STAD ZOUTLEEUW

Zoutleeuw, 23 oktober 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 30
oktober 2012 om 20 u.
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
EcoWerf
: raad van bestuur
20/06/2012
: BAV
20/06/2012
IWM
: raad van bestuur
22/08/2012
: raad van bestuur
26/09/2012
Riobra
: directiecomité
11/06/2012
: directiecomité
02/07/2012
: directiecomité
13/08/2012
: raad van bestuur
03/09/2012
Cultuurraad
: bestuursvergadering
13/09/2012
: algemene vergadering 20/09/2012
Seniorenraad
: vergadering
14/06/2012
: vergadering
23/08/2012
A.V. EcoWerf 21/11/2012: 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)
kandidaturen indienen bij de stadssecretaris ten laatste op vrijdag 26/10/2012 om
12.00u.
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Toelichtende nota:
De Algemene Vergadering van EcoWerf zal doorgaan op woensdag 21/11/2012
om 19.30 uur in de vergaderzaal “De Vunt” in de kantoren van EcoWerf,
Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven (Wilsele) met de volgende punten op de
agenda:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d. 20/06/2012
3. Budgetten 2013
4. Werkingsbijdragen 2013
5. Diversen
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor een afgevaardigde aan te duiden voor de algemene
vergadering met het mandaat de punten op de agenda goed te keuren.
B.A.V. IGS Hofheide 11/12/2012: 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
4
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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)
kandidaturen indienen bij de stadssecretaris ten laatste op vrijdag 26/10/2012 om
12.00u.
Toelichtende nota:
De buitengewone algemene vergadering zal doorgaan in de werfkeet op de site
Hofheide, gelegen langsheen de Gewestweg N223 (Aarschot-Tienen), te 3221
Nieuwrode (Holsbeek) op dinsdag 11/12/2012 met volgende agenda:
1. Goedkeuring van het verslag van de gewone algemene vergadering
van 12/06/2012
2. Goedkeuring van het budget 2013 en de meerjarenplanning
3. Activiteiten 2013 en de te volgen strategie
4. Evolutie van de bouwwerken
5. Varia
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor een afgevaardigde aan te duiden voor de buitengewone
algemene vergadering met het mandaat de punten op de agenda goed te keuren.
B.A.V. Riobra 23/11/2012: 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)
kandidaturen indienen bij de stadssecretaris ten laatste op vrijdag 26/10/2012 om
12.00u.
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Toelichtende nota:
De buitengewone algemene vergadering zal doorgaan op vrijdag 23/11/2012 om 18
uur in de PBE-zaal, Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek met volgende punten
op de agenda:
1. Notulen van de jaarvergadering van 22/06/2012
2. Toelichting financieel overzicht kalenderjaar 2012
3. Bespreking strategie en activiteiten 2013 + Begroting boekjaar 2013
4. Diversen/Rondvraag

Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor een afgevaardigde aan te duiden voor de buitengewone
algemene vergadering met het mandaat de punten op de dagorde goed te keuren.

FINANCIËLE ZAKEN
6
Impulssubsidie 2012 aan sportverenigingen voor opleiding jeugdtrainers
Toelichtende nota:
Vanaf 2009 ontvangt de gemeente van BLOSO een impulssubsidie. Er wordt
maximum 1.500 EUR van dit subsidiebedrag voorzien. Hierop kunnen de erkende
sportverenigingen van Zoutleeuw aanspraak maken.
Enkel VK RD Zoutleeuw heeft een aanvraag ingediend. Overeenkomstig het
gemeentelijk subsidiereglement “subsidie voor opleiding van jeugdtrainers”
hebben zij recht op een impulssubsidie van 260 EUR.
Overeenkomstig art. 12 van het subsidiereglement “Subsidie voor opleidingen voor
jeugdtrainers” wordt het restbedrag van 1.240 EUR overgedragen naar het budget
van de impulssubsidie voor sportverenigingen met jeugdwerking.
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Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om akkoord te gaan om aan de VK RD Zoutleeuw een
impulssubsidie voor opleiding van jeugdtrainers van 260 EUR toe te kennen.
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Toelage 2012 aan jeugdverenigingen voor mobiliteit fysisch
gehandicapten
Toelichtende nota:
Voor 2012 voorziet de gemeente een toelage van 750 EUR voor jeugdverenigingen
voor mobiliteit fysisch gehandicapten.
Enkel Speelplein Ruimte heeft een aanvraag ingediend om een toelage te bekomen
voor de terugbetaling van de huur van een liftbus.
Volgens het subsidiereglement “mobiliteit mindervaliden” heeft Speelplein Ruimte
recht op een toelage van 925,66 EUR.
Er werd slechts een krediet van 750 EUR ingeschreven in de financiële nota van
het budget 2012 zodat de toelage dan ook beperkt zal blijven tot dit bedrag.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om een toelage voor mobiliteit fysisch gehandicapten toe te
kennen aan Speelplein Ruimte ten bedrage van 750 EUR.
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Toelage 2012 aan jeugdverenigingen voor bijzondere manifestaties
Toelichtende nota:
Voor 2012 wordt van het subsidiebedrag 11.984,24 EUR dat de gemeente
ontvangt van de Vlaamse Overheid (decreet van 14/02/2003, gewijzigd bij decreet
van 23/12/2005 en van 15/12/2006) voor jeugdwerk ondersteunen een bedrag van
2.000 EUR voorzien voor bijzondere manifestaties.
Volgende jeugdverenigingen hebben een aanvraag ingediend om een toelage te
bekomen:
Sint-Leonardusscouts:
416,66 EUR
Chiro Jeugddroom:
416,66 EUR
Chiro Jocus Budingen:
416,66 EUR
JH Paljas:
416,66 EUR
Speelplein Ruimte:
333,33 EUR
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om akkoord te gaan met de verdeling van het toelagebedrag
van 2.000 EUR voorzien voor bijzondere manifestaties voor 2012 zoals
voorgesteld.
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Toelage 2012 aan jeugdverenigingen voor kadervorming voor personen
jonger dan 25 jaar
Toelichtende nota:
Voor 2012 kunnen jeugdverenigingen voor de kadervorming van hun leden jonger
dan 25 jaar aanspraak maken op een subsidiebedrag van 599,21 EUR. Dit bedrag
stemt overeen met 5% van het subsidiebedrag (11.984,24 EUR) dat de gemeente
ontvangt van de Vlaamse Overheid (decreet van 14/02/2003, gewijzigd bij decreet
van 23/12/2005 en van 15/12/2006) voor jeugdwerk ondersteunen.
Volgende jeugdverenigingen hebben een aanvraag ingediend om een toelage te
bekomen:
Sint-Leonardusscouts van Zoutleeuw:
418,37 EUR
Speelplein Ruimte:
180,84 EUR
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om akkoord te gaan met de verdeling van het toelagebedrag
van 599,21 EUR voorzien voor 2012 voor jeugdverenigingen voor kadervorming
van hun leden jonger dan 25 jaar, zoals voorgesteld.
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Toelage 2012 aan jeugdverenigingen voor logistiek
Toelichtende nota:
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Voor 2012 voorziet de gemeente een toelage van 3.000 EUR voor
jeugdverenigingen voor logistiek (infrastructuurkosten, huurkosten en
energiekosten). Dit bedrag wordt vermeerderd met de volgende restbedragen:
- 150 EUR van de toelage voor kadervorming voor personen ouder dan 25 jaar
- 50 EUR van de toelage aan opstartende jeugdverenigingen
zodat het totaal te verdelen toelagebedrag 3.200 EUR bedraagt.
De verdeling onder de jeugdverenigingen gebeurt overeenkomstig het
subsidiereglement en geeft volgend resultaat:
Sint-Leonardusscouts:
1.025,67 EUR
Chiro Jeugddroom:
530,91 EUR
Chiro Jocus Budingen:
874,34 EUR
JH Paljas:
769,08 EUR
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om akkoord te gaan met de verdeling van het bedrag van
3.200 EUR zoals voorgesteld.
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Subsidie 2012 van de Vlaamse Overheid voor brandveiligheid in het
kader van jeugdwerkbeleid (4.006,39 EUR)
Toelichtende nota:
Voor 2012 ontvangt de gemeente een subsidiebedrag van 18.747,20 EUR van de
Vlaamse Overheid (decreet van 14/02/2003, gewijzigd bij decreet van 23/12/2005
en van 15/12/2006) voor hun jeugdwerkbeleid.
Hiervan wordt een budget ten bedrage van 4.006,39 EUR voorzien voor
brandveiligheid in het kader van prioriteit jeugdwerkbeleid voor de
jeugdverenigingen.
De jeugdraad heeft voorgesteld in zitting van 16/02/2011 en van 04/10/2011 om
het subsidiebedrag van zowel 2011 als van 2012 aan chiro Jocus Budingen toe te
kennen om aan te wenden voor de herinrichting/renovatie van hun lokalen. De
uitbetaling ervan zal gebeuren op basis van ingediende facturen van gemaakte
onkosten.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om het subsidiebedrag voor brandveiligheid in het kader van
prioriteit jeugdwerkbeleid 2012 ten bedrage van 4.006,39 EUR toe te kennen aan
chiro Jocus Budingen om aan te wenden voor de herinrichting/renovatie van hun
lokalen.
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Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Laurentius Helen-Bos
(7.091,81 EUR)
Toelichtende nota:
In het budget 2012 van de kerkfabriek Sint-Laurentius Helen-Bos werd een
investeringstoelage van gemeentewege ingeschreven ten bedrage van 8.000 EUR
voor herstellingswerken na de vochtbestrijdingswerken in de kerk van Helen in
2011.
De kerkraad heeft in zitting van 25/08/2011 de herstellingswerken aan de
binnenmuren van de kerk van Helen na de vochtbestrijdingswerken in de kerk voor
een bedrag van 7.091,81 EUR incl. 21% btw gegund aan IGO-W vzw te Leuven.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om een investeringstoelage ten bedrage van 7.091,81 EUR
toe te kennen aan de kerkfabriek Sint-Laurentius Helen-Bos voor de
herstellingswerken aan de binnenmuren van de kerk van Helen na de
vochtbestrijdingswerken in de kerk mits voorlegging van de nodige bewijsstukken
(facturen).

MILIEU - GROENDIENST - LANDBOUW
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Scholenproject MOS!: toekenning toelagen aan deelnemende scholen
voor het schooljaar 2011-2012
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Toelichtende nota;
Voorstel om de toelagen voor het scholenproject MOS! voor het schooljaar 20112012 als volgt te verdelen:
 Gesubsidieerde Gemeentelijke Kleuterschool “De Kleine
Picasso”
€ 400
 Gesubsidieerde Vrije Lagere en Kleuterschool “De Bron”
€ 400
 Gesubsidieerde Vrije Basisschool “St-Leonardus”
€ 400
 Middenschool “St-Leonardus”
€ 400
 Freinetschool “De Tinteltuin”
€ 400
Het toegekende bedrag van 400 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 toelagen
aan deelnemende scholen voor het scholenproject MOS! 2011-2012 zoals
voorgesteld.
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Verlenging samenwerkingsovereenkomst exclusieve dienstverlening
tussen Interleuven en de stad Zoutleeuw
Toelichtende nota:
Voorstel om de huidige exclusiviteitsovereenkomsten tussen Interleuven en de stad
Zoutleeuw aangaande de exclusiviteitspakketten 5.1 en 5.4, respectievelijk
basisondersteuning milieu en handhaving milieu, te verlengen tot 31/12/2013.
Voorstel van beslissing:
Het schepencollege stelt voor akkoord te gaan met de
samenwerkingsovereenkomsten exclusieve dienstverlening tussen Interleuven en
de stad Zoutleeuw, betreffende:
- Exclusiviteitspakket 5.1: Basisondersteuning milieu
- Exclusiviteitspakket 5.4: Ondersteuning inzake handhaving milieu
De overeenkomst zal, zoals voorgesteld, beëindigd worden op 31/12/2013.

MOBILITEIT
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Samenwerkingsovereenkomst in het kader van het Leaderproject ‘Anders
Mobiel op het Platteland’ tussen de stad Zoutleeuw en Leuven-Hageland Mobiel
vzw.
Toelichtende nota:
De samenwerkingsovereenkomst met Leuven-Hageland Mobiel vzw kadert in het
Leaderproject “Anders mobiel in het Hageland”. Ze is er op gericht de huidige
vervoersnoden en vervoersmogelijkheden van mensen en groepen met
mobiliteitsbeperking in de stad Zoutleeuw in kaart te brengen. Hierbij zal ook de
bestaande dienstverlening op gebied van aangepast vervoer binnen de stad
Zoutleeuw geëvalueerd worden.
Het aandeel van de stad in het project bedraagt 1.236,00 euro.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren.
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FEESTELIJKHEDEN
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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 uiterlijk 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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