STAD ZOUTLEEUW

Zoutleeuw, 21 oktober 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 26
oktober 2010 om 20.00 u.
Voorafgaand aan de officiële openbare zitting, zal er door de stadssecretaris
wnd. nog een toelichting worden gegeven aan de gemeenteraadsleden m.b.t.
de projecten die lopende zijn binnen de voorzieningenpool (Aen den Hoorn,
VZW Stijn, administratief centrum, ….). Op deze manier wil het CBS de
raadsleden terdege informeren en op de hoogte houden dit met het oogmerk
op latere besluitvorming hieromtrent.
Deze toelichting start om 19.00u en vindt plaats achter gesloten deuren.
OPENBARE VERGADERING

SECRETARIAAT
1
Verslag vorige vergadering
Het college stelt voor om het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.
2
Machtiging aan de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar tot
ondertekening, opvraging en aflevering van bepaalde documenten inzake
Ruimtelijke Ordening vanwege de stadssecretaris.
Toelichtende nota:
Volgens art. 184 van het gemeentedecreet (GD) kan de secretaris zijn bevoegdheid
tot (mede-)ondertekenen van stukken/briefwisseling delegeren aan één of meer
personeelsleden (met uitzondering van de notulen). De GR moet hiervan op de
hoogte gebracht worden.
Ook het decreet van 16/07/2010 houdende aanpassing van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening (VCRO), als gevolg van het bestuurlijk beleid, laten expliciet
toe dat voor een aantal handelingen (adviezen aanvragen, documenten
ondertekenen en afleveren) de gemeentesecretaris een gemachtigde aanduidt. Het is
wenselijk dat het voor het soepel en efficiënt werken deze bevoegdheid aan de
dossierbehandelende medewerkers wordt overgedragen. Op deze manier kunnen de
termijnen voor het afleveren van o.a. vergunningen ook zo kort mogelijk gehouden
worden.
Voorstel van beslissing:
De secretaris wnd. brengt de gemeenteraad conform art. 184 lid 2 van het GD op de
hoogte van het feit dat hij aan de statutaire personeelsleden van de dienst
Ruimtelijke Ordening, met name Johan Thomas en Ludo Devos, opdraagt om vanaf
01/11/2010 in zijn opdracht de handelingen te stellen die in de artikelen 4.7.16§4,
4.7.19§2, 4.7.23§4, 4.7.26§4d van de VCRO als door de gemeentesecretaris of
zijn gevolmachtigde te stellen handelingen worden vernoemd. Zij dienen deze te
allen tijde herroepbare opdracht, boven hun handtekening te vermelden.

INTERNE ZAKEN
3

Vaststellen van de wijze en voorwaarden van gunnen voor de aankoop van
een tijdregistratiesysteem voor het gemeentepersoneel
Toelichtende nota:
Ingevolge de invoering van stam- en glijtijden voor de gemeentelijke diensten is het
aangewezen om een tijdregistratiesysteem aan te kopen volgens het voorgelegde
lastenboek. De prijs van deze aankoop wordt geraamd op 22.500 EUR incl. BTW
en er wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen via onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking. Het bestek werd opgemaakt na grondig
onderzoek, waarbij verschillende systemen werden toegelicht en na consultatie van
de diverse diensten, zodat het optimaal aan al de vereisten kan voldoen.
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Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor deze wijze van gunnen + het lastenboek goed te keuren.

IGS – INTERCOMMUNALES - VERENIGINGEN
B.A.V. Riobra 19/11/2010: 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 buitengewone
algemene vergadering opnieuw hun afgevaardigde aaanstellen 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 22/10/2010 om 12.00 u.
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Toelichtende nota:
De buitengewone algemene vergadering zal doorgaan op vrijdag 19/11/2010 om 18
uur in de PBE-zaal, Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek.
Punten op de dagorde:
1. Notulen jaarvergadering van 11/06/2010
2. Toelichting financieel overzicht kalenderjaar 2010 - Bespreking strategie
en activiteiten 2011 + begroting boekjaar 2011
- De kost voor de inventarisaties van het privé domein ligt beduidend
lager dan in 2009.
- De exploitatiekosten blijven in grote mate op het niveau van 2009.
- Wat betreft de afschrijvingen wordt er voor 2011 een verdere stijging
voorzien.
- Wat betreft de winst van het boekjaar is dit het voorlopig resultaat: de
winst van 1.3 mio € is bijna dubbel zo hoog als gebudgetteerd.
Enerzijds vallen de projectkosten en afschrijvingen lager uit dan
verwacht, maar ook de personeelskosten blijven achter op het budget.
Anderzijds liggen de inkomsten wel ongeveer op het niveau van het
budget. Met betrekking tot het resultaat dient rekening gehouden dat
in principe hiervan ca 800.000 € dient voor de aanvulling van het
investeringsfonds om de gemeenten toe te laten bijkomende
investeringen of werken op privé domein te subsidiëren. Ook voor
2011 is de verwachting dat er voldoende middelen overblijven voor
de aanvulling van het investeringsfonds.
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
5
Budgetwijziging 2010 nrs. 3 en 4
Toelichtende nota:
1. GEWONE DIENST
1.1. De ontvangsten
De ontvangsten van het eigen dienstjaar verhogen in deze budgetwijziging met
78.748 EUR
De voornaamste verhogingen zijn terug te vinden onder de volgende
artikelnummers :
421/272-01 : Dividend Riobra
meer ontvangst ingevolge storting dividend niet voorzien in oorspronkelijk budget
876/106-01 : Creditnota’s en ristorno’s
meer ontvangst ingevolge terugbetaling levering papier en karton huis-aan-huis
ophaling
Er is geen verlaging van de ontvangsten van het eigen dienstjaar.
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1.2. De uitgaven
De uitgaven van het eigen dienstjaar verhogen in deze budgetwijziging met
156.659 EUR.
De voornaamste verhogingen zijn terug te vinden onder de artikelnummers m.b.t.
het personeel ingevolge de indexaanpassing met ingang van 01/10/2010 en de
vakantieregeling voor contractuele personeelsleden nl. aanpassen toekenning van
verlofdagen naar de publieke sector.
Voor de werkingskosten en de overdrachten zijn de voornaamste verhogingen terug
te vinden onder de volgende artikelnummers :
421/124-12 : Huur en onderhoudskosten technische benodigdheden
verhoging ingevolge huur hoogtewerker + kraan voor het snoeien van de bomen
langs de Zoutleeuwse steenweg.
42102/140-06 : Prestaties van derden onderhoud wegen, fiets- en voetpaden
verhoging ingevolge te laag geraamd krediet voor onderhoud Kapelstraat en
Roelbrug ingevolge schade door strenge winter.
422/140-48 : Werkingsuitgaven schuilhuisjes
verhoging krediet ingevolge aankoop 2 gesubsidieerde schuilhuisjes voor
Budingenweg halte “Schipstraat”.
766/124-06 : Prestaties derden onderhoud parken en plantsoenen
verhoging ingevolge o.a. onderhoud winterlinde met boomkapel langs de
Lindeweg.
876/124-06 : Prestaties derden voor het ophalen van het huisvuil
verhoging ingevolge plaatsen van bijkomende containers voor inzamelen van
bermmaaisel.
87601/124-06 : Prestaties derden voor containerpark
verhoging ingevolge te laag geraamd krediet voor verwerking afval
87901/124-06 : Prestaties derden opmaak OBO site “Boutbroek”
Nieuw krediet voor opmaak van bodemonderzoek Grote Steenweg Zoutleeuw
De uitgaven van het eigen dienstjaar verlagen in deze budgetwijziging met 32.059
EUR.
De voornaamste verlagingen zijn terug te vinden onder de volgende
artikelnummers :
010/211-03 : Financiële kosten van leasingschulden
verlaging ingevolge lagere leasingschuld sporthal dan oorspronkelijk geraamd.
Rekening houdend met het algemeen begrotingsresultaat 2009, de verhogingen van
de ontvangsten vorige jaren ten bedrage van 28.350 EUR en van de uitgaven vorige
jaren ten bedrage van 2.436 EUR, bekomt men een geraamd algemeen
begrotingsresultaat gewone dienst 2010 van 1.888.990 EUR
2. BUITENGEWONE DIENST
2.1. De ontvangsten
De ontvangsten van het eigen dienstjaar verhogen in deze budgetwijziging met
437.667 EUR ingevolge de inschrijving van een bijkomende lening voor de fietsen voetpaden + wegenwerken Budingenweg-Terweidenstraat fase 2 en
herberekening subsidies.
Er is geen verlaging van de ontvangsten van het eigen dienstjaar.
2.2. De uitgaven
De uitgaven van het eigen dienstjaar verhogen in deze budgetwijziging met
493.449 EUR.
De voornaamste verhogingen zijn terug te vinden onder de volgende
artikelnummers :
10402/723-60 : Vernieuwing diefstalbeveiliging historisch stadhuis
verhoging krediet ingevolge vernieuwing inbraak detectiesysteem en gedeeltelijk
vernieuwen brand detectiesysteem.
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421/522-53 : Subsidie aan Riobra project herinrichting kerkplein Dormaal
nieuw krediet voor tussenkomst in de kosten verbonden aan de aanleg en
verbetering van de openbare riolen (voor 75%) volgens overeenkomst goedgekeurd
op de gemeenteraad van 30/10/2008.
42139/731-60 : Fiets- en voetpaden + wegenwerken BudingenwegTerweidenstraat fase 2
verhoging krediet ingevolge raming door studiebureau
Er is geen verlaging van de uitgaven van het eigen dienstjaar.
De uitgaven vorige jaren verhogen met 3.000 EUR ingevolge onvoldoende krediet
voor uitbetaling schadevergoeding project “Budingenweg”.
Ook rekening houdend met het algemeen begrotingsresultaat 2009 bekomt men een
geraamd algemeen begrotingsresultaat buitengewone dienst 2010 van 308.422
EUR.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om de budgetwijziging nrs. 3 en 4 dienstjaar 2010 goed te
keuren.
6
Retributiereglement inzake gebruik gemeenschapscentrum
Toelichtende nota:
Met ingang vanaf 01/11/2010 wordt er een retributie geheven op het gebruik van
het historisch stadhuis, van de sporthal en de cultuurzaal “De Passant”die samen
het gemeenschapscentrum vormen en wel als volgt:
1. Gewoon tarief voor verhuur grote zaal en polyvalente zalen sporthal
1.1. Sport per uur:
Erkende Ztl.
Andere
Aard van de activiteit
Verenigingen en
(niet erkende en
particulieren van
alle andere)
ZTL & scholen
1/3 = 5 euro/u
1/3 = 7,50 euro/u
Alle sporten
1/2 = 7,50 euro/u
1/2 = 10 euro/u
3/3 = 10 euro/u
3/3 = 15 euro/u
polyvalente zaal
7,50 euro/u
15 euro/u
(groot)
polyvalentezaal (klein)
5 euro/u
10 euro/u
1.2. Sport volledige hal per dag:

Aard van de
activiteit
Alle sporttornooien
ed.
Gebruik van het
buffet (uitsluitend na
goedkeuring door
het schepencollege)

Erkende ZTL
verenigingen en
particulieren van
ZTL & scholen
149 euro

+ 75 euro
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Niet-erkende
ZTL
verenigingen
224 euro

+ 100
euro

Andere

372
euro
+ 149
euro.
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1.3. Alle andere activiteiten (geen sport), per dag:
Activiteiten, Erkende ZTL
Poets
andere dan Verenigingen en
(forfaitair
sport
particulieren
Andere bedrag)
Waarborg
Van ZTL &
scholen
Bals, veilingen,
372 euro 620
25
200
bijeenkomsten,…
euro
euro
euro
Bij aangebrachte schade bij activiteiten, andere dan sport, zal het bedrag van
de vastgestelde schade ingehouden worden van de waarborg.
2. Gunsttarief voor verhuur grote zaal en polyvalente zalen sporthal
Volgende kortingen worden toegestaan:
2.1. Voor de verenigingen die aangesloten zijn met de sportraad + scholen
van groot Zoutleeuw:
vanaf 500 euro – 750 euro: 10% korting
750 euro – 1000 euro: 20% korting
1000 euro – 1250 euro: 30% korting
>1250 euro: 40% korting
De maximum korting per sportjaar bedraagt: 1000 euro
2.2. Voor de verenigingen + particulieren die niet aangesloten zijn met de
sportraad:
vanaf 500 euro – 750 euro: 5% korting
750 euro – 1000euro: 10% korting
1000 euro – 1250 euro: 15% korting
>1250 euro: 20% korting
De maximum korting per sportjaar bedraagt: 500 euro
Deze korting is enkel geldig voor clubs die minimum 5 maanden, elke week
een zaal van de sporthal
afhuren.
De vereniging/school/particulier moet eerst een volledig sportjaar (van
september tot juni) van de sporthal gebruik maken om van deze gunsttarieven
te kunnen genieten.
Het kortingsbedrag is gebaseerd op het berekende percentage van de
eindrekening van het voorbije sportjaar.
De toekenning van het kortingsbedrag zal gebeuren op basis van de facturen
opgemaakt aan de desbetreffende vereniging/school/particulier.
De toegekende kortingen worden in mindering gebracht bij de facturatie van
het volgend sportjaar.
De korting dient opgenomen te worden binnen het eerstvolgend sportjaar
(september – juni).
3. Verhuur cultuurzaal
3.1. Gewoon tarieven Cultuurzaal impliceren het gebruik van de zaal en de
tribunes per dagdeel
Dagdelen:
- van 8u tot 14u
- van 14u tot 02u
- van 02u tot 08u: voor dit dagdeel wordt een forfaitaire toeslag van € 50
aangerekend.
Erk. Ztl. NietPrivate
Poets Gebr.
Activiteit
Veren.
erkende initiatie An
(forf.) van
&
Ztl. Ver. ven Ztl. deren
het
scholen
buffet
Vergaderingen, 50
75
100
124
12,45 25
cursussen,…
euro
euro
euro
euro
euro
euro
Zonder inkom
5

Gebr.
regiekamer
75
euro
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Vergaderingen, 75
100
124
149
12,45 25
75
cursussen, …
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
mét inkom
vanaf 1,25 euro
Eéndaagse
100
149
199
248
25
25
75
Culturele en
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
socio-culturele
manifestaties
mét inkom
Meerdaagse
62
112
112
224
25
25
75
Culturele en
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
socio-culturele
manifestaties
mét inkom (vb.
toneel,
happenings..)
Alle
124
248
372
496
25
25
75
commerciële
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
initiatieven
(kien-, kaart-,
modeavonden,
verkopen,
veilingen, bals,
handelsbeurzen
,..)
Repetities voor 6,20
11,20
15
25
/
/
/
éénzelfde
euro
euro
euro
euro
activiteit
Maximum
…/week
Deze bedragen worden verhoogd met een waarborg van 200 euro.
Volgende bedragen worden ingehouden van de waarborg:
100 euro bij het niet oprollen van de matten
100 euro bij het niet proper achterlaten van de infrastructuur en de
gebruikte materialen
100 euro bij het niet achterlaten van de technische apparatuur in de
standaardopstelling zoals vermeld op de technische fiches
Bij aangebrachte schade zal het bedrag van de vastgestelde schade
ingehouden worden.
3.2. Gunsttarief Cultuurzaal impliceren het gebruik van de zaal en de
tribunes per dagdeel
Filmvoorstelling door Zoutleeuwse scholen: 65 euro per dagdeel.
Alle erkende raden kunnen 1 keer per jaar de cultuurzaal gratis gebruiken.
3.3. Huisvuilzakken om afval in te deponeren zijn te verkrijgen in De Passant
aan 1 euro per stuk.
4. Verhuur van de raadzaal, de ontvangstzaal en de tentoonstellingsruimte
in het historisch stadhuis
4.1. Gewoon tarief voor verhuur ruimtes in historisch stadhuis:
1 dag: 100 euro
weekend: 150 euro
1 week: 300 euro
langer dan een week (maximum 15 dagen): 400 euro
Deze bedragen worden verhoogd met:
een waarborg van 200 euro,
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een forfaitair bedrag van 25 euro voor het poetsen van de gehuurde
ruimte(s), uitgezonderd voor het opruimen en verwijderen van niet
meegenomen afval.
Bij aangebrachte schade bij de manifestatie zal het bedrag van de
vastgestelde schade ingehouden worden op de waarborg.
Bij het niet opruimen en/of niet meenemen van alle afval zal 25 euro
ingehouden worden op de waarborg
Deze retributie is niet verschuldigd door verenigingen waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is in het historisch stadhuis.
4.2. Gunsttarief voor verhuur ruimtes in historisch stadhuis:
Volgende korting wordt toegestaan:
Zoutleeuwse verenigingen die lid zijn van één van de erkende
adviesraden: 50% korting op het gewoon tarief
Inwoners van Zoutleeuw: 50 % korting op het gewone tarief
Zoutleeuwse verenigingen die geen lid zijn van één van de erkende
adviesraden: 25% korting op het gewoon tarief.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om het voorgelegde retrubutiereglement inzake het gebruik
van het gemeenschapscentrum goed te keuren.
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Toelage 2010 aan Sint-Sebastiaansgilden voor historisch karakter (750 EUR)
Toelichtende nota:
Het college stelt voor om de toelage 2010 aan de Sint-Sebastiaansgilden voor hun
historisch karakter ten bedrage van 750 EUR toe te kennen en als volgt te verdelen:
1. Sint-Sebastiaansgilde Zoutleeuw:
250 EUR
2. Sint-Sebastiaansgilde Halle(-Booienhoven):
250 EUR
3. Sint-Sebastiaansgilde Booienhoven:
250 EUR
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de toelage 2010 aan de Sint-Sebastiaansgilden goed te
keuren.
8
Overdracht subsidie prioriteit jeugdwerkinfrastructuur 2010 aan jeugdraad
Toelichtende nota:
Voor 2010 ontvangt de gemeente een subsidiebedrag van 18.444,19 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 3.932,09 EUR voorzien voor prioriteit
jeugdinfrastructuur voor jeugdverenigingen.
De jeugdraad stelt voor in zitting van 14/09/2010 om dit subsidiebedrag aan hen
over te dragen om de brandveiligheid van de lokalen van de diverse
jeugdverenigingen te verbeteren. De uitbetaling ervan zal gebeuren op basis van
ingediende facturen van gemaakte onkosten.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om het subsidiebedrag van 3.932,09 EUR voor prioriteit
jeugdinfrastructuur 2010 over te dragen aan de jeugdraad om de brandveiligheid
van de lokalen van de diverse jeugdverenigingen te verbeteren.
9
Impulssubsidie 2010 aan sportverenigingen met jeugdwerking
Toelichtende nota:
Vanaf 2009 ontvangt de gemeente van BLOSO een impulssubsdie. Hierop kunnen
de erkende sportverenigingen van Zoutleeuw met jeugdwerking, overeenkomstig
het gemeentelijk subsidiereglement “Impulssubsidie kwaliteitsvolle begeleiding van
leden van de sportvereniging”, aanspraak maken.
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Voor 2010 wordt 4.000 EUR van dit subsidiebedrag uitbetaald aan volgende
sportverenigingen met een jeugdwerking die een aanvraag hebben ingediend om
een subsidie te bekomen:
VK Halle VV:
328,77 EUR
VK RD Zoutleeuw:
657,53 EUR
Volleybalclub Tarco:
1.808,22 EUR
BAZO:
876,71 EUR
Wielerteam Budingen:
328,77 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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Toelage 2010 aan jeugdverenigingen voor logistiek
Toelichtende nota:
Voor 2010 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:
- 109 EUR van de toelage voor kadervorming voor personen ouder dan 25 jaar
- 250 EUR van de toelage aan opstartende jeudverenigingen
zodat het totaal te verdelen toelagebedrag 3.359 EUR bedraagt.
De verdeling onder de jeugdverenigingen gebeurt overeenkomstig het
subsidiereglement en geeft volgend resultaat:
Sint-Leonardusscouts:
896,27 EUR
Chiro Jeugddroom:
463,93 EUR
Chiro Jocus Budingen:
926,00 EUR
Speelplein Ruimte:
35,00 EUR
JH Paljas:
672,05 EUR
JH De Zwam:
365,75 EUR
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om akkoord te gaan met de verdeling van het bedrag van
3.359 EUR zoals voorgesteld.

MILIEU - GROENDIENST - LANDBOUW
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Samenwerkingsprotocol over de behandeling van milieuklachten / toepassing
van het handhavingsdecreet tussen de politiezone LAN en de gemeente
Zoutleeuw
Toelichtende nota:
Dit samenwerkingsprotocol, zoals voorgesteld door Interleuven, maakt deel uit van
de verplichtingen van de gemeente binnen het milieuhandhavingsdecreet van
05/04/1995 en latere wijzigingen. Elke Vlaamse gemeente moest op 01/05/2010
beschikken over een milieutoezichthouder. De gemeente stelt voor om de
Intergemeentelijke Milieudienst Interleuven met deze taak te belasten en een
samenwerking met de politie LAN te formaliseren.
Voorstel van beslissing:
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het samenwerkingsprotocol
over de behandeling van milieuklachten / toepassing van het handhavingsdecreet
tussen de politiezone LAN en de gemeente Zoutleeuw goed te keuren.
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Samenwerkingsovereenkomst exclusieve dienstverlening Interleuven en de
gemeente Zoutleeuw Exclusiviteitspakket 5.4: Ondersteuning inzake
handhaving milieu
Toelichtende nota:
Typecontract 5.4 “Handhaving Milieu”: voorkeur voor één volledig pakket waarin
Interleuven een intergemeentelijke toezichthouder ter beschikking stelt en de
gemeente een minimumpakket naargelang het aantal hinderlijke inrichtingen, moet
8
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afnemen. Dit om conform het milieuhandhavingsdecreet te handelen, waarbij elke
Vlaamse gemeente tegen 01/05/2010 over een milieutoezichthouder dient te
beschikken.
Voorstel van beslissing:
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de samenwerkingsovereenkomst exclusieve dienstverlening Interleuven en de gemeente Zoutleeuw
goed te keuren voor wat betreft 5.4 “Handhaving Milieu” – Pakket 1:
Ondersteuning met inbegrip van een intergemeentelijke toezichthouder.
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Opheffen beslissing gemeenteraad d.d. 17/12/2009 betreffende het
premiereglement voor het plaatsen van thermische zonne-installaties voor
wooneenheden per 01/01/2011
Toelichtende nota:
De aankoop van dergelijke systemen blijft nog steeds duur, maar al te vaak wordt
om de verkeerde redenenen gekozen om deze te plaatsen . Het oogmerk is meestal
niet het besparen op energiekosten maar het genereren van inkomsten uit groene
stroomcertifcaten en het bekomen van fiscale voordelen. Bovendien kan beter eerst
geïnvesteerd worden in echt energiebesparende maatregelen zoals dakisolatie, wat
een veel kleinere investering is maar het meeste oplevert op gebied van milieu en
duurzaam omspringen met grondstoffen. Daarom wordt
met ingang van
01/01/2011 de beslissing van de gemeenteraad van 17/12/2009 betreffende de
goedkeuring van het premiereglement , voor het plaatsen van thermische zonneinstallaties opgeheven. Er is nog een overgangsmaatregel voorzien: 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 onverwijld geweigerd.
Inwoners worden op de hoogte gebracht via de Zoutpot november-december.
Voorstel van beslissing:
Het CBS stelt voor het premiereglement voor het plaatsen van thermische zonneinstallaties op te heffen met ingang van 01/01/2011.

OPENBARE WERKEN
14

Vestigen erfdienstbaarheden voor aanleg van een voetweg, met betrekking
tot project 20.776 „Collector Vinnestraat – Turlutstraat – Durasweg‟
Toelichtende nota:
Voor het aanleggen van een voetweg met betrekking tot het project 20.776
„Collector Vinnestraat – Turlutstraat – Durasweg‟, dienen er 3 bijkomende
vestigingen van erfdienstbaarheid te gebeuren op percelen eigendom van de
provincie Vlaams-Brabant, voor een totaal bedrag van 879,00 euro.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om deze vestigingen van erfdienstbaarheid goed te keuren en
de uitbetaling te laten gebeuren na overschrijving van
de notariële
(administratieve) vestiging van erfdienstbaarheid op het hypotheekkantoor.

VRIJETIJDSBESTEDING
15
Goedkeuring jeugdbeleidsplan 2011 – 2013
Toelichtende nota:
Rekeninghoudend met:
het decreet (en wijzigingen) van 14/02/2003 houdende de ondersteuning
en stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het
provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid;
het BVR (en wijzigingen) ter uitvoering van het decreet van 14/02/2003
houdende de ondersteuning en stimulering van het gemeentelijk, het
intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, inzake
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het voeren van een gemeentelijk en intergemeentelijk jeugd- en
jeugdwerkbeleid;
het BVR van 23/04/2010 tot bepaling van de voorwaarden voor de
toekenning
van
subsidies
aan
gemeentebesturen
die
een
brandveiligheidsbeleid voeren als onderdeel van hun jeugdwerkbeleid,
waarbij
prioriteit
gegeven
wordt
aan
brandveilige
jeugdwerkinfrastructuur;
het BVR van 23/04/2010 tot bepaling van de voorwaarden voor de
toekenning van subsidies aan gemeentebesturen die een beleid voeren ter
verhoging van de aandacht voor jeugdcultuur als onderdeel van hun
jeugdbeleid, waarbij prioriteit gegeven wordt aan jeugdcultuur;
diende er een nieuw ontwerp gemaakt te worden van het jeugdbeleidsplan voor de
periode.
Dit ontwerp werd voorgelegd en toegelicht op de jeugdraad d.d. 14/09/2010. Op
12/10/2010 volgde een gunstig advies vanwege de zelfde jeugdraad zodat het
ontwerp jeugdbeleidsplan 2011-2013 nu ter goedkeuring kan voorgelegd aan de
gemeenteraad.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor het ontwerp jeugdbeleidsplan 2011-2013 goed te keuren.

POLITIE - BRANDWEER
16

Bekrachtiging wijziging tijdelijke verkeersreglementering ter gelegenheid
van het Belgisch kampioenschap voor pony‟s op 26/09/2010.
Toelichtende nota:
Met het oog op het weren van gevaar en derhalve voor de veiligheid van de
weggebruikers dienden in laatste instantie, na overleg met hulp- en
veiligheidsdiensten, volgende wijzigingen te moeten worden aangebracht aan art. 5
van het tijdelijk verkeersreglement ter gelegenheid van het Belgische
kampioenschap voor pony‟s op 26/09/2010:
Op zondag 26/09/2010 van 06u00 tot 14u00 zal er een 1-richtingsverkeer
van toepassing zijn in de Leeuwerweg (gedeelte tussen Leeuwerstraat en
Verbrande Brug) in de richting van de Verbrande Brug.
Op zondag 26/09/2010 van 14u00 tot einde van het evenement zal er een
1-richtingsverkeer van toepassing zijn in de Leeuwerweg (gedeelte tussen
Verbrande Brug en Leeuwerstraat) in de richting van de Leeuwerstraat.
Voorstel van beslissing:
De wijziging aan het tijdelijk verkeersreglement t.g.v. het Belgisch Kampioenschap
voor pony‟s d.d. 26/09/2010 zoals genomen door de burgemeester d.d. 26/09/2010
wordt bekrachtigd.
De stadssecretaris wnd.

De burgemeester-voorzitter

J. Thomas

J. Ceyssens
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