STAD ZOUTLEEUW

Zoutleeuw, 18 september 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
25 september 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
Jaarrekening van het OCMW en bijhorend jaarverslag dienstjaar 2011
Het college stelt voor om kennis te nemen van de OCMW-jaarrekening 2011 en het
bijhorend jaarverslag, zoals vastgesteld in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
d.d. 03/07/2012.

EREDIENSTEN
3
Kerkfabriek Sint-Leonardus Zoutleeuw: budgetwijziging 2012
Toelichtende nota:
In deze budgetwijziging verhoogt de gemeentelijke exploitatietoelage met 17.604
EUR waardoor de totale gemeentelijke exploitatietoelage 24.864 EUR bedraagt.
Deze verhoging is een gevolg van het niet voorzien van de kosten aan het privaat
patrimonium bij de opmaak van het budget 2012.
De gemeentelijke investeringstoelage ten bedrage van 200.250 EUR voor de
restauratie van de gevels (fase4) wordt, zoals overeengekomen in het overleg d.d.
08/09/2011 tussen de kerkfabriek en de stad Zoutleeuw en bevestigd in het overleg
met het CKB, geschrapt via deze budgetwijziging. Deze werken zullen immers pas
aanvangen in 2015.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor akte te nemen van de budgetwijziging 2012.
4

Kerkfabriek Sint-Leonardus Zoutleeuw: gewijzigd meerjarenplan 20082013
Toelichtende nota:
De samenvatting van het gewijzigd meerjarenplan 2008-2013 ziet er als volgt uit:
budget 2012
budget 2013
Exploitatie toelage
€ 24.864
€ 29.462
Investeringstoelage
€0
€0
Deze bedragen zijn de volledig gevraagde exploitatie- en investeringstoelage.
De kerkraad voorzag in dit MJP voor 2012 een investeringstoelage voor de
restauratie van de gevels van de westtorens, de middenbeuk en de zijkapellen (4 e
fase) van de Sint-Leonarduskerk ten bedrage van 200.250 EUR. Deze
restauratiewerken zullen ten vroegste kunnen starten in 2015 waardoor ze in het
MJP 2008-2013 worden geschrapt en ingeschreven in het volgende MJP.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om het gewijzigd meerjarenplanning 2008-2013 goed te
keuren.
5
Kerkfabriek Sint-Martinus Dormaal: budgetwijziging 2012
Toelichtende nota:
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De gemeentelijke exploitatietoelage verhoogt met 865,23 EUR zodat de totale
gemeentelijke exploitatietoelage voor 2012 na budgetwijziging 12.791,25 EUR
bedraagt.
Er wordt een investeringsuitgave ingeschreven van 7.200 EUR voor de erelonen
restauratie dak van de kerk waarvoor geen gemeentelijke investeringstoelage wordt
gevraagd.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor akte te nemen van de budgetwijziging 2012.
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Kerkfabriek Sint-Martinus Dormaal: gewijzigd meerjarenplan 20082013
Toelichtende nota:
De samenvatting van het gewijzigd meerjarenplan 2008-2013 ziet er als volgt uit:
budget 2012
budget 2013
Exploitatie toelage
€ 15.676,23
€ 15.146
Investeringstoelage
€0
€0
Deze bedragen zijn de volledig gevraagde exploitatie- en investeringstoelage.
Bij nazicht blijkt dat het gecorrigeerde exploitatieoverschot vorig jaar niet werd
ingegeven in deze MJP waardoor de cijfers van de gemeentelijke exploitatietoelage
voor 2012 en 2013 onjuist zijn.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om het gewijzigd meerjarenplanning 2008-2013 goed te
keuren mits aanpassing ervan aan bovengenoemde opmerking.
7

Kerkfabriek O.L.Vr. van Vrede Hogen: budgetwijziging 2012 +
geactualiseerd MJP 2008-2013

Toelichtende nota:
Deze budgetwijziging werd ingediend om de investeringsuitgave van de werken
aan het cathecheselokaal terug in te schrijven, hetgeen echter volledig ten laste
blijft van de kerkfabriek.
De gemeentelijke exploitatietoelage ten bedrage van 5.325,76 EUR blijft
ongewijzigd en er wordt geen gemeentelijke investeringstoelage gevraagd.
De budgetwijziging 2012 past binnen de goedgekeurde MJP 2008-2013 en het
bijgevoegde geactualiseerde MJP.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor akte te nemen van de budgetwijziging 2012 en het
geactualiseerde MJP 2008-2013.
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Kerkfabriek Sint-Bartholomeus Halle-Booienhoven: budgetwijziging
2012
Toelichtende nota:
In deze budgetwijziging 2012 blijft de gemeentelijke exploitatietoelage ten bedrage
van 18.292 EUR ongewijzigd.
Er wordt een bijkomende investeringstoelage ten bedrag van 11.096,13 EUR
gevraagd voor de herstellingswerken aan het dak van de kerk waardoor de
gemeentelijke investeringstoelage 179.735,13 EUR in het budget bedraagt.
De gemeenteraad heeft in zitting van 03/07/2012 echter besloten om een
investeringstoelage van maximum 168.639 EUR toe te kennen aan de kerkfabriek
voor dakwerken aan de kerk.
Op de overlegvergadering d.d. 02/08/2012 met het CKB werd er nogmaals
benadrukt dat de gemeentelijke investeringstoelage voor voornoemde dakwerken
beperkt blijft tot maximum 168.639 EUR.
Voorstel van beslissing:
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Het college stelt voor om de budgetwijziging 2012 niet goed te keuren.
9

Kerkfabriek Budingen, Helen-bos, Zoutleeuw en Booienhoven: budget
2013 + geactualiseerd MJP 2008-2013
Het centraal kerkbestuur heeft het budget 2013 van volgende kerkfabrieken
binnengebracht met name:
Kerkfabriek Sint-Cyriacus Budingen
Voor 2013 bedragen de exploitatieontvangsten 16.525 EUR en de
exploitatieuitgaven 29.004 EUR.
Na inbreng van het gecorrigeerde exploitatieoverschot 2011 ten bedrage van
16.077,63 EUR en van de overboeking naar de investeringen ten bedrage van
3.598,63 EUR is het budget in evenwicht en bedraagt de gemeentelijke
exploitatietoelage 0,00 EUR.
In het budget 2013 wordt geen gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven.
De gemeentelijke toelage in het budget 2013 past binnen de grenzen van de toelage
die werd opgenomen in het goedgekeurde MJP 2008-2013 en het bijgevoegde
geactualiseerd MJP.
Kerkfabriek Sint-Odulphus Booienhoven
Voor 2013 bedragen de exploitatieontvangsten 2.300 EUR en de
exploitatieuitgaven 13.025 EUR.
Na inbreng van het gecorrigeerde exploitatieoverschot 2011 ten bedrage van
18.632 EUR en van de overboeking naar de investeringen ten bedrage van 7.907
EUR is het budget in evenwicht en bedraagt de gemeentelijke exploitatietoelage
0,00 EUR.
In het budget 2013 wordt geen gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven.
De gemeentelijke toelage in het budget 2013 past binnen de grenzen van de toelage
die werd opgenomen in het goedgekeurde MJP 2008-2013 en het bijgevoegde
geactualiseerd MJP.
Kerkfabriek Sint-Leonardus Zoutleeuw
Voor 2013 bedragen de exploitatieontvangsten 39.505 EUR en de
exploitatieuitgaven 80.524 EUR.
Na inbreng van het gecorrigeerde exploitatieoverschot 2011 ten bedrage van
10.698 EUR bedraagt de gemeentelijke exploitatietoelage 30.321 EUR.
In het budget 2013 wordt geen gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven.
De gemeentelijke toelage in het budget 2013 past binnen de grenzen van de toelage
die werd opgenomen in het goedgekeurde MJP 2008-2013 en het bijgevoegde
geactualiseerd MJP.
Kerkfabriek Sint-Laurentius Helen-Bos
Voor 2013 bedragen de exploitatieontvangsten 4.010 EUR en de
exploitatieuitgaven 15.000 EUR.
Na inbreng van het gecorrigeerde exploitatieoverschot 2011 ten bedrage van
10.990 EUR is het budget in evenwicht en bedraagt de gemeentelijke
exploitatietoelage 0,00 EUR.
In het budget 2013 wordt geen gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven.
De gemeentelijke toelage in het budget 2013 past binnen de grenzen van de toelage
die werd opgenomen in het goedgekeurde MJP 2008-2013.
Het geactualiseerd MJP 2008-2013 ontbreekt.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor akte te nemen van het budget 2013 en van het geactualiseerd
MJP 2008-2013 van de kerkfabrieken Sint-Cyriacus, Sint-Odulphus, SintLeonardus en van het budget 2013 van Sint-Laurentius.
10
Kerkfabriek Sint-Martinus Dormaal: budget 2013
Voor 2013 bedragen de exploitatieontvangsten 10.164 EUR en de
exploitatieuitgaven 22.435 EUR.
Na inbreng van het corrigeerde exploitatieoverschot 2011 ten bedrage van 6.402,20
EUR en de overboeking naar investeringen ten bedrage van 2.875 EUR bedraagt de
gemeentelijke exploitatietoelage 8.743,80 EUR.
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In het budget 2013 wordt een gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven ten
bedrage van 7.500 EUR voor erelonen restauratie van het orgel van de kerk.
De gemeentelijke toelage in het budget 2013 past binnen de grenzen van de toelage
die werd opgenomen in het goedgekeurde MJP 2008-2013 en de later
goedgekeurde wijzigingen van dit MJP.
Wat de investeringstoelage betreft werd op 02/08/2012 tijdens het overleg met het
CKB, de betrokken kerkfabriek en de stad Zoutleeuw overeengekomen om de
geplande investeringen van alle kerkfabrieken te spreiden. Er werd afgesproken alle
voorziene bedragen voor de “restauratie orgel kerk” in 2012 te schrappen via een
budgetwijziging.
Het geactualiseerd MJP 2008-2013 ontbreekt.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor akte te nemen van het budget 2013 en de kerkfabriek te
verzoeken een budgetwijziging 2013 in te dienen wat de gevraagde
investeringstoelage betreft.
11
Kerkfabriek Sint-Bartholomeus Halle-Booienhoven: budget 2013 +
geactualiseerd MJP 2008-2013
Voor 2013 bedragen de exploitatieontvangsten 16.150 EUR en de
exploitatieuitgaven 44.463 EUR.
Na inbreng van het corrigeerde exploitatieoverschot 2011 ten bedrage van 5.832,52
EUR bedraagt de gemeentelijke exploitatietoelage 22.480,48 EUR.
Voor 2013 wordt geen gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven.
In dit budget en het geactualiseerd MJP 2008-2013 zijn de ontvangsten en de
uitgaven voor de herstellingswerken aan het dak van de kerk aangepast o.m. de
bijkomende investeringstoelage ten bedrage van 11.096,13 EUR (totale gevraagde
gemeentelijke investeringstoelage bedraagt 179.735,13 EUR).
Aangezien de gemeenteraad in zitting van 03/07/2012 besloten heeft om de
investeringstoelage te behouden op maximum 168.639 EUR en op de
overlegvergadering van 02/08/2012 met het CKB en betrokken kerkfabriek
nogmaals benadrukt werd om de gemeente de investeringstoelage niet zou
verhogen, en de stad de verhoging via budgetwijziging 2012 in die zin niet heeft
goedgekeurd, dient de kerkfabriek hiervoor opnieuw een wijziging in te dienen.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor akte te nemen van het budget 2013 en het geactualiseerd MJP
2008-2013 en de kerkfabriek te verzoeken de verhoging van de gemeentelijke
investeringstoelage voor de dakwerken aan de kerk Halle terug te schrappen.

IGS – INTERCOMMUNALES - VERENIGINGEN
12

Mededeling van de verslagen van de raden en overlegstructuren in
toepassing van artikel 200 § 3 van het gemeentedecreet
EcoWerf
: raad van bestuur
18/04/2012
PBE
: jaarvergadering
25/05/2012
Creadiv nv
: algemene vergadering
08/06/2012
IGO
: algemene vergadering
21/06/2012
Interleuven
: algemene vergadering
27/06/2012
IWM
: raad van bestuur
27/06/2012
: raad van bestuur
25/07/2012
Riobra
: directiecomité
02/04/2012
: directiecomité
07/05/2012
: raad van bestuur
23/04/2012
: raad van bestuur
21/05/2012
: raad van bestuur
22/06/2012
: jaarvergadering
22/06/2012
Jeugdraad
: vergadering
06/09/2012
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FINANCIËLE ZAKEN
13
Budgetwijziging nrs. 3 en 4
1. GEWONE DIENST
1.1. De ontvangsten
De ontvangsten van het eigen dienstjaar verhogen in deze budgetwijziging met
25.230 EUR
De voornaamste verhogingen zijn terug te vinden onder de volgende
artikelnummers:
55201/272-01: Dividend Creadiv
meer ontvangst ingevolge verhoging dividend
764/161-04: Inkomsten gebruik sporthal
meer ontvangst ingevolge herraming opbrengst sporthal
879/465-48: Subsidies milieuconvenant
meer ontvangst ingevolge herraming subsidie na storting voorschot
De ontvangsten van het eigen dienstjaar verlagen in deze budgetwijziging met
5.793 EUR door minder ontvangst dividend Riobra (421/272-01)
1.2. De uitgaven
De uitgaven van het eigen dienstjaar verhogen in deze budgetwijziging met 35.227
EUR.
De voornaamste verhogingen zijn terug te vinden onder de volgende
artikelnummers:
334/124-48: Interventies dierenasiel
verhoging krediet ingevolge actie sterilisatie en castratie zwerfkatten
421/127-03: Aankoop olie en brandstof voor de voertuigen
verhoging ingevolge de stijging van de branstofprijzen
421/127-06: Prestaties van derden voor de voertuigen
verhoging ingevolge onvoorziene herstellingskosten machinepark en voertuigen
482/140-06: Onderhoud en ruimen van onbevaarbare waterlopen prestaties
derden
verhoging ingevolge bijkomende ruimingswerken van grachten
844/112-02: Vakantiegeld van de gesco’s
verhoging krediet ingevolge uitbetalen vakantiegeld uit dienst
vervangingspersoneel van de BKO
De uitgaven van het eigen dienstjaar verlagen in deze budgetwijziging met 19.790
EUR.
De voornaamste verlagingen zijn terug te vinden onder het volgende
artikelnummer:
104/135-01: Bijdrage in de werkingskosten gedragen door de overheden
verlaging ingevolge herraming bijdrage e-ID
767/123-13: Beheers- en werkingskosten informatica
Verlaging ingevolge overraming krediet
Rekening houdend met het algemeen begrotingsresultaat 2011, de verhogingen van
de ontvangsten vorige jaren ten bedrage van 1.912 EUR en van de uitgaven vorige
jaren ten bedrage van 3.200 EUR bekomt men een geraamd algemeen
begrotingsresultaat gewone dienst 2012 van 1.115.996 EUR
2. BUITENGEWONE DIENST
2.1. De ontvangsten
De ontvangsten van het eigen dienstjaar blijven onveranderd.
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2.2. De uitgaven
De uitgaven van het eigen dienstjaar verlagen in deze budgetwijziging met 55.000
EUR ingevolge de aanbesteding “B.O. diverse wegen (Terhagen)”.
De uitgaven van het eigen dienstjaar verhogen in deze budgetwijziging met 55.000
EUR ingevolge inschrijven erelonen nieuwbouw AC “Aen den Hoorn”
De uitgaven vorige jaren verhogen met 1.300 EUR ingevolge eindrekening
mechanische beveiliging historsch stadhuis.
Rekening houdend met het algemeen begrotingsresultaat 2011 bekomt men een
geraamd algemeen begrotingsresultaat buitengewone dienst 2012 van 51.326
EUR
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om de budgetwijziging nrs. 3en 4 dienstjaar 2012 goed te
keuren.

PATRIMONIUM
14

Goedkeuring nieuwe tarieven Monumentenwacht Vlaanderen vzw voor
inspectie historische gebouwen
Vanaf 1999 is de stad Zoutleeuw lid van de Monumentenwacht Vlaams-Brabant.
Monumentenwacht geeft advies aan de eigenaars betreffende het onderhoud en
herstel van hun waardevol erfgoed in Vlaanderen.
Het lidmaatschap kost 40 EUR per gebouw (object) incl. btw
Als lid kan je beroep doen om de reguliere en gespecialiseerde dienstverlening
waarvoor zij vanaf 2012 nieuwe tarieven hanteren.
Het college stelt voor om de nieuwe tarieven goed te keuren.

OPENBARE WERKEN
15

Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad en Infrax m.b.t. het project
riolerings- en wegeniswerken Turlutstraat, Zwartaardeweg, Rondeweg
en Muggenberg.
Toelichtende nota:
Infrax (Riobra) gaat conform haar goedgekeurde investeringsprogramma rioleringsen wegeniswerken uitvoeren in de volgende straten: Turlutstraat (incl.
wegeniswerken), Vinnestraat (incl. herstel bestaande toestand), Zwartaardeweg,
Rondeweg en Muggenberg.
De stad Zoutleeuw wenst gelijktijdig te investeren in de heraanleg/herinrichting van
de wegenis in de Vinnestraat (deels), Zwartaardeweg, Rondeweg en Muggenberg.
Hiervoor dient een samenwerkingsovereenkomst te worden afgesloten met Infrax,
waarbij in het algemeen belang de werken worden samengevoegd en waarbij zowel
Infrax als de stad Zoutleeuw, zijn aandeel van de kosten ten laste neemt.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Infrax
m.b.t. het project riolerings- en wegeniswerken Turlutstraat, Zwartaardeweg,
Rondeweg en Muggenberg goed te keuren.
16

Goedkeuring ontwerp, plannen, raming en bestek project Turlutstraat,
Zwartaardeweg, Rondeweg en Muggenberg, bepaling wijze en
voorwaarden van gunning.
Toelichtende nota:
In de Turlutstraat , Zwartaardeweg, Rondeweg en Muggenberg zullen riolerings- en
wegeniswerken uitgevoerd worden.
Het ontwerp, de plannen, de raming en het bestek dienen te worden goedgekeurd.
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De werken ten laste van de stad worden geraamd op 396.697,31 euro inclusief
BTW. In de begroting van 2012 werden de nodige kredieten voorzien ten belope
van 445.000 euro, inclusief BTW en 60.000 euro werd voorzien om terug te
betalen aan Riobra voor het theoretisch sleufherstel.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de plannen, raming en bestek project Turlutstraat,
Zwartaardeweg, Rondeweg en Muggenberg, geraamd op 396.697,31 euro inclusief
BTW goed te keuren.
17

Goedkeuring ontwerp, plannen, raming en bestek project riolerings- en
wegeniswerken Roelstraat, Leenhaagstraat en Jodenstraat.
Toelichtende nota:
Tijdens de gemeenteraad van 24/04/2008 is de princiepsbeslissing voor de
uitvoering van de wegen- en rioleringswerken project Roelstraat, Leenhaagstraat en
Jodenstraat en de samenwerkingsovereenkomst met Infrax (Riobra) voor de
gezamenlijke uitvoering goedgekeurd. Tijdens deze zitting zijn eveneens de wijze
en voorwaarden van gunnen en de lastvoorwaarden voor het aanstellen van een
gezamenlijk ontwerper goedgekeurd.
Technum NV werd als opdrachthoudend studiebureau aangesteld. Het ontwerp en
de plannen liggen voor.
De werken ten laste van de stad worden geraamd op 1.548.685,73 euro inclusief
BTW. De nodige kredieten voor fase I (deel Leenhaagstraat, deel Dennebosstraat,
Klottenbergstraat, Jodenstraat en herstellingen in de Ketelstraat) werden in het
budget 2012 voorzien, ten belope van 1.700.000,00 euro, inclusief BTW.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor het ontwerp, plannen, raming en bestek project riolerings- en
wegeniswerken Roelstraat, Leenhaagstraat en Jodenstraat goed te keuren.

MOBILITEIT
18

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het wegverkeer:
aanbrengen van zebrapaden op de Steenweg ter hoogte van de
Vestendreef en ter hoogte van huisnummer 45, in de Groenstraat ter
hoogte van de Boomgaardstraat en het creëeren van een
fietsoversteekplaats op de Sint-Truidensesteenweg tussen huisnummer 44
en 48.
Toelichtende nota:
Om de veiligheid van de zwakke weggebruiker te verbeteren worden op de
volgende plaatsen oversteekplaatsen gecreëerd :
- op de Steenweg ter hoogte van de Vestendreef en ter hoogte van huisnummer 45:
- in de Groenstraat ter hoogte van de Boomgaardstraat
- op de Sint-Truidensesteenweg tussen huisnummer 44 en 48 : een
fietsoversteekplaats, dewelke gesignaliseerd wordt door het bord F50
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de aanpassing van het gemeentelijk aanvullend
politiereglement op het wegverkeer, zoals hierboven uiteengezet, goed te keuren.
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FEESTELIJKHEDEN
19
Toekennen ereburgerschap (postuum) aan José Huypens
Toelichtende nota:
Op 22/03/2007 keurde de gemeenteraad een reglement goed waarbij het
ereburgerschap van de “Stad Zoutleeuw” kan toegekend worden onder de volgende
voorwaarden:
- De titel wordt verleend door de gemeenteraad op voordracht van het
college van burgemeester en schepenen
- De begunstigde is al dan niet een inwoner van de stad
- De titel kan postuum worden toegekend
- De begunstigde moet zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor
de stad of hebben bijgedragen tot de uitstraling van Zoutleeuw
- Als uiterlijke teken ontvangt de begunstigde een officiële oorkonde van de
stad samen met een door het college vast te stellen aandenken.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om het ereburgerschap postuum toe te kennen aan de heer
José Huypens omwille van:
- zijn medewerking als lid van de kerkfabriek Sint-Martinus
- zijn medewerking bij de ‘Vrienden van Zoutleeuw’ en de ‘Confrérie van
Sint-Leonardus’
- zijn vrijwillige ondersteuning aan diverse feestelijkheden,
tentoonstellingen en culturele manifestaties te Zoutleeuw
dit op aanvraag van de voltallige Kerkraad van Sint-Martinus te Dormaal.

De stadssecretaris

De burgemeester-voorzitter

S. Blockx

J. Ceyssens
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