STAD ZOUTLEEUW

Zoutleeuw, 18 februari 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
februari 2010 om 20.00 uur .
OPENBARE VERGADERING

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

INTERNE ZAKEN
2
Wijziging aan het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.
Toelichtende nota:
In uitvoering van art.40 van het gemeentedecreet keurde de GR d.d. 22/02/2007
een huishoudelijk reglement goed m.b.t. haar werking. In art.1 van het reglement,
handelend over de bijeenroeping van de raad, wordt gesteld dat de vergaderingen in
principe doorgaan op de 4de donderdag‟ van de maand om 20.00u. Het CBS stelt
voor om art.1 te wijzigen en de vergadering op de 4de dinsdag‟ van de maand te
laten doorgaan.
Voorstel van beslissing:
Het CBS vraagt aan de GR de goedkeuring om het huishoudelijk reglement in die
zin aan te passen.

PERSONEEL
3
Invoering 2de pensioenpijler voor contractuelen: start procedure
Toelichtende nota:
Aan het bestuur wordt via VVSG de vraag voorgelegd om haar intentie duidelijk te
maken m.b.t. de invoering van de 2de (aanvullende) pensioenpijler voor de
contractuelen om zo de ongelijkheid met de statutairen deels te verkleinen.
De bijdrage die moet betaald worden in dit „fonds‟ is minimaal 1% (1,0886% incl.
beheerskosten) en maximaal 3% op de bruto loonmassa van de contractuelen,
waarvan het beheer in eerste instantie zal worden uitbesteed. Het percentage zal op
later tijdstip vastgelegd worden, zodat dit voor alle instanties identiek is. Het
sectoraal akkoord 2008-2013 gaat uit van 2% met streefdatum 01/01/2010. Dit
betekent voor de stad, rekening houdend met de huidige personeelbezetting en de
daaraan gekoppelde wedden en financiële bijdrage van 22.000 euro/jaar.
Op 04/02/2010 keurde het CBS de intentieverklaring principieel goed. Deze dient
vervolgens bekrachtigd te worden door de GR, nadien wordt het advies van het
overlegcomité stad/OCMW en HOC/BOC ingewonnen (ingangsdatum,
bijdragevoet, pensioenreglement, …) en kan de GR definitief beslissen. Hierna zal
er een gunningsprocedure georganiseerd worden door RSZ-PPO, waarvan de
uitslag opnieuw door het CBS moet bestendigd worden.
Voorstel van beslissing:
De intentieverklaring, als 1ste voorbereidende stap in een uitgebreide procedure, te
bekrachtigen. Deze beslissing dient 2 dingen te omvatten (beslissing te nemen voor
28/02/10):
- Het „definitief bindende‟ voornemen om een pensioenreglement in te
voeren (akkoord comité C1 d.d. 9/12/2009), uitgaande van 2%;
- Het aanstellen van RSZ-PPO als opdrachtencentrale met ingang mogelijk
vanaf 01/01/2010.
Evenals de bijdrage in de e.v. budgetwijziging in te schrijven.
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IGS – INTERCOMMUNALES - VERENIGINGEN
4
Ontslag P. Mathues als bestuurder in IWM en vervanging.
Toelichtende nota:
In de vergadering van de GR d.d. 22/02/2007 werd Paul Mathues als raadslid en na
geheime stemming aangeduid als vertegenwoordiger in de raad van bestuur van
IWM. Paul Mathues diende bij schrijven d.d. 11/02/2010 bij de stad zijn ontslag in
als bestuurder met ingang van 31/03/2010. Albert Claes wordt voorgedragen als
plaatsvervanger.
Voorstel van beslissing:
Albert Claes, na geheime stemming, aan te stellen als nieuwe vertegenwoordiger in
de raad van bestuur van IWM.

FINANCIËLE ZAKEN
5

Belasting op afgifte van elektronische identiteitskaarten van Belg en op
afgifte van elektronische identiteitsdocumenten van Belgische kinderen
onder de 12 jaar (kids-ID)
Toelichtende nota:
Op de afgifte van elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen
onder de 12 jaar (kids-ID) is enkel het maakloon verschuldigd. Voor de gewone
procedure was dit al vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 26/03/2009
op 3 EUR per kids-ID (=productiekost).
Aangezien deze kids-ID ook kunnen afgeleverd worden via een dringende en zeer
dringende procedure dienen deze kostprijzen ook te worden opgenomen in het
belastingreglement.
De belasting op afgifte van elektronische identiteitskaarten heeft de gemeenteraad
in zitting van 19/12/2006 vastgesteld op:
12,50 EUR per identiteitskaart voor de gewone procedure (2,50 EUR + 10
EUR maakloon),
89,62 EUR per identiteitskaart voor de dringende procedure (2,50 EUR
+ 87,12 EUR maakloon),
141,65 EUR per identiteitskaart voor de zeer dringende procedure (2,50
euro + 139,15 euro maakloon);
Aangezien het FOD afdeling Bevolking en identiteitskaarten met ingang van
01/04/2010 een kostprijs voor het maken van de elektronische identiteitskaart van
Belg zal verhogen dient de raadsbeslissing te worden aangepast.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om met ingang van 01/04/2010 t.e.m. 31/12/2012 een
gemeentebelasting te vestigen op de afgifte van elektronische identiteitskaarten van
Belg en elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de 12
jaar (kids-ID) die wordt vastgesteld als volgt:
a) op afgifte van elektronische identiteitskaarten van Belg:
2,50 EUR per identiteitskaart
(gewone procedure,dringende
procedure en zeer dringende procedure. Dit bedrag wordt verhoogd met
de door de hogere overheid vastgestelde tarieven voor de aanmaakkosten
op afgifte van elektronische identiteitskaarten van Belg.
b) op afgifte van elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen
onder de 12 jaar (kids-ID) via:
gewone procedure: 3,00 EUR per kids-ID (= maakloon),
dringende procedure: 78,65 EUR per kids-ID (=maakloon),
zeer dringende procedure: 130,68 EUR per kids-ID (=maakloon).
Op de afgifte van de kids-ID is er vrijstelling van betaling van gemeentebelasting.
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Verdeling toelage 2010 van de Vlaamse Overheid voor jeugdwerk
ondersteunen
Toelichtende nota:
Voor 2010 kunnen de jeugdverenigingen van Zoutleeuw aanspraak maken op
9.206,46 EUR subsidie van de Vlaamse Overheid voor jeugdwerk ondersteunen
(11.796,27 – 5% voor kadervorming en 2.000 EUR voor bijzondere manifestaties).
De verdeling gebeurt volgens het subsidiereglement: 80% naar jeugdwerkvormen
klasse A (alles behalve jeugdhuizen) en 20% naar jeugdwerkvormen klasse B
(jeugdhuizen).
Voor beide klassen worden de punten verdeeld op basis van het aantal leden en het
aantal uren activiteit.
Dit geeft het volgende resultaat:
1.636,70 EUR
Chiro Jeugddroom:
1.636,70 EUR
Chiro Jocus:
Sint-Leonardusscouts: 2.104,33 EUR
1.987,43 EUR
Speelplein Ruimte:
1.841,30 EUR
JH Paljas:
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om het subsidiebedrag van 9.206,46 EUR voor de
werkingskosten voor jeugdwerk ondersteunen van de Vlaamse Overheid te
verdelen zoals voorgesteld.
7
Toelagen 2010 aan gepensioneerdenbonden
Toelichtende nota:
Voor het jaar 2010 is een bedrag van 1.090,76 EUR te verdelen onder de
gepensioneerdenbonden die aangesloten zijn bij de seniorenraad.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om aan de gepensioneerdenbonden een volgende
gemeentelijke toelage toe te kennen:
Gemeentelijke Gepensioneerdenbond Zoutleeuw:
148,74 EUR
O.K.R.A. Zoutleeuw:
148,74 EUR
Gepensioneerdenbond Vooruit Groot-Zoutleeuw:
148,74 EUR
Gepensioneerdenbond Budingen:
148,74 EUR
Gepensioneerdenbond Booienhoven:
148,74 EUR
Gepensioneerdenbond "Jonger dan je denkt" Dormaal:
148,74 EUR
Gepensioneerdenbond Onder Ons Halle-Booienhoven:
148,74 EUR
Gepensioneerdenbond Hogen:
49,58 EUR

PATRIMONIUM
Verkoop van een perceel grond gelegen Runkelenstraat te Zoutleeuw, 1 ste
afdeling, sectie E 248/03C/deel.
Toelichtende nota:
Aangezien mevrouw De Troyer A. wonende Stationsstraat 86 te 3350 Linter
interesse had om een perceel grond (wegoverschot, dat grenst aan haar perceel
landbouwgrond) aan te kopen gelegen in de Runkelenstraat te Zoutleeuw, werd een
schattingsverslag (zie inzagemap) aangevraagd bij de administratie van het kadaster
te Tienen. Na een schrijven aan mevrouw De Troyer laat zij ons weten dat zij
akkoord gaat met de vraagprijs, zoals die door het CBS werd bepaald, van 1000
euro inclusief het bedrag van de onkostennota van de schatting ten bedrage van
237,81 euro, voor het perceel grond gelegen Runkelenstraat te Zoutleeuw en
kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie E, nummer 248/03C/deel, met een
oppervlakte van 4a 04ca.
8
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Voorstel van beslissing:
Akkoord te gaan met de onderhandse verkoop aan het gestelde bedrag +
notariskosten en notaris Indekeu van Zoutleeuw te verzoeken de authentieke akte te
verlijden.

RUIMTELIJKE ORDENING
9
Wijziging politieke afgevaardigde GECORO
Toelichtende nota:
Iedere fractie duidt haar politieke afgevaardigde (zonder stemrecht) aan in de
GECORO. Deze werden vastgesteld in de beslissing van de GR d.d. 22/03/2007.
Voor CD&V wordt Roger Mertens aangeduid ter vervanging van Boudewijn
Herbots.
Voorstel van beslissing:
Kennis te nemen van de vervanging van Boudewijn Herbots door Roger Mertens
als politiek afgevaardigde voor de CD&V binnen de GECORO.

MILIEU - GROENDIENST - LANDBOUW
10
Aanpassing statuten landbouwraad
Toelichtende nota:
Tom Vanhees, de huidige voorzitter van de landbouwraad, is sinds kort niet meer
woonachtig te Zoutleeuw. Het bedrijf is uiteraard wel nog gelegen te Zoutleeuw.
Gezien er aan de “landbouwsituatie” en de inzet en gedrevenheid van deze jonge
landbouwer niets is gewijzigd, is het opportuun om hem te behouden als lid van de
landbouwraad.
Voorstel van beslissing:
Het CBS stelt voor om de wijzigingen aan het statuut goed te keuren als volgt:
Art. 3 van de statuten van de landbouwraad:
1. Alle personen die als hoofdberoep een werkzaamheid uitoefenen die
gedefinieerd kan worden als behorende tot de agrarische sector en die
hun bedrijfszetel op het grondgebied van Zoutleeuw hebben.
2. Personen, woonachtig in de gemeente of die hun bedrijfszetel op het
grondgebied van Zoutleeuw hebben, die omwille van hun deskundigheid
op agrarisch gebied worden gecoöpteerd door de leden, bedoeld sub 1
van dit artikel
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Kennisname samenstelling nieuwe landbouwraad
Toelichtende nota:
Voorstel van nieuwe samenstelling als volgt:
Stemgerechtigde leden:
1.
Rik Beelen, Koepoortstraat 31, 3440 Zoutleeuw
1.
Geert Benats, Lindeweg 5, 3440 Zoutleeuw
2.
Albert Claes, Bronstraat 11, 3440 Zoutleeuw
3.
Jozef Coenen, Tiensestraat 51, 3440 Zoutleeuw
4.
Frederik Goossens, Retsbaan 6, 3440 Zoutleeuw
5.
Theo Putzeys, Wittenweg 4, 3440 Zoutleeuw
6.
Diana Suijkerbuijk, Pottekaasstraat 7, 3440 Zoutleeuw
7.
Edgard Torsin, Houtstraat 19, 3440 Zoutleeuw
8.
Peter Vangestelen, Rondeweg 9, 3440 Zoutleeuw
9.
Tom Vanhees, Grote Vreunte 60, 3473 Waanrode
10.
Johan Vanmarsenille, Dorpsstraat 74A, 3440 Zoutleeuw
Voorzitter: Tom Vanhees
Secretaris: Griet Smeesters, milieu- en duurzaamheidsambtenaar
Niet-stemgerechtigde leden: Paul Mathues, Schepen van landbouw ( ter
vervanging van Monique Cleyen-Purnelle)
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Voorstel van beslissing:
Deze nieuwe samenstelling goed te keuren.
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Scholenproject MOS!: toekenning voorschot toelagen aan deelnemende
scholen
Toelichtende nota (ontwerpbeslissing):
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 21/04/2005, houdende ondertekening van
de samenwerkingsovereenkomst „Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling‟
2005-2007 in niveau 1 met het instrumentarium en de clusters water, vaste stoffen,
mobiliteit, natuurlijke entiteiten, energie, hinder, burgers en doelgroepen op niveau
1;
Overwegende dat de scholengemeenschap van Zoutleeuw een belangrijke
doelgroep is;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 24/09/2009 houdende goedkeuring
samenwerkingsovereenkomst project “Milieuzorg Op School!” voor het schooljaar
2009-2010;
Overwegende dat de school zich, door ondertekening van een
samenwerkingsovereenkomst, kan engageren voor de uitvoering van acties voor
een of meerdere thema‟s, waaronder voeding, afvalpreventie, natuur op school,
water, verkeer, energie en milieu;
Overwegende dat de school een raming dient voor te stellen van het benodigde
budget en/of materiaal, met een maximale waarde van 600 EUR;
Gelet op artikel 3 van de samenwerkingsovereenkomst MOS! voor het schooljaar
2009-2010 waarbij de scholen die deelnemen aan het project voor een goedgekeurd
projectvoorstel maximaal 1/3 van de vooropgestelde raming als voorschot
ontvangen;
Overwegende dat volgende scholen deelnemen aan de hogergenoemde actie:
Gesubsidieerde Gemeentelijke Kleuterschool “De Kleine Picasso”, Gesubsidieerde
Vrije Lagere en Kleuterschool “De Bron”, Gesubsidieerde Vrije Basisschool “StLeonardus”, Secundaire School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs
“Zonnegroen”, Middenschool “St-Leonardus” en Sint-Tarcisiusinstituut;
Overwegende dat de nodige kredieten ingeschreven zijn in de financiële nota van
het budget 2010.
Voorstel van beslissing:
Een voorschot van 1200 EUR op de toelagen toe te kennen in 2010 voor het project
MOS! en als volgt te verdelen onder de hierna vermelde deelnemende scholen:
“De Kleine Picasso”
€ 200
“De Bron”
€ 200
“St-Leonardus”
€ 200
“Zonnegroen”
€ 200
“St-Leonardus”
€ 200
“Sint-Tarcisiusinstituut”
€ 200
goed te keuren, evenals het toegekende bedrag van 200 EUR voor “De Kleine
Picasso”, via de budgetwijziging over te hevelen van de overdrachten naar de
werkingskosten voor de school.
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Wijziging politiek afgevaardigde in de GMINA (MAR)
Toelichtende nota:
Iedere fractie duidt haar politieke afgevaardigde (zonder stemrecht) aan in de
GMina (MAR)-raad. Deze werden vastgesteld in de beslissing van de GR d.d.
26/04/2007. Voor CD&V wordt Jos Ceyssens, met bevoegdheid milieu,
voorgedragen ter vervanging van Monique Purnelle-Cleyen.
Voorstel van beslissing:
Kennis te nemen van de vervanging binnen de MAR.

5

STAD ZOUTLEEUW

OPENBARE WERKEN
14

Subsidiereglement “Aanleg gescheiden afvoersysteem van hemelwater
en huishoudelijk afvalwater bij bestaande gebouwen”.
Toelichtende nota:
Riobra dringt er bij de gemeentebesturen op aan om een uniform subsidiereglement
in te voeren voor de aanleg van gescheiden afvoeren van hemel- en afvalwater op
privé-eigendom van bestaande woningen (van voor 01/02/2005). Dit om het stelsel
en de werking ervan te optimaliseren. Het afkoppelen is trouwens ook een
verplichting die opgelegd wordt in VLAREM 1 waaraan moet voldaan worden
vanaf het ogenblik er een gescheiden stelsel aanwezig is of wordt aangelegd.
Riobra heeft hiervoor in overleg met de gemeentes een ontwerpreglement voor
opgesteld, waarbij de gemeentes een keuze dienen te maken over het bedrag van de
tegemoetkoming.
Voor de uitkering van deze subsidie wordt een beroep gedaan op de beschikbare
middelen uit het investeringsfonds, dat Riobra per gemeente heeft voorzien en dat
indien nodig aangevuld moet worden met eigen middelen van uit de stad.
Het subsidiebedrag wordt toegekend in functie van de werkelijk bewezen kostprijs
(geïndexeerd) met een maximumsubsidie 425 euro. Concreet zouden er voor de
stad Zoutleeuw (volgens schatting RIOBRA) een 103-tal bestaande panden per
jaar moeten aansluiten op de gescheiden riolering en dus ook op privéterrein dient
die scheiding uitgevoerd te worden, aan een gemiddelde subsidie van circa 306
euro per pand. Dit kan bijna volledig bekostigd worden met de middelen uit het
fonds. De stad moet jaarlijks gemiddeld 645,17 euro bijpassen.
Voorstel van beslissing:
Het ontwerp subsidiereglement (in inzagemap) goed te keuren voor aanvragen
ingediend en uitgevoerd vanaf 01/03/2010 (dus niet met terugwerkende kracht).
15

Wijze en voorwaarden gunning + goedkeuring lastenboek voor
uitvoering van bodemsaneringswerken perceel naast de woning
Stationsstraat 3
Toelichtende nota:
Om de saneringswerken te kunnen uitvoeren aan het perceel naast de woning in de
Stationsstraat nr 3, diende een bestek te worden opgemaakt teneinde een aannemer
te kunnen aanstellen voor het uitvoeren van de werkzaamheden, conform de
bepaling van het technisch verslag conformverklaard door OVAM. De werken
worden geraamd op 37.437,40 euro incl.BTW en de uitvoeringstermijn bedraagt 5
dagen. Eind maart loopt de termijn af , waarbinnen deze werken dienen te worden
uitgevoerd, zoals opgelegd in het desbetreffende vonnis in het dossier
Stad//Hermans-Joris. In de financiële nota van het budget 2010 is hiervoor 50.000
euro krediet voorzien onder art.nr. 42141/735-60;
Voorstel van beslissing:
Het CBS stelt voor de opdracht te gunnen via een onderhandelinsgprocedure
zonder bekendmaking evenals het bijhorende bestek en meetstaat goed te keuren.

VRIJETIJDSBESTEDING
16

Princiepsbeslissing tot inrichten van Zoutleeuwse Zomerdagen 2010 in
het kader van de cultuurdagen
Toelichtende nota:
In het kader van de cultuurdagen zullen op 06/08, 07/08 en 08/08/2010 de
Zoutleeuwse Zomerdagen worden georganiseerd op de Grote Markt. Het project
“Zomer op straat 2010” zal hierin ook geïntegreerd worden.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om akkoord te gaan met de inrichting van de Zoutleeuwse
Zomerdagen op 06/08 (free podium voor lokale groepen), 07/08 en 08/08 /2010 in
het kader van de cultuurdagen, zodat er contracten kunnen afgesloten worden.
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FEESTELIJKHEDEN
17
Toekennen ereburgerschap aan Louis Luyten
Toelichtende nota:
Op 22/03/2007 keurde de GR een reglement goed waarbij het ereburgerschap van
„Stad Zoutleeuw‟ kan toegekend worden onder volgende voorwaarden:
- de titel wordt verleend door de gemeenteraad op voordracht van het
college van burgemeester en schepenen
- de begunstigde is al dan niet een inwoner van de stad
- de titel kan postuum worden toegekend
- de begunstigde moet zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor
de stad of hebben bijgedragen tot de uitstraling van Zoutleeuw
- als uiterlijke tekenen ontvangt de begunstigde een officiële oorkonde van
de stad samen met een door het college vast te stellen aandenken.
Voorstel van beslissing:
Het CBS stelt voor om het ereburgerschap toe te kennen aan dhr. Louis Luyten,
omwille van zijn jarenlange inzet voor de fanfare.

DE PASSANT
18

Overeenkomst tussen de Stad en Zonnegroen m.b.t. het gebruik van hun
sportzaal.
Toelichtende nota:
Tijdens de winterperiode is er een grote vraag van sportverenigingen, die normaal
gezien buiten training houden, om indoor te kunnen oefenen. De sportzaal van de
Passant is in deze periode al druk bezet door eigen activiteiten en de scholen
overdag. Zonnegroen (onderwijsinstelling aangesloten bij scholengroep ZuidLimburg nr.13) wil zijn sportinfrastructuur hiervoor ter beschikking stellen van de
stad. Zij stellen voor om hieromtrent een overeenkomst af te sluiten waarbij zij een
vergoeding van 20 euro/uur aanrekenen (evenals een bijkomende éénmalige
verzekering van 16,90 euro). Het retributiereglement van de stad voor het gebruik
van onze sportinfrastructuur zal, bij de eerste herziening, hieraan aangepast
worden.
Voorstel van beslissing:
Het CBS stelt voor om de overeenkomst met Zonnegroen voor het gebruik van hun
sportinfrastructuur goed te keuren.

ONDERWIJS
19

Toetreding van het personeel van het gemeentelijk onderwijs tot de
gemeenschappelijk sociale dienst (GSD-V)
Toelichtende nota:
GSD-V laat, nadat de gemeente hierin is ingestapt vanaf 01/01/10 voor het
gemeentelijk administratief personeel, ook toe dat het onderwijzend personeel zich
nu kan aansluiten bij de dienst. De bijdrage hiervoor bedraagt 0,15 % van de bruto
loonmassa van het personeel (geraamd 316,61 euro). Zij vragen snel een principiële
beslissing hierover (voor 31/01/10) van het CBS, nadien te bekrachtigen door de
GR. Aangeboden diensten o.a.: Pollen, geboorte- adoptiepremie, huwelijkspremie,
pensioenpremie, vakantiepremie, …
Voorstel van beslissing:
Het principieel akkoord gegeven door het CBS d.d. 04/02/2010 te bekrachtigen en
de bijdrage in de e.v. budgetwijziging in te schrijven.
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POLITIE - BRANDWEER
20
Plaatsvervanging Jos Ceyssens in de politieraad.
Toelichtende nota:
De GR van 02/01/07 verkoos Jos Ceyssens als effectief lid van de politieraad.
Overwegende dat Jos Ceyssens ondertussen het mandaat van burgemeester
uitoefent, dient hij in de politieraad vervangen te worden. In dezelfde beslissing
van 02/01/07 werd Rik Dehairs van rechtswege aangeduid als 1 ste en enige
plaatsvervanger.
Voorstel van beslissing:
Akte te nemen van de vervanging.

De stadssecretaris wnd.

De burgemeester-voorzitter

J. Thomas

J. Ceyssens
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