STAD ZOUTLEEUW

Zoutleeuw, 30 november 2010
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
2 december 2010 om 20.00u.
OPENBARE VERGADERING

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

INTERNE ZAKEN
2
Wijziging samenstelling begrotingscommissie
Toelichtende nota:
De samenstelling van de begrotingscommissie opgericht overeenkomstig artikel 12
van het KB d.d. 02/08/1990 dient te worden aangepast, gezien de gewijzigde
samenstelling van het college van burgemeester en schepenen .
- Boudewijn Herbots, schepen van financiën
- Sandra Blockx, stadssecretaris
- Peter Vanmechelen, stadsontvanger
- Francine Lowel, lid
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de hierboven genoemde wijzigingen door te voeren.
3
Evaluatie nieuwe openingsuren
Toelichtende nota:
Tijdens de zitting van de GR d.d. 25/05/2010 werden de nieuwe openingsuren van
de diensten goedgekeurd. Er was toen ook gesteld dat er op het einde van het jaar
een evaluatie zou gebeuren. De overgang naar de nieuwe uren is vlot verlopen en er
werden weinig klachten hieromtrent ontvangen. Van uit de dienst burgerzaken komt
het verzoek om op zaterdag een extra uur open te houden i.p.v. 10.00u tot 12.00u ,
al openen vanaf 9.00u om een betere spreiding te bekomen. Door deze wijziging
kunnen ook een aantal afspraken die omtrent het werken op zaterdag worden
vastgelegd in het nieuwe arbeidsreglement vereenvoudigd worden.
Voorstel van beslissing:
Het CBS verzoekt de GR om akkoord te gaan met de aanpassing van de
openingsuren op zaterdag voor het administratief centrum als volgt: 9.00u tot
12.00u met ingang vanaf 01/01/2011.

EREDIENSTEN
4
Kerkfabriek O.-L.-Vr. Vrede Hogen: gewijzigd meerjarenplan 2008-2013
Toelichtende nota:
De samenvatting van het gewijzigd meerjarenplan ziet er als volgt uit:
budget 2010
budget 2011
budget 2012
budget 2013
Exploitatie toelage
€ 22.852,78
€ 21.612,04
€ 21.908,89
€ 21.987,68
Investeringstoelage
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Deze bedragen zijn de volledig gevraagde exploitatie- en investeringstoelage.
Het deel voor de stad Zoutleeuw bedraagt 3/9 van de exploitatie- en
investeringstoelage en bovendien is er voor de exploitatietoelage geen probleem.
De kerkraad besliste om aan het “cathecheselokaal”, dienstdoende als parochiezaal,
onderhoudswerken uit te voeren in 2011 voor een bedrag van 150.000 euro

1

STAD ZOUTLEEUW

(investeringsuitgave). Deze geplande investering wordt gefinancierd door eigen
middelen m.n. de verkoop van privaat patrimonium (2 bouwloten).
Deze investering is ingeschreven onder “andere gebouwen van de eredienst”.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om de gewijzigde meerjarenplanning 2008-2013 goed te
keuren.
5
Kerkfabriek O.-L.-Vr. Vrede Hogen: budget 2011
Toelichtende nota:
Voor 2011 bedragen de exploitatieontvangsten 2.514 EUR en de
exploitatieuitgaven 24.134,04 EUR.
Na inbreng van het exploitatieoverschot van de jaarrekening 2009 bedraagt in 2011
de gemeentelijke exploitatietoelage 18.627,48 EUR. Daarin zit 1.034,04 EUR
doorgeeflening volledig ten laste van de gemeente Geetbets, zodat het aandeel van
Zoutleeuw (3 delen) 5.864,47 EUR bedraagt.
Voor 2011 wordt geen gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven in het
budget.
Het budget past binnen het goedgekeurde gewijzigde MJP 2008-2013.
Voorstel van beslissing:
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om akte te nemen van het
budget 2011.
6
Kerkfabriek Sint-Leonardus Zoutleeuw: budgetwijziging 2010
Toelichtende nota:
De exploitatieontvangsten verhogen met 9.005 EUR waarin het saldo van de
gemeentelijke exploitatietoelage van 2009 ten bedrage van 1.805 EUR vervat zit.
De exploitatieuitgaven verhogen met 5.080 EUR.
Voor 2010 bedraagt de gemeentelijke exploitatietoelage 41.762 EUR.
De investeringsontvangsten verhogen met 152.705 EUR waarin het saldo van de
gemeentelijke investeringstoelage ten bedrage van 46.085 EUR voor restauratie
sacramentstoren vervat zit.
De investeringsuitgaven verhogen met 164.857 EUR.
De budgetwijziging 2010 past binnen het goedgekeurde MJP 2008-2013.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor akte te nemen van de budgetwijziging 2010.
7
Kerkfabriek Sint-Leonardus Zoutleeuw: gewijzigd meerjarenplan 2008-2013
Toelichtende nota:
De samenvatting van het gewijzigd meerjarenplan ziet er als volgt uit:
budget 2011
budget 2012
budget 2013
Exploitatie toelage
€ 26.072
€ 27.767
€ 29.462
Investeringstoelage
€ 50.000
€0
€0
Deze bedragen zijn de volledig gevraagde exploitatie- en investeringstoelage.
De kerkraad voorzag in dit MJP voor 2011 10.000 EUR voor 1 ste fase verlichting
kerk en 10.000 EUR voor restauratie kunstwerk Ossenweg. Deze kredieten zullen
besteed worden aan de muurschildering in de Sint-Leonarduskerk. De kredieten
werden in die zin aangepast in dit MJP.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om de gewijzigde meerjarenplanning 2008-2013 goed te
keuren.
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8
Kerkfabriek Sint-Leonardus: budget 2011
Toelichtende nota:
Voor 2011 bedragen de exploitatieontvangsten 34.006 EUR en de
exploitatieuitgaven 75.990 EUR.
Na inbreng van het exploitatieoverschot van de jaarrekening 2009 ten bedrage van
15.157 EUR, bedraagt de gemeentelijke exploitatietoelage voor 2011: 26.827
EUR.
In het budget 2011 wordt een gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven van
50.000 EUR voor stabiliteitswerken aan de schuur van de Ossenweg.
Het budget past binnen de goedgekeurde MJP.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor akte te nemen van het budget 2011.
9
Kerkfabriek Sint-Bartholomeus Halle-Booienhoven: budgetwijziging 2010
Toelichtende nota:
De exploitatieontvangsten verhogen met 2.180 EUR en de exploitatieuitgaven
verlagen met 2.180 EUR zodat de gemeentelijke exploitatietoelage onveranderd
blijft m.n. 18.417 EUR.
De investeringsontvangsten verlagen met 60.000 EUR (= gemeentelijke
investeringstoelage) en de investeringsuitgaven verlagen met 60.000 EUR
ingevolge niet uitvoeren van herstelling dak kerk in 2010.
De budgetwijziging 2010 past binnen het goedgekeurde MJP 2008-2013.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor akte te nemen van de budgetwijziging 2010.
10

Kerkfabriek Sint-Bartholomeus Halle-Booienhoven: gewijzigd
meerjarenplan 2008-2013
Toelichtende nota:
De samenvatting van het gewijzigd meerjarenplan ziet er als volgt uit:
budget 2011
budget 2012
budget 2013
Exploitatie toelage
€ 23.979
€ 27.881
€ 28.513
Investeringstoelage
€ 60.000
€0
€0
Deze bedragen zijn de volledig gevraagde exploitatie- en investeringstoelage.
De kerkraad heeft de geplande herstellingswerken aan het dak van de kerk ten
bedrage van 60.000 EUR verschoven naar 2011 ten gevolge van een onderzoek en
het verslag van Monumentenwacht Vlaams-Brabant.
De kredieten werden in die zin aangepast in dit MJP.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om de gewijzigde meerjarenplanning 2008-2013 goed te
keuren.
11
Kerkfabriek Sint-Bartholomeus Halle-Booienhoven: budget 2011
Toelichtende nota:
Voor 2011 bedragen de exploitatieontvangsten 14.950 EUR en de
exploitatieuitgaven 42.899 EUR.
Na inbreng van het exploitatieoverschot van de jaarrekening 2009 ten bedrage van
37.923 EUR en van de overboeking naar de investeringen ten bedrage van 9.974
EUR is het budget in evenwicht en bedraagt de gemeentelijke exploitatietoelage
0,00 EUR.
In het budget 2011 wordt een gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven ten
bedrage van 60.000 EUR voor uitvoeren van dakwerken aan de kerk.
Het budget 2011 past binnen het goedgekeurde MJP 2008-2013.
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Voorstel van beslissing:
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor akte te nemen van het budget
2011.
12
Kerkfabriek Sint-Laurentius Helen-Bos: budget 2011
Toelichtende nota:
Voor 2011 bedragen de exploitatieontvangsten 4.359 EUR en de
exploitatieuitgaven 12.715 EUR.
In het budget 2011 werd een verkeerdelijk exploitatieoverschot van de jaarrekening
2009 ingebracht.
Na inbreng van het correcte exploitatieoverschot van de jaarrekening 2009 ten
bedrage van 10.770 EUR i.p.v. 8.356 EUR, bedraagt de gemeentelijke
exploitatietoelage voor 2011: 2.414 EUR.
In het budget 2011 wordt een gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven ten
bedrage van 6.699 EUR voor dringende vochtbestrijdingswerken in de kerk van
Helen.
Het budget past binnen het goedgekeurde MJP 2008-2013.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om het budget 2011 aan te passen zoals hogervermeld.
13
Kerkfabriek Sint-Martinus Dormaal: budget 2011
Toelichtende nota:
Voor 2011 bedragen de exploitatieontvangsten 10.815 EUR en de
exploitatieuitgaven 21.490 EUR.
Na inbreng van het exploitatieoverschot van de jaarrekening 2009 ten bedrage van
5.195 EUR en van de overboeking naar de investeringen ten bedrage van 2.875
EUR, bedraagt de gemeentelijke exploitatietoelage 8.355 EUR.
In het budget 2011 wordt een gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven ten
bedrage van 17.197 EUR.
Het budget 2011 past binnen het goedgekeurde MJP 2008-2013.
Voorstel van beslissing:
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor akte te nemen van het budget
2011.
14

Kerkfabriek Sint-Cyriacus Budingen: budget 2011 + geactualiseerd MJP
2008-2013
Toelichtende nota:
Voor 2011 bedragen de exploitatieontvangsten 12.125 EUR en de
exploitatieuitgaven 26.854 EUR.
Na inbreng van het exploitatieoverschot van de jaarrekening 2009 ten bedrage van
18.316 EUR en van de overboeking naar de investeringen ten bedrage van 3.587
EUR is het budget in evenwicht en bedraagt de gemeentelijke exploitatietoelage
0,00 EUR.
In het budget 2011 wordt geen gemeentelijke investeringstoelage ingeschreven.
Het budget 2011 past binnen het goedgekeurde MJP 2008-2013 en het bijgevoegde
geactualiseerd MJP.
Voorstel van beslissing:
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor akte te nemen van het budget
2011 en het geactualiseerd MJP 2008-2013.

4

STAD ZOUTLEEUW

IGS – INTERCOMMUNALES - VERENIGINGEN
A.V. IGO 16/12/2010: 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 kunnen schriftelijk (ook e-mail) kandidaturen indienen bij de
waarnemende stadssecretaris ten laatste op vrijdag 26/11/2010 om 12.00 uur.
15

Toelichtende nota:
De algemene vergadering zal doorgaan op donderdag 16/12/2010 om 18 uur in de
gemeentelijke feestzaal van Boutersem, Kerkomsesteenweg 45 te 3370 Boutersem
met de volgende agenda:
1. Goedkeuring verslag vergadering 17/06/2010
2. Goedkeuring programma 2011
3. Goedkeuring begroting 2011: geraamde winst 389,80 euro
4. Goedkeuring forfaitaire onkostenvergoeding leden directiecomité
5. Aanvaarding nieuwe bestuursleden
6. Varia
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.
B.A.V. I.W.M. 22/12/2010: bespreking van de 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 kunnen schriftelijk (ook e-mail) kandidaturen indienen bij de
waarnemende stadssecretaris ten laatste op vrijdag 26/11/2010 om 12.00 uur.
16

Toelichtende nota:
De buitengewone algemene vergadering zal doorgaan op woensdag 22/12/2010 om
18.30 uur op de maatschappelijke zetel Willekensmolenstraat 122 te 3500 Hasselt
met de volgende agenda:
1. Samenstellen bureau
2. Verslag vorige vergadering
3. Bespreking algemeen beleid en strategie voor het boekjaar 2011
4. Budget 2011: geraamd tekort van 90.016,96 euro
5. Benoeming van de heer Albert Claes tot bestuurder op voordracht van
de stad Zoutleeuw
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. IGS Hofheide 14/12/2010: 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 kunnen schriftelijk (ook e-mail) kandidaturen indienen bij de
waarnemende stadssecretaris ten laatste op vrijdag 26/11/2010 om 12.00 uur.
17
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Toelichtende nota:
De buitengewone algemene vergadering zal doorgaan op dinsdag 14/12/2010 om
20 uur in het gemeentehuis van Holsbeek, Dutselstraat 15 te 3220 Holsbeek met
de volgende agenda:
1. Goedkeuring van het verslag van de gewone algemene vergadering van
04/06/2010
2. Budget 2011
• Exploitatieresultaat : -205.888,60 €
• Verlies boekjaar 2011: -219.415,38 €
Hofheide heeft enorm verlies op dit ogenblik omdat die alleen nog
maar kosten gemaakt hebben. Zij zijn nu pas begonnen met de bouw
en zullen pas na voltooiing inkomsten genereren uit de exploitatie.
Dat is de reden dat zij verlies lijden.
3. Meerjarenplanning
4. Activiteiten 2011 en te volgen strategie
5. Bouwprogramma
6. 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 dagorde goed te keuren.

FINANCIËLE ZAKEN
18
Impulssubsidie 2010 aan sportverenigingen voor opleiding jeugdtrainers
Toelichtende nota:
Vanaf 2009 ontvangt de gemeente van BLOSO een impulssubsdie. Hierop kunnen
de erkende sportverenigingen van Zoutleeuw, overeenkomstig het gemeentelijk
subsidiereglement “subsidie voor opleiding van jeugdtrainers”, aanspraak maken.
Voor 2010 werd er 1.500 EUR van dit subsidiebedrag voorzien.
Aan de sportverenigingen, die een aanvraag hebben ingediend, wordt om volgende
impulssubsidie voor opleiding van jeugdtrainers toegekend:
VK Sporting Budingen:
200 EUR
VK RD Zoutleeuw:
300 EUR
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om akkoord te gaan met de verdeling van de impulssubsidie
voor opleiding van jeugdtrainers zoals voorgesteld.
19

Aanpassing belasting op de aanvragen om stedenbouwkundige en
verkavelingsvergunningen, aktename met melding
Toelichtende nota:
Volgens de bepalingen van het decreet d.d. 16/07/2010, houdende aanpassing van
de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening d.d. 15/05/2009 en wijzigingen, gaat
vanaf 01/12/2010 de melding in voege. De aktename hiervan dient opgenomen te
worden in het belastingsreglement. Er wordt geopteerd voor een uniform tarief. Het
gangbare tarief wordt niet verhoogd.
De gemeenteraadsbeslissing d.d. 20/12/2007 wordt opgeheven en aangepast als
volgt:
1. aanvraag om stedenbouwkundige vergunning:
- bouw van één woning of andere: 25 euro per dossier
- bouw van meerdere woningen of appartementen: 25 euro per
wooneenheid
2. aanvraag om verkavelingsvergunning
- 25 euro per kavel
3. aanvraag om een vergunning voor een verkavelingswijziging:
- 25 euro per wijzigingsdossier
4. aktename van een melding:
- 25 euro per aktename
6
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Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor deze toevoeging aan het belastingsreglement op de aanvragen
om stedenbouwkundige, verkavelingsvergunningen en aktename melding goed te
keuren en in voege te laten treden vanaf 01/12/2010.
20

Goedkeuring bestek wijze en voorwaarden van gunnen gasleverancier voor
levering gas aan gemeentelijke gebouwen
Toelichtende nota:
Naar aanleiding van de volledige openstelling van de elektriciteits- en gasmarkten
in het Vlaams Gewest d.d. 01/07/2003, gebeurde door de gemeenten uit onze regio
een gezamelijke aanbesteding voor de levering van gas aan de gemeentelijke
gebouwen en installaties. Op 09/12/2004 keurde het CBS de toewijzing aan
Luminus goed. Het afgesloten contract voor levering van aardgas (aan Luminus)
eindigt op 31/03/2011. Er moet dus een nieuwe gunningsprocedure opgestart
worden. Net zoals in 2004 zal de gezamelijke procedure gevoerd worden door de
gemeente Lubbeek.
Het bestek bevattende de reglementaire en verordenende bepalingen, de
administratieve en technische contractuele bepalingen
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor het bestek goed te keuren – wijze en voorwaarden van
gunnen gasleverancier voor levering gas gemeentelijke gebouwen, waarbij wij de
gemeente Lubbeek laten optreden als aanbestedende overheid in het kader van een
samengevoegde opdracht voor de levering van aardgas vanaf 01/04/2011.

RUIMTELIJKE ORDENING
21
Definitieve beslissing nieuwe straatnaam
Toelichtende nota:
Op de gemeenteraad d.d. 28/09/2010 werden volgende nieuwe straatnamen
principieel toegewezen:
- De nieuwe weg tussen de Stationsstraat en de Nieuwstraat in de
verkaveling Claes werd de straatnaam “Walgang” gekozen.
- Aan het gedeelte van de vestenwandeling eveneens tussen de Stationsstraat
en de Nieuwstraat werd de naam “Citadelpad” toegekend.
Ondertussen werd hiervoor, zoals bepaald in het decreet ter bescherming van de
namen van openbare wegen en pleinen d.d. 28/01/1977, eveneens een gunstig
advies bekomen van de cultuurraad. Ook het openbaar onderzoek dat liep van
09/10/2010 tot 09/11/2010 leverde geen bezwaren op. Derhalve kan overgegaan
worden tot de definitieve toekenning.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de straatnaam “Walgang” en “Citadelpad “ definitief toe te
kennen.
22
Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening
Toelichtende nota:
Gelet op art. 4.4.1§3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening waarbij gesteld
wordt:
“De gemeenteraad kan in een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening de
lijst vaststellen van de bijzondere plannen van aanleg, gemeentelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen en verkavelingsvergunningen of delen ervan, waarbinnen de
volgende zaken niet worden beschouwd als strijdig met de voorschriften:
1° onderhoudswerken aan een hoofdzakelijk vergunde constructie;
2° handelingen die vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht, op
voorwaarde dat de op het perceel aanwezige gebouwen of constructies
hoofdzakelijk vergund zijn.”
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Gelet op het recente besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van handelingen
waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is;
Gelet op het feit dat er van deze vrijstellingen van stedenbouwkundige
vergunningen geen gebruik kan gemaakt worden indien de voorschriften van
bijzondere plannen van aanleg, gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en
verkavelingsvergunningen van toepassing zijn;
Gezien er voor heel wat van deze vergunningen vrijgestelde handelingen binnen
een goedgekeurde verkaveling, een bijzonder plan van aanleg of een gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan dikwijls een wijziging van de voorschriften noodzakelijk
is, hetgeen een vrij uitgebreide administratieve procedure betreft;
Overwegende de inhoud van het ontwerp stedenbouwkundige verordening 2010.1
„vrijstellingen‟:
‘Van het besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van handelingen
waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, kan binnen de
gemeente Zoutleeuw ook gebruik gemaakt worden:
binnen alle huidige goedgekeurde bijzondere plannen van aanleg;
binnen alle huidige en toekomstig goedgekeurde gemeentelijke
ruimtelijke uitvoeringsplannen;
binnen alle huidige en toekomstige niet-vervallen
verkavelingsvergunningen.’
Overwegende dat voor het ontwerp van stedenbouwkundige verordening een
gunstig advies werd bekomen vanwege de GECORO (zitting d.d. 06/11/2010) en
een gunstig advies van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar;
Overwegende dat het ontwerp na definitieve aanneming door de gemeenteraad ook
nog moet voorgelegd worden aan de provincie en het pas in voege kan treden na
publicatie in het staatsblad;
Voorstel van beslissing:
Het CBS verzoekt de GR om het ontwerp van stedenbouwkundige verordening:
2010.1 „vrijstellingen‟ definitief goed te keuren:
23
Afschaffing gemeentelijke bouwpremie
Toelichtende nota:
Met ingang van 01/01/1995 werd de gemeentelijke bouwpremie ingevoerd en
aangepast bij invoering van de euro vanaf 01/01/2002. Het CBS stelt voor om geen
bouwpremie meer toe te kennen „aan stedenbouwkundige aanvragen’ die na
01/01/2011 ingediend worden bij het stadsbestuur. Er wordt in 2011 - 2012 nog
wel premies toegekend aan premieaanvragen voor woningen die gebouwd of
verbouwd worden met een vergunning die afgeleverd is voor deze datum (of
waarvoor de stedenbouwkundige aanvraag nog lopende is). De premie bedroeg 248
euro.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de gemeentelijke bouwpremie bij de stedenbouwkundige
aanvragen af te schaffen.

MILIEU - GROENDIENST - LANDBOUW
24

Goedkeuring addendum milieuhandhaving bij de
Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten 2008-2013
Toelichtende nota:
Het addendum inzake milieuhandhaving werd opgenomen als optioneel onderdeel
van de Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten 2008-2013 en goedgekeurd door
de Vlaamse regering d.d. 23/07/2010. In dit addendum wordt de ondersteuning
voor (inter)gemeentelijke milieuhandhaving op diverse vlakken, waaronder
financiële ondersteuning per inspectie, geregeld. Het addendum milieuhandhaving
wordt van toepassing op 01/01/2011. De gemeente maakt gebruik van de
intergemeentelijke toezichthouder, zoals voorzien in de exclusieve dienstverlening
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5.4. handhaving milieu van Interleuven, goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing
d.d. 26/10/2010.
Voorstel van beslissing:
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het addendum inzake
milieuhandhaving, welke aansluit bij de samenwerkingsovereenkomst 2008 – 2013
en in bijlage gevoegd, goed te keuren.
25

Premiereglement voor de aanschaf van energiezuinige huishoudelijke
apparaten
Toelichtende nota:
Omdat er steeds couranter energiezuinige huishoudtoestellen op de markt komen en
iets minder duur worden in aankoop is het opportuun om ook de premie die
hiertegenover staat aan te passen, zoals in onderstaande kolom vermeld wordt:

- wasmachine A+AA
- vaatwasmachine
AAA
- koelkast A+
- koelkast A++
- diepvriezer A++
- droogkast A

Reglement 26/02/2009
100 €
100 €
50 €
100 €
100 €
150 €

Reglement 30/11/2010
Max. 75 €
Max. 75 €
0€
Max. 75 €
Max. 75 €
Max. 75 €

De overgangsperiode voor de oude premieregeling loopt tot en met 31/12/2010.
Voor aanvragen die per post worden verstuurd, geldt de poststempel als bewijs;
voor aanvragen die persoonlijk worden ingediend, geldt de datum van het
ontvangstbewijs. Alle aanvragen die onze diensten bereiken na 31/12/2010 worden
behandeld conform dit premiereglement d.d. 30/11/2010. Dit wordt bekend
gemaakt aan onze inwoners via de gemeentelijke website en de eerstvolgende editie
van de Zoutpot.
De aanvraag dient ingediend te worden in de periode tussen 1 september en 31
oktober. De premie wordt jaarlijks uitbetaald na beslissing van het College van
Burgemeester en Schepenen. Het College van Burgemeester en Schepenen behoudt
zich het recht om uitbetaling van de premie te weigeren of uit te stellen indien de
aanvraag niet beantwoordt aan de gestelde eisen. Indien na afhandeling van alle
aanvragen blijkt dat het in het budget voorziene krediet onvoldoende is om de
aanvragen uit te betalen, gebeurt de verdeling van de premiebedragen evenredig in
functie van het aantal toestellen waarvoor een premie werd aangevraagd.
Voorstel van beslissing:
Het CBS stelt voor om het premiereglement voor de aanschaf van energiezuinige
huishoudelijke apparaten aan te passen zoals hoger vermeld met ingang vanaf
01/01/2011 en een overgangsperiode te voorzien tot en met 31/12/2010.
26

Premiereglement voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen in
bestaande wooneenheden: dakisolatie
Toelichtende nota:
Hier is het de bedoeling om deze ondersteunende maatregelen op vlak van
energiezuinige woningen af te bouwen. Enkel voor de meest effectieve en primaire
ingreep, zijnde dakisolatie wordt de premie behouden.
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- superisolerende beglazing
- condensatieketel op aardgas
- condenserende stookolieketel
- thermostaatkranen
- dakisolatie

Reglement 17/12/2009
5 € /m²
100 €
100 €
5 € / stuk
2 € / m²

Reglement 30/11/2010
0€
0€
0€
0€
Max. 2 € / m²

Er wordt tevens voorzien voor een overgangsregeling. Voor aanvragen die per post
worden verstuurd, geldt de poststempel als bewijs; voor aanvragen die persoonlijk
worden ingediend, geldt de datum van het ontvangstbewijs. Aanvragen na
31/12/2010 worden behandeld volgens het premiereglement d.d. 30/11/2010.
Inwoners worden op de hoogte gebracht via de gemeentelijke website en de
eerstvolgende editie van de Zoutpot.
De aanvraag dient ingediend te worden in de periode tussen 1 september en 31
oktober. De premie wordt jaarlijks uitbetaald na beslissing van het College van
Burgemeester en Schepenen. Het College van Burgemeester en Schepenen behoudt
zich het recht om uitbetaling van de premie te weigeren of uit te stellen indien de
aanvraag niet beantwoordt aan de gestelde eisen. Indien na afhandeling van alle
aanvragen blijkt dat het in het budget voorziene krediet onvoldoende is om de
aanvragen uit te betalen, gebeurt de verdeling van de premiebedragen evenredig in
functie van het aantal m² dakisolatie waarvoor een aanvraag werd ingediend.
Voorstel van beslissing:
Het CBS stelt voor om het premiereglement voor het uitvoeren van
energiebesparende maatregelen aan te passen zoals hoger vermeld met ingang
vanaf 01/01/2011 en een overgangsperiode te voorzien tot en met 31/12/2010.
27

Project Kleine Landschapselementen: goedkeuring van het project en
machtiging college van burgemeester en schepenen afsluiten overeenkomst
met IGO Leuven
Toelichtende nota:
De stad wil het behoud van kleine landschapselementen als natuurlijke
eigendomsgrenzen waarborgen en wenst daarom het initiatief betreffende het
onderhoud van de kleine landschapselementen via een opleidingsproject voor
laaggeschoolden en/of langdurig werklozen verder te zetten zoals in het verleden.
Eigenaars van KLE hebben nog steeds de keuze hun hagen, e.d. ofwel te laten
onderhouden door IGO Leuven, ofwel in eigen beheer te verzorgen, waarvoor zij
dan een subsidie ontvangen. VZW IGO Leuven heeft betreffende het onderhoud
van de KLE voor het voorjaar 2011 een overeenkomst voorgesteld met 3050
werkuren ten bedrage van 49.821,75 EUR. Hiermee wordt circa 19 km haag in
stand gehouden, wat een aanzienlijke bijdrage levert aan de biodiversiteit en
behoud van het specifiek landschap van het Hageland.
Voorstel van beslissing:
Het CBS stelt voor om de overeenkomst zoals voorgesteld door IGO Leuven goed
te keuren en te laten ondertekenen.

VRIJETIJDSBESTEDING
28
Aanpassen huishoudelijk reglement van de sporthal
Toelichtende nota:
Gelet op het feit dat het huishoudelijk reglement reeds gewijzigd werd op de
gemeenteraad d.d. 20/04/2006 en het naar aanleiding van de uitbreidingswerken
aan G.C. De Passant wenselijk is om volgende aanpassingen door te voeren:
- Artikel 4: voor andere dan sportactiviteiten wordt bij het gebruik van de
sporthal een waarborg en een forfaitair bedrag voor het poetsen
aangerekend
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-

Artikel 7: boetes bij beschadigingen of inbreuken inzake orde en netheid
worden afgehouden van de waarborg
- Artikel 13: dranken in de sporthal – enkel voor deelnemers aan
wedstrijden op voorwaarde dat gebruik gemaakt wordt van „plastieken
flessen (water of sportdrank)‟ - i.p.v. onbreekbare materialen - om blikjes
uit te sluiten
- Artikel 18: toeschouwers mogen zich niet in de kleedkamers begeven (in
sanitaire ruimtes wordt geschrapt)
- Artikel 27: schoeisel dat geen strepen maakt („zwarte zolen verboden‟
wordt geschrapt omdat modern schoeisel „no marking „ is)
De aanpassingen aan het bijhorende retributiereglement werden reeds door de GR
goedgekeurd tijdens de zitting van oktober.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de aanpassingen aan het huishoudelijk reglement van de
sporthal goed te keuren.
29
Aanpassen huishoudelijk reglement cultuurzaal
Toelichtende nota:
Gelet op het feit dat het huishoudelijk reglement van de cultuurzaal reeds gewijzigd
werd op de gemeenteraad d.d. 20/04/2006 en er naar aanleiding van de
uitbreidingswerken aan G.C. De Passant het wenselijk is om volgende aanpassingen
door te voeren:
- Artikel 3: vergaderzaal 35 m² wordt geschrapt – is vergaderzaal van
cafetaria – valt onder uitbatingsovereenkomst van cafetaria
- Artikel 3.7: forfaitair bedrag voor poets en waarborg volgens
retributiereglement
- Artikel 4: publiciteitsmateriaal te bezorgen aan secretariaat („voor
publicatie‟ wordt geschrapt)
- Artikel 6: rookverbod geldt in heel het gebouw, ook in het cafetaria
- Artikel 7: klaarzetten ruimte gebeurt in samenspraak met de
verantwoordelijke van de Passant maar niet noodzakelijk in diens
aanwezigheid
- Artikel 9: ruimte telkens zuiver achter laten, gebruikte materiaal proper
(afgeveegd en afgedroogd) op de daarvoor voorziene plaatsen (zoals
aangeboden), matten opruimen in samenspraak en samenwerking met de
verantwoordelijke zaalwachter - indien niet voldaan is aan voorgaande zal
het bedrag afgehouden worden van de waarborg
- Artikel 16: afsluiten gebeurt door de verantwoordelijke van de Passant of
de verantwoordelijke zaalwachter
- Artikel 17: de verantwoordelijke van de Passant of de verantwoordelijke
zaalwachter kan de personen die de openbare orde of goede zeden
verstoren de toegang weigeren of laten verwijderen
- Artikel 18: technische apparatuur dient achter gelaten te worden in
standaardopstelling (zoals aangegeven op de technische fiche) – zoniet
wordt het bedrag afgehouden van de waarborg
- Artikel 21: indien men de vergaderzaal van het cafetaria wenst te
gebruiken als vestiaire dan dient men dit aan te vragen bij de uitbater van
het cafetaria
- Artikel 22: het gebruik van de buffetruimte is enkel mogelijk bij 3
opstellingen: tafels en stoelen, tribune vlak bij het podium, rechtstaand
publiek – buffetruimte wordt klaar gezet door de uitbater van het cafetaria
– factuur voor verbruikte dranken: binnen de 14 dagen
- Artikel 25: afval te deponeren in huisvuilzakken – eventueel tegen betaling
te verkrijgen in De Passant
- Artikel 28: bals en fuiven enkel voor Zoutleeuwse verenigingen of
inwoners en mits voorafgaande toelating door het schepencollege
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De aanpassingen aan het bijhorende retributiereglement werden reeds door de GR
goedgekeurd tijdens de zitting van oktober.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de aanpassingen aan het huishoudelijk reglement van de
cultuurzaal goed te keuren.
30
Aanpassen huishoudelijk reglement Historisch Stadhuis
Toelichtende nota:
Op de gemeenteraad d.d. 19/02/2004 werd het huishoudelijk reglement Historisch
Stadhuis goedgekeurd, dit werd aangepast op de gemeenteraad d.d.25/05/2004.
Naar aanleiding van uitbreidingswerken aan G.C. De Passant is het wenselijk
volgende aanpassingen door te voeren:
- Artikel 3.1: aanvragen via secretariaat in G.C De Passant
- Artikel 3.2: bij gelijktijdige aanvragen geldt de uuraanduiding op de
poststempel of email
- Artikel 3.7: alle bedragen worden weggehaald uit het huishoudelijk
reglement en aangegeven in het retributiereglement: poets, waarborg en
huurgeld
- Artikel 9 wordt geschrapt en hernomen in artikel 15
- Artikel 15: afval moet door de organisator opgeruimd en meegenomen
worden – de ruimte keerzuiver achter laten – indien hieraan niet voldaan is
wordt het bedrag afgehouden van de waarborg
De aanpassingen aan het bijhorende retributiereglement werden reeds door de GR
goedgekeurd tijdens de zitting van oktober.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de aanpassingen aan het huishoudelijk reglement van het
Historisch Stadhuis goed te keuren.
31
Het stoetreglement 2011 van de Greun Rat
Toelichtende nota:
Elk jaar richten “De Ridders van de Greun Rat Zoutleeuw” een karnavalstoet in.
Elke vereniging of groep die een contract onderschrijft met de
Stadscarnavalsvereniging verklaart zich akkoord met de inhoud van het
stoetreglement met een inhoud van 26 artikels. Iedere deelnemende groep moet
ook in het bezit zijn van een geldige verzekeringspolis. Ieder jaar wordt dit
reglement opnieuw geëvalueerd en eventueel bijgestuurd. Zo gebeurt er nu een
aanpassing in functie van de ontbinding van de stoet zodat deze rekeninghoudend
met de omstandigheden kan worden stilgelegd wanneer dit noodzakelijk blijkt
(n.a.v. het slechte weer van dit jaar).
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor het stoetreglement van de Stadscarnavalsvereniging “De
Ridders van de Greun Rat” goed te keuren.
32
Herbevestiging jumelage met Zundert
Toelichtende nota:
Op 05/10/2010 werd een delegatie van het gemeentebestuur van Zundert
ontvangen. Tijdens deze bijeenkomst werd de mogelijke verderzetting van de
jumelage besproken. De jumelage werd destijds afgesloten met de gemeente
Rijsbergen, maar deze werd na de fusie met Zundert nooit opnieuw bekrachtigd.
Volgend jaar (oktober) is dit 20 jaar geleden en beide besturen hebben de intentie
geuit om de samenwerking te officialiseren en te concretiseren.
Voorstel van beslissing:
Het CBS verzoekt de GR om de jumelage met Zundert officieel te bevestigen.
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POLITIE - BRANDWEER
33

Politiecodex: aanpassing afdeling 3.6.1.2 van de reglementering betreffende
de kermissen.
Toelichtende nota:
In art. 3.6.1.2 van de politiecodex worden een aantal wijzigingen aangebracht ivm
duurtijd en inname van de standplaatsen tijdens de diverse kermissen.
Volgende wijzigingen worden aangebracht :
In art. 3.6.1.2. : Gegevens van openbare kermissen (wet art. 8 §2) wordt de tekst
“duur 3 dagen” toegevoegd aan de datum/periode van carnavalkermis.
In alinea : De standplaatsen ingenomen ter gelegenheid van voornoemde kermissen
mogen niet langer bezet worden dan gedurende de volgende periodes, wordt er na :
- Carnavalkermis: van donderdag voor de aanvang van de kermis vanaf 19u tot
dinsdag na de kermis tot 14u, volgende zin toegevoegd : “de standplaatsen op de
Groenplaats mogen reeds van woensdag 14u in gebruik genomen worden”;
- Sinksenkermis: van donderdag voor de aanvang van de kermis vanaf 19u tot
woensdag na de kermis tot 14u, volgende zin toegevoegd : “de standplaatsen op de
Groenplaats mogen reeds van woensdag 14u in gebruik genomen worden.”
- Kapelkermis: van donderdag voor de aanvang van de kermis vanaf 19u tot
dinsdag na de kermis tot 14u.
Tot slot van art. 3.6.1.2. wordt volgende beperking opgenomen :
De kermisattracties mogen niet opgebouwd of afgebroken worden tussen 22.00u
en 7.00u.
Voorstel van beslissing:
Aan de GR wordt gevraagd deze wijzigingen aan de politiecodex goed te keuren..

De stadssecretaris wnd.

De burgemeester-voorzitter

J. Thomas

J. Ceyssens
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