STAD ZOUTLEEUW

Zoutleeuw, 21 september 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 28
september 2010 om 20.00 u.
OPENBARE VERGADERING

SECRETARIAAT
1
Verslag vorige vergadering
Het college stelt voor om het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.
2

Verzoekschrift tot nietigverklaring benoeming mevrouw Sandra Blockx als
stadssecretaris door de Raad van State.
Toelichtende nota:
De stad heeft een voor eensluidend verklaard afschrift van het verzoekschrift tot
nietigverklaring van de benoeming van mevrouw Sandra Blockx tot stadssecretaris
(GR mei) ontvangen van de Raad van State, ingediend door de heer Guy
Vansimpsen.
Voorstel van beslissing:
De gemeenteraad neemt akte van de inhoud van dit verzoekschrift, voorafgaand aan
de eedaflegging.
3
De eedaflegging van mevrouw Sandra Blockx als stadssecretaris
Toelichtende nota:
Mevrouw Sandra Blockx werd uitgenodigd op de gemeenteraad om de
voorgeschreven eed af te leggen als stadssecretaris in de openbare zitting, in
uitvoering van de desbetreffende benoemingsbeslissing van de GR van 25/05/2010.
Voorstel van beslissing:
De gemeenteraad neemt akte van de eedaflegging in openbare zitting zoals
voorgeschreven in het gemeentedecreet.
4
Datum vaststellen indiensttreding stadssecretaris
Toelichtende nota:
In de beslissing van de GR van mei werd een indiensttreding vooropgesteld met
ingang vanaf 01/10/2010.
Mevrouw Blockx was werkzaam voor de gemeente Geetbets als bestuurssecretaris.
Zij heeft daar inmiddels haar ontslag gegeven. Er wordt een opzegperiode van 3
maanden gerespecteerd. Dit in samenspraak met mevr. Blockx en het
gemeentebestuur van Geetbets. Uit goede nabuurschap en samenwerking met de
gemeente Geetbets wensen wij in te gaan op hun verzoek, om hun de nodige tijd te
geven, zodat zij kunnen voorzien in opvolging en de continuiteit van hun werking
niet in gedrang komt. Ook met betrekking tot de eigen werking, continuiteit en het
afronden/overdragen van de dossiers in behandeling door de stadssecretaris wnd.
Johan Thomas (overwegende dat de vervanging toch bijna 2 jaar duurde) en om
organisatorische redenen (inrichten bureau, installatie PC en om de programma‟s
te kunnen overzetten op naam van de nieuwe secretaris) is deze „overgangsperiode‟
opportuun en noodzakelijk.
Voorstel van beslissing:
De indiensttreding van mevrouw Blockx als stadssecretaris te laten aanvangen op
01/01/2011.

1

STAD ZOUTLEEUW

5

Kennisgeving ingediende beroepen en antwoorden bij de Gouverneur in kader
van de uitbreiding van uren van de stadsontvanger
Toelichtende nota:
Tegen de beslissing van de GR d.d. 25/05/2010 houdende de uitbreiding van de
vaste benoeming van Peter Vanmechelen als stadsontvanger werd zowel door het
OCMW als door dhr. Pieter Vanhoutte, OCMW-secretaris, klacht ingediend bij de
gouverneur van Vlaams-Brabant. Na onderzoek deelt de gouverneur d.d.
02/08/2010 mee dat hij geen reden ziet om deze beslissing te schorsen. In een
daaropvolgend schrijven d.d. 19/08/2010 deelt ook de minister mee dat hij zich
aansluit bij het standpunt van de gouverneur. De desbetreffende stukken liggen ter
inzage.
Voorstel van beslissing:
De GR neemt akte van de ingediende klachten en het antwoord van de gouverneur
en minister hierop.

EREDIENSTEN
6
Kerkfabriek O.L.Vr. Vrede Hogen: gewijzigd meerjarenplan 2008-2013
Toelichtende nota:
De samenvatting van het gewijzigd meerjarenplan ziet er als volgt uit:

Exploitatie
toelage
Investeringstoelage

budget 2010

budget 2011

budget 2012

budget 2013

€ 22.852,78

€ 21.612,04

€ 21.908,89

€ 21.987,68

€ 00,00

€ 50.000,00

€

€

00,00

00,00

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
(investeringsuitgave) gefinancierd enerzijds door een verkoop van privaat
patrimonium (bouwgronden) voor een bedrag van 100.000 euro en anderzijds door
een investeringstoelage van de drie gemeenten (Geetbets – Zoutleeuw – Kortenaken)
voor 50.000 euro.
De geplande investering is ingeschreven onder „andere gebouwen van de eredienst‟ en
het betreft alzo geen verplichte maar wel een facultatieve tussenkomst van de
gemeente(n).
Bovendien blijkt dat de twee loten bouwgronden (open bebouwing van 9a 71ca en 9a
76ca) normaliter meer opbrengen dan de ingeschreven ontvangst van 100.000 euro,
namelijk 170.000 euro en dat er bijgevolg geen gemeentelijke toelage nodig is
aangezien er geen tekort ontstaat.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de meerjarenplanning niet goed te keuren, aangezien door
een correcte inschrijving van de investeringsopbrengst 170.000 euro, de
investeringsuitgave van 150.000 euro volledig kan gefinancierd worden en de
gemeentelijke bijdragen in de investeringsuitgaven tot nul kunnen herleid worden.
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7
Kerkfabriek O.L.Vr. Vrede Hogen: budget 2011
Toelichtende nota:
Het deel voor stad Zoutleeuw bedraagt 3/9 van de totale exploitatie- en
investeringstoelage:
- Exploitatietoelage aandeel Zoutleeuw 5.864,47 euro
- Investeringstoelage aandeel Zoutleeuw 16.667 euro.
De kerkraad besliste om aan het „cathecheselokaal‟, dienstdoende als parochiezaal,
onderhoudswerken uit te voeren in 2011 voor een bedrag van 150.000 euro
(investeringsuitgave) gefinancierd enerzijds door een verkoop van privaat
patrimonium (bouwgronden) voor een bedrag van 100.000 euro en anderzijds door
een investeringstoelage van de drie gemeenten (Geetbets – Zoutleeuw – Kortenaken)
voor 50.000 euro.
De geplande investering is ingeschreven onder „andere gebouwen van de eredienst‟ en
het betreft alzo geen verplichte maar wel een facultatieve tussenkomst van de
gemeente(n).
Bovendien blijkt dat de twee loten bouwgronden (open bebouwing van 9a 71ca en 9a
76ca) normaliter meer opbrengen dan de ingeschreven ontvangst van 100.000 euro,
namelijk 170.000 euro en dat er bijgevolg geen gemeentelijke toelage nodig is
aangezien er geen tekort ontstaat.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om in het budget 2011 een correcte inschrijving van de
investeringsopbrengst van 170.000 euro uit te voeren. De investeringsuitgave van
150.000 euro kan zodoende volledig zelf gefinancierd worden en de gemeentelijke
bijdragen in de investeringsuitgaven kan bijgevolg tot nul herleid worden.

IGS – INTERCOMMUNALES - VERENIGINGEN
8

B.A.V. EcoWerf 17/11/2010: 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 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 24/09/2010 om 12.00u.
Toelichtende nota:

De buitengewone algemene vergadering zal doorgaan op 17/11/2010 om 19 uur in
vergaderzaal “De Vunt” in de kantoren van EcoWerf, Aarschotsesteenweg 210 te
3012 Leuven (Wilsele) met de volgende agenda:
- Samenstelling van het bureau
- Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d. 23/06/2010
- Budgetten 2011
- Werkingsbijdragen 2011
• containerpark 118 326 euro (1349 euro t.o.v. 2010)
• ophaling 172 109 euro (-2331 euro t.o.v. 2010)
- Diversen
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
9
Jaarrekening van het OCMW en bijhorend verslag dienstjaar 2009
Het college stelt voor om kennis te nemen van het OCMW-jaarrekening 2009 en
het bijhorend jaarverslag, zoals vastgesteld in de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn d.d. 06/07/2010.
3
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10
Reglement houdende toekenning van een energiecheque aan gezinnen
Toelichtende nota:
In 2010 zou aan elk gezin van de stad Zoutleeuw een tegemoetkoming in hun
energiekosten verleend worden onder de vorm van een cheque, verder genaamd
“energiecheque”, die opgemaakt wordt op naam van de referentiepersoon van het
gezin.
Het bedrag van de energiecheque wordt vastgesteld op 40 EUR. Er kan slechts 1
energiecheque per gezin worden uitgereikt.
Om recht te hebben op de energiecheque moet de referentiepersoon van het gezin
op 01/07/2010 ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van
de stad Zoutleeuw.
Voorstel van beslissing:
Het schepencollege stelt voor om akkoord te gaan met het toekennen van een
energiecheque ter waarde van 40 EUR aan elk gezin van de stad Zoutleeuw.
11
Retributiereglement inname van standplaatsen op de kermissen
Toelichtende nota:
De gemeenteraad heeft in zitting van 27/11/2001 het retributiereglement op de
inname van standplaatsen op de kermissen goedgekeurd.
Hierin is de retributie gelijk voor alle door de stad Zoutleeuw ingerichte kermissen
op de Grote Markt ongeacht de duur van de kermis.
Voor Kapelkermis zijn er beduidend minder foorkramers kandidaat omdat er
minder bezoekers zijn op deze kermis waardoor zij ook minder inkomsten hebben.
Daarom is het aangewezen om de retributie voor inname standplaatsen op
Kapelkermis te halveren. Hiervoor dient het retributiereglement aangepast te
worden met ingang van 01/01/2011.
1. De retributie per lopende meter voor standplaatsen op de kermissen (uitgezonderd
Kapelkermis) wordt vastgesteld als volgt:
- een attractie met een oppervlakte kleiner dan 100 m²: 7,45 euro per lopende
meter,
- een attractie met een oppervlakte van 100 m² en meer: 12,45 euro per
lopende meter.
2. De retributie per lopende meter voor standplaatsen op de Kapelkermis wordt
vastgesteld als volgt:
- een attractie met een oppervlakte kleiner dan 100 m²: 3,72 euro per lopende
meter,
- een attractie met een oppervlakte van 100 m² en meer: 6,22 euro per
lopende meter.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om de retributie goed te keuren.
12
Toelagen 2010 aan jeugdverenigingen voor bijzondere manifestaties
Toelichtende nota:
Voor 2010 wordt van het subsidiebedrag 11.796,27 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: 333,33 EUR
Chiro Jeugddroom:
444,44 EUR
Chiro Jocus Budingen: 555,55 EUR
Speelplein Ruimte:
333,33 EUR
JH Paljas:
333,33 EUR
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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 2010 zoals
voorgesteld.
13
Toelage 2010 aan jeugdverenigingen voor mobiliteit fysisch gehandicapten
Toelichtende nota:
Voor 2010 voorziet de gemeente een toelage van 500 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 heeft Speelplein Ruimte recht op een toelage van
671 EUR.
Er werd slechts een krediet van 500 EUR ingeschreven in de financiële nota van het
budget 2010 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 500 EUR.
14

Toelagen 2010 aan jeugdverenigingen voor kadervorming voor personen
jonger dan 25 jaar
Toelichtende nota:
Voor 2010 kunnen jeugdverenigingen voor de kadervorming van hun leden jonger
dan 25 jaar aanspraak maken op een subsidiebedrag van 589,81 EUR. Dit bedrag
stemt overeen met 5% van het subsidiebedrag (11.796,27 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:
- Chiro Jeugddroom: 32,42 EUR
- Sint-Leonardusscouts van Zoutleeuw: 442,04 EUR
- Speelplein Ruimte: 109,46 EUR
- Chiro Jocus Budingen: 5,89 EUR
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om akkoord te gaan met de verdeling van het toelagebedrag
van 589,81 EUR voorzien voor 2010 voor jeugdverenigingen voor kadervorming
van hun leden jonger dan 25 jaar, zoals voorgesteld.
15

Toelagen 2010 aan jeugdverenigingen voor kadervorming voor personen
ouder dan 25 jaar
Toelichtende nota:
Voor 2010 voorziet de gemeente een toelage van 150 EUR voor jeugdverenigingen
voor kadervorming voor hun leden ouder dan 25 jaar.
Enkel de Sint-Leonardusscouts van Zoutleeuw hebben een aanvraag ingediend om
een toelage te bekomen.
Volgens het subsidiereglement heeft de Sint-Leonardusscouts van Zoutleeuw recht
op een toelage van 41 EUR.
Overeenkomstig art. 7 van het subsidiereglement kadervorming +25-jarigen kan het
restbedrag van 109 EUR worden overgedragen naar het budget voor logistiek.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om aan de Sint-Leonardusscouts van Zoutleeuw een toelage
van 41 EUR toe te kennen voor kadervorming voor personen ouder dan 25 jaar.
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PATRIMONIUM
16

Plaatsen van een nieuw inbraak detectiesysteem en van een gedeeltelijk
nieuw brand detectiesysteem in het historisch stadhuis
Toelichtende nota:
Ruimte en Erfgoed afdeling Vlaams-Brabant van het Vlaams Gewest heeft in 2009
via een beperkte offerteaanvraag beroep gedaan op de mededinging voor een
stockaanbesteding, waardoor de lokale besturen tegen gunstige prijsvoorwaarden
kwaliteitsvolle beveiligingswerkzaamheden kunnen laten uitvoeren.
Lokale besturen kunnen tevens rekenen op financiële ondersteuning van het Vlaams
Gewest (60%) en van de provincie (20%).
Het leveren en plaatsen van een nieuwe elektronisch inbraak detectiesysteem en een
nieuw analoog brand detectiesysteem (uitgezonderd de brandmelders, die in 2004
reeds vervangen werden en behouden blijven) wordt geraamd op 27.500 EUR incl.
btw, waarvan het gemeentelijk aandeel ca. 6.500 EUR bedraagt.
Voorstel van beslissing:
Het schepencollege stelt voor om Ruimte en Erfgoed afdeling Vlaams-Brabant van
de Vlaamse Overheid aan te duiden als ontwerper en opvolger, voor het leveren en
plaatsen van een nieuw elektronisch inbraak detectiesysteem en een nieuw analoog
brand detectiesysteem (uitgezonderd de brandmelders) in het historisch stadhuis en
akkoord te gaan met de lopende stockaanbesteding en de opdracht te gunnen via
onderhandelingsprocedure, zonder voorafgaande bekendmaking aan de door de
Vlaamse Overheid geselecteerde aannemer.

RUIMTELIJKE ORDENING
17
Princiepbeslissing nieuwe straatnaam.
Toelichtende nota:
De nieuwe weg in de verkaveling Jozef Claes aan de Stationsstraat dient nog een
naam te krijgen. Hier wordt voorgesteld om „Walgang‟ te gebruiken (gebaseerd op
een naam van een oude afgeschafte voetweg in de buurt van de nieuwe weg).
Tevens is het wenselijk dat ook het pad van de vestenwandeling tussen de
Nieuwstraat en de Stationsstraat een naam krijgt. Hier wordt „Citadelpad‟
voorgesteld (omdat dit de „verdekte weg‟ was van de Truiderpoort naar de citadel).
Na deze principiële goedkeuring dient de administratieve procedure opgestart te
worden (o.m. met advies van de cultuurraad). Pas na afloop van deze procedure
(decreet van 28/01/1977) wordt de naamgeving definitief.
Voorstel van beslissing:
Het CBS stelt voor om het voorstel van de 2 nieuwe straatnamen „Walgang‟ en
„Citadelpad‟ goed te keuren.

MILIEU - GROENDIENST - LANDBOUW
Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst project “Milieuzorg Op School”
2009-2010
Toelichtende nota:
Het initiatief “MOS!” (Milieuzorg Op School!) is een samenwerking tussen de stad
Zoutleeuw en de scholen. Een bewustmaking en integratie van een duurzaam
beleid in de school rond ondermeer de thema‟s voeding, afvalpreventie, natuur,
water, verkeer, energie en milieu. De stad bood hiertoe bij vorige gelijkaardige
“MOS?DUS!”- en “MOS!”-overeenkomsten de nodige ondersteuning (logistiek en
financieel). Wij stellen vast dat bij het project goede resultaten werden behaald in
de diverse scholen en wensen derhalve het initiatief verder te vernieuwen en te
stimuleren.
18

Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de samenwerkingsovereenkomst “Milieuzorg op school!”
2010-2011 tussen de scholen en de stad goed te keuren.
6
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Scholenproject MOS!: toekenning toelagen aan deelnemende scholen
Toelichtende nota:
De resterende budgetten van de toelagen 2010 voor het project MOS! toe te kennen
en als volgt te verdelen onder de hierna vermelde deelnemende scholen:
Gesubsidieerde Gemeentelijke Kleuterschool “De Kleine Picasso”
€ 400
Gesubsidieerde Vrije Lagere en Kleuterschool “De Bron”
€ 300
Gesubsidieerde Vrije Basisschool “St-Leonardus”
€ 400
Secundaire School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs “Zonnegroen” € 400
Middenschool “St-Leonardus”
€ 400
Sint-Tarcisiusinstituut
€ 400
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om de verdeling van het resterend budget zoals bovenstaand
vermeld goed te keuren. Het toegekende bedrag van 400 EUR voor “De Kleine
Picasso”, via de begrotingswijziging over te hevelen van de overdrachten naar de
werkingskosten voor de school.

OPENBARE WERKEN
20

Goedkeuring ontwerp, plannen, raming en bestek: aanleggen van fietspaden,
riolerings- en wegeniswerken Budingenweg – Terweidenstraat: fase 2 ,
bepaling wijze en voorwaarden van gunning
Toelichtende nota:
De 2de fase van dit project bestaat naast de aanleg van fietspaden (aan weerszijden),
ook nog uit de aanleg van een voetpad (aan de kant van de woningen vanaf de
Pelsbergstraat tot in Budingendorp) en bushaltes. Naar aanleiding van de aanleg
van een gescheiden rioleringsstelsel door (en ten laste van) RIOBRA, wordt ook de
wegenis vernieuwd op de Budingenweg-Terweidenstraat en tevens een poorteffect
aangelegd op de Grazenseweg en Klipstraat. Deze 2de fase zelf wordt globaal
gegund door de stad (als grootste aandeelhouder), maar zal over 4 aaneensluitend
fases gebeuren (omwille van verkeer, omleidingen).
Totale projectkost incl.: 3.791.625,90 euro (ter info raming 1 ste fase: 2.272.889,41
euro)
Kosten ten laste van de stad (incl.):
- Niet-gesubsidieerde rioleringswerken en wegeniswerken:
1.290.459,86 euro
- Gesubsidieerde wegeniswerken in kader van fietsfonds (80%):
573.976,97 euro
- Gesubsidieerde werken in kader van toegankelijkheid:
9.043,54 euro
- Aanleg padennetwerk van Klipstraat naar molen Budingen:
274.868,20 euro
TOTAAL
2.148.348,57 euro
Voorstel van beslissing:
De plannen, het bestek, de meetstaat en de raming goed te keuren voor een
totaalbedrag van 3.791.625,90 incl.BTW. Het CBS te gelasten om de werken te
gunnen aan de hand van een openbare aanbesteding met bekendmaking.
21

Goedkeuring verkoopbeloften aankoop onroerende goederen, met betrekking
tot project Budingenweg – Terweidenstraat te 3440 Zoutleeuw, fase II.
Toelichtende nota:
Voor het aanleggen van bushaltes, voet- en of fietspaden in verband met het project
Budingenweg – Terweidenstraat te Zoutleeuw, dienen er in de 2de fase 24
grondinnames te gebeuren voor een totaal bedrag van 64.185,37 euro. Er dienen
eveneens 2 afstanden van pacht ten bedrage van 320,40 euro en 12
schadevergoedingen beplantingen voor een bedrag van 25.026,66 euro vergoed te
7
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worden. De uitbetalingen zullen geschieden na de overschrijving van de notariële
(administratieve) verkoopbeloften en de afstand van pacht op het
hypotheekkantoor. De schadevergoedingen van de beplantingen zullen uitbetaald
worden door de onderhandelaarster van Aquafin.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om bovenvermelde vergoedingen goed te keuren en de
uitbetalingen te laten gebeuren na de overschrijving van de notariële
(administratieve) verkoopbeloften en de afstand van pacht op het
hypotheekkantoor, eveneens de schadevergoedingen van de beplantingen te laten
uitbetalen, door de onderhandelaarster van Aquafin.
22

Goedkeuring ontwerp, plannen, raming en bestek Project VinnestraatTurlutstraat – gemeentelijk aandeel
Toelichtende nota:
Het betreft een Aquafinproject waarbij een collector wordt aangelegd van Duras
centrum naar de reeds bestaande collector Sint-Odulphus (via de Vinnestraat en de
Turlutstraat) die zich bevinden achter de KMO-zone LEWA. De op te breken
wegen worden op kosten van Aquafin hersteld. Tegelijkertijd maakt de stad van
deze gelegenheid gebruik om de zone 30 voor de Kleine Picasso naar behoren in te
richten en om de bestaande, maar in onbruik geraakte voetweg tussen de
Turlutstraat en de Ossenwestraat te verbreden, te verplaatsen en opnieuw aan te
leggen. De gunningsprocedure zal gevoerd worden door Aquafin, hiervoor dient de
gemeente echter eerst de plannen goed te keuren
Voorstel van beslissing:
Aquafin en het CBS verzoeken de GR om de plannen, de raming en bijhorend
bestek goed te keuren met een gemeentelijk aandeel geraamd op 284.054,16 euro
incl.BTW.
23

Vestigen erfdienstbaarheden voor aanleg van een voetweg, met betrekking
tot project 20.776 „Collector Vinnestraat – Turlutstraat – Duraslaan‟.
Toelichtende nota:
Voor het aanleggen van een voetweg tussen de Turlutstraat en de Ossenwegstraat
binnen het project 20.776 „Collector Vinnestraat – Turlutstraat – Duraslaan‟,
dienen er
- 1 vestiging van erfdienstbaarheid, voor een totaal bedrag van 186,00 euro.
- 7 verkoopbeloften innemingen onroerend goed voor een bedrag van
3.823,64 euro
- en 4 pachtschades voor een bedrag van 558,00 euro
vergoed te worden.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om dit goed te keuren en de uitbetalingen te laten gebeuren
na de overschrijving van de notariële (administratieve) verkoopbeloften, de
vestiging van erfdienstbaarheid en de afstanden van pacht op het hypotheekkantoor.

SOCIALE ZAKEN
24

Kennisgeving goedkeuring gemeentelijk toewijzingsreglement sociale
huurwoningen
Toelichtende nota:
Op 17/12/2009 keurde de gemeenteraad de gemeentelijk toewijzingsreglement
„sociale huurwoningen‟ goed. Overeenkomstig art. 26 van het BVR van 12/10/2007
mochten wij op 11/06/2010 de goedkeuring van dit reglement bekomen van de
Vlaamse regering. Vervolgens dient SWL hun intern huurreglement hierbij aan te
passen.
Voorstel van beslissing:
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De GR neemt akte van de goedkeuring.

ONDERWIJS
25

Aanpassing aan het schoolreglement Kleine Picasso m.b.t. de
inschijvingsprocedure
Toelichtende nota:
In de Kleine Picasso werd er een leerlingenstop ingevoerd. Bij de inschrijvingen
wordt nu al voorrrang verleend aan leerlingen waarvan een broer of zus al school
loopt in de Kleine Picasso t.o.v.volledig nieuwe leerlingen (schoolreglement
goedgekeurd door de GR d.d. 24/09/2009). Dit moet echter verder aangevuld
worden zodat ook rekening kan gehouden worden met de datum en het uur van de
inschrijving, zodat ook hier een verdere rangschikking kan worden opgesteld (de
vroegste inschrijver heeft dan het voordeel op iemand die zijn kind later inschrijft).
Voorstel van beslissing:
Aan art. 5 m.b.t. tot voorrangsgerechtigde leerlingen het volgende aan paragraaf §1
toe te voegen:
„De kinderen worden vervolgens gerangschikt volgens de datum en het uur van de
inschrijving in volgorde van vroegste naar laatst toegekomen inschrijving. De
beschikbare plaatsen worden in deze volgorde toegekend.‟

De stadssecretaris wnd.

De burgemeester-voorzitter

J. Thomas

J. Ceyssens
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