STAD ZOUTLEEUW

Zoutleeuw, 22 juni 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 03
juli 2012 om 20 u.
OPENBARE VERGADERING

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

INTERNE ZAKEN
2
Beleids- en beheerscyclus: vaststellen beleidsdomeinen
Toelichtende nota:
Op 28/02/2012 werd besloten vervroegd in te stappen in het projet BBC.
Zoals uiteengezet op de infovergadering van 23/02/2012 verdwijnt het tot nu toe
gekende budget in zijn huidige vorm met de functionele codes. Deze worden
vervangen door wettelijk vastgelegde beleidsvelden.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in overleg met het
managementteam de lijst van verplichte en gestandaardiseerde beleidsvelden
doorlopen en vastgesteld welke velden voor ons stadsbestuur actief zijn en dus
aangewend zullen worden.
Vervolgens moeten deze beleidsvelden gegroepeerd worden in beleidsdomeinen.
Om deze vast te stellen hebben het managementteam en het college van
burgemeester en schepenen zich o.m. gebaseerd op het huidige organogram van de
stadsadministratie, maar wordt er ook rekening gehouden met de politieke
structuur.
In functie van rapportering moet een goed evenwicht gevonden worden tussen het
aantal beleidsdomeinen ( niet te veel, niet te weinig).
Er wordt voorgesteld de beleidsdomeinen als volgt vast te stellen:
- Algemene financiering: dit is het enige verplichte beleidsdomein
- Algemeen bestuur: o.m. de ondersteunende diensten, openbare veiligheid,
erediensten, handel en middenstand..
- Omgeving: o.m. ruimtelijke planning, mobiliteit, milieu, landbouw,
begraafplaatsen, afval, wonen…
- Welzijn: o.m. OCMW, onderwijs, kinderopvang,…
- Vrije tijd: o.m. sport, cultuur, toerisme, bibliotheek…
Voorstel van beslissing:
De indeling in beleidsdomeinen van de beleidsvelden zoals voorgesteld goed te
keuren.

EREDIENSTEN
3
Kerkfabrieken: rekening 2011 - advies
Toelichtende nota:
Het centraal kerkbestuur heeft de rekening 2011 van de 6 kerkfabrieken
binnengebracht met name:
Kerkfabriek Sint-Odulphus Booienhoven
De rekening 2011 werd vastgesteld door de kerkraad op 02/05/2012 met een
exploitatieoverschot van 37.522,56 EUR en een investeringsoverschot van 0,00
EUR.
De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt 0,00 EUR. Er werden geen
investeringen ingeschreven.
De kastoestand stemt overeen met de rekening en alle stukken zijn bijgevoegd.
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Kerkfabriek Sint-Cyriacus Budingen
De rekening 2011 werd vastgesteld door de kerkraad op 14/05/2012 met een
exploitatieoverschot van 18.188,63 EUR en een investeringoverschot van 0,00
EUR.
De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt 0,00 EUR. Er werden geen
investeringen ingeschreven.
De kastoestand stemt overeen met de rekening en alle stukken zijn bijgevoegd.
Kerkfabriek Sint-Laurentius Helen
De rekening 2011 werd vastgesteld door de kerkraad op 13/04/2012 met een
exploitatieoverschot van 19.727,84 EUR en een investeringoverschot van 275,37
EUR.
De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt 2.414 EUR. De gemeentelijke
investeringstoelage bedraagt 6.699 EUR.
De kastoestand stemt overeen met de rekening en alle stukken zijn bijgevoegd.
Kerkfabriek Sint-Leonardus Zoutleeuw
De rekening 2011 werd vastgesteld door de kerkraad op 19/03/2012 met een
exploitatieoverschot van 30.974,45 EUR en een investeringoverschot van
256.258,56 EUR.
De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt 26.827 EUR. De gemeentelijke
investeringstoelage bedraagt 0,00 EUR.
De kastoestand stemt overeen met de rekening en alle stukken zijn bijgevoegd.
Kerkfabriek Sint-Martinus Dormaal
De rekening 2011 werd vastgesteld door de kerkraad op 13/02/2012 met een
exploitatieoverschot van 9.287,18 EUR en een investeringstekort van -5.376,12
EUR.
De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt 10.005 EUR. De gemeentelijke
investeringstoelagebedraagt 8.065 EUR.
De kastoestand stemt overeen met de rekening en alle stukken zijn bijgevoegd.
Kerkfabriek Sint-Bartholomeus Halle-Booienhoven
De rekening 2011 werd vastgesteld door de kerkraad op 26/01/2012 met een
exploitatieoverschot van 15.421,52 EUR en een investeringsoverschot van
10.266,23 EUR.
Zowel de gemeentelijke exploitatietoelage als de gemeentelijke investeringstoelage
bedragen 0,00 EUR.
De kastoestand stemt overeen met de rekening en alle stukken zijn bijgevoegd.
Voorstel tot beslissing:
Het college stelt voor om een gunstig advies uit te brengen over de rekening
dienstjaar 2011 van de 6 kerkfabrieken.
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Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-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. De werken,
erelonen en veiligheidscoördinatie worden geraamd op 230.660,13, excl. BTW.
Aangezien de kerk geen beschermd monument is het BVR houdende subsidiëring
van onderhoudswerken aan beschermde gebouwen (60-20-10-10%) niet van
toepassing.
Voor deze werken werd door de kerkraad wel een aanvraag ingediend bij de
Vlaamse Overheid om de hoogst mogelijke financiële tussenkomst te bekomen.
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De toelage van de stad blijft maximaal 168.639 EUR, ongeacht de bekomen
subsidies van de andere overheden.

Voorstel van beslissing:
Het schepencollege stelt voor om een investeringstoelage ten bedrage van
maximimum 168.639 EUR toe te kennen aan de kerkfabriek Sint-Bartholomeus
Halle-Booienhoven voor dakwerken aan de kerk. De bedragen worden uitgekeerd
op basis van binnengebrachte facturen.

IGS – INTERCOMMUNALES - VERENIGINGEN
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Mededeling van de verslagen van de raden en overlegstructuren in
toepassing van artikel 200 § 3 van het gemeentedecreet
Seniorenraad
: vergadering
01/03/2012
: vergadering
12/04/2012
IWM
: algemene vergadering 23/05/2012
: raad van bestuur
23/05/2012
Cultuurraad
: vergadering
07/06/2012
Intergas
: jaarvergadering
08/06/2012

FINANCIËLE ZAKEN
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Toelage aan verenigingen voor ZIN-projecten periode juli t.e.m.
december 2012
Toelichtende nota:
De volgende projectaanvragen door verenigingen werden ingediend in het kader
van Zoutleeuw inviteert! voor de periode juli t.e.m. december 2012:
- WC Ossenwegse Sportvrienden (30+ fuif met DJ Berry, DJ Clinton en DJ Rudi
Van Bets op 14/07/2012): 176,24 EUR
- WC Ossenwegse Sportvrienden (Independence Day – optreden dansgroepen op
15/07/2012): 179,23 EUR
- KWB Zoutleeuw (“België in z’n Blootje” met cabaretier Karel Declercq op
26/10/2012): 157,57 EUR
- Toneelgroep “Ridder van de Wijer” Budingen (toneelvoorstelling op diverse
data): 155,33 EUR
- Katholieke Kring (Ierse avond met optreden van “The Snakes in Exile” op
01/12/2012): 203,13 EUR
- Pro Arte Lewa (quiz op 08/12/2012): 128,45 EUR
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de projecten goed te keuren en de toelagen toe te kennen.
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Toelage 2012 aan Sint-Sebastiaansgilden voor historisch karakter (500
EUR)
Toelichtende nota:
Het college stelt voor om de toelage 2012 aan de Sint-Sebastiaansgilden voor hun
historisch karakter ten bedrage van 500 EUR toe te kennen en als volgt te verdelen:
Sint-Sebastiaansgilde Zoutleeuw:
250 EUR
Sint-Sebastiaansgilde Halle(-Booienhoven): 250 EUR
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de toelage 2012 aan de Sint-Sebastiaansgilden goed te
keuren.
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Kennisgeving besluit van de gouverneur d.d. 01/06/2012 houdende
definitieve vaststelling jaarrekening 2010 van het OCMW
Het college brengt het besluit van de Gouverneur d.d. 01/06/2012 houdende de
vaststelling van de jaarrekening 2010 van het OCMW, samen met het verslag van
de externe auditcommissie ter kennis van de gemeenteraad.
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Budgetwijziging 2012 nrs. 1 en 2
Toelichtende nota:
1. GEWONE DIENST
1.1. De ontvangsten
De ontvangsten van het eigen dienstjaar verhogen in deze budgetwijziging met
87.434 EUR
De voornaamste verhogingen zijn terug te vinden onder de volgende
artikelnummers:
552/272-01: Dividenden van de PBE
meer ontvangst ingevolge verhoging dividend
780/272-01: Opbrengst TV-distributie
meer ontvangst ingevolge verhoging dividend kabelcommunicatie
1.2. De uitgaven
De uitgaven van het eigen dienstjaar verhogen in deze budgetwijziging met
151.744 EUR.
Voor de personeelsuitgaven zijn de voornaamste verhogingen terug te vinden onder
de functies administratie (104), openbare werken (421) en milieu (879)
Voor de werkingskosten en de overdrachten zijn de voornaamste verhogingen terug
te vinden onder de volgende artikelnummers:
040/301-01: Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone
dienst
verhoging ingevolge het oninbaarstellen van diverse belastingen van vorige
dienstjaren
104/122-02: Vergoeding voor stabiliteitsonderzoek Vredegerecht
nieuw krediet voor ingenieur om onderzoek te doen naar de oorzaak van de
verzakkingen aan het plafond in het Vredegerecht
351/435-01: Bijdrage in kosten brandweerdienst Landen-Tienen
verhoging ingevolge herraming na afhouding van voorschotten 1ste kwartaal 2012
766/124-02: Openbare parken en plantsoenen technische benodigdheden
verhoging ingevolge o.a. heraanleg plantsoen rotonde Sint-Truidensesteenweg,
aankoop bloembollen en vervangen grasmaaier en bosmaaier
79005/435-041: Werkingstoelage aan kerkfabriek Sint-Leonardus
verhoging ingevolge het niet voorzien van kosten aan het privaat patrimonium in
het budget 2012 van de kerkfabriek, waarvoor zij een budgetwijziging zullen
indienen
844/125-06: Prestaties derden voor de gebouwen
verhoging krediet ingevolge vervangen (deels) zonnewering BKO Zoutleeuw
875/124-02: Technische benodigdheden bestrijden schadelijke dieren en
planten + openbare reiniging
verhoging ingevolge aankoop rattenvergif
879/301-02: Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten van
de gewone dienst
nieuw krediet ingevolge de terugbetaling van het saldo subsidie milieu - jaar 2009
ingevolge negatieve beoordeling van het milieujaarprogramma 2010 (rapportering
2009) omwille van een afkeuring binnen de thema’s instrumentarium en afval
(bermmaaisel)
De uitgaven van het eigen dienstjaar verlagen in deze budgetwijziging met 23.767
EUR.
De voornaamste verlagingen zijn terug te vinden onder de volgende
artikelnummers:
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423/140-06: Prestaties van derden verven wegsignalisatie
verlaging ingevolge overraming krediet voor verven van de wegmarkeringen
76256/332-02: Toelage aan Vrienden van Zoutleeuw
schrapping ingevolge overheveling krediet naar de artikelnummers 562/123-06,
562/122-04 en 763/123-16
Rekening houdend met het aangepast algemeen begrotingsresultaat 2011 aan de
begrotingsrekening, de verhogingen van de ontvangsten vorige jaren ten bedrage
van 34.639 EUR en van de uitgaven vorige jaren ten bedrage van 12.172 EUR,
bekomt men een geraamd algemeen begrotingsresultaat gewone dienst 2012
van 1.113.284 EUR
2. BUITENGEWONE DIENST
2.1. De ontvangsten
De ontvangsten van het eigen dienstjaar verhogen in deze budgetwijziging met
141.439 EUR ingevolge bijkomende lening project Budingenweg-Terweidenstraat
fase I en fase II en aanpassing leasingovereenkomst voor de uitbreiding van de
sporthal.
2.2. De uitgaven
De uitgaven van het eigen dienstjaar verhogen in deze budgetwijziging met 10.000
EUR voor aankoop van verkeerssignalisatie (plaatsen poorteffecten om snelheid te
beperken).
De uitgaven vorige jaren verhogen met 125.200 EUR ingevolge meerwerken
project Budingenweg-Terweidenstraat fase I en II en aanpassing bedrag leasing
uitbreiding sporthal.
Ook rekening houdend met het aangepast algemeen begrotingsresultaat 2011 aan de
begrotingsrekening bekomt men een geraamd algemeen begrotingsresultaat
buitengewone dienst 2012 van 52.626 EUR
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om de budgetwijziging nrs. 1en 2 dienstjaar 2012 goed te
keuren.

RUIMTELIJKE ORDENING
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Definitieve aanvaarding GemRUP Voorzieningenpool deel 1: Aen den
Hoorn
Toelichtende nota:
Het ontwerp werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van
27/03/2012. Het college van burgemeester en schepenen organiseerde vervolgens
een openbaar onderzoek zoals voorzien in de VCRO (Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening) dat liep van 07/04/2012 tot en met 05/06/2012. De Gecoro behandelde
in de zitting van 07/06/2012 de opmerkingen (1 schrijven) en adviezen uitgebracht
door het departement RWO Vlaams-Brabant en de deputatie Vlaams-Brabant en
brengt een gunstig advies uit. Het college nam hiervan kennis tijdens de zitting van
21/06/2012 en besloot het ontwerp aan te passen aan de aanbevelingen van de
Gecoro. Het verslag van de Gecoro in bijlage aan het inzagedossier, inclusief de
uitgebrachte adviezen en opmerkingen.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om het ontwerp GemRUP Voorzieningenpool deel 1: Aen
den Hoorn definitief vast te stellen en het RUP ter goedkeuring voor te leggen aan
de deputatie Vlaams-Brabant.
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ONDERWIJS
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Gemeentelijke kleuterschool De Kleine Picasso: vaststellen vakanties en
vrije dagen 2012 - 2013
Toelichtende nota:
De inrichtende macht moet voor ieder schooljaar de vakanties en de facultatieve
vakantiedagen vastleggen conform de geldende regelgeving.
Op voorstel van de directie en goedgekeurd door de schoolraad en de
personeelsvergadering:
Vrije dagen van het eerste trimester
lokale verlofdag: maandag 1 oktober 2012
herfstvakantie: van maandag 29 oktober t/m zondag 4 november
2012
wapenstilstand: zondag 11 november 2012
pedagogische studiedag: 19 december 2012
Kerstvakantie
maandag 24 december 2012 t/m zondag 6 januari 2013
Vrije dagen van het tweede trimester
pedagogische studiedag: 25 januari 2013
krokusvakantie: maandag 11 februari 2013 t/m zondag 17
februari 2013
Paasvakantie
van maandag 1 april 2013 tot en met zondag 14 april 2013
Vrije dagen van het derde trimester
lokale verlofdag: maandag 11 maart 2013
woensdag 1 mei 2013 (Feest van de arbeid)
donderdag 9 mei 2013 (Hemelvaartsdag) en vrijdag 10 mei 2013
(brugdag)
maandag 20 mei 2013 (Pinkstermaandag)
vrijdag 28 juni 2013 namiddag (de school eindigt om 12u)
De zomervakantie vangt aan op maandag 1 juli 2013
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de vakanties en de facultatieve vakantiedagen goed te keuren.
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Gemeentelijke kleuterschool: aanpassing schoolreglement
(inschrijvingsperiodes) en vaststellen maximumcapaciteit
Toelichtende nota:
Ingevolge het decreet van 30/05/2012 houdende technische en praktische
aanpassingen aan het decreet van 25/11/2011 betreffende het inschrijvingsrecht zijn
de scholen verplicht om de nieuwe inschrijvingsprocedure toe te passen.
De inschrijvingsperiodes moeten elk jaar opnieuw worden vastgelegd.
Voor kinderen die pas vanaf 01/09/2013 naar school mogen komen is het volgende
van toepassing:
inschrijvingsperiode van 01/03/2013 tot en met 15/03/2013 voor broers en
zussen (of kinderen die onder hetzelfde dak wonen) van een reeds
ingeschreven kind, deze krijgen voorrang.
kinderen van personeelsleden verbonden aan de school kunnen
ingeschreven worden vanaf 18/03/2013 tot en met 22/03/2013.
vanaf 25/03/2013 kan iedereen zich laten inschrijven.
Voor de gemeentelijke kleuterschool worden dezelfde inschrijvingsperiodes
voorgesteld als de andere scholen op het grondgebied.
Verder is de opgelegde norm door het departement onderwijs voor anderstalige
nieuwkomers vastgesteld op maximum 8 kinderen. Er wordt voorgesteld deze norm
te volgen.
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Tenslotte is ieder schoolbestuur verplicht de maximum capaciteit te bepalen. Bij
het vaststellen van de maximumcapiciteit werden de volgende criteria in
overweging genomen:
- huidige beschikbare ruimten (klassen) in samenhang met de wettelijke norm van
2m²/kind
- garanderen van de huidige tewerkstelling
- het aantal leeftijdsgroepen
De schoolraad gaf gunstig advies.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor:
- de inschrijvingsperiodes goed te keuren zoals voorgesteld
- de opgelegde norm voor anderstalige nieuwkomers vast te stellen op 8 kinderen
- de maximum capaciteit voor de gemeentelijke kleuterschool vast te stellen op 90
kinderen
Het schoolreglement in die zin aan te passen.

De stadssecretaris

De burgemeester-voorzitter

S. Blockx

J. Ceyssens
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