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NOTULE VAN ‘N GEWONE VERGADERING VAN DIE UITVOERENDE BURGEMEESTERSKOMITEE
GEHOU IN DIE MALMESBURY BANKETSAAL OP WOENSDAG, 12 JUNIE 2013

TEENWOORDIG:
Uitvoerende Burgemeester, rdh T van Essen (voorsitter)
Uitvoerende Onderburgemeester, rdh M S I Goliath
Lede van die 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:
Wnde Munisipale Bestuurder, mnr J Steenkamp
Direkteur: Finansiële Dienste, mnr K C Cooper
Direkteur: Beskermingsdienste, mnr P A C Humphreys
Direkteur: Siviele Ingenieursdienste, mnr A J Botha
Direkteur: Korporatiewe Dienste, me M S Terblanche
Bestuurder: Tegniese Dienste, mnr M J Swanepoel
Strategiese Bestuurder, mnr L Fourie
Bestuurder: Sekretariaat en Rekords, me N Brand
Komiteebeampte, me S A Kulsen
1.

OPENING
Rdl W Wilskut open die vergadering met gebed op versoek van die voorsitter.

2.

VERLOF TOT AFWESIGHEID
Verlof tot afwesigheid word verleen aan die Munisipale Bestuurder, mnr J J Scholtz en die
Direkteur: Elektriese Ingeneursdienste, mnr R du Toit.

3.

VOORLEGGINGS/AFVAARDIGINGS/SPREEKBEURGE
Geen

4.

NOTULES
4.1

VAN ’N GEWONE UITVOERENDE BURGEMEESTERSKOMITEEVERGADERING
GEHOU OP 15 MEI 2013
BESLUIT
Dat die notule van ’n Gewone Uitvoerende Burgemeesterskomiteevergadering gehou op
15 Mei 2013 goedgekeur en deur die Burgemeester onderteken word.

4.2

NOTULE VAN ’N PORTEFEULJEKOMITEESVERGADERING GEHOU 5 JUNIE 2013
[Regstellings oorgehou as prerogatief van die onderskeie komitees.]
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5.

OORWEGING VAN AANBEVELINGS EN SAKE VOORTSPRUITEND UIT DIE NOTULE
5.1

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

5.2

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

5.3

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

6.

SAKE VOORTSPRUITEND UIT DIE NOTULES
Geen

7.

NUWE SAKE
7.1

VOORLEGGING VAN FINALE 2013/2014 DIENSLEWERINGS- EN BEGROTINGSIMPLEMENTERINGSPLAN (SDBIP) (2/1/4/4/1)
Artikel 1 van die Wet op Munisipale Finansiële Bestuur, Wet 56 van 2003 (MFMA)
omskryf die dienslewering- en begrotingimplementeringsplan (SDBIP) as ’n
gedetailleerde plan vir implementering van die munisipaliteit se lewering van dienste en
die uitvoering van sy jaarlikse begroting. Die SDBIP moet die volgende insluit:
(a)
projeksies vir elke maand van(i)
inkomste wat ingevorder gaan word, per bron; en
(ii)
bedryfs- en kapitaaluitgawes per pos;
(b)

diensleweringsteikens en prestasie-aanwysers vir elke kwartaal.

Die doel van die SDBIP is om die munisipale bestuur te ondersteun om
diensleweringsteikens, sowel as die spandering van die kapitaalbegroting binne gegewe
tydsraamwerke te bereik.
Die voorlopige SDBIP is op 13 Maart 2013 deur die Uitvoerende Burgemeesterskomitee,
en op 28 Maart 2013 deur die Raad aanvaar vir die doeleindes van beoordeling van die
begroting deur Nasionale- en Provinsiale Tesourie.
BESLUIT
Dat die aangehegte 2013/2014 dienslewering- en begrotingimplementeringsplan
(SDBIP) goedgekeur word.
7.2

VOORLEGGING VAN 2013/2014 PRESTASIE-OOREENKOMSTE EN -PLANNE
(2/1/4/4/1)
Artikel 69 van die MFMA bepaal dat die prestasie-ooreenkomste binne 14 dae na
goedkeuring van die jaarlikse begroting aan die Uitvoerende Burgemeester voorgelê
moet word.
Die prestasie-ooreenkomste en –planne soos gesirkuleer met die sakelys is vir die
2013/2014 finansiële jaar en is ’n vervangende addendum tot die aanstellingskontrakte
van die Munisipale Bestuurder en direkteure.
BESLUIT/…
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7.2/…
BESLUIT
Dat kennis geneem word van die Munisipale Bestuurder en direkteure se prestasieooreenkomste en –planne vir die 2013/2014 finansiële jaar.
7.3

OPGRADERING EN VERDUBBELING VAN FASE 3 VAN DIE N7 (16/5/r)
SANRAL het vantevore aangedui dat weens moontlik vertragings wat in fase 2
ondervind word, daar met sekere areas in fase 3 van die opgradering van die N7 ‘n
aanvang geneem kan word.
Die Uitvoerende Burgemeester behandel die aspekte wat met fase 3 gepaardgaan en
noem dat die munisipaliteit sy ondersteuning hieraan verleen om die voordele wat met
die verdubbeling gepaardgaan so gou as moontlik te optimaliseer.
BESLUIT
(a)

Dat daar met dank kennis geneem word van die pro-aktiewe gesprekke met
SANRAL ten opsigte van fase 3 van die opgradering van die N7 en dat
Swartland Munisipaliteit se dank aan SANRAL en AECOM oorgedra word;

(b)

Dat daar kennis geneem word van die inhoud van die dokumente wat by die
verslag ingebind is;

(c)

Dat die volgende standpunte aangaande die opgradering van die N7 in beginsel
goedgekeur word, onderhewig daaraan dat dit weens EIA prosesse of
beplannings uitdagings, nog gewysig kan word:
(1)

die verdubbeling van Bokomo- en Darlingweg onderdeur die N7, met
inbegrip van die sirkel in Bokomoweg-oos van die bestaande N7 brug,
sowel as ‘n linker glipbaan uit die rigting van Kaapstad voor die brug
waar die N7, Bokomoweg kruis, ten einde in ‘n westelike rigting by
Darlingweg aan te sluit (soos aangedui op aangehegte kaart voorsien
deur die Uitvoerende Burgemeester), welke opgraderings net ‘n “Basic
Assessment” ingevolge die NEMA wetgewing vereis, en dus al moontlik
in Mei 2014 kan realiseer;

(2)

die R45/R46/N7 wisselaar ten einde ‘n pad noordoos van Malmesbury
te vestig met ‘n verbinding van die Paarl pad om ook die vragvervoer
vanaf Saldanha en die beoogde GIZ ontwikkeling te akkommodeer;

(3)

dat die bepaling van die posisie van die wisselaar noord van
Abbotsdale, maar suid van die treinspoor aan die suidekant van
Malmesbury – soos voorgestel op figuur 4 – alternatief 5B – van ITS se
verslag gedateer Mei 2013;

(4)

dat ten aansien van die bestaande Tierfontein aansluiting ‘n wisselaar
(“interchange”) benodig word ter aansluiting met die oostekant van die
bestaande aansluiting ten einde die voorgestelde lughawe perseel soos
tans in die GOP vervat, te ontsluit;

(5)

dat ‘n voetgangerbrug oor die N7 – as deel van die opgradering van die
N7 – gebou word ten einde Wesbank met die bestaande en nuwe
nywerheidsgebied, toeganklik te maak, welke
finale ligging deur ITS
aangedui moet word en waarvoor daar waarskynlik net ‘n “Basic
Assessment Report” benodig word;

(6)

dat die verdubbeling van die N7, vanaf die “Mount Royal” brug tot by die
Hopefield aansluiting ook ondersteun word, veral gesien in die lig van
die feit dat die streekswinkel-sentrum op 31 Mei 2013 noord van
Malmesbury goedgekeur is;
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7.3/...
(7)

7.4

dat SANRAL versoek word om die herbelyning van die N7, wes van die
bestaande Wesbank en Pholapark te oorweeg ten einde voorsiening te
maak vir die langtermyn;

(d)

Dat SANRAL, AECOM en ITS in kennis gestel word van voormelde besluite en
gepaardgaande ondersteuning;

(e)

Dat daar kennis geneem word dat die realisering van die besluit in par c (1)
hierbo gemeld, die opgradering van Bokomoweg, soos met SASKO
onderhandel, ingevolge waarvan laasgenoemde 75% moet bydrae van ‘n
beraamde uitgawe van R6mil, moontlik mag wysig deurdat ‘n addisionele pad
oor die Plattekliprivier gebou sal moet word om by Schoonspruitweg aan te sluit,
en dat volmag aan die Munisipale Bestuurder verleen word vir die volvoering van
die onderhandelinge vir terugvoering en voorlegging aan die Uitvoerende
Burgemeesterskomitee.

NOTULE VAN DIE MUNISIPALE FINANSIËLE- EN PRESTASIE OUDITKOMITEEVERGADERING GEHOU OP 28 FEBRUARIE 2013 (11/1/3/1/7)
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.
BESLUIT
Dat kennis geneem word van die notule van die gesamentlike vergadering van die
Munisipaliteit se Finansiële- en Prestasie Ouditkomitee van 28 Februarie 2013.

7.5

AANSOEK OM VERLOF: MUNISIPALE BESTUURDER
’n Aansoek om verlof is deur die Munisipale Bestuurder ingedien vir goedkeuring deur
die Uitvoerende Burgemeeesterskomitee.
BESLUIT

7.6

(a)

Dat die aansoek om verlof van die Munisipale Bestuurder, vir die tydperk 27
Junie 2013 tot 10 Julie 2013 goedgekeur word.

(b)

Dat daar kennis geneem word dat die Direkteur Siviele Ingenieursdienste sal
waarneem.

AANSTELLING VAN TUSSENGANGERS VIR HOSMED, LA HEALTH, SAMWUMED,
KEYHEALTH AND BONITAS MEDIESE SKEMAS (4/2/B)
Die diensverskaffers wat as skakelpersone dien vir die onderskeie geakkrediteerde
mediese fondse word van tyd tot tyd voorgelê vir goedkeuring.
BESLUIT
(a)

Dat die volgende diensverskaffers bevestig word as skakelpersone vir die
onderskeie mediese fondse soos aangedui:
•

Lochner & Venter Consulting CC aangestel word as die Raad se
skakelpersoon met Bonitas Mediese Skema.Atfin Consulting (Pty) Ltd
aangestel word as die Raad se skakelpersoon met Hosmed Mediese
Skema.

•

Cedar Healthcare Consultants (Pty) Ltd aangestel word as die Raad se
skakelpersoon met LA Health Mediese Skema.

•

Glopin Healthcare Consultants aangestel word as die Raad se
skakelpersoon met Keyhealth Mediese Skema.
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7.6(a)/...
•

Samwumed hanteer alle bemarking, makelaarsdienste en verwante
funksies intern en daar word dus geen skakelpersoon aangestel nie.

(b)

Dat die ooreenkomste met onderskeie skakelpersone ter eniger tyd opgesê kan
word;

(c)

Dat daar ten minste een persoon op ‘n maandelikse grondslag deur elke
skakelpersoon in die Swartland munisipale gebied beskikbaar gestel word met
kantoorure soos ooreengekom ten einde ‘n persoonlike diens aan werknemers
te lewer;

(d)

Dat elke skakelpersoon die maandelikse versameling van doktersrekeninge
hanteer, die maandelikse rekonsiliasie van persoonlike rekeninge van
individuele werknemers en die navrae daaraan verbonde en ook sorg dra dat die
rekeninge soos deur dokters en ander mediese diensverskaffers gelewer, korrek
is en teen die regte tariewe aangeslaan word vir die betrokke diens;

(e)

Dat ander individuele mediese fondsmakelaars se aanstellings nie hierdeur
beëindig word nie, maar dat die individuele lede die reg sal hê om te besluit van
watter makelaar se dienste hulle wil gebruik maak;

BESLUIT VERDER
(f)

7.7

Dat volmag aan die Direkteur: Korporatiewe Dienste (of gedelegeerde) verleen
word om in die toekoms die skakelpersone vir die geakkrediteerde mediese
fondse te bevestig en die voorwaardes wat daarmee gepaard gaan.

KANTOORAKKOMMODASIE: MOORREESBURG SPORTFORUM (12/1/3/1-9/1)
Die Raad verhuur die kantoor wat bekend staan as die ou toerismekantoor te
Moorreesburg aan die Moorreesburg Sportforum. Aansoek word gedoen om die kantoor
vir ’n verdere termyn van twaalf maande te huur.
BESLUIT

7.8

(a)

Dat die ou Toerismekantoor te Moorreesburg vir ‘n verdere termyn van twaalf
maande aan die Moorreesburg Sportforum verhuur word ter uitvoering van hul
administratiewe funksies;

(b)

Dat die huurgeld vasgestel word op R10,00 plus 14% BTW per maand;

(c)

Dat die huidige huurvoorwaardes sal bly geld.

AANSOEK OM FINANSIËLE BYDRAE TOT DIE BESTUUR VAN DIE R27-HUB
TOERISME-INLIGTINGSKANTOOR, YZERFONTEIN (6/2/3/1/2)
Die toerismestrategie vermeld die belangrikheid vir die bedryf van ‘n toerisme-inligtingskantoor by die suidelike ingang tot die Weskus om toerisme in die streek te bevorder.
Die inligtingskantoor by die R27/Yzerfontein kruising ressorteer in die Swartland area en
was die bedryf daarvan in 2010 deur die Weskus Distriksmunisipaliteit aan die Kaapse
Weskus/Swartland Toerisme-organisasie (KW/STO) aangebied. Laasgenoemde kon dit
weens ‘n tekort aan finansies nie aanvaar nie, en is die bedryf daarvan oorgegee aan
die Kaapse Weskus Biosfeer. Die ooreenkoms tussen die WKDM en Biosfeer verval op
30 Junie 2013.
Die Kaapse Weskus/Swartland Toerisme-organisasie is weer gretig om die bedryf van
die R27-hub oor te neem, mits hul die nodige fondse bekom.
Die Direkteur: Korporatiewe Dienste gee agtergrond aangaande die verlangde bydrae
van R48 000,00, met spesifieke verwysing na die onttrekking van Saldanhabaai
Toerisme se onderneming om R2 000,00 per maand by te dra.
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7.8/...
BESLUIT

7.9

(a)

Dat die jaarlikse bydrae van die Raad tot die werksaamhede van die Kaapse
Weskus/Swartland Toerisme-organisasie ten opsigte van sowel die 2013/14 en
2014/15 finansiële jaar met ‘n bedrag van R24 000,00 per jaar verhoog word om
die bedryf van die R27-Hub te help finansier, en dat die Diensvlakooreenkoms
dienooreenkomstig gewysig word;

(b)

Dat die 2013/14 bedryfsbegroting in Januarie 2014 met die betrokke bedrag
aangesuiwer moet word, indien moontlik vanuit besparings op ander poste in die
bedryfsbegroting.

AANSOEK OM OPRIGTING VAN BASISSTASIE TE YZERFONTEIN: MTN (6/2/3/1/2 &
12/2/4-14/1)
Die Uitvoerende Burgemeesterskomitee het op 14 Maart 2012 goedkeuring aan MTN
verleen vir die oprigting van ‘n basisstasie op munisipale eiendom te Yzerfontein, wat ‘n
15m mas met antennas en ook ‘n toerustinghouer behels.
Op 15 Julie 2012 het MTN kennis gegee dat die 15m mas nie aan hul behoeftes sal
voldoen nie, maar wel ‘n 50m mas. MTN het verder die Raad in kennis gestel dat die
omgewingsimpakstudie suksesvol deurloop is en dat toestemming verkry is vir die
oprigting van ‘n 48m mas.
BESLUIT

7.10

(a)

Dat goedkeuring verleen word aan MTN vir die installering van sellulêre
basisstasie toerusting op bovermelde munisipale eiendom te Yzerfontein, wat
insluit ‘n 48m mas;

(b)

Dat die huurder by die Departement: Elektriese Ingenieursdienste aansoek
doen vir ‘n elektriese aansluiting waarvoor ‘n meter en meterkas benodig sal
word;

(c)

Dat ‘n huurtermyn van drie jaar bepaal word;

(d)

Dat huurgeld R5 000,00 per maand plus 14% BTW sal beloop, siende dat
Vodacom en Telkom ook belangstel, wat jaarliks met 6% sal eskaleer;

(e)

Dat die voorgestelde verhuring in terme van die Raad se Verordening insake die
Bestuur en Administrasie van Onroerende Eiendom in die plaaslike pers bekend
gemaak word;

(f)

Dat die huurder verder verantwoordelik sal wees vir die betaling van die
advertensiekostes in hierdie verband;

(g)

Dat bogenoemde aspekte en voorwaardes vervat word in die huurooreenkoms
tussen Munisipaliteit Swartland en MTN;

(h)

Dat die munisipaliteit nie aanspreeklik gehou sal word vir enige uitgawe wat die
instansie sou aangegaan het om hulle netwerke op te rig nie;

(i)

Dat die koste verbonde aan die opstel van die ooreenkoms vir die rekening van
die huurder sal wees.

VERHUUR VAN GEBOU TE LANGSTRAAT, ABBOTSDALE (12/1/3/1-1/1)
Die Raad verhuur die geboutjie op erf 604, Langstraat, Abbotsdale aan die ACVV vir
doeleindes van die uitvoering van hul gemeenskapsaktiwiteite. Die termyn van vyf jaar
het verstryk.
Die ACVV het aangedui dat hulle belangstel om die gebou vir ‘n verdere termyn van vyf
jaar te huur. Die huurder het reeds verskeie verbeterings aan die gebou aangebring.
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7.10/...
BESLUIT

7.11

(a)

Dat die geboutjie geleë te Erf 604, Abbotsdale uit-die-hand vir ‘n verdere termyn
van vyf jaar aan die ACVV verhuur word vir doeleindes van gemeenskapsaktiwiteite;

(b)

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

(c)

Dat die huurgeld vasgestel word op R100-00 per jaar plus 14% BTW;

(d)

Dat die huurder verantwoordelik sal wees vir die betaling van advertensiekostes
in hierdie verband.

HUUROOREENKOMS: MALMESBURY PAINTBALLKLUB (17/9/2/R)
Die Raad verhuur die gedeelte meentgrond bekend as die bloekombos agter Swartland
Hoërskool op ’n jaar tot jaar basis aan die Malmesbury Paintballklub.
BESLUIT

7.12

(a)

Dat ‘n nuwe huurooreenkoms met die Malmesbury Paintballklub aangegaan
word vir die huur van ‘n gedeelte meentgrond, bekend as die bloekombos agter
Hoërskool Swartland te Malmesbury om vir doeleindes van ‘n paintballbaan
aangewend te word;

(b)

Dat ‘n huurtermyn van een jaar, hernubaar by verstryking, vasgestel word met
ingang van 1 Julie 2013;

(c)

Dat die huurgeld op R100,00 per jaar plus BTW vasgestel word.

AANSOEK OM OPRIG VAN ’N WENDYHUIS OP MUNISIPALE EIENDOM (12/1/3/2)
Me Mary Speelman, werksaam in die departement Finansiële Dienste huur die
munisipale woning geleë te Riebeekstraat 12C. Die huurtermyn is onbepaald.
Die huurder doen aansoek om toestemming om ‘n wendyhuis uit eie fondse op die
perseel op te rig wat as stoorplek vir goedere sal dien.
BESLUIT

7.13

(a)

Dat me M Speelman toegelaat word om ‘n wendyhuis uit eie fondse op te rig op
die perseel te Riebeekstraat 12C, met dien verstande dat dit uitsluitlik as
stoorplek vir goedere (en nie vir verblyfdoeleindes nie) benut mag word;

(b)

Dat bouplanne by die bouafdeling ingedien moet word vir goedkeuring, en dat
(op versoek van die Uitvoerende Burgemeester) seker gemaak word dat die
wendyhuis nie op die grond opgerig word wat as parkering vir die Weskus
Kollege gereserveer is nie;

(c)

Dat die huurder in hierdie geval nie kwytgeskeld sal word van die betaling van
bouplanfooie ten opsigte van die beoogde verbeterings nie;

(d)

Dat die huurder toegelaat sal word om die wendyhuis te verwyder by beëindiging
van die huurooreenkoms.

HUUROOREENKOMS: SA POSKANTOOR (12/2/4-8/5)
Die Raad verhuur ‘n gedeelte (groot ±250m²) van erf 7516, geleë te Jakarandastraat,
Wesbank/Ilinge Lethu, Malmesbury aan die SA Poskantoor.
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7.13/…
Die gedeelte grond is verbeter met ‘n mobiele gebou waaruit ‘n poskantoordiens gelewer
word.
BESLUIT

7.14

(a)

Dat ‘n gedeelte (groot ±250m²) van erf 7516, Malmesbury vir ‘n verdere termyn
van drie jaar aan die SA Poskantoor m.i.v. 1 Augustus 2013 verhuur word vir die
lewering van ‘n poskantoordiens aan die omliggende gemeenskap;

(b)

Dat die Raad se voorneme in die pers bekend gemaak word in terme van sy
Verordening insake die Bestuur en Administrasie van Onroerende Eiendom;

(c)

Dat die huurgeld vasgestel word op R100,00 plus BTW per maand;

(d)

Dat die huurder
advertensiekoste;

(e)

Dat die bestaande huurvoorwaardes van krag sal bly.

verantwoordelik

sal

wees

vir

die

betaling

van

die

AFVAARDIGING VAN RAADSLEDE VIR VOORRAADOPNAMES OP 26 JUNIE 2013
(6/1/1 MY)
Die Raad se jaarlikse voorraadopnames geskied op 26 Junie 2013. Die voorraad word
geberg by die Magasyn en Skryfbehoeftestoor te Malmesbury, asook by die
Elektrotegniese Dienste afdeling se stoor te Moorreesburg.
BESLUIT
Dat die volgende raadslede afgevaardig word om as waarnemers op te tree tydens die
voorraadopnames op 26 Junie 2013, asook twee addisionele raadslede as sekundes,
naamlik:
(a)
(b)

7.15

Malmesbury Magasyn - rdl W Wilskut (sekunde, rdh M S I Goliath) en rdl R F
van der Westhuizen (sekunde, rdl M van Zyl); en
Elektrotegniese Dienste se stoor, Moorreesburg – rdl M van Zyl.

UITSTAANDE VERSEKERINGSEISE (5/14/3/5)
Ingevolge die Batebestuursbeleid moet maandeliks verslag gedoen word insake die
uitstaande versekeringseise.
BESLUIT
Dat kennis geneem word van die stand van uistaande versekeringseise soos met die
sakelys gesirkuleer.

7.16

AFWYKING
VAN
VOORGESKREWE
VERKRYGINGSPROSEDURE
HERSTELWERK AAN LAAIGRAAF CK 34487 – REINIGINGSDIENSTE (6/1/2/1)

VIR

Die Volvo-laaigraaf, CK 34487 wat gedurende 2010 vanaf Babcock Equipment
aangekoop is, bedien die elf dorpe in die Swartland munisipale gebied deur gebruik te
word vir die bekamping van onwettige vullisstorting, stoot van vullisterreine, en so meer.
Weens die lang afstande wat dit maandeliks tussen die elf dorpe moet aflê, het die hoë
spoed ratkas ingegee en moet dit dringend herstel word.
BESLUIT
(a)

Dat die kwotasie van R128 626.62 (BTW uitgesluit) van Babcock Equipment vir
die herstel van die Laaigraaf, CK 34487 aanvaar word en dat die uitgawe teen
posnommer 65-74-3000-0376 gedebiteer word;
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7.16/...
(b)

7.17

Dat daar van die Verkrygingsbeleid afgewyk word vir die toekenning van die
herstelwerk van CK 34487 aan Babcock Equipment en wel om die volgende
redes:
(1)
Babcock Equipment is die alleen verskaffer van die Volvo Laaigraaf in
die Kaap en dit is ook by hulle aangekoop.
(2)
dit sal onprakties wees om iemand anders die herstelwerk te laat doen
aangesien dit die waarborg op die vorige werk gedoen deur Babcock
Equipment kan benadeel.

(c)

Dat die Bestuurder: Finansiële State en Beheer in terme van die
Voorsieningskanaalbestuursbeleid opdrag gegee word om bovermelde redes as
nota by die finansiële state in te sluit, wanneer die betrokke state opgestel word;

(d)

Dat (op versoek van die Uitvoerende Burgemeester) ondersoek ingestel word
om ’n platbak-sleepwa aan te koop waarop die laaigraaf en ander soortgelyke
toerusting vervoer kan word.

PAD VORENTOE MET MALMESBURY KLEINBOERE EN DARLING KLEINBOERE
(17/2/2)
Voortspruitend uit die vergadering van die Uitvoerende Burgemeesterskomitee van 13
Februarie 2013, het die Raad Terblanche Slabber Pieters Prokureurs opdrag gegee om
advies betreffende die kansellasie van die huurooreenkoms te lewer.
BESLUIT
t.o.v. MALMESBURY KLEINBOERE
(a)

Dat na oorweging van al die tersaaklike dokumentasie en inligting, die
Besigheids-, Grondgebruik- en Finansiële plan van die Swartland Kleinboere
Vereniging nie goedgekeur word nie, vir die volgende redes:
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

(b)

dat Varkboerdery weens al die bekende probleme wat dit veroorsaak,
nie so naby aan die aanliggende woonbuurt aanvaarbaar is nie;
dat die finansiële– en ekonomiese plan nie realisties en volhoubaar blyk
te wees nie, volgens mnr Farmer van Absa Bank;
dat dit onwaarskynlik is dat daar finansiële ondersteuning vir die
Besigheids-, Grondgebruik– en Finansiële plan sal wees, vanaf enige
Staatsdepartement;
dat die veiligheid- en gesondheidsrisiko’s te groot is so naby aan ’n
woonbuurt, en die N7;
dat hierdie gedeelte grond as deel van die Raad se behuisingspyplyn
benodig word vir toekomstige Behuisingsprojek;

Dat, alvorens kennis gegee word aan die Swartland Kleinboerevereniging word
om die terrein binne ses maande te ontruim en hul bedrywighede daar te staak,
bewyslas in oorleg met die raadsprokureur opgebou word om ‘n waterdigte saak
te vestig.

t.o.v. DARLING KLEINBOERE
(a)

Dat, aangesien geen Besigheids-, Grondgebruik- en Finansiële Plan ingedien
was en ook geen lid van die Darling Kleinboere aangedui het dat hulle bereid is
om te verskuif na Kamp No 3 nie, hulle versoek word om binne twaalf maande
die terrein te ontruim en hul bedrywighede daar te staak.
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DEELNEMERS AAN BEHUISINGSPROJEKTE (17/4)
Die Provinsiale Minister van Behuising het tydens verskeie platforms versoek dat
munisipaliteite ‘n regverdige proses daarstel aangaande die toekenning van laekostebehuising om, onder andere, voorkeur te gee aan gestremdes, pensionarisse, getroude
pare, asook persone wat op naburige plase woonagter is.
Tans word die toekenning van gesubsideerde wonings gedoen volgens datum van
aansoek, en spreek dit nie voormelde kategorieë aan nie,
BESLUIT
(a)

Dat die voorgestelde persentasie van kategorieë van deelnemers deur die
Uitvoerende Burgemeesterskomitee goedgekeur word, synde:
(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

7.19

50% van geleenthede vir getroude pare, pare wat saambly, tradisionele
troues (met een of meer afhanklikes) gepoog word dat die ouderdom van
die aansoeker 25 jaar en ouer moet wees;
10% van geleenthede vir getroude pare, pare wat saambly, tradisionele
troues (met een of meer afhanklikes) wat op plase woonagtig is, gepoog
word dat die ouderdom van die aansoeker 25 jaar en ouer moet wees;
10% van geleenthede vir pensionarisse;
5% van geleenthede vir begunstigdes wat permanent gestremd is soos
gedefinieer en
voorgeskryf
deur
Departement Maatskaplike
Ontwikkeling;
die balans van 25% van die voorgestelde kategorieë wat nie behaal
word nie, gaan aan begunstigdes wat kwalifiseer volgens datum van
aansoek;

(b)

Dat by elke behuisingsprojek die lys van geïdentifiseerde begunstigdes van
daardie projek aan die Raad se Behuisingskomitee voorgelê word vir
goedkeuring;

(c)

Dat die finale lys van begunstigdes aan die einde van elke behuisingsprojek aan
die Raad se Behuisingskomitee voorgelê word vir kondonering.

UITSTAANDE DEBITEURE – MEI 2013 (5/7/1/1 MY)
’n Volledige verslag van die stand van uitstaande debiteure is tydens vergadering
gesirkuleer.
BESLUIT
Dat die Raad kennis neem van die Uitstaande Debiteure Verslag.

T VAN ESSEN
UITVOERENDE BURGEMEESTER

