NOTULE VAN ‘N GEWONE VERGADERING VAN DIE UITVOERENDE BURGEMEESTERSKOMITEE
GEHOU IN DIE KOMITEEKAMER, KORPORATIEWE DIENSTE, MALMESBURY OP WOENSDAG, 12
SEPTEMBER 2012 OM 11:00
TEENWOORDIG:
Uitvoerende Onderburgemeester, rdh M S I Goliath (voorsitter)
Lede van die Uitvoerende Burgemeesterskomitee:
Rdl C H H Hunsinger
Rdl R F van der Westhuizen
Rdl M van Zyl
Rdl W Wilskut
Ander raadslede:
Rdh N J A Rust
Beamptes:
Munisipale Bestuurder, mnr J J Scholtz
Direkteur: Finansiële Dienste, mnr K C Cooper
Direkteur: Ontwikkelingsdienste, mnr J T Steenkamp
Direkteur: Elektriese Ingenieursdienste, mnr R du Toit
Direkteur: Siviele Ingenieursdienste, mnr A Botha
Direkteur: Beskermingsdienste, mnr P A C Humphreys
Komiteebeampte, me R J Pretrorius
1.

OPENING
Die voorsitter heet almal hartlik welkom. Rdl R F van der Westhuizen open die vergadering met
gebed op versoek van die voorsitter.

2.

VERLOF TOT AFWESIGHEID
Verlof tot afwesigheid word toegestaan aan rdh T van Essen en die Direkteur: Korporatiewe
Dienste, me M S Terblanche.

3.

VOORLEGGINGS/AFVAARDIGINGS/SPREEKBEURTE
Geen

4.

NOTULES
4.1

NOTULE VAN ’N GEWONE UITVOERENDE
VERGADERING GEHOU OP 15 AUGUSTUS 2012

BURGEMEESTERSKOMITEE-

BESLUIT
Dat die notule van ’n Gewone Uitvoerende Burgemeesterskomiteevergadering gehou 15
Augustus 2012 goedgekeur en deur die Burgemeester onderteken word.
5.

OORWEGING VAN AANBEVELINGS EN SAKE VOORTSPRUITEND UIT DIE NOTULE
5.1

NOTULE VAN ‘N PORTEFEULJEKOMITEESVERGADERING GEHOU OP
5 SEPTEMBER 2012 [Restellings oorgehou as prerogatief van die onderskeie komitees]
5.1.1

ADMINISTRASIE EN FINANSIES
BESLUIT
Dat die Uitvoerende Burgemeester die aanbevelings in die betrokke notule
bekragtig.
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5.1.2

SIVIELE EN ELEKTRIESE DIENSTE
BESLUIT
Dat die Uitvoerende Burgemeester die aanbevelings in die betrokke notule
bekragtig.

5.1.3

ONTWIKKELING- EN BESKERMINGSDIENSTE
BESLUIT
Dat die Uitvoerende Burgemeester die aanbevelings in die betrokke notule
bekragtig.

6.

SAKE VOORTSPRUITEND UIT DIE NOTULES
6.1

NOTULE VAN ’N UITVOERENDE BURGEMEESTERSKOMITEEVERGADERING
GEHOU OP 15 AUGUSTUS 2012
6.1.1

ITEM 7.12: AFSKRYWING VAN SKULD: DEERNISHUISHOUDINGS, JUNIE
2012 (5/7/1/1)
’n Volledige verslag is met die sakelys gesirkuleer.
BESLUIT
Dat die Uitvoerende Burgemeesterskomitee kennis neem van die werklike
bedrag (R243 527,86) afgeskryf t.o.v. deernishuishoudings vir die maand van
Junie 2012.

6.1.2

ITEM 7.13: AFSKRYWING VAN SKULD: DEBITEURE, JUNIE 2012 (5/7/1/1)
’n Volledige verslag is met die sakelys gesirkuleer.
BESLUIT
Dat die Uitvoerende Burgemeesterskomitee kennis neem van die werklike
bedrag (R40 960,89) afgeskryf t.o.v. debiteure vir die maand van Junie 2012.

7.

NUWE SAKE
7.1

NOTULE VAN DIE MUNISIPALE FINANSIËLE OUDITKOMITEEVERGADERING
GEHOU OP 7 JUNIE 2012, ASOOK DIE SESMAANDELIKSE VERSLAG VAN DIE
KOMITEE VIR DIE TYDPERK GEËINDIG 30 JUNIE 2012 (11/1/3/1/7)
Die notule van ’n Munsipale Finansiële Ouditkomiteevergadering soos gehou op 7 Junie
2012, asook die sesmaandelikse verslag van die komitee vir die tydperk geeïndig 30
Junie 2012 is as bylaag gesirkuleer.
Die Komitee dien as ‘n volwaardige onafhanklike komitee van die Raad en vervul sy
funksie ingevolge die bepalings van artikel 166 van die Munisipale Finansiële
Bestuurswet van 2003.
In terme van bogenoemde mandaat maak die Komitee hoofsaaklik aanbevelings aan die
Raad vir oorweging en besluitneming daaroor.
Die Ouditkomitee spreek sy misnoë uit oor die stand van sake by die munisipaliteite t.o.v.
die buitensporige verhogings van bv. Eskom tariewe, salarisverhogings ens. Verder
spreek die komitee sy kommer uit ingevolge waarvan die vlak van uitstaande skuld ten
opsigte van dienste rekeninge verskuldig aan die Swartland Munisipaliteit maandeliks
toeneem.

BESLUIT/...
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BESLUIT
Dat kennis geneem word van die notule van die vergadering van die Munisipaliteit se
Finansiële Ouditkomitee, asook die sesmaandelikse verslag van die komitee vir die
tydperk geeïndig 30 Junie 2012.
7.2

VOORGESTELDE VERHUUR VAN MUNISIPALE GROND TE MALMESBURY (12/2/48/5, 12/2/R)
Rheeboksfontein Outreach Foundation, Saamstaan Outreach Foundation en ’n te stigte
Outreach Foundation is die eienaars van die wyndruiwe plase algemeen bekend as
Rheeboksfontein, Saamstaan en Rooidraai. Dit is die onderskeie Foundations se
oogmerke om ondersteuning te verskaf vir die sosiale en ekonomiese ontwikkeling van
die werkers wat werksaam is op die wyndruiwe plase hierbo genoem, insluitende hul
families en die breër gemeenskap binne die jurisdiksie gebied van Swartland
Munisipaliteit. Die Foundations ontvang sekere “Fairtrade”-premiums uit die verkope van
wyndruiwe wat op genoemde plase geproduseer word vir gemelde oogmerke.
‘n Aansoek is derhalwe ontvang vir die huur van ’n geskikte perseel te Malmesbury vir die
oprigting en bestuur van ’n bewaarskool vir voorskoolse kinders en/of ’n opleidingsentrum
vir volwassenes en/of ’n nasorgsentrum vir skoolgaande kinders.
Die Raad beskik oor erf 9110 (groot 2163m²) geleë te Alfastraat, Malmesbury wat as
ideaal beskou word vir die oprigting en bedryf van so ’n sentrum. Die sonering van die
perseel is in orde vir sodanige gebruik, water en riool dienste is beskikbaar en is daar
voldoende kapasiteit vir ’n elektriese aansluiting tot 50 kva, 3-fase laagspanning. Sou die
aansoeker ’n groter aansluiting benodig moet hulle formeel aansoek doen en die kostes
daaraan verbonde betaal.
BESLUIT
(a)

Dat goedkeuring verleen word dat erf 9110, Malmesbury uit-die-hand verhuur
word aan gesamentlik die Rheeboksfontein Outreach Foundation, Saamstaan
Outreach Foundation en ’n te stigte Outreach Foundation namens die plaas
Rooidraai vir die oprigting en bedryf van ‘n bewaarskool/opleidingsentrum/
nasorgsentrum;

(b)

Dat die huurooreenkoms notarieël verly word;

(c)

Dat die verhuring in terme van die Raad se Verordening insake die Bestuur en
Administrasie van Onroerende Eiendom geadverteer word vir kommentaar;

(d)

Dat die huurgeld vasgestel word op ’n nominale tarief van R100-00 per jaar plus
14% BTW;

(e)

Dat die huurtermyn onbepaald sal wees en dat die verbeterings op die grond die
Raad sal toeval, sou die eiendom om watter rede ookal nie langer vir doeleindes
in (a) gebruik word nie;

(f)

Dat ontwikkeling op die perseel ’n aanvang moet neem binne een jaar na datum
van registrasie van die notariële huurooreenkoms in die aktes kantoor en die
bewaarskool binne twee jaar na datum van registrasie van die notariële
ooreenkoms opgerig en in bedryf gestel moet wees, by gebreke waartoe die
eiendom die Raad weer sal toeval;

(g)

Dat die huurders vir die advertensiekoste verantwoordelik sal wees;

(h)

Dat die huurders skriftelik bevestig dat hulle die bogemelde voorwaardes
aanvaar.
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7.3

HUUROOREENKOMS: MALMESBURY ROLBALKLUB (17/9/2/R)
Die Raad verhuur die Malmesbury Rolbalfasiliteite aan die Malmesbury Rolbalklub op ‘n
jaar-tot-jaar basis. Die huidige huurooreenkoms verval op 30 September 2012.
BESLUIT

7.4

(a)

Dat ‘n huurooreenkoms met die Malmesbury Rolbalklub (ten opsigte van die
rolbal fasiliteite) aangegaan word vir die huur van die fasiliteite op ‘n maand-totmaand basis wat nie 12 maande sal oorskry nie;

(b)

Dat die huurgeld R10,00 plus BTW per jaar sal beloop;

(c)

Dat die huurvoorwaardes wat tans geld, van krag sal bly.

AANBOD OM ERF 10398, MALMSBURY TERUG TE KOOP (12/2/5/4-8/16)
Die betrokke erf is op Saterdag, 24 Maart 2007 saam met 64 ander woonerwe op ‘n
“pre-launch” basis aan eerste huiskopers aangebied.
Die oordrag van erf 10398 aan DPS en Ali Davids is op 17 Julie 2008 by die akteskantoor
geregistreer, maar die koper is nou begerig om die erf ingevolge die
voorkoopvoorwaardes aan die munisipaliteit terug te verkoop.
BESLUIT
Dat DPS & Ali Davids se aanbod om erf 10398, Malmesbury terug te koop van die hand
gewys word in die lig van die steeds ongunstige ekonomiese klimaat, die steeds
ongunstige eiendomsmark en die groot aantal raadserwe voorhande in die betrokke
uitbreiding.

7.5

AANBOD OM ERF 802, ABBOTSDALE TERUG TE KOOP (12/2/5/4-1/2)
Die betrokke erf is op Saterdag, 25 Maart 2006 saam met 11 ander woonerwe op ‘n “prelaunch” basis aan eerste huiskopers aangebied.
Die oordrag van erf 802 aan A Louw (Ernstzen) is op 15 Augustus 2008 by die
akteskantoor geregistreer, maar die koper is nou begerig om die erf ingevolge die
voorkoopvoorwaardes aan die munisipaliteit terug te verkoop.
BESLUIT
Dat A Louw (Ernstzen) se aanbod om erf 802, Abbotssdale terug te koop van die hand
gewys word in die lig van die steeds ongunstige ekonomiese klimaat, die steeds
ongunstige eiendomsmark en die groot aantal raadserwe voorhande in die betrokke
uitbreiding.

7.6

UITSTAANDE DEBITEURE, AUGUSTUS 2012 (5/7/1/1)
’n Volledige verslag van die stand van uitstaande debiteure is met die sakelys gesirkuleer.
BESLUIT
Dat kennis geneem word van die verslag aangaande die stand van uitstaande debiteure
vir die maand van Augustus 2012.

7.7

UITSTAANDE VERSEKERINGSEISE (5/14/3/5)
Ingevolge die Batebestuursbeleid moet maandeliks verslag gedoen word insake die
uitstaande versekeringseise.

BESLUIT/...
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7.7/...
BESLUIT
Dat kennis geneem word van die stand van uitstaande versekeringseise soos met
sakelys gesirkuleer.
7.8

PLAASLIKE DWELMKOMITEE (17/2/2)
Volgens die Wet op Voorkoming en Behandeling van Middele Misbruik, (Wet 70 van
2008), word dit van die munisipaliteit verwag om ‘n Plaaslike Dwelmkomitee te stig.
Daar is reeds items aan die Uitvoerende Burgemeesterskomitee op 12 April, 15 Mei en
15 Augustus 2012 voorgelê, asook ‘n voorlegging aan die raad gedoen op 15 Augustus
2012 deur die Provinsiale kantoor van die Departement Maatskaplike Ontwikkeling.
BESLUIT

7.9

(a)

Dat die verpligting soos opgelê aan die Raad deur Wet No. 70 van 2008,
gekoördineer word deur die Swartland Social Development Forum (SSDF);

(b)

Dat die SSDF sal besin hoe die struktuur van die forum gewysig kan word, ten
einde die Junior Stadsraad by die besprekings en aksies rondom die
dwelmmisbruik probleem te betrek;

(c)

Dat die Provinsiale kantoor van die Departement Maatskaplike Ontwikkeling
dienooreenkomstig in kennis gestel word van die besluit.

KOMMISSIESTRUKTUUR VIR VENDORPUNTE IN DIE SWARTLAND MUNISIPALE
GEBIED (5/8/1)
Na aanleiding van die voordurende Eskom prysverhogings en Swartland Munisipaliteit se
kommissie struktuur, het die vendorpunte vir die Raad onbekostigbaar geword. Daar is
op Maandag, 25 Junie 2012 met alle vendors in die Swartland munisipale gebied
vergader om ’n nuwe kommissiestruktuur voor te hou, welke struktuur aan die
Uitvoerende Buregemeesterskomitee voorgehou word vir goedkeuring.
Tans word ongeveer R1,3 miljoen jaarliks aan kommissie uitbetaal aan vendors.
Swartland Munisipaliteit besef dat die nuut voorgestelde kommissiestruktuur ’n
vermindering aan inkomste vir die vendors gaan hê, maar was dit ook nie die doel van
die vergoeding om dit vir vendors “finansieël die moeite werd” te maak om die diens te
lewer nie. Daar is tans steeds voldoende vendorpunte in hierdie areas beskikbaar en
vertrou ons dat dienslewering aan die publiek nie benadeel sal word nie.
BESLUIT
(a)

Dat die Uitvoerende Burgemeesterskomitee die nuut voorgestelde kommissiestruktuur aan vendors goedkeur, nl.:
•
•

1% op Eiendomsbelasting en diensterekeninge tot ‘n maksimum van
R3.40 + BTW
2,5 % op Voorafbetaalde elektrisiteit tot ‘n maksimum van R3.40 +
BTW;

(b)

Dat vendors skriftelik van die besluit van die Uitvoerende Burgemeesterskomitee
in kennis gestel word, en die nuut voorgestelde struktuur effektief sal wees met
ingang van 1 November 2012;

(c)

Dat die verhoging van die kommissie op ’n jaarlikse basis hersien sal word
gebaseer op die voorafgaande jaar se gemiddelde VPI tot einde Junie, en dat
magtiging aan die Direkteur: Finansiële Dienste gegee word om hierdie
berekening te finaliseer;
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7.9/...
(d)

7.10

Dat daar, met die oog op die kennisgewing tydperk ingevolge die ooreenkoms,
gewag word om te bepaal watter vendors hulle ooreenkoms met Swartland
Munisipaliteit gaan beeïndig alvorens die nodige kennisgewing in hierdie verband
onverwyld aan die publiek deurgegee word bv. deur middel van sms’e, berig in
die plaaslik pers, ens.

VOORGESTELDE HERSONERING VAN ERF 7911, RIVERLANDS (15/3/3-13)
Die uit-die-hand-uit vervreemding van die munisipale erf 7911, Riverlands aan die WesKaapse Regering vir die oprigting van ‘n kliniek is deur die Raad op 30 Augustus 2012
goedgekeur. Voortspruitend uit die besluit moet die korrekte grondgebruiksregte op erf
7911 verkry word ten einde die kliniek te akkommodeer.
‘n Aansoek is ontvang vir die hersonering van erf 7911 (groot ±1293m²), geleë op die
hoek van Arend- en Waterblommetjiestraat, Riverlands ingevolge artikel 17 van
Ordonnansie 15 van 1985 vanaf Sakesone I na Institutionele sone III ten einde ‘n kliniek
op die erf te akkommodeer.
‘n Aansoek is ook ontvang ingevolge artikel 15(1)(a)(i) van Ordonnansie 15 van 1985 ten
einde af te wyk van die voorgeskrewe 10m boulyne na onderskeidelik ±6m (westelike
grens), ±6m (suidelike grens) en ±6,2m (oostelike grens).
BESLUIT
A

Dat die aansoek om hersonering van erf 7911 (groot ±1293m²), geleë op die
hoek van Arend- en Waterblommetjiestraat, Riverlands ingevolge artikel 16(1)
van Ordonnansie 15 van 1985 vanaf Sakesone I na Institusionele sone III vir die
doeleindes van ‘n kliniek, goedgekeur word onderhewig aan die volgende
voorwaardes:

A1

STADSBEPLANNING EN BOUBEHEER

(a)

dat die ontwikkeling aan die parameters van die nuwe sonering voldoen. Indien
die ontwikkeling nie aan die parameters van die nuwe sonering voldoen nie, die
Direkteur: Ontwikkelingsdienste oor gedelegeerde bevoegdheid beskik om
afwykings te oorweeg;

(b)

dat die nodige aansoek om advertensietekens te vertoon aan die Direkteur:
Ontwikkelingsdienste voorgelê word;

(c)

dat bouplanne aan die Direkteur: Ontwikkelingsdienste vir oorweging voorgelê
word indien enige aanbouings of strukture opgerig word;

(d)

dat voertuigtoegang tot die perseel beperk word tot slegs een toegang na en van
Waterblommetjiestraat;

A2

VULLISVERWYDERING

(a)

dat die basiese vullisverwyderingstarief vir elke beboude perseel gehef word, en
in die geval van ‘n besigheid sal die tarief aangepas word namate die
hoeveelheid vullis wat verwyder word;

(b)

dat die vullis in swartsakke op die naaste munisipale sypaadjie geplaas word op
oggend van verwydering;

(c)

dat mediese afval nie deur Swartland Munisipaliteit verwyder sal word nie, en
daarom nie saam met huishoudelike vullis in dieselfde sakke geplaas word nie,
maar dat dit deur ‘n goedgekeurde instansie op die regte wyse verwyder word;
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7.10/...

B

A3

ESKOM

(a)

dat indien die voorgestelde ontwikkeling veroorsaak dat enige Eskom dienste
verskuif moet word sal die koste daaraan verbonde vir die rekening van die
eienaar/ontwikkelaar wees;

(b)

dat die oprigting van enige struktuur binne 9m van ‘n Eskom kraglyn verbode is;

(c)

dat die eienaar/ontwikkelaar verantwoordelik is vir die kragtoevoer na die
onderverdeelde gedeeltes;

Dat die aansoek om afwyking van die 10m boulyne na onderskeidelik ±6m (westelike
grens), ±6m (suidelike grens) en ±6,2m (oostelike grens), ingevolge artikel 15(1)(b) van
Ordonnansie 15 van 1985, goedgekeur word.

(GET) J J SCHOLTZ
MUNISIPALE BESTUURDER

