STAD ZOUTLEEUW

Zoutleeuw, 21 november 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
november 2012 om 19.30u.
De gemeenteraad start om 19.30 uur voor de ontvangst van mevrouw Fanny
Godin bij aanvang van de zitting.
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.Vr. van Vrede Hogen: gewijzigd MJP 2008-2013
Toelichtende nota:
De samenvatting van het gewijzigd meerjarenplan ziet er als volgt uit:
budget 2012
budget 2013
Exploitatie toelage
22.715,38 EUR
21.370,89 EUR
Investeringstoelage
0,00 EUR
45.000,00 EUR
Deze bedragen zijn de volledig gevraagde exploitatie- en investeringstoelage.
Het deel voor de stad Zoutleeuw bedraagt 3/9 van de exploitatie- en
investeringstoelage.
Het meerjarenplan werd gewijzigd ingevolge inschrijven van een nieuwe
investering nl. renovatiewerken aan het dak en toren van de kerk. De geraamde
ontwerpkosten ten bedrage van 45.000 EUR worden gefinancierd door toelage van
de 3 gemeenten (deel stad Zoutleeuw: 15.000 EUR).
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om de gewijzigde meerjarenplanning 2008-2013 goed te
keuren.
3
Kerkfabriek O.L.Vr. van Vrede Hogen: budget 2013
Toelichtende nota:
Voor 2013 bedragen de exploitatieontvangsten 4.133 EUR en de
exploitatieuitgaven 25.398,89 EUR.
Na inbreng van het gecorrigeerde exploitatieoverschot 2011 ten bedrage van 7.636
EUR, bedraagt de gemeentelijke exploitatietoelage 13.629,89 EUR. Daarin zit
1.728,89 EUR doorgeeflening volledig ten laste van de gemeente Geetbets, zodat
het aandeel van Zoutleeuw (3 delen) 3.967 EUR bedraagt.
Voor 2013 wordt een gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven ten bedrage
van 45.000 EUR voor erelonen en ontwerpuitgaven voor dakwerken kerk, waarvan
het aandeel van Zoutleeuw (3 delen) 15.000 EUR bedraagt.
De gemeentelijke toelage in het budget 2013 past binnen de grenzen van de toelage
die werd opgenomen in het gewijzigd MJP 2008-2013.
Voorstel van beslissing:
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om akte te nemen van het
budget 2013.

IGS – INTERCOMMUNALES - VERENIGINGEN
4

Mededeling van de verslagen van de raden en overlegstructuren in
toepassing van artikel 200 § 3 van het gemeentedecreet
Interleuven
: raad van bestuur
26/09/2012
IWM
: raad van bestuur
24/10/2012
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Sportraad
Jeugdraad

: vergadering
: vergadering

12/11/2012
13/11/2012

A.V. IGO 20/12/2012: 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
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 23/11/2012 om
12.00u.
5

Toelichtende nota:
De algemene vergadering van IGO zal doorgaan op donderdag 20/12/2012 om
17.30 uur in de vergaderzaal van GC Den Egger, A. Nihoulstraat 74 te 3270
Scherpenheuvel-Zichem met de volgende punten op de agenda:
1. Goedkeuring verslag vergadering 21/06/2012
2. Goedkeuring programma 2013
3. Goedkeuring begroting 2013
4. Varia
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.
6
B.A.V. IWM 19/12/2012: 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
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 23/11/2012 om
12.00u.
Toelichtende nota:
De buitengewone algemene vergadering van IWM zal doorgaan op woensdag
19/12/2012 om 18.30 uur op de maatschappelijke zetel Willekensmolenstraat 122
te 3500 Hasselt met volgende agenda:
1. Samenstellen bureau
2. Verslag vorige vergadering
3. Algemeen beleid en strategie 2013
4. Budget 2013
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.

FINANCIËLE ZAKEN
7
Impulssubsidie 2012 aan sportverenigingen met jeugdwerking
Toelichtende nota:
Vanaf 2009 ontvangt de gemeente van BLOSO een impulssubsidie. Hierop
kunnen de erkende sportverenigingen van Zoutleeuw met jeugdwerking,
overeenkomstig het gemeentelijk subsidiereglement “Impulssubsidie kwaliteitsvolle
begeleiding van leden van de sportvereniging”, aanspraak maken.
Hiervan wordt elke jaar 4.000 EUR van dit subsidiebedrag voorzien voor
sportverenigingen met jeugdwerking. In 2012 wordt dit bedrag vermeerderd met
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1.240 EUR, zijnde het restbedrag van de impulssubsidie voor opleiding van
jeugdtrainers.
Het totaal bedrag van de te verdelen impulssubsidie voor sportverenigingen met
jeugdwerking bedraagt 5.240 EUR.
De verdeling onder de sportverenigingen met jeugdwerking gebeurt
overeenkomstig het subsidiereglement en geeft volgend resultaat:
VK Sporting Budingen:
386,36 EUR
VK Halle VV:
338.06 EUR
VK RD Zoutleeuw:
1.473,00 EUR
Volleybalclub Tarco:
1.352,26 EUR
Rijvereniging St.-Leonardus:
627,83 EUR
BAZO:
1.062,49 EUR
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om akkoord te gaan met de verdeling van de impulssubsidie
voor sportclubs met jeugdwerking, zoals voorgesteld.
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Overdracht subsidie prioriteit jeugdcultuur 2012 aan jeugdraad
(2.756,57 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 2.756,57 EUR voorzien voor prioriteit
jeugdcultuur voor de jeugdverenigingen.
De jeugdraad stelt voor in zitting van 13/11/2012 om dit subsidiebedrag aan hen
over te dragen om een tegemoetkoming in artistieke projecten te geven en voor
aankopen te doen in het kader van het fuifbeleid. De uitbetaling ervan zal gebeuren
op basis van ingediende facturen van gemaakte onkosten.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om het subsidiebedrag van 2.756,57 EUR voor prioriteit
jeugdcultuur 2012 over te dragen aan de jeugdraad om een tegemoetkoming in
artistieke projecten te geven en voor aankopen te doen in het kader van het
fuifbeleid.

MILIEU - GROENDIENST - LANDBOUW
9
Opheffen beslissing gemeenteraad d.d. 02/12/2010 betreffende het
premiereglement voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen in
bestaande wooneenheden: dakisolatie, per 01/01/2013
Toelichtende nota;
De gemeenteraad keurde d.d. 02/12/2010 het premiereglement voor het uitvoeren
van energiebesparende maatregelen in bestaande wooneenheden: dakisolatie, goed.
Dit reglement stelt dat premie-aanvragen ingediend kunnen worden in de periode
tussen 1 september en 31 oktober 2012. Het premiereglement heeft een grote
financiële impact op het gemeentelijk budget, bovendien voorzien de Federale
overheid, de Vlaamse overheid en de netbeheerder onder bepaalde voorwaarden
premies voor het plaatsen van dakisolatie. Om die redenen stelt het schepencollege
voor de beslissing van de gemeenteraad van 02/12/2010 betreffende het
premiereglement voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen in
bestaande wooneenheden: dakisolatie, op te heffen met ingang van 01/01/2013.
Voorstel van beslissing:
Het schepencollege stelt voor akkoord te gaan met het opheffen van de beslissing
van de gemeenteraad van 02/12/2010 betreffende het premiereglement voor het
uitvoeren van energiebesparende maatregelen in bestaande wooneenheden:
dakisolatie per 01/01/2013.
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Opheffen beslissing gemeenteraad d.d. 22/10/2009 betreffende de
gemeentelijke premieregeling voor hemelwaterinstallaties en
infiltratievoorzieningen in wooneenheden, per 01/01/2013
Toelichtende nota;
De gemeenteraad keurde d.d. 22/10/2009 de gemeentelijke premieregeling voor
hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen in wooneenheden goed. Gezien
de financiële impact op het gemeentelijk budget stelt het schepencollege voor om
de beslissing van de gemeenteraad van 22/10/2009 betreffende de gemeentelijke
premieregeling voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen in
wooneenheden, op te heffen met ingang van 01/01/2013.
Voorstel van beslissing:
Het schepencollege stelt voor akkoord te gaan met het opheffen van de beslissing
van de gemeenteraad van 22/10/2009 betreffende de gemeentelijke premieregeling
voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen in wooneenheden, per
01/01/2013.
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Opheffen beslissing gemeenteraad d.d. 22/02/2007 betreffende het
premiereglement voor de aanleg van groendaken, per 01/01/2013
Toelichtende nota;
De gemeenteraad keurde d.d. 22/02/2007 het premiereglement voor de aanleg van
groendaken goed. Gezien de financiële impact op het gemeentelijk budget stelt het
schepencollege voor om de beslissing van de gemeenteraad van 22/02/2007
betreffende het premiereglement voor de aanleg van groendaken, op te heffen met
ingang van 01/01/2013.
Voorstel van beslissing:
Het schepencollege stelt voor akkoord te gaan met het opheffen van de beslissing
van de gemeenteraad van 22/02/2007 betreffende het premiereglement voor de
aanleg van groendaken, per 01/01/2013.

OPENBARE WERKEN
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Eindrekening aanleg fietspaden, riolerings- en wegeniswerken
Budingenweg/Terweidenstraat fase 1
Toelichtende nota:
De eindstaat betreffende de aanleg fietspaden, riolerings- en wegeniswerken
Budingenweg/Terweidenstraat fase 1 opgemaakt door het studiebureau Technum –
Tractebel Engineering nv uit Hasselt ziet er uit als volgt:
bedrag volgens inschrijvingsbiljet:
1.890.128,66 EUR
bedrag uitgevoerde werken:
1.909.354,68 EUR
Bijkomende werken:
-805,16EUR
rafactie:
-360,36 EUR
herzieningen:
76.695,71 EUR
totaal:
1.984.884,87 EUR
btw 21%:
416.825,81 EUR
Totaal:
2.401.710,68 EUR
Boete:
-8.949,97 EUR
Algemeen totaal:
2.392.760,71 EUR
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om de eindrekening betreffende de aanleg fietspaden,
riolerings- en wegeniswerken Budingenweg/Terweidenstraat fase 1 goed te keuren
voor een totaal bedrag van 2.392.760,71 EUR inclusief btw.
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Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Zoutleeuw en Aquafin N.V.
en addendum bij de overeenkomst tussen de stad Zoutleeuw, Aquafin
N.V. en Grontmij Belgium NV. aangaande project 22.121 ‘Wilderen
opname lozingspunt’.
Toelichtende nota:
Het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Zoutleeuw en
Aquafin N.V. aangaande het project 22.121 ‘Wilderen opname lozingspunt’ dient
goedgekeurd te worden, waarbij Aquafin N.V. in gezamenlijke naam optreedt als
opdrachtgevend bestuur bij de gunning en uitvoering van het project. Het
addendum met betrekking tot het uitbreiden van de opdracht van studiebureau
Grontmij NV. dient ondertekend te worden.
Tevens dient men akkoord te gaan met de inhoud van het bestek, de raming en de
plannen, waarin het aandeel ten laste van de stad Zoutleeuw geraamd werd op
18.620,01€, inclusief BTW. Aquafin zal hierbij optreden als bouwheer en de
gunningsprocedure voeren.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Zoutleeuw en
Aquafin N.V. en het addendum bij de overeenkomst tussen de stad Zoutleeuw,
Aquafin N.V. enn Grontmij Belgium N.V. aangaande project 22.121 ‘Wilderen
opname lozingspunt” goed te keuren.

MOBILITEIT
14

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het wegverkeer: plaatsen
van het bord C25 (verboden voor vrachtwagens langer dan 10m) op de
hoek van de Groenplaats en de Vleesstraat ter hoogte van huisnummer 2,
om het zwaar vervoer uit de Vleesstraat en de Paardenbrugstraat te
weren.
Toelichtende nota:
Om te verhinderen dat zwaar vervoer zich vast rijdt in de Vleesstraat en de
Paardenbrugstraat, zal op de hoek van de Vleesstraat en de Groenplaats ter hoogte
van huisnummer 2 het bord C25 geplaatst worden (verboden voor vrachtwagens
langer dan 10m).
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor het bord C25 op de hoek van de Groenplaats en de
Vleesstraat ter hoogte van huisnummer 2 te plaatsen.

FEESTELIJKHEDEN
15
Toekennen ereburgerschap aan Fanny Godin
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 toe te kennen aan mevrouw Fanny
Godin omwille van:
- zij zich sinds kort de oudste Belg van België mag noemen;
- zij uniek is in de annalen van Zoutleeuw;
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- zij een etalage is voor onze zorgsector in Zoutleeuw.
Dit op aanvraag van het voltallige schepencollege.

De stadssecretaris

De burgemeester-voorzitter

S. Blockx

J. Ceyssens
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