STAD ZOUTLEEUW

Zoutleeuw, 15 mei 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
22 mei 2012 om 20 u.
OPENBARE VERGADERING

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

EREDIENSTEN
2
Kerkfabriek O. L. Vrouw van Vrede te Hogen: jaarrekening 2011
Toelichtende nota:
De totale exploitatie-ontvangsten 2011 bedragen 6.733,11 EUR en de totale
exploitatie-uitgaven 2011 bedragen 21.414,44 EUR.
Na inbreng van het overschot van de kerkfabriek vorig jaar ten bedrage van
7.990,26 EUR en van de gemeentelijke exploitatietoelage ten bedrage van
19.324,77 EUR sluit de rekening 2011 af met een exploitatieoverschot van
12.633,70 EUR.
Het investeringsoverschot 2011 bedraagt 169.579,73 EUR.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om een gunstig advies uit te brengen over de rekening
dienstjaar 2011.

IGS – INTERCOMMUNALES - VERENIGINGEN
3

Mededeling van de verslagen van de raden en overlegstructuren in
toepassing van artikel 200 § 3 van het gemeentedecreet
EcoWerf
: raad van bestuur
15/02/2012
: raad van bestuur
18/04/2012
Riobra
: directiecomité
12/03/2012
: raad van bestuur
26/03/2012
Jeugdraad
: vergadering
27/03/2012
IWM
: raad van bestuur
25/04/2012
RESOC Leuven
: vergadering
25/04/2012
Cultuurraad
: algemene vergadering 03/05/2012
Jaarvergadering Riobra 22/06/2012: 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 schriftelijk (ook e-mail) hun
kandidaturen indienen bij de stadssecretaris ten laatste op vrijdag 18 mei 2012
om 12.00 uur.
4

Toelichtende nota:
De jaarvergadering van Riobra zal plaats vinden op vrijdag 22/06/2012 om 18 uur
in de PBE-zaal, Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek met de volgende punten op
de agenda:
1. Notulen van de buitengewone algemene vergadering d.d. 26/01/2012
2. Jaarrekening 2011
- Bespreking van het verslag van de raad van bestuur en van de
commissaris-revisor
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-

Goedkeuring van de jaarrekening 2011 (balans, resultatenrekening en
toelichting) en bestemming van het resultaat
3. Kwijting aan bestuurders en de commissaris
4. Statutaire benoemingen
5. Diversen/rondvraag
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor een afgevaardigde aan te duiden voor de jaarvergadering met
het mandaat de punten op de dagorde goed te keuren.
A.V. Interleuven 27/06/2012: 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 schriftelijk (ook e-mail) hun
kandidaturen indienen bij de stadssecretaris ten laatste op vrijdag 18 mei 2012
om 12.00 uur.
5

Toelichtende nota:
De algemene vergadering van Interleuven zal plaats vinden op 27/06/2012 om 19
uur in de vergaderzaal van Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven met de
volgende agendapunten:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering d.d. 22/06/2011
3. Verslag over de activiteiten 2011
4. Jaarrekening per 31/12/2011 – verslag van de Commissaris-Revisor
5. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten
6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor
7. Provinciale bijdrage voor werkingskosten 2012 cfr. art. 14.1 van de
statuten
8. Diversen
Voorstel van de 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.
A.V. EcoWerf 20/06/2012: 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 schriftelijk (ook e-mail) hun
kandidaturen indienen bij de stadssecretaris ten laatste op vrijdag 18 mei 2012
om 12.00 uur.
6

Toelichtende nota:
De Algemene Vergadering van EcoWerf zal doorgaan op 20/06/2012 om 19.30 uur
in de vergaderzaal “De Vunt” in de kantoren van EcoWerf, Aarschotsesteenweg
210 te 3012 Leuven (Wilsele) met de volgende agenda:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d. 14/12/2011
3. Jaarverslag 2011:
- Verslag van de activiteiten
- Balans, resultaten, winstverdeling en waarderingsregels
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4.
5.
6.
7.
8.

Jaarrekening per 31/12/2011 – verslag van de commissarisrevisor
Verwerking van de resultaten
Decharge bestuurders
Opvraging proviciale bijdrage werkingskosten 2012 cfr. artikel 15.1
van de statuten
Diversen

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.
Jaarvergadering Intergas 08/06/2012: 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 schriftelijk (ook e-mail) hun
kandidaturen indienen bij de stadssecretaris ten laatste op vrijdag 18 mei 2012
om 12.00 uur.
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Toelichtende nota:
De Jaarvergadering van Intergas zal doorgaan op 08/06/2012 om 17.30 uur in de
maatschappelijke zetel, Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek met de volgende
punten op de agenda:
1. Notulen van de jaarvergaderingvan 10/06/2011
2. Jaarrekening 2011:
- Bespreking van het verslag van de raad van bestuur en van de
commissaris
- Goedkeuring van de jaarrekening 2011 (balans, resultatenrekening en
toelichting) en bestemming van het resultaat
3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
4. Statutaire benoemingen
5. Diversen/Rondvraag
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor een afgevaardigde aan te duiden voor de Jaarvergadering met
het mandaat de punten op de dagorde goed te keuren.
8
Jaarvergadering PBE 25/05/2012: bespreking dagorde
Toelichtende nota:
De PBE houdt haar jaarvergadering op 25/05/2012 om 18.30 uur op de
Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek met de volgende punten op de agenda:
1. Goedkeuring van de notulen van de jaarvergadering d.d. 27/05/2012
2. Jaarrekening 2011 + verslag raad van bestuur + verslagen
commissarissen
3. Kwijting aan de bestuurders en commissarissen
4. Verlenging renovatiefonds
5. Statutaire benoemingen
6. Varia & rondvraag
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de punten op de agenda goed te keuren .Willy Minschart zal
de stad vertegenwoordigen op de jaarvergadering.
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A.V. IGO 21/06/2012: 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 schriftelijk (ook e-mail) hun
kandidaturen indienen bij de stadssecretaris ten laatste op vrijdag 18 mei 2012
om 12.00 uur.
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Toelichtende nota:
De algemene vergadering zal doorgaan op 21/06/2012 om 17.30 uur in de
vergaderzaal van ontmoetingscentrum Eenheid, Aarschotsesteenweg 381 te 3111
Wezemaal met de volgende agenda:
1. Goedkeuring verslag vergadering 15/12/2011
2. Goedkeuring jaarverslag 2011
3. Goedkeuring jaarrekening 2011
4. Varia
Voorstel tot 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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Investeringstoelage aan kerkfabriek St.-Bartholomeus HalleBooienhoven voor dakwerken kerk
Toelichtende nota:
De gemeenteraad heeft in zitting van 20/12/2011 gunstig advies uitgebracht over
het budget 2012 van de kerkfabriek Sint-Bartholomeus Halle-Booienhoven waarin
een investeringstoelage van gemeentewege ten bedrage van 168.639 EUR is
ingeschreven voor het uitvoeren van dakwerken aan de kerk.
De kerkraad heeft in zitting van 12/10/2011 het architectenbureau Joris Gijsenberg
bvba uit Vissenaken aangesteld als ontwerper. In zitting van 03/05/2012 werden de
plannen, het bijzonder bestek en de raming der werken goedgekeurd.
Voor deze werken werd door de kerkraad een aanvraag tot subsidie ingediend bij
de Vlaamse Overheid, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale en
Provinciale besturen – Team Gesubsidieerde Infrastructuur.
Voorstel van beslissing:
Het schepencollege stelt voor om de investeringstoelage ten bedrage van 168.639
EUR toe te kennen aan de kerkfabriek Sint-Bartholomeus Halle-Booienhoven voor
dakwerken aan de kerk.

FINANCIËLE ZAKEN
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Begrotingsrekening dienstjaar 2011
Toelichtende nota:
De begrotingsrekening 2011 wordt afgesloten als volgt:
Ontvangsten
Uitgaven
Gewone dienst:
resultaat dienstjaar
8.116.828,53
8.545.020,82
boni vorig jaar
EUR
EUR
algemeen
2.439.296,01
/
begrotingsresultaat
EUR
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Saldo
-428.192,29
EUR
+2.439.296,01
EUR
+2.011.103,72
EUR
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Buitengewone dienst:
resultaat dienstjaar
boni vorig jaar
algemeen
begrotingsresultaat

3.754.925,62
EUR
318.002,99
EUR

3.894.145,47 -139.219,85 EUR
EUR
+318.002,99
/
EUR
+178.783,14
EUR

Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om de begrotingsrekening dienstjaar 2011 goed te keuren.
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Jaarrekening 2011 (balans & resultatenrekening)
Toelichtende nota:
De resultatenrekening geeft het totaal weer van de kosten en opbrengsten die zich
in het afgelopen jaar hebben voorgedaan. Deze rekening omvat 3 resultaten nl.
* het nadelig exploitatieresultaat voor 2011: -106.218,32 EUR is het gevolg van de
gewone werking van de gemeente, van kosten en opbrengsten die verbonden zijn
aan regelmatig terugkerende activiteiten.
* het nadelig uitzonderlijk resultaat voor 2011: -47.605,15 EUR heeft te maken met
de boeking van uitzonderlijke gebeurtenissen en verrichtingen
* het nadelig resultaat van het boekjaar voor 2011: -153.823,47 EUR is de som van
het nadelig exploitatieresultaat en het nadelig uitzonderlijk resultaat.
De balans is een synthesedocument dat op een bepaald tijdstip een overzicht geeft
van het patrimonium van de gemeente. Aan de linkerzijde staan de activa (dit zijn
de bezittingen van de gemeente) en aan de rechterzijde staan de passiva (dit zijn de
vermogensbronnen).
Het totaal van de actief- en de passiefzijde van de balans op 31/12/2011 bedraagt
32.591.921,17 EUR. Het eigen vermogen van de gemeente zit hierin verwerkt voor
16.405.551,65 EUR.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om de jaarrekening 2011 (balans en resultatenrekening) goed
te keuren.

OPENBARE WERKEN
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Goedkeuring verkoopbeloften aankoop onroerende goederen, met
betrekking tot project ZTL06RM, Hogenstraat aanleg wegzate.
Toelichtende nota:
In de Hogenstraat dient men 8 innemingen van onroerende goederen met een
“Landschappelijk waardevol agrarisch gebied” te doen, voor het aanleggen van een
wegzate met een borduur of goot van minimaal 3,5m breedte (3m brede weg met
ruimte voor goot of borduur).
De eigenaars met een woning gelegen aan de weg zijn bereid gratis afstand te doen:
innames 065-066-067-068-069.
Voor inname 063 wordt een vergoeding van 7,00 euro betaald.
Kunnen voorlopig niet worden gerealiseerd:
- inname 062: omdat uit het eigendomsattest blijkt dat naast de 12 gekende
deelgenoten (met mogelijk een onbekwaam verklaarde in een instelling) nog 6
bijkomende deelgenoten (zonder enige bijkomende gegevens) en 2 onbeheerde
nalatenschappen in de mede-eigendom betrokken zijn.
- inname 064: de eigenaars zijn absolute weigeraars
Voorstel van beslissing:
Om toch al zo veel mogelijk percelen van het tracé van de weg te verwerven, stelt
het college voor de verkoopbeloften “aankoop onroerende goederen met betrekking
tot project ZTL06RM, Hogenstraat aanleg wegzate goed” te keuren.
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MOBILITEIT
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Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het wegverkeer:
wegversmalling met voorrangsregeling Orsmaalstraat ter hoogte van de
grens met de gemeente Linter.
Toelichtende nota:
Overwegende dat er regelmatig meldingen binnenkomen van overdreven snelheid
in de Orsmaalstraat zal men na de proefopstelling een definitieve wegversmalling
met voorrangsregeling maken.
De geschrankte wegversmalling zal gemaakt worden ter hoogte van de grens met de
gemeente Linter (voorbij huisnummer 14 en 37).
De wegversmalling heeft een lengte van 3 meter, een breedte van 1 meter en een
doorgang van 3,5 meter. Deze wegversmalling zal ter kennis gebracht worden aan
de weggebruikers door het plaatsen van volgende signalisatie:
Aan beide kanten van de wegversmalling worden de borden A7a
(rijbaanversmalling midden) geplaatst op 50 meter van de wegversmalling. Het
verkeer richting Zoutleeuw dient voorrang te verlenen aan het verkeer uit
tegenovergestelde richting. De voorrangsregeling zal aan de weggebruikers kenbaar
gemaakt worden met de borden B19 (voorrang verlenen aan bestuurders uit
tegenovergestelde richting) en B21 ( voorrang ten opzichte van bestuurders uit
tegenovergestelde richting). Beide borden worden op 10 meter van de
wegversmalling aangebracht.
Op de wegversmalling zelf worden de borden D1(door de pijl aangeduide richting
te volgen) geplaatst.
Voorstel tot beslissing:
Het college stelt voor het gemeentelijke aanvullend politiereglement op het
wegverkeer: wegversmalling met voorrangsregeling Orsmaalstraat ter hoogte van
de grens met de gemeente Linter goed te keuren.

De stadssecretaris

De burgemeester-voorzitter

S. Blockx

J. Ceyssens
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