STAD ZOUTLEEUW

Zoutleeuw, 22 april 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 27
april 2010 om 20.00u.
OPENBARE VERGADERING

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

INTERNE ZAKEN
2
Vaststellen nieuwe openingsuren van de gemeentelijke diensten
Toelichtende nota:
De openingsuren van de gemeentelijke administratie zijn op dit ogenblik zeer ruim
(32,5 uur) in vergelijking met de buurgemeentes (tussen de 17 en de 23 uren, met 1
avond of 1 zaterdag). Omdat er niet voldoende financiële ruimte is om onze
personeelsformatie volledig in te vullen om zo alle bijkomende taken kwalitatief in
te vullen, werd er voor geopteerd om het aantal openingsuren in te krimpen en zo
de werkdruk te verlichten en meer ruimte te hebben om uitgebreidere dossiers
vlotter te kunnen behandelen. Op aangeven van de diensten, in overleg met hun
betrokken schepen, werd onderstaand voorstel van uurrooster door het CBS d.d.
01/04/10 weerhouden, hierbij bleek het niet mogelijk om de uren zo veel mogelijk
uniform op elkaar af te stemmen. De nieuwe openingsuren zouden ingaan op
01/07/2010.
Het is tevens de intentie om hieraan een flexibel systeem van stam- en glijtijden te
koppelen inclusief een tijdregistratiesysteem. Het principe werd besproken met de
vakbonden tijdens het HOC-BOC van 01/04/10 en zij kunnen hiermee akkoord
gaan. Dit zal verder uitgewerkt worden tegen einde 2010 (invoering 01/01/11)
want het arbeidsreglement (dat toch moest herzien worden in kader van de RPR)
dient hieromtrent een regeling te bevatten.
Voorstel van beslissing:
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Het CBS stelt voor om:
1. Bovenstaand rooster met openingsuren goed te keuren en in te voeren
vanaf 01/07/2010.
2. Akkoord te gaan met het principe van het invoeren van een stam-en
glijtijdensysteem, incl. tijdsregistratie en dit verder te laten uitwerken door
het CBS/MAT en op te nemen in het nieuwe arbeidsreglement.

EREDIENSTEN
3

Kerkfabriek Sint-Leonardus Zoutleeuw: advies eindrekening
restauratiewerken aan de sacramentstoren in de Sint-Leonarduskerk en
vaststellen definitief aandeel stad Zoutleeuw
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Toelichtende nota:
De gemeenteraad heeft in zitting van 19/10/2006 een buitengewone toelage ten
bedrage van 99.757,84 EUR toegekend voor de restauratie van de sacramentstoren
van de Sint-Leonarduskerk. De kerkraad van de kerkfabriek Sint-Leonardus
Zoutleeuw heeft in vergadering van 11/03/2010 de eindafrekening betreffende deze
restauratiewerken goedgekeurd voor een totaal bedrag van 431.716,63 EUR incl.
BTW. Uit deze eindrekening blijkt dat er nog een bedrag van 46.085,91 EUR ten
laste van de stad is.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om de eindrekening restauratiewerken aan de
sacramentstoren van de Sint-Leonarduskerk ten bedrage van 431.716,63 EUR
gunstig te adviseren en een bijkomende buitengewone toelage aan de kerkfabriek
Sint-Leonardus ten bedrage van 46.085,91 EUR voor deze restauratiewerken goed
te keuren.

PERSONEEL
4

Principebelissing m.b.t. invoeren van een verbod op het dragen van
religieuze tekens door het gemeentepersoneel
Toelichtende nota:
De voorzitter-burgemeester ontving het verzoek van de afdeling van Vlaamsbelang Zoutleeuw , via raadslid J.Beertens, om onderstaande voor te leggen aan de
gemeenteraad en het aldus als punt op de agenda te plaatsen:
“Onze afdeling zou willen bekomen dat er een verbod komt op het dragen van
religieuze symbolen voor de mensen die werkzaam zijn op het gemeentehuis
van Zoutleeuw en alle openbare instanties die afhankelijk zijn van de gemeente
Zoutleeuw en wel om de volgende redenen .
Onze afdeling is de mening toegedaan dat wij als gemeente in de eerste plaats
neutraal moeten blijven aangaande het dragen van zichtbare religieuze
symbolen door het personeel van de gemeente zoutleeuw en dit om de goede
werking van het gemeentebestuur te waarborgen !
Onder religieuze symbolen verstaan wij: het dragen van kruisbeelden , het
dragen van keppels , het dragen van hoofddoeken , kortom alles wat verwijst
naar een bepaalde religie !
Onze vraag is niet gericht tegen een bepaalde bevolkingsgroep maar wel in het
algemeen om zoals eerder al aangehaald de goede werking van het
gemeentebestuur niet in het gedrang te brengen daar wij als gemeentebestuur
de plicht hebben om naar de bevolking van Zoutleeuw toe neutraal te blijven !”
Voorstel van beslissing:
Raadslid Beertens J. verzoekt om het principe van het verbod op het dragen van
religieuze symbolen door het personeel dat werkzaam is op het gemeentehuis van
Zoutleeuw goed te keuren.

IGS – INTERCOMMUNALES - VERENIGINGEN
5

A.V. IGS Hofheide 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 23/04/2010 om 12.00u.

Toelichtende nota:
De gewone algemene vergadering zal doorgaan op 04/06/2010 in het gemeentehuis
van Holsbeek, Dutselstraat 15 te 3220 Holsbeek met volgende agenda:
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1.
2.

3.
4.
5.

Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering
van 22/12/2009
Vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag 2009:
a. Het boekjaar eindigt met een balanstotaal van 2.753.727,85 euro.
b. De resultatenrekening van het eigen boekjaar sluit af met een
verlies van 175.789,24 euro dat wordt overgedragen.
c. Het gecumuleerd verlies bedraagt hierdoor per 31/12/2009:
794.197,61 euro.
Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris
Evolutie van het bouwdossier (start ruwbouw: augustus 2010?)
Varia

Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor een afgevaardigde aan te duiden voor de gewone algemene
vergadering met het mandaat de punten op de agenda goed te keuren.
6

A.V. I.W.M. 26/05/2010: bespreking dagorde – aanduiden gemeentelijke
afgevaardigde – vaststellen van het man daat

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 23/04/2010 om 12.00u.

Toelichtende nota:
Het belangrijkste punt op de agenda is: goedkeuring van de balans en de
resultatenrekening 2009 incl. bestemming van het resultaat.
Het boekjaar eindigt met een balanstotaal van 37.033.603,32 euro.
De resultatenrekening sluit af met een winst van 362.067,56 euro.
Na verrekening is er een over te dragen winst van 36.373,05 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
Jaarvergadering PBE 21/05/2010
Toelichtende nota:
Belangrijkste punt op de agenda is het jaarverslag en de jaarrekening 2009:
Het boekjaar eindigt met een balanstotaal van 239.943.079,96 euro.
De resultatenrekening sluit af met een batig saldo van 5.835.493,68 euro.
De gecumuleerde winst bedraagt hierdoor 13.173.579,09 euro als volgt te
bestemmen:
- Ontrekking aan de reserves
- 5.125.000,00 euro
- Toevoeging aan de reserves
2.184.972,17 euro
- Over te dragen winst
4.172.071,77 euro
- Uit te keren winst
11.941.535,15 euro
o Uit elektriciteitsdistributie
9.106.683,35 euro
o Uit kabelcommunicatie
2.834.851,80 euro
Voorstel van beslissing:
Het CBS stelt voor om de punten goed te keuren en Willy Minschart te stad te laten
vertegenwoordigen op de jaarvergadering.

FINANCIËLE ZAKEN
8 Verdeling toelage 2010 aan sportverenigingen die aan jeugdwerking doen
Toelichtende nota:
Voor het jaar 2010 is een toelagebedrag van 9.700 EUR te verdelen. De verdeling
gebeurt overeenkomstig het subsidiereglement van de sportraad. Het
subsidiebedrag wordt verdeeld in 40% (kwantiteit) en 60% (kwaliteit). Aan elke
sportvereniging die aan jeugdwerking doet wordt een basissubsidie toegekend op
3

STAD ZOUTLEEUW

voorwaarde dat ze aanwezig zijn op de algemene vergadering (=kwantiteit) en elke
club kan ook punten scoren op vijf verschillende hoofdstukken:
Sporttechnisch kader
Financieel beleid
Aanbod & doelgroepen
Structuur van de sportvereniging
Communicatie
De punten die ze scoren op basis van kwantitatieve criteria horen bij de 40 % en de
punten die ze scoren op basis van kwalitatieve criteria horen bij de 60 %. Alle
punten van alle verenigingen worden samengeteld en gedeeld door het
subsidiebedrag
verminderd
met
het
totale
basissubsidiebedrag. Het
basissubsidiebedrag gaat enkel af van het gedeelte kwantiteit volwassenen. Dat
getal wordt dan weer vermenigvuldigt met het aantal punten per vereniging. Dit
geeft volgende resultaat:
a) voor algemene begeleiding (kwantiteit):
V.K. Sporting Budingen
V.K. Halle VV
V.K. Rode Duivels Zoutleeuw
Volleybalclub Tarco
Wielerclub De Moedige Pedaaltrappers
Leenhaag
Wielerclub Ossenwegse Sportvrienden
BAZO
Wielerteam Budingen
b) voor kwaliteitsvolle begeleiding:
V.K. Sporting Budingen
V.K. Halle VV
V.K. Rode Duivels Zoutleeuw
Volleybalclub Tarco
Wielerclub De Moedige Pedaaltrappers
Leenhaag
Wielerclub Ossenwegse Sportvrienden
BAZO
Wielerteam Budingen

666,95 EUR
541,63 EUR
985,07 EUR
879,03 EUR
Budingen- 50,00 EUR
50,00 EUR
368,12 EUR
339,20 EUR

490,84 EUR
1.051,81 EUR
1.384,88 EUR
999,22 EUR
Budingen- 368,13 EUR
157,77 EUR
1.051,81 EUR
315,54 EUR

Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor: het bedrag van 9.700 EUR voor 2010 te verdelen zoals
voorgesteld
9
Verdeling toelage 2010 aan sportverenigingen
Toelichtende nota:
Voor het jaar 2010 is een toelagebedrag van 6.463 EUR te verdelen. De verdeling
gebeurt overeenkomstig het subsidiereglement van de sportraad.
Het
subsidiebedrag wordt verdeeld in 40% (kwantiteit) en 60% (kwaliteit).
Aan elke sportvereniging wordt een basissubsidie toegekend op voorwaarde dat ze
aanwezig zijn op de algemene vergadering (=kwantiteit) en elke club kan ook
punten scoren op vijf verschillende hoofdstukken:
Sporttechnisch kader
Financieel beleid
Aanbod & doelgroepen
Structuur van de sportvereniging
Communicatie
De punten die ze scoren op basis van kwantitatieve criteria horen bij de 40 % en de
punten die ze scoren op basis van kwalitatieve criteria horen bij de 60 %. Alle
punten van alle verenigingen worden samengeteld en gedeeld door het
subsidiebedrag verminderd met het totale basissubsidiebedrag.
Het
basissubsidiebedrag gaat enkel af van het gedeelte kwantiteit volwassenen. Dat
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getal wordt dan weer vermenigvuldigt met het aantal punten per vereniging. Dit
geeft volgende resultaat:
a) voor algemene begeleiding (kwantiteit):
V.K. Sporting Budingen
V.K. Halle VV
V.K. Rode Duivels Zoutleeuw
Volleybalclub Veteranen Tarco
Volleybalclub Time Out
Volleybalclub Tarco
WTC De Bergsprinters Zoutleeuw
WTC De Toerist Dormaal
Zoutleeuwse Wielertoeristenclub Dakwerken Crabbé
WTC De Getetrappers
Wielerclub De Moedige Pedaaltrappers BudingenLeenhaag
MARVOTS
Wielerclub Ossenwegse Sportvrienden
Kegelclub De Plekkers
WC Sport en Vermaak
BAZO
De Botvink
WTC Zoutleeuwse Trappers
Wandelclub Halewijn
Wielerteam Budingen
b) voor kwaliteitsvolle begeleiding:
V.K. Sporting Budingen
V.K. Halle VV
V.K. Rode Duivels Zoutleeuw
Volleybalclub Veteranen Tarco
Volleybalclub Time Out
Volleybalclub Tarco
WTC De Bergsprinters Zoutleeuw
WTC De Toerist Dormaal
Zoutleeuwse Wielertoeristenclub Dakwerken Crabbé
WTC De Getetrappers
Wielerclub De Moedige Pedaaltrappers BudingenLeenhaag
MARVOTS
Kegelclub De Plekkers
WC Sport en Vermaak
BAZO
WTC Zoutleeuwse Trappers
Wandelclub Halewijn
Wielerteam Budingen

273,97 EUR
164,86 EUR
256,74 EUR
84,46 EUR
84,46 EUR
187,83 EUR
141,88 EUR
118,91 EUR
118,91 EUR
130,40 EUR
50,00 EUR
101,68 EUR
50,00 EUR
130,40 EUR
50,00 EUR
141,88 EUR
50,00 EUR
141,88 EUR
222,28 EUR
84,46 EUR

300,35 EUR
335,68 EUR
415,18 EUR
26,50 EUR
61,84 EUR
441,69 EUR
132,51 EUR
309,18 EUR
212,01 EUR
167,84 EUR
88,34 EUR
229,68 EUR
35,33 EUR
123,67 EUR
371,02 EUR
203,18 EUR
353,35 EUR
70,67 EUR

Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor: het bedrag van 6.463 EUR voor 2010 te verdelen zoals
voorgesteld.
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Onttrekken bestelwagen Citroën type C15 uit inventaris
Toelichtende nota:
De bestelwagen Citroën type C15 met nummerplaat HNK754 kan wegens defect
niet meer worden gebruikt en een herstelling is niet meer mogelijk. Deze is met
individueel rekeningnummer 053230003 opgenomen in de inventaris en met
huidige boekwaarde 0,00 EUR en dient onttrokken te worden uit de inventaris van
het patrimonium van de gemeente.
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Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om akkoord te gaan met het onttrekken van de bestelwagen
Citroën type C15, opgenomen in de inventaris met als individueel rekeningnummer
053230003 en het schepencollege te machtigen om het voertuig als schroot te
verkopen.

OPENBARE WERKEN
11

Vaststellen van de wijze en voorwaarden van gunnen voor de aankoop
van een zoutstrooier en pekelaanmaakinstallatie
Toelichtende nota:
De dienst openbare werken verzoekt om een zoutstrooier en een
pekelaanmaakinstallatie (natte oplossing van zout, die effectiever/sneller inwerkt
bij zwaar vriesweer) aan te kopen volgens het voorgelegde lastenboek. De prijs van
deze aankoop wordt geraamd op 65.000 EUR incl. BTW en er wordt voorgesteld
om de opdracht te gunnen na onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor deze wijze van gunnen + het lastenboek goed te keuren.

POLITIE - BRANDWEER
12

Aanvullend gemeentelijk politiereglement op het wegverkeer:
proefopstelling wegversmallingen met voorrangsregeling –
Ossenwegstraat, Tiensestraat en Orsmaalstraat.
Toelichtende nota:
Regelmatig komen er meldingen binnen van overdreven snelheid in de
Ossenwegstraat, de Tiensestraat en de Orsmaalstraat en vraagt men om
proefopstellingen met wegversmallingen (met voorrangsregeling) te plaatsen.
de geschrankte wegversmalling (proefopstelling) in de Tiensestraat ter
hoogte van huisnummers 43 en 38 wordt na een negatieve evaluatie
verwijderd op de huidige lokatie,
er komen nieuwe wegversmallingen op de volgende plaatsen:
o op de Ossenwegstraat tussen huisnummer 20 en 22 en tussen
huisnummer 48 en 50.
o op de Tiensestraat ter hoogte van huisnummer 23 en ter hoogte
van huisnummer 47
o op de Orsmaalstraat ter hoogte van huisnummer 14.
De wegversmallingen hebben een lengte van 5 meter en een doorgang van 3,5
meter. Deze wegversmallingen worden ter kennis gebracht aan de weggebruikers
door het plaatsen van signalisatie.
Voorstel van beslissing:
Het CBS verzoekt om het ontwerp van reglement voor het plaatsen van de
wegversmallingen met voorrangsregeling (proefopstelling) goed te keuren.
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Aanvullend gemeentelijk politiereglement op het wegverkeer: 1-richting
Koepoorstraat tussen Begijnhof- en Bethaniastraat
Toelichtende nota:
Het CBS is van oordeel dat nu de werken aan het Bethaniaproject stilaan ten einde
lopen er uitvoering dient gegeven te worden aan het vervolledigen van de 1richtingslus Stationsstraat-Bethaniastraat-Koepoortstraat-….
Deze actie werd al opgenomen in het vorig jaar conformverklaarde mobiliteitsplan.
In principe zou het verbod ingaan vanaf 01/06/2010.
Voorstel van beslissing:
Het voorstel van reglement goed te keuren, houdende het inrichten van beperkt 1richtingsverkeer (fietsers en voetgangers wel in beide richting toegelaten) in de
Koepoortstraat voor het deel tussen de Bethanistraat en de Begijnhofstraat
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(toegelaten richting: van Bethaniastraat naar Begijnhofstraat) en hiervoor de
nodige borden te plaatsen.
14
Aanpassing politiecodex.
Toelichtende nota:
Naar aanleiding van de overheveling van een aantal administratieve taken van de
lokale politie naar de gemeentelijke administratie worden er in de politiecodex
volgende wijzigingen aangebracht:
In Hoofdstuk 1: Doorgang en veiligheid op de openbare wegen
Afdeling 1.2: Het gebruik van de openbare weg voor privé-doeleinden
- Art. 1.2.1 Vergunning
- Art. 1.2.3. aanvraagprocedure
en Afdeling 1.3: Het uitvoeren van werken op of langs de openbare weg
- Art. 1.3.3. Aanvraagprocedure
wordt de benaming “lokale politie” vervangen door “de bevoegde ambtenaar van
de gemeente Zoutleeuw”.
Voorstel van de 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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