegund worden na openbare aanbesteding.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de buitengewone onderhouds- en herstellingswerken van het
wegdek in de Terhagenstraat, Steengrachtstraat en Getestraat te gunnen.

MOBILITEIT
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Aanvullend gemeentelijk politiereglement op het wegverkeer: verboden
doorgaand verkeer van meer dan 3,5 ton en/of een lengte van meer dan
10 meter uitgezonderd plaatselijke bediening in het centrum van
Zoutleeuw.
Toelichtende nota:
Aangezien de gemeenteraad op 22/02/2011 beslist heeft om in de Nieuwstraat
definitief 1-richtingsverkeer in te voeren moet ook de bepaling in het aanvullend
politiereglement op het wegverkeer inzake “verboden doorgaand verkeer van meer
dan 3,5 ton en/of een lengte van meer dan 10 meter uitgezonderd plaatselijke
bediening in het centrum van Zoutleeuw” aangepast worden.
Het verkeer van +3,5 ton komende uit de richting van Sint-Truiden en rijdende
richting Linter en Tienen via de N3 (Sint-Truiden – Tienen), zullen een omleiding
moeten volgen via de Stationsstraat en de Zoutleeuwsesteenweg, met uitzondering
van de plaatselijke bediening.
Voorstel van beslissing:
Ter hoogte van het rond punt Sint-Truidensesteenweg -Ossenwegstraat zal het bord
C21 (3,5 ton) en onderbord type IV (uitgezonderd plaatselijke bediening)
verwijderd worden.

WELZIJN
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Afsluiten van overeenkomst met Dierenasiel Dierenvrienden vzw SintTruiden
Toelichtende nota;
Beëindiging van de samenwerking met dierenbescherming De Schakel te
Tielt-Winge.
De voorgelegde overeenkomsten met ingang van 01/07/2012, af te sluiten
met Dierenasiel Dierenvrienden te Sint-Truiden, gevestigd Bedrijvenstraat
11 te 3800 Sint-Truiden, voor de opvang van rondzwervende en
afstandsdieren én voor de uitvoering van interventies in overleg met de
lokale politiezone LAN op het grondgebied Zoutleeuw.
Voorstel van beslissing:
Het schepencollege stelt voor akkoord te gaan met de beëindiging van de
samenwerking met dierenbescherming De Schakel te Tielt-Winge en de
voorgelegde overeenkomsten met ingang van 01/07/2012 af te sluiten met
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Dierenasiel Dierenvrienden te Sint-Truiden voor de opvang van rondzwervende en
afstandsdieren én voor de uitvoering van interventies in overleg met de lokale
politiezone LAN op het grondgebied Zoutleeuw, zoals voorgesteld.

VARIA
13
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 uitvoeren 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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