NOTULE VAN ‘N GEWONE VERGADERING VAN DIE UITVOERENDE BURGEMEESTERSKOMITEE
GEHOU IN DIE BANKETSAAL, MALMESBURY OP WOENSDAG, 12 MAART 2014 OM 11:00

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:
Munisipale Bestuurder, mnr J J Scholtz
Direkteur: Finansiële Dienste, mnr K C Cooper
Direkteur: Beskermingsdienste, mnr P A C Humphreys
Direkteur: Korporatiewe Dienste, me M S Terblanche
Direkteur: Elektriese Ingenieursdienste, mnr R du Toit
Direkteur: Ontwikkelingsdienste, mnr J T Steenkamp
Direkteur: Siviele Ingenieursdienste, mnr A J Botha
Bestuurder: Sekretariaat en Rekords, me N Brand
1.

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

2.

VERLOF TOT AFWESIGHEID
Die komitee is voltallig.

3.

VOORLEGGINGS/AFVAARDIGINGS/SPREEKBEURTE
Geen

4.

NOTULES
4.1

NOTULE VAN ’N GEWONE UITVOERENDE
VERGADERING GEHOU OP 12 FEBRUARIE 2014

BURGEMEESTERSKOMITEE-

BESLUIT
Dat die notule van ’n Gewone Uitvoerende Burgemeesterskomiteevergadering gehou op
12 Februarie 2014 goedgekeur en deur die Burgemeester onderteken word.
4.2

5./...

NOTULE VAN 'N PORTEFEULJEKOMITEESVERGADERING GEHOU 5 MAART 2014
[Regstellings oorgehou as prerogatief van die onderskeie komitees.]
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5.

OORWEGING VAN AANBEVELINGS EN SAKE VOORTSPRUITEND UIT DIE NOTULE
5.1

NOTULE VAN ’N PORTEFEULJEKOMITEESVERGADERING GEHOU OP 5 MAART
2014
5.1.1

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

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
Dat die Uitvoerende Burgemeester die aanbevelings in die betrokke notule bekragtig.

5.2

SAKE VOORTSPRUITEND UIT DIE NOTULE
Geen

6.

SAKE VOORTSPRUITEND UIT DIE NOTULES
Geen

7.

NUWE SAKE
7.1

HERSIENING VAN DIE 2012-2017 GEÏNTEGREERDE ONTWIKKELINGSPLAN (GOP)
(2/1/4/4/1)
Artikel 34(a) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, 2000 bepaal dat ’n
munisipale raad sy Geïntegreerde Ontwikkelingsplan jaarliks moet hersien. Die verslag tot
die sakelys bevat die veranderinge sedert Mei 2013 wat in die tweede hersiening van die
GOP geakkommodeer is.
Die hersiende GOP dien as basis vir die 2014/2015 begroting, die SDBIP en die
prestasieplanne van die onderskeie direktorate.
BESLUIT [vir aanbeveling aan die Raad op 27 Maart 2014]
Dat die hersiening van die 2012-2017 Geïntegreerde Ontwikkelingsplan (GOP) asook die
vyf areaplanne na die Raad vir goedkeuring as konsepplanne verwys word, waarna ’n
verdere konsultasie- en verfyningsproses gedurende April 2014 gevolg sal word.

7.2

GOEDKEURING VAN DIE KONSEP MEERJARIGE KAPITAAL- EN BEDRYFSBEGROTINGS VIR 2014/2015; 2015/2016 EN 2016/2017 (5/1/1/1-2014-2015; 5/1/1/22014-2014)
Artikel 16(2) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Finansiële Bestuur, 2003
(MFMA) bepaal dat die burgemeester van die munisipaliteit die jaarlikse begroting ten
minste 90 dae voor die aanvang van die begrotingsjaar by ’n raadsvergadering ter tafel
moet lê.
Die konsep meerjarige kapitaal- en bedryfsbegroting is ook in terme van die Municipal
Budget and Reporting Regulations, 2008 op 12 Maart 2014 aan die
Begrotingsbeheerkomitee voorgelê, en geen wysigings is voorgestel nie.
BESLUIT/...
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7.2/...
BESLUIT [vir aanbeveling aan die Raad op 27 Maart 2014]
(a)

Dat die Uitvoerende Burgemeesterskomitee die konsep meerjarige Kapitaal- en
Bedryfsbegroting in beginsel goedkeur, onderskeidelik ten bedrae van:

(1)

Kapitaalbegroting
:
Aansuiwerings Kapitaalbegroting:
Kapitaalbegroting
:
Kapitaalbegroting
:
Kapitaalbegroting
:

2013/2014
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017

R 83 479 509
R
R
R
R

R
R
R
R
R

Bedryfsbegroting
:
Totale Inkomste
:
Aansuiwerings Inkomstebegroting:
:
:
:

2013/2014
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017

R 466 847 737
R
R
R
R

R
R 490 710 737
R 476 466 231
R 518 777 328
R 547 574 094

Uitgawe
:
Aansuiwerings Uitgawebegroting
:
:
:

2013/2014
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017

R 478 880 932
R
R
R
R

R
R 495 083 772
R 508 578 210
R 549 769 015
R 595 781 239

Surplus/Verskil (ontbondeling)
i.t.v. GRAP
:
Aansuiweringsbegroting:
:
:
:

2013/2014
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017

Histories:

(2)

-R 12 033 195
R
R
R
R

Tans:
91 530 588
77 096 971
67 955 487
63 338 874

R
-R 4 373 034
-R 32 111 979
-R 30 991 687
-R 48 207 145

(b)

Dat kennis geneem word dat die begrotingsbedrae nie as finaal aanvaar kan word
nie, aangesien publieke insette nog gedurende April 2014 gelewer kan word, maar
dat daar gepoog word om ten minste nie af te wyk van die voorgestelde effek wat
die tariefverhogings op ‘n huishouding sal hê nie;

(c)

Dat kennis geneem word dat die voorgestelde elektrisiteitstariewe soos
voorgeskryf deur NERSA aan lg. op 4 Februarie 2014 vir goedkeuring voorgelê
was, en dat die Direkteur: Elektriese Ingenieursdienste hierna die navrae van
NERSA hanteer het in ‘n poging om die voorgestelde tariefaanpassings te
motiveer en, waar nodig, die betrokke tariefaansoek te wysig.

(d)

Dat die Raad derhalwe, met verwysing na paragraaf (c), die voorgestelde
elektrisiteitstariewe vir die 2014/2015 finansiële jaar goedkeur, gedagtig daaraan
dat dit steeds onderhewig is aan NERSA se finale goedkeuring;

(e)

Dat die konsep kapitaal- en bedryfsbegroting ten aansien van die 2014/2015
finansiële jaar ingevolge artikels 16 en 17 van die MFMA in beginsel goedgekeur word,
met inbegrip van –
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(v)
(vi)

Belastings;
Tariewe;
Projeksies van kontantvloei (nou deel van Begrotingsformate);
Begrotingsverwante beleidsdokumente, naamlik:
•
Kredietbeheer- en Skuldinvorderingsbeleid (gewysigde beleid aangeheg);
•
Tariefbeleid (gewysigde beleid aangeheg);
•
Eiendomsbelastingsbeleid (gewysigde beleid aangeheg);
•
Voorsieningskanaalbestuursbeleid (gewysigde beleid word in Mei via
UBK voorgelê);
•
Kontantbestuur- en Beleggingsbeleid (word in Mei via UBK voorgelê)
Besonderhede ten aansien van beleggings (aangeheg)
Toelaes en voordele van ampsdraers en personeel met spesifieke
verwysing na die pakkette van die bestuurspan;
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7.2/…
(f)

Dat die volgende konsep verordeninge – met inbegrip van die toepaslike konsep
beleide – soos vervat in die bylae, wat onder aparte omslag gesirkuleer is, in
beginsel goedgekeur word en saam met die begrotingsdokumente vir publieke
kommentaar geadverteer word in terme van artikel 12(3)(b) van die Stelselswet,
2000, in die plaaslike media sowel as op die munisipale webtuiste, naamlik:
•
Kredietbeheer- en Skuldinvorderingsverordening en –beleid;
•
Tariefverordeninge en –beleid;
•
Eiendomsbelastingsverordeninge en –beleid;

(g)

Dat kennis geneem word dat die Bedryfsbegroting nie syfers insluit in terme van
vaste- en werklike kapitaalbydraes en verkope van grond nie, ten einde die
Direkteur: Finansiële Dienste in staat te stel om die tariewe met betrekking tot
diensterekeninge te bereken;

(h)

Dat, as gevolg van onvoldoende fondse, geen voorsiening gemaak kon word vir
die delgingstekort met betrekking tot die oorvleueling van die delging van lenings
na eksterne banke en die lewensduur van bates nie;

(i)

Dat kennis geneem word van die toenemende styging in personeelkostes, wat
soos volg bedra:
•
ten aansien van alle werknemers, uitgesluit die Munisipale Bestuurders en
artikel 56-aanstellings, ‘n verhoging gebaseer op die VPI van 5.7% plus 1%,
d.w.s. ‘n 6,7% aanpassing vir 2014/15, ‘n 6% aanpassing vir 2015/2016 en
‘n verwagte aanpassing van 6% vir 2016/2017;
•
ten aansien van die Munisipale Bestuurder en artikel 56-aanstellings,
gebaseer op ‘n markverwante verhoging wat jaarliks deur ‘n professionele
konsultant (P E Corporate Services) bepaal word, ten aansien van die
2014/15 finansiële jaar die volgende aanpassings: Munisipale Bestuurder 6.18%, Direkteur: Finansiële Dienste - 8.61%, Direkteur: Korporatiewe
Dienste - 7.98%, Direkteur: Siviele Ingenieursdienste - 7.93%, Direkteur:
Beskermingsdienste - 7.93%, Direkteur: Ontwikkelingsdienste - 7.93% en
Direkteur: Elektriese Ingenieursdienste - 7.93%;

(j)

Dat, in 'n poging om diensterekeninge bekostigbaar te hou en finansiële
volhoubaarheid te verseker, asook om die geloofwaardigheid van die meerjarige
begrotings te verhoog, die Raad (op aanbeveling van die Hoof Finansiële
Beampte) volstaan met die 2013/2014 meerjarige tariewe, met inbegrip van die
verwagte tariewe vir die 2014/2015 finansiële jaar, soos goedgekeur op 30 Mei
2013, waaruit volg dat ‘n gemiddelde verhoging van ongeveer 7% vir die 2014/15
finansiële jaar op huishoudings van toepassing sal wees;

(k)

Dat daar met groot kommer kennis geneem word van die tekorte in die
bedryfsbegroting, asook van die volgende kommerwekkende faktore met
verwysing na die ingeslote kontantvloeistaat vir die huidige sowel as die
daaropvolgende vier finansiële jare:
•
die risikofaktor vir kontantdekking vir bedryfsuitgawes wat in jaar 4 en jaar 5
laer daal as die norm wat tussen 4 en 2 behoort te wees;
•
die verwagte bedryfstekorte vir 2014/15, 2015/16 en 2016/17 wat
onderskeidelik -R 32 111 979, -R 30 991 687 en -R 48 207 145 sal beloop;

(l)

Dat kennis geneem word van die behoefte om CK41806, die vullisvragmotor wat
tydens ‘n ongeluk op 24 Februarie 2014 ernstig beskadig is en na verwagting deur die
versekeringsmaatskappy afgeskryf sal word, onmiddellik te vervang, en daar gevolglik
óf in die huidige finansiële jaar, óf in die 2014/2015 finansiële jaar, afhangende van
die afleweringsdatum, vir die vervangingswaarde ten bedrae van ongeveer R2
miljoen voorsiening gemaak sal moet word;

(m)

Dat die Direkteur: Finansiële Dienste voldoen aan die vereistes van die begrotingsdokumentasie ten opsigte van verslagdoening aan die Provinsiale- en Nasionale
Tesourie.
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7.3

VOORLEGGING VAN ’N VOORLOPIGE 2014/2015 DIENSLEWERINGBEGROTINGSIMPLEMENTERINGSPLAN (SDBIP) (2/1/4/4/1)

EN

Die Dienslewerings- en Begrotingsimplementeringsplan (SDBIP) moet ingevolge artikel 53
van die MFMA binne 28 dae na die goedkeuring van die jaarlikse begroting in Mei deur die
burgemeester goedgekeur word.
In ’n omsendskrywe ontvang vanaf die Provinsiale Tesourie word egter versoek dat ’n
konsep SDBIP saam met die begrotingsdokumente aan die Raad voorgelê word, wanneer
die begroting einde Maart deur die Raad oorweeg word.
Die voorlopige SDBIP is apart tot die sakelys gesirkuleer.
BESLUIT [vir voorlegging aan die Raad op 27 Maart 2014]
Dat die aangehegte 2014/2015 Dienslewerings- en Begrotingsimplementeringsplan
(SDBIP) as ’n voorlopige dokument goedgekeur word vir die doeleindes van beoordeling
van die begroting deur Nasionale en Provinsiale Tesourie.
7.4

SLEUTELPRESTASIE-AANWYSERS (KPI’s) EN TEIKENS VIR 2014/2015 (2/1/4/4/1)
Die Munisipale Beplanning- en Prestasiebestuurregulasies, 2011 bepaal dat ’n
munisipaliteit sy sleutelprestasie-aanwysers jaarliks hersien. Die regulasies bepaal verder
dat wanneer ’n munisipaliteit sy GOP wysig, die munisipaliteit dan ook die sleutelprestasieaanwysers wat deur so ’n wysiging geraak word, moet wysig.
BESLUIT [vir voorlegging aan die Raad op 27 Maart 2014]

7.5

(a)

Dat die aangehegte sleutelprestasie-aanwysers (KPI’s) en teikens as konsep
goedgekeur word vir die doeleindes van publieke insette en kommentaar;

(b)

Dat die KPI’s en teikens saam met die konsep hersiening van die GOP
geadverteer word in April 2014.

AANVAARDING VAN VERSKEIE VERORDENINGE (1/1)
Die volgende verordeninge is in beginsel deur die Raad op 28 November 2013
goedgekeur, ten einde die verordeninge vir publieke insette en kommentaar te adverteer,
naamlik:
•
•
•
•
•

Verordening insake Brandveiligheid;
Verordening insake Elektrisiteitsvoorsiening;
Verordening insake Paaie en Strate;
Verordening insake Stormwaterbestuur;
Verordening insake Openbare Geriewe.

’n Werkwinkel is op 28 Januarie 2014 met raadslede en amptenare gehou waartydens die
konsep verordeninge deurgewerk is. Die persoon verantwoordelik vir die opstel van die
verordeninge het as fasiliteerder opgetree, en kon kommentaar deur raadslede op die
werkwinkel aangespreek word.
Teen die spertyd is daar slegs kommentaar vanaf Yzerfontein Inwonersvereniging ontvang
en is veranderings, waar nodig geag, aangebring in die toepaslike verordeninge.
Die verordeninge is per aparte omslag gesirkuleer.
BESLUIT [vir voorlegging aan die Raad op 27 Maart 2014]
(a)

Dat die verordeninge soos vervat in die bylae goedgekeur word;

(b)

Dat die verordeninge in die Provinsiale Koerant afgekondig word vir
implementering met ingang van 1 Julie 2014.
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7.6

NOTULE VAN DIE MUNISIPALE OUDITKOMITEEVERGADERING GEHOU OP 26
NOVEMBER 2013 (11/1/3/1/7)
Die notule van die Munisipale Ouditkomitee gehou op 26 November 2013, sowel as die
halfjaarlikse verslag van die komitee vir die tydperk geëindig 31 Desember 2013 is met die
sakelys gesirkuleer.
Daar is egter geen aanbevelings waaroor ’n besluit geneem moet word nie.
BESLUIT
Dat kennis geneem word van die notule van die Munisipale Ouditkomitee se vergadering
van 26 November 2013, asook die halfjaarlikse verslag van die Ouditkomitee vir die tydperk
geëindig 31 Desember 2013.

7.7

SWARTLAND WERKSKEPPINGSPROJEK: RISEUP BAKKERYE (17/2/2)
Mnr Adriaan van Niekerk van RiseUp Holdings (Pty) Ltd het tydens die jongste
samesprekings bevestig dat befondsing vir die projek uiteindelik bekom is met die
bemiddeling van die Departement van Ekonomiese Ontwikkeling.
Swartland Munisipaliteit (wat reeds in 2013 aangedui het dat hy as vennoot met die
daarstel van grond en dienste die projek sou ondersteun) is gekies om die eerste groep
bakkerye tot stand te help bring.
Daar is ooreengekom dat ’n gedeelte (±40m² groot) van elkeen van die volgende erwe by
wyse van ’n huurkontrak aan die onderskeie geregistreerde Co-ops beskikbaar gestel sal
word om die bakkerye op te rig:

LIGGING
Moorreesburg (erf 5409, Proteastraat)
Malmesbury (erf 7516, Jakarandastraat)
Riebeek-Wes (erf 327, h/v Merinhof- en
Adamsestraat)
Darling (erf 4205, h/v Cimbidium- en
Bloekomboomlaan)

CO-OP
Aunty’s Community Bakery Co-op
Reg no. 2010/006040/24
Merc Bakery Primary Co-op
Reg no. 2010/006048/24
Vallei Bakkery Primary Co-op
Reg no. 2010/005965/24
Mamma’s Bakery Primary Co-op
Reg no. 2010/005980/24

BESLUIT
Dat kondonering verleen word vir die volgende aksies wat deur die Munisipale Bestuurder
goedgekeur is vir die daarstel van vier RiseUp Bakkerye in die Swartland, in die belang van
plaaslike ekonomiese ontwikkeling, synde
(a)

(b)
(c)

die beskikbaarstelling van grond aan die onderskeie Co-ops soos na verwys hierbo
en soos aangetoon op Aanhangsels B.1 tot B.4 tot die verslag, by wyse van ‘n
huurooreenkoms;
die voorwaardes van verhuur soos vervat in die ooreenkoms gemerk Aanhangsel
C tot die verslag; asook
die maak van ‘n finansiële bydrae ten bedrae van ongeveer R104 133.00 vanuit die
2013/14 LED-begroting (posnommer 05-08-52-00-2220) ten opsigte van diensteaansluitings, -installasies en ander aspekte soos na verwys in paragraaf 3.2 van
die verslag;

BESLUIT VERDER
Dat die Munisipale Bestuurder met volmag beklee word om die beskikbaarstelling van
grond en dienste om addisionele bakkerye te vestig, sou die behoefte wel bestaan, te
magtig indien dit binne die LED-begroting geakkommodeer kan word.
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7.8

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. Die huurtermyn verstryk op 30 April
2014.
BESLUIT

7.9

(a)

Dat die ou Toerismekantoor te Moorreesburg m.i.v. 1 Mei 2014 vir ‘n verdere
termyn van 12 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.

MOORREESBURG RUGBYKLUB: AANSOEK OM DRANKLISENSIE BY GENE LOUW
SPORTGRONDE, MOORREESBURG (14/3/1)
’n Skrywe is vanaf die Moorreesburg Rugbyklub ontvang, waarin hulle versoek dat die
munisipaliteit toestemming sal verleen dat die klub ten opsigte van die onthaalgeriewe by
die Gene Louw-sportgronde ’n aansoek tot die Wes-Kaapse Drankowerheid mag rig om ’n
permanente dranklisensie op die betrokke eiendom van die munisipaliteit te bekom.
Die klub moet telkens, wanneer wedstryde aangebied word, om ’n tydelike lisensie
aansoek doen wat sowat R300 per geleentheid bedra. Daarenteen beloop die koste vir ’n
permanente lisensie ’n jaarlikse hernuwingsfooi van R3 000.
Die rugbyklub is versoek om ’n besluit van die Moorreesburg Sportforum te bekom, wat
hulle magtig om ’n dranklisensie te mag bekom, welke skrywe tot die verslag aangeheg is.
BESLUIT

7.10

(a)

Dat, gebaseer op die steun wat deur die Moorreesburg Sportforum uitgespreek is,
goedkeuring verleen word aan die Moorreesburg Rugbyklub om ‘n aansoek aan
die Wes-Kaapse Drankowerheid te mag rig vir die verkryging van ‘n permanente
dranklisensie ten opsigte van die onthaalgedeelte by die Gene Louw-sportgronde
te Moorreesburg;

(b)

Dat bogemelde magtiging nie impliseer dat die rugbyklub, indien die lisensie wel
toegestaan word, op ‘n voltydse basis die kroeggeriewe mag bedryf nie, maar
slegs op die datums en tye ooreenkomstig die spelrooster wat hul jaarliks moet
indien of op sodanige alternatiewe datums en tye soos met die Munisipaliteit se
sportbeampte ooreengekom;

(c)

Dat die tye van gebruik verder onderhewig sal wees aan die ure soos van
toepassing op die bepaalde liggingskategorie in die Munisipaliteit se Verordening
insake Drankhandelsdae en –ure.

HUUROOREENKOMS: MALMESBURY TENNISKLUB (17/9/2/R)
Die Raad verhuur die Malmesbury tennisfasiliteite (by die Dieprivier-sportgronde) aan die
Malmesbury Tennisklub op ’n jaar tot jaar basis. Die huurtermyn verstryk op 30 April 2014.
BESLUIT
(a)

Dat ‘n huurooreenkoms met die Malmesbury Tennisklub aangegaan word vir die
huur van die fasiliteite op ‘n maand tot maand basis wat nie 12 maande sal oorskry
nie;

(b)

Dat die huurgeld vasgestel word op R10,00 per jaar plus BTW;

(c)

Dat die bestaande huurvoorwaardes gehandhaaf word.

8
7.11

AFSKRYWING SLEGTE SKULD – NOVEMBER 2013 (5/7/1/1/MY)
Die slegte skulde wat, na stappe geneem deur die Kredietbeheerafdeling, nie ingevorder
kon word nie, is met lede van die Uitvoerende Burgemeesterskomitee gewerkwinkel in ’n
poging om die afskrywingsgelde tot die minimum te beperk.
BESLUIT
Dat die afskrywing van slegte skuld ten bedrae van R260 596,12 goedgekeur word.

7.12

UITSTAANDE DEBITEURE – FEBRUARIE 2014 (5/7/1/1/MY)
’n Volledige verslag aangaande die stand van uitstaande debiteure vir die tydperk
Februarie 2014 is met die sakelys gesirkuleer.
BESLUIT
Dat kennis geneem word van die verslag aangaande die stand van Swartland Munisipaliteit
se uitstaande debiteure vir Februarie 2014.

7.13

UITSTAANDE VERSEKERINGSEISE (5/14/3/5)
‘n Verslag aangaande die uitstaande versekeringseise moet ingevolge
Batebestuursbeleid maandeliks aan die Uitvoerende Burgemeester voorgelê word.

die

BESLUIT
Dat kennis geneem word van die die aantal uitstaande versekeringseise, sowel as die
kommentaar daarop.
7.14

VOORGESTELDE HERROEPING VAN GOEDKEURINGSVOORWAARDE RAKENDE
DIE HERSONERING EN ONDERVERDELING VAN ERF 201, GROTTOBAAI (15/3/6-4;
15/3/3-4) (WYK 5)
Die Huiseienaarvereniging van Grottobaai is in proses om ’n nuwe sekuriteitsisteem te
installeer vir die totale Grottobaai-ontwikkeling.
Die aansoek het ten doel om die bestaande sekuriteitsgebou by die ingangshek na
Grottobaai te vergroot om die nuwe sekuriteitstoerusting te huisves.
BESLUIT
Dat die aansoek vir die herroeping van voorwaarde B1(a) van die Raadsbesluit gedateer
21 April 2010 rakende die hersonering en onderverdeling van erf 201, Grottobaai ten einde
die vergroting van die sekuriteitsgebou toe te laat, ingevolge artikel 42(2)(a) van
Ordonnansie 15 van 1985 goedgekeur word, onderhewig aan die volgende voorwaarde:
(a)

7.15

dat die “footprint” van die “gatehouse” beperk word tot die voorstel soos in die
aansoek voorgehou.

VOORGESTELDE HERSONERING VAN ERF 2721, MALMESBURY (15/3/3-8) (WYK 9)
Hierdie aansoek word behartig deur Swartland Munisipaliteit en behels die hersonering van
erf 2721 (groot 1038m²), geleë op die h/v Varing- en Roosstraat, Malmesbury vanaf ligte
nywerheidsone na plaaslike owerheidsone ten einde die betrokke perseel aan te wend vir
verskeie gemeenskapsdienste.
Die Munisipaliteit is tans besig met die opgradering van die bestaande gebou ten einde ’n
veeldoelige dienssentrum tot voordeel van die inwoners van, veral Malmesbury-Wes, daar
te stel.
BESLUIT/...
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BESLUIT
Dat die aansoek om hersonering van erf 2721 (groot 1038m²), geleë op die h/v Varing- en
Roosstraat, Malmesbury ingevolge artikel 16(1) van Ordonnansie 15 van 1985 vanaf ligte
nywerheidsone na plaaslike owerheidsone goedgekeur word, onderhewig aan die volgende
voorwaardes:

7.16

A1

STADSBEPLANNING EN BOUBEHEER

(a)

dat bouplanne aan die Direkteur: Ontwikkelingsdienste vir oorweging voorgelê
word;

A2

VULLISVERWYDERING

(a)

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

TOESTEMMING TOT OES VAN BOME OP PAARDEBERG – BEFONDSING VAN
PAARDEBERG SUSTAINABILITY INITIATIVE (PSI) (17/9/4/2/1) (WYK 12)
’n Versoek is in Januarie 2014 ontvang vanaf die projekleier van die Paardeberg
Sustainability Initiative (PSI) , me Bridget Johnsen om befondsing vir die uitroei van
indringerplante rondom die Perdeberg Opgaardam.
Verskeie klagtes is ontvang dat pogings deur plaaseienaars aangrensend tot die
Perdebergdam om indringerplante uit te roei telkens misluk, aangesien saad afkomstig
vanaf die bome op munisipale grond voortdurend versprei word.
Me Johnsen het tydens gesprekvoeringe aangedui dat die oes van volwasse bloekom- en
dennebome deur ‘n “logging company” waarskynlik die koste sal dek vir die verwydering
van swartwattel, port jackson en rooikransbome. Erosiebeheer sal toegepas word deur in
bane te werk en die indringerplante wat verwyder word, met inheemse plante te vervang.
Regulasies 15 en 16 van die Conservation of Agricultural Resources Act, Act No 43 of
1983 plaas ’n verpligting op grondeienaars om plantspesies gelys as Kategorie 1
indringers, sowel as Kategorie 2 indringers waarvoor nie ’n kweekpermit toegestaan is nie,
te verwyder.
BESLUIT

7.17

(a)

Dat goedkeuring verleen word aan PSI (Bridget Johnsen) om volwasse denne- en
bloekombome rondom Paardebergdam te oes, en die wins uit die verkoop van die
hout te gebruik om die Paardeberg munisipale gebied skoon te maak van
indringerplante;

(b)

Dat die bedrag van R20,000.00 per jaar in die boekjare 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019 en 2019/2020 aan PSI bewillig word vir opvolgwerk in die
Paardeberg munisipale gebied om hergroeide en saailinge van indringerplante te
verwyder.

AFWYKING VAN DIE VOORGESKREWE VERKRYGINGSPROSEDURES VIR DIE
AANSTELLING VAN ’N BEDIENAAR VIR VERKEERSDAGVAARDIGINGS (8/1/B/2)
Die skikkingsooreenkoms met Belstow bepaal dat die munisipaliteit sekere
verantwoordelikhede het, onder andere om ’n bedienaar van verkeersdagvaardigings aan
te stel.
Daar was by twee geleenthede op tender uitgegaan, maar geen belangstelling was getoon
nie. ’n Maatskappy by name, Hoffman, Le Roux & Associates is genader vir ’n kwotasie
om namens Swartland Munisipaliteit dagvaardigings landwyd te bedien vir die periode 1
Maart 2014 tot 31 Oktober 2014.
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BESLUIT

7.18

(a)

Dat kondonering verleen word vir die afwyking van die voorgeskrewe verkrygingsprosedures deur slegs een kwotasie te oorweeg en te aanvaar vir die bediening
van verkeersdagvaardigings;

(b)

Dat die kwotasie van Hoffman, Le Roux & Associates om dagvaardigings te dien
teen R30 per suksesvolle bediening buite Swartland en R25 vir ‘n bediening binne
die grense van Swartland;

(c)

Dat kennis geneem word dat die uitgawe teen posnommer 71-58-52-00-2956
verreken sal word;

(d)

Dat in terme van Klousule 36(2) van die Voorsieningskanaalbestuursbeleid , die
geval met redes as nota by die betrokke finansiele state waar van toepassing,
ingesluit word.

AFWYKING VAN VOORGESKREWE VERKRYGINGSPROSEDURES: AANSTEL VAN
FRANS-BUSDIENS VIR BYWONING DEUR LEDE VAN GEMEENSKAP VAN
GEDENKDIENS VAN OUD-PRESIDENT NELSON MANDELA OP 11 DESEMBER 2013
TE KAAPSTAD STADION (17/4/2/B)
Die Wes-Kaapse Regering het fondse aan munisipaliteite beskikbaar gestel om inwoners
geleentheid te gee om die gedenkdiens van Ou-President, Nelson Mandela op 11
Desember 2013 by die Kaapstad Stadion by te woon.
Slegs een busdiens was beskikbaar om vervoer op kort kennisgewing te verskaf, en is
Frans Busdienste derhalwe teen ’n bedrag van R45 600,00 aangestel.
BESLUIT
(a)

Dat die afwyking van die voorgeskrewe verkrygingsprosedures in terme van
Klousule 36(2) van die Voorsieningskanaalbestuurstelsel, soos goedgekeur deur
die Munisipale Bestuurder, gekondoneer word, naamlik:
(i)

7.19

vir die aanstelling en betaling van Frans Busdienste ten bedrae van
R45 600.00 vir die vervoer van die publiek na die gedenkdiens van OudPresident, Nelson Mandela op 11 Desember 2013 as gevolg van die
spesiale omstandighede;

(b)

Dat die uitgawe teen posnommer 114252003540 verreken word;

(c)

Dat die Hoof: Finansiële State en Beheer, mnr C Gerber in terme van klousule
36(2) van die Voorsieningskanaalbestuurstelsel opdrag gegee word om die
gemelde redes as nota by die betrokke Finansiële State in te sluit wanneer dit
opgestel word.

AANSOEK OM VERLOF: MUNISIPALE BESTUURDER (P. 1000546; 4/8/3)
[Die Munisipale Bestuurder verlaat die lokaal vir die duur van die bespreking.]

‘n Verlofaansoek is ontvang vanaf die Munisipale Bestuurder vir oorweging deur die
Uitvoerende Burgemeesterskomitee.
BESLUIT
(a)

Dat die aansoek om verlof van die Munisipale Bestuurder, vir die volgende
tydperke goedgekeur word, synde
•
•
•
•

14 Maart 2014 (1 dag);
4 April 2014 (1 dag);
2 Mei 2014 (1 dag); en
30 Junie 2014 tot 11 Julie 2014 (10 dae);
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(b)

7.20

Dat daar kennis geneem word dat die Direkteur: Ontwikkelingsdienste sal
waarneem vir die tydperk 14 Maart 2014, 4 April 2014 en 2 Mei 2014 en dat ’n
Direkteur vir die Junie/Julie tydperk aangewys sal word na gelang van die
beskikbaarheid van die Direkteure.

ALGEMENE JAARVERGADERING: KAAPSE PENSIOENFONDS: AANWYSING VAN
AFGEVAARDIGDES (11/1/2/5)
ste

Die 30 Algemene Jaarvergadering van die Kaapse Pensioenfonds vind plaas op Vrydag,
23 Mei 2014.
BESLUIT
(a)

Dat kennis geneem word dat mnr A Zaayman genomineer is om die lede te
verteenwoordig by die Algemene Jaarvergadering van die Kaapse Pensioenfonds
op 23 Mei 2014;

(b)

Dat rdl R F van der Westhuizen genomineer word om die Raad by die vergadering
te verteenwoordig.

(GET) T VAN ESSEN
UITVOERENDE BURGEMEESTER

