STAD ZOUTLEEUW

Zoutleeuw, 20 mei 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 25
mei 2010 om 20.00 u.
OPENBARE VERGADERING

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

INTERNE ZAKEN
2
Bijsturing voorstel nieuwe openingsuren administratieve diensten
Toelichtende nota:
Om tegemoet te komen aan de opmerkingen geuit tijdens de vorige gemeenteraad
aangaande de nieuwe openingsuren werd op verzoek van de burgemeester –
voorzitter
een bespreking georganiseerd met de secretaris wnd. en de
diensthoofden. Dit leverde volgende resultaten op:
Telefonische bereikbaarheid (in afwachting van een echte loketfunctie) wordt
gegarandeerd op de directe lijnen, het algemeen nummer wordt verwijderd van
de briefhoofden omdat in de header toch telkens het rechtstreekse nummer van
de contactpersoon wordt vermeld. Alle rechtstreekse telefoonnummers worden
via website en Zoutpot gecommuniceerd.
Inwoners moeten tijdens de sluitingsuren wel op afspraak kunnen ontvangen
worden. Dit regelen de diensten zelf in functie van hun andere afspraken of
taken.
De diensten hebben liever geen evaluatieperiode:
o gelet op het feit dat er telkens nieuwe briefhoofden, kaartjes, borden
met openingsuren, … dienen aangemaakt te worden, wat voor
onnodige kosten zorgt als die opnieuw moeten vervangen worden na
een wijziging,
o de verwarring zal alleen maar groter worden indien de openingsuren
binnen 6 maand 2 maal worden gewijzigd.
Daarom worden volgende wijzigingen aan het rooster voorgesteld:

Gemeentehuis
Bib
Toer. Dienst
Winter

Ma
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten

Zomer
Sporten cultuur

9-12u

Di
9-12u
14-16u
14-20u
10-12u
14-16u
10-12u
13-16u
9-12u

Wo
9-12u
14-20u
10-12u
14-16u
10-12u
13-16u
9-12u
14-16u

Do
9-12u
17-20u
14-20u
10-12u
14-16u
10-12u
13-16u
9-12u
14-16u

Vr
9-12u

Za
10-12u

Zo
Gesloten

14-20u
10-12u
14-16u
10-12u
13-16u
9-12u
14-16u

10-12u
Gesloten

Gesloten
Gesloten

10-12u
13-17u
Gesloten

10-12u
13-17u
Gesloten

Voorstel van beslissing:
De voorzitter-burgemeester legt de nieuwe rooster en bijhorende afspraken m.b.t.
bereikbaarheid opnieuw voor ter goedkeuring aan de GR om zo tegemoet te komen
aan de opmerkingen en stelt voor om nu een definitef rooster vast te stellen zodat
een nieuwe aanpassing op het einde van het jaar kan vermeden worden.
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PERSONEEL
3

Vacantverklaring functie diensthoofd grondgebiedzaken/stedenbouwkundig
ambtenaar/planningscoördinator A4a-A4b en wijze van invulling
Toelichtende nota:
Deze functie werd voorzien in de vorig jaar goedgekeurde en aangepaste
personeelsformatie. De GR is aanstellende overheid omdat de functiehouder tevens
deel uit maakt van het MAT.
Als diensthoofd krijgt hij de leiding over volgende afdelingen:
Ruimtelijke ordening;
Mobiliteit & openbare werken;
Milieu, duurzaamheid, afval & landbouw.
Gezien de grootte van de afdeling en gezien het feit dat vele gemeenten hun functie
van stedenbouwkundige ambtenaar niet of moeilijk ingevuld krijgen en de
concurrentie dus groter wordt, wenst het bestuur de functie op te waarderen naar de
graad A4a-A4b.
Bovendien is het belangrijk om in uitvoering van de missie en strategische visie een
overzicht te bewaren over alle lopende en geplande grote projecten die met de
ontwikkeling van de stad te maken hebben en dit op gebied van openbare
werken/netwerken (project Budingenweg, project Leenhaag, project Linterseweg,
….) als op ruimtelijke ordening (vestenkaderplan, PPS Aen den Hoorn, RUP
Randweg, herinrichting Grote Markt incl. circulatieplan-parkeerbeleidsplan, RUP
Boutbroek, RUP Budingen Dorp, …) en huisvesting (project Bungenveld, project
Solveld III, …). Daar deze projecten reeds werden opgestart is het aangewezen om de continuïteit en het overzicht/samenhang tussen deze grote projecten te
bewaren en te verzekeren - deze functie best te laten invullen door bevordering.
Voorstel van beslissing:
Het CBS stelt voor om het statutaire ambt van diensthoofd grondgebiedzakenstedenbouwkundig ambtenaar-planningscoördinator A4a-A4b vacant te verklaren,
in voltijds verband en in te vullen via bevordering. Er wordt niet voorzien in een
bevorderingsreserve.
Confrom art.112 zal de interne vacature bekendgemaakt worden via een brief en
via e-mail.
De selectiecommissie wordt als volgt samengesteld, confrom art. 14 van de RPR:
- Inge Gorissen voor het planologisch/stedenbouwkundige luik
- Peter Vanmechelen als lid van het MAT/ontvanger (voorzitter)
- Geert Nijs als deskundige interne zaken/communicatie-informatica
tevens wordt Carla Reynders als secretaris van de commissie aangeduid.
De selectieprocedure omvat volgende selectietechnieken:
- een gevalstudie aangaande visievorming R.O./O.W./Milieu-aspecten
(wegingsfactor 50%)
- een schriftelijke proef over regelgeving/specifieke kennis aangaande
GD/werking MAT (wegingsfactor 50%)
en er wordt afgesloten met een grondig sollicitatiegesprek (art.18 §1).
De selectieprocedure zal plaatsvinden op het gemeentehuis hierbij de termijnen in
acht nemend zoals voorzien in de RPR.
Het is de bedoeling om de geslaagde kandidaten voor benoeming voor te leggen
aan de GR van september, zodat het ambt kan ingvuld worden met ingang van
01/10/2010.
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IGS – INTERCOMMUNALES - VERENIGINGEN
4

Jaarvergadering Intergas 04/06/2010: 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 21/05/2010 om 12.00u.

Toelichtende nota:
De jaarvergadering zal doorgaan op vrijdag 04/06/2010 om 17.30 uur in de
maatschappelijke zetel Diestersteenweg 126 te 3210 Lubbeek.
Belangrijkste punt op de agenda: jaarrekening 2009 en bestemming van het
resultaat.
Het boekjaar eindigt met een balanstotaal van 19.296.156,19 euro.
De resultatenrekening sluit af met een batig saldo van 431.481,25 euro.
Er wordt voorgesteld dit bedrag te bestemmen als volgt:
o Toevoeging aan de wettelijke reserves 21.574,06 euro
o Uit te keren dividend 409.907,19 euro
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor een afgevaardigde aan te duiden voor de jaarvergadering
met het mandaat de punten op de dagorde goed te keuren.
5

A.V. EcoWerf 23/06/2010: 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 21/05/2010 om 12.00u.

Toelichtende nota:
De algemene vergadering zal doorgaan op woensdag 23/06/2010 om 18.30 uur, in
de 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. 23/12/2009
- Wijziging bestuurders
- Aanstelling bedrijfsrevisor 2010 – 2013
- Jaarverslag 2009
o Verslag van de activiteiten
o Balans, resultaten, winstverdeling en waarderingsregels
- Jaarrekening per 31/12/2009 - verslag van de commissarisrevisor
Het balanstotaal per 31/12/2009 bedraagt 50.121.076,52 euro
Het resultaat van het boekjaar bedraagt -133.138,36 euro
Na cummulatie bedraagt de overgedragen winst nog steeds
74.170,64 euro
- Verwerking van de resultaten
- Decharge bestuurders
- Opvraging provinciale bijdrage werkingskosten 2010 – cfr. Artikel 15.1
van de statuten
- Diversen
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.
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6

A.V. IGO Leuven 17/06/2010: 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 secretaris ten laatste op vrijdag 21/05/2010 om 12.00u.

Toelichtende nota:
De algemene vergadering gaat door op donderdag 17/06/2010 om 18.00 uur in de
cafetaria van dienstencentrum De Sleutel, Staatsbaan 124 te 3210 Lubbeek.
De belangrijkste punten op de agenda zijn:
- Jaarverslag 2009
- Jaarrekening 2009 en bestemming van het resultaat:
Het balanstotaal per 31/12/2009 bedraagt 2.991.448 euro.
Het resultaat van het boekjaar bedraagt -128.544 euro (verlies).
Het verlies van het boekjaar wordt overgedragen naar het volgende
boekjaar.
Samen met de overgedragen winst van het vorige boekjaar bedraagt de
over te dragen winst 155.450 euro.
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.
7
B.A.V. PBE 21/06/2010: toetreding tot Infrax
Toelichtende nota:
De Buitengewone Algemene Vergadering zal doorgaan op maandag 21/06/2010
om 18.00 uur Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek-Linden met het volgende
punt op de agenda:
- Toetreding tot Infrax – aanduiding van Infrax als werkmaatschappij
Schepen Minschart werd aangeduid als mandaathouder voor de stad.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om schepen Willy Minschart het punt op de agenda van de
Buitengewone Algemene Vergadering te laten goed keuren.
8

Jaarvergadering Riobra 11/06/2010: 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 secretaris ten laatste op vrijdag 21/05/2010 om 12.00u.

Toelichtende nota:
De jaarvergadering van Riobra zal doorgaan op vrijdag 11/06/2010 om 18.00uur
in de PBE zaal, Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek met volgende agenda:
1. Notulen van de buitengewone algemene vergadering van 20/11/2009
2. Jaarrekening 2009 en bestemming van het resultaat:
- Het balanstotaal per 31/12/2009 bedraagt 149.784.113,33 euro
- Het resultaat van het boekjaar bedraagt 1.176.908,88 euro (winst),
samen met het overgedragen resultaat van vorig boekjaar bedraagt
het te bestemmen winstsaldo 1.206.145,22 euro als volgt te verdelen:
o Er wordt voorgesteld 58.845,44 euro toe te voegen aan de
wettelijke reserve en 1.147.299,78 euro winst uit te keren
(dividend voor Zoutleeuw: 41.618,89 euro).
3. Kwijting aan bestuurders en de commissaris-revisor
4. Goedkeuring lening Europese Investeringsbank
4
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5. Diversen/Rondvraag
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor een afgevaardigde aan te duiden voor de jaarvergadering met
het mandaat de punten op de dagorde goed te keuren.

FINANCIËLE ZAKEN
9

Kennisgeving besluit van de gouverneur d.d. 31/03/2010 houdende
definitieve vaststelling van de dienstjaarrekening 2008
Bij besluit van de Gouverneur d.d. 31/03/2010 wordt de dienstjaarrekening 2008
zonder opmerkingen goedgekeurd. Het college geeft het besluit ter kennis aan de
gemeenteraad.
10

Kennisgeving besluit van de gouverneur d.d. 19/04/2010 houdende
definitieve vaststelling jaarrekening 2008 van het OCMW
Het college brengt het besluit van de Gouverneur d.d. 19/04/2010 houdende de
definitieve vaststelling van de jaarrekening 2008 van het OCMW, samen met het
verslag van de externe auditcommissie ter kennis van de gemeenteraad.
11
Begrotingsrekening dienstjaar 2009
Toelichtende nota:
De begrotingsrekening 2009 wordt afgesloten als volgt:
Ontvangsten
Uitgaven
Saldo
Gewone dienst:
resultaat dienstjaar
8.145.759,44
8.003.613,78 +142.145,66 EUR
boni vorig jaar
EUR
EUR
+2.629.911,98
algemeen
2.629.911,98
/
EUR
begrotingsresultaat
EUR
+2.772.057,64
EUR
Buitengewone dienst:
resultaat dienstjaar
8.220.218,45
6.670.021,67
+1.550.196,78
boni vorig jaar
EUR
EUR
EUR
algemeen
-874.154,37
/ -874.154,37 EUR
begrotingsresultaat
EUR
+676.042,41
EUR
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om de begrotingsrekening dienstjaar 2009 goed te keuren.
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Jaarrekening 2009 (balans en resultatenrekening)
Toelichtende nota:
De resultatenrekening geeft het totaal weer van de kosten en opbrengsten die zich
in het afgelopen jaar hebben voorgedaan. Deze rekening omvat 3 resultaten nl.
* het batig exploitatieresultaat voor 2009: 236.921,75 EUR is het gevolg van de
gewone werking van de gemeente, van kosten en opbrengsten die verbonden zijn
aan regelmatig terugkerende activiteiten.
* het batig uitzonderlijk resultaat voor 2009: 2.076.685,38 EUR heeft te maken met
de boeking van uitzonderlijke gebeurtenissen en verrichtingen
* het batig resultaat van het boekjaar voor 2009: 2.313.607,13 EUR is de som van
het batig exploitatieresultaat en het batig uitzonderlijk resultaat.
De balans is een synthesedocument dat op een bepaald tijdstip een overzicht geeft
van het patrimonium van de gemeente. Aan de linkerzijde staan de activa (dit zijn
de bezittingen van de gemeente) en aan de rechterzijde staan de passiva (dit zijn de
vermogensbronnen).
Het totaal van de actief- en de passiefzijde van de balans op 31/12/2009 bedraagt
31.964.428 EUR. Het eigen vermogen van de gemeente zit hierin verwerkt voor
16.697.669 EUR.
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Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om de resultatenrekening en de balans van het dienstjaar
2009 goed te keuren.

VRIJETIJDSBESTEDING
13
Kennisgeving samenstelling nieuw bestuur van de „Cultuurraad‟
Toelichtende nota:
In art. 8.4 van de statuten van de cultuurraad werd opgenomen dat de
bestuursmandaten van de cultuurraad verlopen op 31/12/2009. Tijdens de algemene
vergadering van de cultuurraad op 01/04/2010 werd overgegaan tot de verkiezing
van een nieuw bestuur met volgende uitslag:
Voorzitter
Paulette Wouters (Pro Arte Lewa)
Ondervoorzitter
José Arnauts – Postzegelclub
Etienne Coppers – Curieus – afdeling
Zoutleeuw
Penningmeester
Julien Goossens – VTB-VAB
Bestuurslid
Emiel Beckers – Ridder van de Wijer –
toneel
Nico Desard – Fanfare Sint-Cecilia
Gaston Pulinckx – Katholieke Kring
Pascal Smeesters – Stak-het-oep
Paul Timsonet – Gezellen van
Vliebergh
Agnes Wouters – KVLV Zoutleeuw
Emiel Denivel – Ziekenzorg Budingen
Eric Struys – KWB Zoutleeuw
Voorstel van beslissing:
De GR neemt kennis van de nieuw samengestelde cultuurraad.
14
Wijzigingen aan het reglement „Cultuurprojecten‟
Toelichtende nota:
Het betreft hier het reglement voor WIP- en ZIN projecten waarbij de
toelagen/subsidies vervangen worden door een ondersteuningssyteem: nl. het gratis
ter beschikking stellen van de infrastructuur van de Passant (de zaal, de vaste toog,
regiekamer en poets)
Voorstel van beslissing:
Het CBS stelt voor om het gewijzigde reglement „Cultuurprojecten‟ goed te keuren.

WELZIJN
15
Ondertekenen motie „de tijd dringt‟ i.v.m. milieudoelstellingen
Toelichtende nota:
Alle landen van de Verenigde Naties engageerden zich in 2000 om de
Millenniumdoelstellingen te realiseren tegen 2015. De armoede zou drastisch
aangepakt worden. Iedereen zou toegang krijgen tot gezondheidszorg en onderwijs.
Samen zou men de klimaatproblemen aanpakken. Om de Millenniumdoelstellingen
te realiseren, zal de internationale gemeenschap in een hogere versnelling de
middelen moeten vrijmaken en de engagementen moeten nakomen. De centrale
overheden van alle landen moeten aangemoedigd worden door hun eigen
bevolking. Lokale besturen staan als overheidsniveau het dichtst bij de bevolking
en willen via deze motie de oproep van de bevolking ondersteunen. Met het
ondertekenen van deze motie stelt het bestuur dat zij:
• zich solidair verklaren met iedereen die zich inzet voor het behalen van de
Millenniumdoelstellingen, in het bijzonder met de lokale besturen in
landen in ontwikkeling,
• de Vlaamse, Belgische en Europese overheden op te roepen om tijdens de
VN-conferentie over de Millenniumdoelstellingen in september 2010
6
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•
•
•

harde engagementen te eisen, die een belangrijke en gegarandeerde
vooruitgang betekenen in het behalen van alle acht de
Millenniumdoelstellingen, in elke stad of dorp in de wereld,
de Vlaamse, Belgische en Europese overheden oproepen om deze
engagementen ook integraal na te komen,
zich scharen achter de vele duizenden burgers die op zaterdag 11/09/ 2010
in Gent bijeenkomen om vooruitgang te eisen in de realisatie van de
Millenniumdoelstellingen,
zich engageren om binnen haar eigen bevoegdheden alles te doen wat
haalbaar is om de realisatie van de Millenniumdoelstellingen te
ondersteunen – met bijzondere aandacht voor doelstelling 8:
„internationale partnerschappen uitbreiden‟.

Voorstel van beslissing:
Op voorstel van het CBS de motie goed te keuren en te ondertekenen.
BESLOTEN VERGADERING

PERSONEEL
16
Uitbreiding vaste benoeming plaatselijk ontvanger met 17/38 prestatie
Toelichtende nota:
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24/09/2009 houdende de aanpassing van
de personeelsformatie van het gemeentepersoneel, waarbij een FTE ontvanger
wordt voorzien;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24/09/2009 houdende de vacantverklaring
van de voltijdse betrekking van stadsontvanger / uitbreiding met 17/38-prestatie;
Gelet op de rechtspositieregeling, goedgekeurd in zitting van de Gemeenteraad van
18/12/2008 en latere aanpassingen, inzonderheid art. 4 §1, art.6 §2 en art. 9 §4;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21/04/1998 houdende benoeming
van de heer Peter Vanmechelen als plaatselijk ontvanger in vast verband voor
21/38-prestatie;
Overwegende dat het schepencollege in zitting van 06/05/2010 verzocht aan de
heer Peter Vanmechelen stadsontvanger Zoutleeuw om de uitbreiding van zijn
deeltijds ambt tot een voltijds ambt van stadsontvanger te aanvaarden of te
weigeren en dat hij ter zitting mondeling bevestigde om deze uitbreiding tot een
voltijds ambt van stadsontvanger aan te nemen;
Gelet dat de heer Peter Vanmechelen zowel mondeling t.o.v. het CBS als
schriftelijk bevestigde deze uitbreiding te aanvaarden;
Voorstel van beslissing:
De heer Peter Vanmechelen wordt bijkomend voor 17/38-prestatie benoemd in
vast verband als plaatselijk ontvanger en dit ingaande vanaf zijn definitieve
ambtsneerlegging als OCMW-ontvanger.
17
Benoeming nieuwe stadssecretaris met ingang van 01/10/2010
Toelichtende nota:
Omwille van het aanvaarden van het vrijwillig ontslag van dhr. Boeckaerts als
stadssecretaris met ingang van 01/03/2004 werd in dezelfde zitting van de GR d.d.
17/04/2003 tevens het ambt vacant verklaard en werd gekozen voor invulling via
werving. Op 25/09/2003 nam het CBS kennis van het PV met de uitslag van het
examen, waarbij 2 geslaagde kandidaten werden weerhouden: Mevr. Sandra
Blockx en dhr. Guy Vansimpsen (in deze rangschikking). Na vergelijking van
verdiensten en titels werd mevr. Blockx benoemd als stadssecretaris. Op
12/02/2009 volgde dan - op verzoek van de ocmw-secretaris Pieter Vanhoutte en
omwille van het niet naleven van KB 519 d.d. 31/03/1987 - het vernietigingsarrest
van de Raad van State van deze benoemingsbeslissing.
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In uitvoering van het arrest en het KB 519 mocht het CBS, en nadat hij hiertoe
uitgenodigd werd, een schrijven ontvangen van dhr. P.Vanhoutte waarbij hij stelt af
te zien van de voorrangsregeling zoals die voorzien werd in het bewuste KB.
Hierdoor dient, tevens op advies van Binnenlands Bestuur, de
aanwervingsprocedure hervat te worden vanaf het ogenblik van de kennisname van
het PV. Immers de beslissing van de GR d.d. 17/04/2003 om het vacant ambt via
aanwerving in te vullen, evenals de beslissing van het CBS d.d. 26/06/2003
houdende de samenstelling van de examenjury en het afsluiten van de
kandidatenlijst voor de vacante betrekking werden niet vernietigd.
Voorstel van beslissing:
Na vergelijking van verdiensten en titels Mevr. Sandra Blockx te benoemen tot
stadssecretaris met ingang van 01/10/2010 en haar uit te nodigen om de eed te
komen afleggen in de gemeenteraadszitting van 28/09/2010.

De stadssecretaris wnd.

De burgemeester-voorzitter

J. Thomas

J. Ceyssens
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