
 
 
 
 
 

 
 
 
 
NOTULE VAN ‘N GEWONE VERGADERING VAN DIE UITVOEREND E BURGEMEESTERSKOMITEE 
GEHOU IN DIE BANKETSAAL, MALMESBURY OP DONDERDAG, 1 4 AUGUSTUS 2014 OM 15:00 
 

 
TEENWOORDIG: 
 
 Uitvoerende Burgemeester, rdh T van Essen (voorsitter) 
 Uitvoerende Onderburgemeester, rdh M S I Goliath 
 
 Lede van die Burgemeesterskomitee: 
 Rdl M Rangasamy 
 Rdl R F van der Westhuizen 
 Rdl M van Zyl 
 Rdl W Wilskut 
 
 Ander raadslede: 
 Rdl Y S Cox-Bruintjies 
 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 R F van der Westhuizen open die vergadering met gebed op versoek van die voorsitter. 
 
Die voorsitter rig ’n woord van verwelkoming aan die pers en rdl Y S Cox-Bruintjies, en spesiaal aan 
verteenwoordigers van Cence en U-Grow Rural wat later ’n voorlegging sal doen.  

 
2. VERLOF TOT AFWESIGHEID 
 
 Die komitee is voltallig. 
  
3. VOORLEGGINGS/AFVAARDIGINGS/SPREEKBEURTE 
 
 3.1 VERHURING VAN GEDEELTE VAN ERF 301, ABBOTSDALE AAN CENCE AND U-

GROW RURAL (12/2/R) (WYK 7)  
 
  Mnr J Moolman gee agtergrond aangaande die doelstellings van Cence and U-Grow Rural 

en noem dat dit ’n nie-winsgewende organisasie is wat werkskepping in gemeenskappe 
najaag. 

 
  ’n Gedeelte van erf 301, Abbotsdale is as ’n geskikte perseel vir die projek geïdentifiseer 

en verduidelik mnr C Bosman watter aktiwiteite op die perseel beplan word, onder andere – 
• “Container city” as opleidingsentrum – opleiding in sweiss-, hout-, naaldwerk en 

inligtingstegnologie word o.a. aangebied; 
• Landbou-kollege waar persone opgelei sal word om aanplantings te doen; 
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3.1/... 
• Visplaas vir die teel van Tilapia – hierdie projek sal in samewerking met Universiteit 

van Stellenbosch geskied; 
• Créche en ECD-sentrum. 

 
Daar sal ook ekstra wiskunde klasse vir graad 10 tot 12 leerders deur na-graadse studente 
van Universiteit Stellenbosch op Saterdae aangebied word. 
 
Die doelstelling met die onderskeie aktiwiteite is om deelnemers vanuit die gemeenskap, 
nie slegs van ’n werk te voorsien nie, maar om hulle in entrepreneurs en later 
besigheidsmanne en -vroue te ontwikkel. 
 
Die voorsitter noem dat indien hierdie tipe projek nie suksesvol is nie, dit voor die deur van 
die Munisipaliteit gelê word en daarom is dit belangrik dat verdere ondersoeke gedoen 
word. 

 
  Die voorsitter gee geleentheid vir vrae en word –  
 
  BESLUIT  
 
  Dat opdrag aan die Departement: Ontwikkelingsdienste gegee word om verdere gesprekke 

met Cence and U-Grow Rural te reël, waarby lede van die Uitvoerende 
Burgemeesterskomitee en die Wyksraadslid van wyk 7, rdl A C Sedeman betrek sal word. 

 
4. NOTULES 
 

4.1 NOTULE VAN ’N GEWONE UITVOERENDE BURGEMEESTERSK OMITEE-
VERGADERING GEHOU OP 16 JULIE 2014 

 
 BESLUIT 
 
 Dat die notule van ’n Gewone Uitvoerende Burgemeesterskomiteevergadering gehou op 

16 Julie 2014 goedgekeur en deur die Burgemeester onderteken word, onderhewig aan die 
volgende wysiging – 

 
 Item 7.14:  Afwyking, erf 1819, Yzerfontein (15/4/ 2-14) (Wyk 5) 
 [ter vervanging van die aanhef] 
 
 ’n Bouplanaansoek was ontvang vanaf die eienaar, Diana Steward op erf 1819, Yzerfontein 

waarop ’n woonhuis en motorhuis binne die boulyne voorgestel word.  ’n Verdere bouplan 
was ingedien wat die motorhuis op twee liggings voorstel, naamlik binne die boulyne, asook 
met oorskryding daarvan tot op die 0m boulyn. 

 
 Daar was wel motivering ingedien vir die oorskryding van die boulyn, maar sonder die 

goedkeuring van aanliggende bure.  Die veronderstelling was dus dat daar voortgegaan 
sou word met die plan om die motorhuis binne die boulyne op te rig. 

 
 Die betrokke bouplan was deur die Direkteur: Ontwikkelingsdienste onder gedelegeerde 

magte goedgekeur op 16 April 2012, sonder dat goedkeuring vir die afwykings van die 
boulyne ingedien en toegestaan was.  Die bouplanaansoek het egter verkeerdelik die 
gewysigde bouplanne ingesluit wat die twee liggings van die motorhuis aandui. 

 
 Met die finale inspeksie ten opsigte van die woonhuis is opgemerk dat die bouwerke van 

die woonhuis en motorhuis voltooi is.  Geen fondasie inspeksie vir die motorhuis is deur die 
eienaar/bouer versoek nie.  Die motorhuis is opgerig in ’n posisie waar dit die 4m straat- en 
2m syboulyne tot 0m oorskry.  Toegang tot die motorhuis word direk vanaf Kalkoondsingel 
verkry. 

 
 Sedert die foutiewe plasing van die motorhuis aan die lig gekom het, het verskeie 

gesprekke tussen Swartland Munisipaliteit en die argitek plaasgevind.  Die Afdeling: 
Beplanning is van mening dat sloping van die gebou nie die beste opsie is nie, aangesien 
daar ook geen besware tydens die publieke deelname proses was nie.   
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4.1/... 
Die aansoek vir afwyking op erf 1819, Yzerfontein ten einde af te wyk van die 4m straat- en 
2m syboulyn onderskeidelik na 0m boulyn, word dus aanbeveel. 
 
 BESLUIT/... 
 

4.2 NOTULE VAN 'N PORTEFEULJEKOMITEESVERGADERING GE HOU 6 AUGUSTUS 2014 
  [Regstellings oorgehou as prerogatief van die onderskeie komitees.] 

 
5. OORWEGING VAN AANBEVELINGS EN SAKE VOORTSPRUITEND U IT DIE NOTULE 
 

5.1 NOTULE VAN ’N PORTEFEULJEKOMITEESVERGADERING GE HOU OP 6 AUGUSTUS 
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  
 
 BESLUIT  
 
 Dat die Uitvoerende Burgemeester die aanbevelings in die betrokke notule bekragtig. 

 
6. SAKE VOORTSPRUITEND UIT DIE NOTULES  
 
 6.1 NOTULE VAN ’N UITVOERENDE BURGEMEESTERSKOMITEEV ERGADERING 

GEHOU OP 16 JULIE 2014 
 
  6.1.1 ITEM 5.1:  AANSOEK OM HERSONERING, ONDERVER DELING EN SLUITING 

VAN OPENBARE PLEK, ERF 327, RIEBEEK-WES (15/3/3-12)  
 
   ’n Gedeelte van erf 327, Riebeek-Wes is in ’n speelpark omskep en die item is 

terug verwys om die ligging daarvan in verband met die gedeelte wat vir die Rise-
up Bakkery beplan word te bepaal. 

 
   ’n Terplaatse inspeksie op 23 Julie 2014 het aangedui dat die speelpark wel 

opgerig is in die posisie van die voorgestelde bakkery.  Gevolglik is ’n gewysigde 
onderverdelingsplan saamgestel om die onderverdeling van erf 327 (groot 
16,1817ha) geleë te Adamstraat, Riebeek-Wes in ’n restant (±16,1417ha) en 
gedeelte A (±500m²) voor te stel. 

 
   Aansoek word ook gedoen vir die hersonering van gedeelte A vanaf 

oopruimtesone I na sakesone II ten einde die Rise-up Bakkery se bedrywighede 
op die eiendom te akkommodeer. 

 
   Verder word aansoek gedoen vir die sluiting van ’n gedeelte van erf 327 (publieke 

oopruimte, groot ±500m²). 
 
   BESLUIT  

 
A Dat die aansoek vir die hersonering van gedeelte A (±500m²) van erf 327, 

Riebeek-Wes vanaf oopruimtesone I na sakesone 2 ten einde die “Rise-
up Bakkery se bedrywighede op die eiendom te akkommodeer, ingevolge 
artikel 16(1) van Ordonnansie 15 van 1985, goedgekeur word; 
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6.1.1/... 
B Dat die aansoek vir die onderverdeling van erf 327 (groot 16,1817ha), 

geleë te Adamstraat, Riebeek-Wes in ‘n restant (±16,1417ha) en gedeelte 
A (±500m²) ingevolge artikel 25(1) van Ordonnansie 15 van 1985 
goedgekeur word onderhewig aan die volgende voorwaardes: 

 
B1  STADSBEPLANNING EN BOUBEHEER 
 
(a) dat die nodige bouplanne aan die Direkteur: Ontwikkelingsdienste vir 

oorweging voorgelê word; 
(b) dat die voorgestelde ontwikkeling aan die parameters van die sakesone 2 

sonering voldoen; 
 
B2 WATER 
 
(a) dat die onderverdeelde gedeelte van ‘n aparte wateraansluiting voorsien 

word.  Hierdie voorwaarde is van toepassing op bouplanstadium; 
 
B3 RIOOL  
 
(a) dat die onderverdeelde gedeelte van ‘n aparte rioolaansluiting voorsien 

word.  Hierdie voorwaarde is van toepassing op bouplanstadium; 
 
B4 VULLISVERWYDERING 
 
(a) dat die basiese vullisverwyderingstarief vir elke beboude sowel as 

onbeboude erf gehef word, en in die geval van besighede moet daar vir 
elke afsonderlike besigheid gehef word; 

(b) dat die tarief aangepas sal word namate die hoeveelhede vullis wat 
verwyder word; 

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

 
B5 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; 

 
B6 WESKUS DISTRIKMUNISIPALITEIT 
 
(a) dat bouplanne vir die voorgestelde bakkery, wat aan die vereistes soos 

gestel in Regulasie 962 van 23 November 2012 moet voldoen, voorgelê 
word; 

(b) dat streng regulering met betrekking tot besigheidsure ingestel word om 
enige negatiewe impakte (bv. geraas van masjiene) op die omliggende 
residensiële erwe te beperk; 

  
C Dat die aansoek vir die sluiting van ‘n gedeelte van erf 327 (publieke 

oopruimte, groot ±500m²), Riebeek-Wes ingevolge artikel 137(2) van 
Ordonnansie 20 van 1974 goedgekeur word. 

 
6.1.2 ITEM 5.2:  VOORGESTELDE HERSONERING MET AFWYK ING VAN ERF 867, 

RIEBEEK KASTEEL (15/3/3-11, 15/3/4-11) (WYK 12)  
  
 Die item is op 11 Junie 2014 terug verwys ten einde ‘n terplaatse inspeksie op erf 

867, Riebeek Kasteel uit te voer.  Die Departement van Ontwikkelingsdienste is 
ook opdrag gegee om gesprekke met die bestuur van Esterhof Kleuterskool te 
inisieer aangaande die probleme wat by die skool ondervind word. 
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6.1.2/... 
 ‘n Verslag aangaande Vroeë Kinderontwikkelingsfasiliteite in Riebeek Kasteel is 

deur die Departement Ontwikkelingsdienste opgestel en met die sakelys 
gesirkuleer.  Dit is duidelik uit die verslag dat daar ‘n tekort is aan VKO-fasiliteite in 
vergelyking met die aantal kinders in die area. 

 
 Die Uitvoerende Burgemeester noem dat met die aansoek daar positiewe en 

negatiewe aspekte is wat oorweeg moet word, maar dat die opvoeding van kinders 
nie gestrem mag word nie. 

 
 ‘n Aansoek is ontvang vir die hersonering van ‘n gedeelte van erf 867 (groot 

±125m²) geleë te Proteastraat, Riebeek Kasteel vanaf residensiële sone I na 
institusionele sone I ten einde ‘n crèche te bedryf. 

 
 ‘n Verdere aansoek is ontvang om af te wyk van die 10m boulyne na ±3,6m 

(straatgrens) en ±1,5m (noordelike grens). 
 
 BESLUIT  
 [rdl W Wilskut distansieer hom van die besluit] 
  
 Dat die aansoek vir ‘n vergunningsgebruik op ‘n gedeelte van erf 867 (groot 

±125m²), geleë te Proteastraat, Riebeek Kasteel vir ‘n dagsorgsentrum, ingevolge 
artikel 7, Hoofstuk 14.4.2 van die Swartland Geïntegreerde 
Soneringskemaregulasies van Ordonnansie 15 van 1985, goedgekeur word 
onderhewig aan die volgende voorwaardes: 

 
A1 Stadsbeplanning en Boubeheer 

 
(a) dat die vergunningsgebruiksregte beperk word tot die huidige bewoner 

(Mev Maria Louw) van die eiendom en dat sodanige regte sal verstryk 
indien die betrokke bewoner die eiendom ontruim; 

(b) dat die dagsorgsentrum beperk word tot ‘n grootte van ±125m² soos 
voorgehou in hierdie aansoek; 

(c) dat die toepaslike bouplanne binne ses maande vanaf hierdie 
goedkeuring aan die Direkteur: Ontwikkelingsdienste vir goedkeuring 
voorgelê moet word; 

(d) dat bouwerk/verbeterings binne een jaar vanaf hierdie goedkeuring 
aangebring moet word; 

(e) dat daar na twee jaar vanaf hierdie goedkeuring weer aansoek gedoen 
moet word vir die vergunningsgebruik ten einde dit te hersien; 

(f) dat nie meer as 20 kinders te enige tyd geregistreer sal wees, of op die 
betrokke grondeenheid teenwoordig mag wees nie; 

(g) dat die diens primêr van ‘n dagsorg- of opvoedkundige aard sal wees en 
nie medies nie; 

(h) dat die diens nie aangebied word buite die ure 06h00 tot 18h00 nie; 
(i) dat die oorheersende gebruik van die wooneenheid die akkommodasie 

van ‘n enkele gesin sal bly; 
(j) dat ‘n binnehuise speelarea van 1,8m² per kind voorsien word, waarvan 

nie meer as een derde toegemaakte stoepspasie mag wees nie; 
(k) dat ‘n buitenshuise speelarea van 4,5m² per kind voorsien word, wat 

afgeskerm moet wees van enige openbare straat; 
(l) dat die dagsorgsentrum aan die vereistes van Departement van 

Maatskaplike Dienste sal voldoen en by die departement registreer word; 
(m) dat die nodige aansoek vir die vertoning van ‘n advertensietekens by die 

Direkteur: Ontwikkelingsdienste gedoen word; 
 

A2 WATER 
 

(a) dat daar van die bestaande wateraansluiting gebruik gemaak word en dat 
geen addisionele aansluitings voorsien sal word nie; 

 
A3 Riool/... 
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6.1.2/... 

A3 RIOOL 
 
(a) dat daar van die bestaande rioolaansluiting gebruik gemaak word en dat 

geen addisionele aansluitings voorsien sal word nie; 
 

A4 VULLISVERWYDERING 
 
(a) dat die basiese vullisverwyderingstarief vir die wooneenheid sowel as vir 

die besigheid gehef word, en in die geval van die besigheid sal die tarief 
aangepas word namate die hoeveelheid vullis wat verwyder word; 

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

 
A5 WESKUS DISTRIKMUNISIPALITEIT 
 
(a) dat daar aansoek gedoen word vir ‘n geskiktheidsertifikaat vir die bedryf 

van ‘n kinderversorgingsfasiliteit; 

A6 ESKOM 
 

(a) dat indien die voorgestelde aansoek 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 
perseel. 

 
7. NUWE SAKE 
 
 7.1 GOEDKEURING VAN ’N TYDSKEDULE VIR DIE 3 DE HERSIENING VAN DIE GOP EN 

DIE OPSTEL VAN DIE JAARLIKSE BEGROTING (2/1/4/4/1)  
 

Artikel 21(1)(b) van die Wet op Munisipale Finansiële Bestuur, Wet 56 van 2003 bepaal dat 
die burgemeester ten minste 10 maande voor die begin van die begrotingsjaar, ‘n 
tydskedule voorlê wat sleutel sperdatums aandui ten opsigte van die begrotings- en GOP-
prosesse. 
 
 Die Uitvoerende Burgemeester wys belangrike datums uit, met spesifieke verwysing na die 
interaksies wat met die provinsiale departemente beplan word. 
 
BESLUIT  (vir aanbeveling aan die Munisipale Raad op 28 Augustus 2014) 
 
Dat die tydskedule vir die 3de hersiening van die GOP en die opstel van die jaarlikse 
begroting kragtens artikel 21(1) van die Wet op Munisipale Finansiële Bestuur, Wet 56 van 
2003, vir goedkeuring by die Raad aanbeveel word. 
 

7.2 WYSIGING VAN ORGANISATORIESE STRUKTUUR: VERSKEI E DEPARTEMENTE 
(4/1/1/2/1) 

 
 Die voorsitter versoek die Direkteur: Korporatiewe Dienste om die wysigings toe te lig. 
 

Die verslag  bevat die wysigings per departement wat ook reeds op ‘n Arbeidsverhoudinge-
forumvergadering bespreek was. 

 
 BESLUIT  (vir aanbeveling aan die Munisipale Raad op 28 Augustus 2014) 

 
 Dat die Uitvoerende Burgemeesterskomitee by die Raad aanbeveel dat die voorgestelde 

wysigings van die organisatoriese struktuur, soos aangetoon op bladsye 3, 6, 8, 12 en 16 
van die dokument, goedgekeur word. 
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 7.3 INLIGTING AANGAANDE IMPLEMENTERING VAN SCOA: STANDARD CHART OF 

ACCOUNT (5/1/B) 
 
  Die doel van die verslag is om inligting aan raadslede deur te gee aangaande die 

implementering van die regulasies met betrekking tot SCOA wat op 22 April 2014 deur die 
Minister van Finansies afgekondig is. 

 
  Alhoewel die regulasies eers met ingang van 1 Julie 2017 van krag is, is dit belangrik om 

nou reeds kennis te neem van die implikasies daarvan. 
 
  ’n Kopie van die regulasies is beskikbaar in die Kantoor van die Uitvoerende 

Burgemeesters, sowel as in die Begrotingskantoor. 
 
  BESLUIT 
 
  Dat kennis geneem word van die regulasies aangaande die Standard Chart of Account wat 

in Staatskoerant No. 312 gedateer 22 April 2014 afgekondig is, sowel as van die 
implikasies daarvan. 

   
 7.4 VERGOEDING VAN WYKSKOMITEELEDE (3/4/4/1)  
 
  Die  beleid ten opsigte van die vergoeding van wykskomiteelede bepaal tans dat ’n lid ’n 

sittingsfooi van R200/vergadering en R2,50 vir verder gereis as R10km vanaf die lokaal, 
betaal word. 

 
  Die Departement van Plaaslike Regering het op 27 Mei 2014 ’n werkwinkel aangebied 

aangaande die belangrikheid van Ward Operational Plans wat die aktwiteite van 
wykskomitees aandui, sowel as die uitgawes hieraan verbonde. 

 
  Tot op hede het wykskomiteelede geen vergoeding ontvang vir die bywoning van sektorale 

vergaderings nie. 
 
  BESLUIT  
 

(a) Dat goedkeuring verleen word om met ingang van 1 Julie 2014 ’n addisionele 
sittingsfooi van R100/vergadering, beperk tot een vergadering per kwartaal, te 
betaal aan wykskomiteelede wat vergaderings bywoon wat verband hou met die 
sektor wat hy/sy verteenwoordig; 

 
(b) Dat daar ingevolge die “Ward Operational Plan” van wykskomiteelede verwag sal 

word om ten minste een keer per kwartaal ‘n sektorale vergadering by te woon; 
 

(c) Dat daar verder van wykskomiteelede verwag sal word om kwartaalliks op ‘n 
wykskomiteevergadering te rapporteer aangaande die lid se betrokkenheid by die 
sektor wat hy/sy verteenwoordig; 

 
(d) Dat, ten einde die sittingsfooi van R100/vergadering uit te betaal, bewys van 

bywoning, bv. die notule met lid se naam daarop aangeteken as teenwoordig of 
die bywoningsregister by die sekretariaat ingehandig moet word. 

 
7.5 ADDENDUM TOT AANSTELLINGSBELEID: WERWING, KEURI NG EN AANSTELLING 

VAN MUNISIPALE BESTUURDER EN BESTUURDERS WAT DIREK AAN DIE 
MUNISIPALE BESTUURDER RAPPORTEER (4/3/B)  

 
  Die doel van die addendum is om die aanstelling van die Munisipale Bestuurder en 

Bestuurders wat aan die Munisipale Bestuurder rapporteer te rig ooreenkomstig die 
Regulasies op die aanstelling en diensvoorwaardes van Senior Bestuur, 2014. 

 
  BESLUIT  (vir aanbeveling aan die Raad op 28 Augustus 2014) 
 
  Dat daar by die Raad aanbeveel word dat die aangehegte Indiensnemingsbeleid: Werwing, 

Keuring en Aanstelling van Munisipale Bestuurder en Bestuurders wat aan die Munisipale 
Bestuurder rapporteer, goedgekeur word as addendum tot die bestaande Aanstellingsbeleid  



8 
 

7.5/... 
  met onmiddellike effek, onderhewig daaraan dat vakbond-insette wat daaromtrent ontvang 

word, by die betrokke beleid geïnkorporeer sal word indien dit nodig blyk. 
 
7.6 HIGHLANDS STORTINGSTERREIN: NOVASIE-OOREENKOMS (K15) 
 
  Mnr H Baumgarten het in 2013 aansoek gedoen om die bestaande bedryfsooreenkoms 

tussen Swartland Munisipaliteit en eersgenoemde aan ’n nuut gestigte maatskappy te sedeer. 
 
  Die sessie-ooreenkoms is op 9 Mei 2013 aan die Uitvoerende Burgemeesterskomitee 

voorgelê vir goedkeuring.  Mnr H Baumgarten was egter nie tevrede met die voorwaardes 
wat hom as sulks opgelê sal word ingevolge die sessie-ooreenkoms nie. 

 
  Gesprekke het met mnr H Baumgarten plaasgevind, en is regsadvies bekom rakende die 

voorgestelde wysigings in die ooreenkoms, onder andere dat die voordele en verpligtinge 
daaronder aan ’n maatskappy (Waste-Gro) oorgedra word.  Mnr H Baumgarten sal 
verantwoordelik wees om die nodige kundigheid binne gemelde maatskappy te skep om, 
wanneer hy siek sou word of te sterwe kom, die bedryf van die terrein sal kan voortgaan. 

 
  BESLUIT  
 

(a) Dat beginselgoedkeuring verleen word vir die substitusie van Waste-Gro vir 
Baumgarten onder die bestaande kontrak vir die bestuur, bedryf en onderhoud van 
die Highlands stortingsterrein, ingevolge die Novasie-ooreenkoms vervat in 
Aanhangsel B tot hierdie verslag; 
 

(b) Dat die voorneme om gemelde Novasie-ooreenkoms te sluit by wyse van ‘n 
publieke kennisgewing bekend gemaak word, waarin 21 dae toegelaat word vir 
kommentaar op die voorgenome optrede; 

 
(c) Dat die Novasie-ooreenkoms asook enige kommentaar wat in verband daarmee 

ontvang word, ooreenkomstig artikel 116(3) van die MFMA aan die Raad voorgelê 
sal word vir oorweging en finale besluitneming; 

 
(d) Dat die kostes wat uit hierdie aksie voortspruit, ingesluit regs- en 

advertensiekostes, vir die rekening van mnr Baumgarten sal wees.   
  
7.7 VERKRYGING VAN GEDEELTE ERF 5534, MALMESBURY (1 2/2/R) 
 
  Daar is met die Departement van Openbare Werke geskakel om te verneem na die moontlikheid 

om ‘n gedeelte van erf 5534, Malmesbury te bekom vir die ontwikkeling van ‘n speelpark. 
 
  Die betrokke departement het aangedui dat daar nie aan die versoek voldoen kan word 

nie, aangesien Wesbank Sekondêre Skool voorsien dat die grond vir uitbreidings benodig 
mag word. 

 
  BESLUIT  
 

(a) Dat kennis geneem word dat die Departement Openbare Werke verwittig het, ná 
konsultasie met Wesbank Sekondêre Skool, dat hulle nie gewillig is om ‘n gedeelte 
van erf 5534, Malmesbury aan die Munisipaliteit te vervreem nie, vir die rede soos 
aangetoon in die skool se skrywe (gemerk Aanhangsel B) gedateer 9 Junie 2014; 

 
(b) Dat daar via die Departement van Openbare Werke verneem word of die skool 

bereid sou wees om die gemelde gedeelte van erf 5534 aan die Munispialiteit te 
verhuur teen ‘n nominale tarief vir die oprigting van ‘n speelpark ten behoewe van 
die gemeenskap, en – indien wel – onderhewig aan welke voorwaardes. 

 
7.8 HUUR VAN MUNISIPALE GROND TE MALMESBURY/SWARTLA ND VOORTREKKER- 

KOMMANDO (12/2/4-8/4)  
 
  Die Swartland Voortrekkerkommando huur ‘n gedeelte munisipale meentgrond, groot  

±2 082m², geleë oorkant die Swartland Hoërskool vir doeleindes van normale opvoed- 
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7.8/... 
  kundige doeleindes van die Voortrekkerbeweging. 
 
  Die gedeelte grond, wat gedeeltelik in die bestaande padreserwe val, mag in die toekoms 

benodig word vir die opgradering van die pad wat tussen die skool en die 
Voortrekkerterrein geleë is, sou die beoogde verlenging van die aansluitingspad vanuit 
Barlinkastraat realiseer. 

 
  Gevolglik word ‘n kort termyn ooreenkoms aan die hand gedoen. 
 
  BESLUIT  
 

(a) Dat ‘n gedeelte meentgrond (groot ±2082m²) te Malmesbury, soos aangetoon op 
die liggingsplan hierby, aan die Swartland Voortrekkerkommando verhuur word vir 
verdere termyn van een (1) jaar m.i.v. 1 September 2014; 

 
(b) Dat huurgeld vasgestel word op R100,00 plus BTW per jaar, vooruitbetaalbaar; 
 
(c) Dat die huuroorvoorwaardes onveranderd bly. 
 

7.9 AANSOEK OM OPRIGTING VAN ‘N TELEKOMMUNIKASIETOR ING EN –
INFRASTRUKTUUR (16/4/2/1-8/1)  

 
  ‘n Aansoek is ontvang vanaf die firma, Eaton Towers, vir die oprigting van ‘n 

telekommunikasietoring en –infrastruktuur.  Die aansoek sluit in die huur van ‘n perseel van 
12X12m by die Highlands Stortingsterrein vir die oprig van die 36m hoë toring. 

 
  Die sonering van die stortingsterrein as owerheidsone laat ook sellulêre kommunikasie 

basisstasie as primêre reg toe. 
 
  BESLUIT  
 

(a) Dat goedkeuring verleen word vir die uit-die-handverhuring van ‘n 12m X 12m 
perseel by Highlands Stortingsterrein te Abbotsdale aan Eaton Towers vir die 
installering van ‘n sellulêre basisstasie en toerusting; 

 
(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 nege (9) jaar en elf (11) maande vasgestel word; 
 
(d) Dat huurgeld R3500,00 per maand plus 14% BTW sal beloop, wat jaarliks met 6% 

sal eskaleer asook ‘n bedrag van R1000,00 per maand per addisionele operateur; 
 
(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 die huurder ook verantwoordelik sal wees om WiFi-toegang te voorsien aan 
die kantoor by die Highlands Stortingsterrein ten einde inligting met Swartland 
Munisipaliteit te kommunikeer; 

 
(h) Dat bogenoemde aspekte en voorwaardes vervat word in die huurooreenkoms 

tussen Munisipaliteit Swartland en Eaton Towers; 
 
(i) Dat die munisipaliteit nie aanspreeklik gehou sal word vir enige uitgawe wat die 

instansie sou aangegaan het of moet aangaan om hulle netwerke op te rig nie; 
 
(j) Dat die koste verbonde aan die opstel van die ooreenkoms vir die rekening van die 

huurder sal wees; 
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7.9/... 
(k) Dat dit onder die aandag van die aansoeker gebring word dat indien ‘n 

omgewingsimpakstudie kragtens die Wet op Nasionale Omgewingsbestuur 107 
van 1998 vereis word, dit eers afgehandel moet word alvorens die 
huurooreenkoms gesluit sal word; 

 
(l) Dat die aansoeker die vereiste bouplanne by die Direktoraat Ontwikkelingsdienste 

sal indien vir goedkeuring, alvorens daar met die oprigting van die toring en 
verwante infrastruktuur ‘n aanvang geneem mag word. 

 
7.10 HUUROOREENKOMS: MALMESBURY KRIEKETKLUB (17/9/2 /R) 
 
  Die Raad verhuur die Malmesbury krieketfasiliteite aan die Malmesbury Krieketklub op ’n 

jaar tot jaar basis.  Die huurtermyn verstryk op 31 Augustus 2014. 
 
  BESLUIT  
 

(a) Dat ‘n nuwe huurooreenkoms met die Malmesbury Krieketklub aangegaan word vir 
die huur van die krieketfasiliteit op ‘n maand tot maand basis wat nie 12 maande 
sal oorskry nie, met ingang vanaf 1 September 2014; 

 
(b) Dat die huurgeld op R10,00 per jaar plus 14% BTW vasgestel word; 
 
(c) Dat die huurvoorwaardes wat tans geld, van krag sal bly. 

 
 7.11 UITSTAANDE DEBITEURE – JULIE 2014 (5/7/1/1/MY)  
 
  ’n Volledige verslag aangaande die stand van uitstaande debiteure vir die tydperk Julie 

2014 is met die sakelys gesirkuleer. 
 
  BESLUIT  
 
  Dat kennis geneem word van die verslag aangaande die stand van Swartland Munisipaliteit 

se uitstaande debiteure vir Julie 2014. 
 
 7.12 UITSTAANDE VERSEKERINGSEISE (5/14/3/5)  
 

‘n Verslag aangaande die uitstaande versekeringseise moet ingevolge die 
Batebestuursbeleid maandeliks aan die Uitvoerende Burgemeester voorgelê word. 
 
BESLUIT  
 
Dat kennis geneem word van die die aantal uitstaande versekeringseise, sowel as die 
kommentaar daarop. 
 

7.13 DARLING FOKUS (17/2/2)  
 
 Darling Fokus is ‘n nie-regeringsorganisasie (NGO) wat ten doel het om die plaaslike 

gemeenskap te ontwikkel en te bemagtig deur programme/opleiding wat by die sentrum 
aangebied word. 

 
Tydens gesprekvoering met die bestuur van Darling Fokus op 11 Maart 2014, het dit aan 
die lig gekom dat die organisasie se totale skuld ‘n bedrag van R96 142,50 beloop.  Hierby 
ingesluit is agterstallige gelde van R12 668,40 verskuldig aan Swartland Munisipaliteit. 

 
 Die bestuur van Darling Fokus het derhalwe die munisipaliteit versoek om die organisasie 

finansieel by te staan om hul finansiële situasie te verbeter.  Daar is besluit dat die 
munisipaliteit die ouditeursfirma, Johann Sadie en Vennote sal nader om die boeke van 
Darling Fokus teen ‘n nominale tarief te oudit. 

 
 Johann Sadie en Vennote het egter op 27 Junie 2014 aangedui dat geen of gebrekkige 

inligting vanaf Darling Fokus ontvang is, en dat die firma nie in staat is om finansiële state 
voor te berei nie.   
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7.13/... 
Dit is ‘n vereiste om geouditeerde finansiële state voor te lê, alvorens die jaarlikse skenking 
van R40 000 aan Darling Fokus oorbetaal kan word. 

 
 BESLUIT  
 

(a) Dat Darling Fokus versoek word om teen die einde van September geouditeerde 
finansiële state aan Swartland Munisipaliteit voor te lê, sowel as ‘n skriftelike 
motivering dat die organisasie in die toekoms steeds oor die nodige operasionele 
en finansiële kapasiteit beskik om uitvoering te gee aan hul doelstellings en 
aktiwiteite ingevolge die grondwet van Darling Fokus.  Hierdie inligting moet 
vergesel word van bewyse van programme en projekte wat die afgelope jaar 
aangebied was, sowel as toekomsplanne en –behoeftes as stawende 
dokumentasie; 

 
(b) Dat Swartland Munisipaliteit die voormelde dokumentasie sal bestudeer en 

oorweging daaraan sal verleen of Darling Fokus oor die vermoë beskik om die 
sentrum te bedryf; 

 
(c) Dat, indien daar bevind word dat Darling Fokus wel oor die vermoë beskik om die 

sentrum in die toekoms te bedryf, daar ‘n formele ooreenkoms tussen Swartland 
Munisipaliteit en Darling Fokus aangegaan word om die onderskeie partye se rolle 
uit te spel; 

 
(d) Dat, indien daar bevind word dat Darling Fokus nie verder in staat is om die 

sentrum te bedryf nie, ‘n kennisgewing op Darling Fokus bedien word om die 
perseel teen einde Oktober 2014 te ontruim; 

 
(e) Dat, in die geval van paragraaf (d), ‘n uitnodiging aan NGO’s gerig sal word om 

voorleggings en besigheidsplanne by Swartland Munisipaliteit in te dien vir die 
bedryf van die sentrum, soortgelyk aan die proses wat in Moorreesburg gevolg 
was. 

 
7.14 UITBREIDING VAN TENDER T22/13/14 – HANDVEE, ST RAATREINIGINGSDIENS VIR 

MALMESBURY, RIEBEEK KASTEEL, RIEBEE-WES EN PPC (8/2 /2/1) 
 
 Die kontrakteur vir die uitvoering van voormelde tender word aangestel vir ‘n tydperk van 

drie jaar.  Die diens word tans verrig deur Tshayela Project cc vir die periode 1 Julie 2011 
tot 30 Junie 2014.  

 
 Daar is op 4 April 2014 uitgegaan op tenders om ‘n nuwe kontrakteur met ingang van  

1 Julie 2014 aan te stel.  Na evaluering van die tenders is bevind dat addisionele inligting 
vanaf tenderaars benodig word om te verseker dat die diens volhoubaar gelewer sal kan 
word.  Met die evaluering van addisioenle inligting moes daar egter nog steeds te veel 
aannames gemaak word wat aanvegbaar is en moontlik op ‘n appèl kan uitloop.  Die 
Bodbeoordelingskomitee het derhalwe aan die Munisipale Bestuurder aanbeveel dat geen 
tender toegeken word nie. 

 
 Daar sal dus weer op tender uitgegaan moet word met gewysigde spesifikasies. 
 
 BESLUIT  
 

(a) Dat die besluit van die Direkteur: Siviele Ingenieursdienste gekondoneer word om 
Tshayela Projects cc se bestaande kontrak op ‘n maand tot maand basis te 
verleng totdat die gewysigde tenderproses afgehandel is; 

 
(b) Dat gewysigde tenderspesifikasies so spoedig moontlik saamgestel word om op 

tender uit te gaan; 
 

(c) Dat die 12 kontrakteurs wat op tender T22/13/14 getender het, skriftelik van die 
besluit van die Bodbeoordelingskomitee in kennis gestel word. 
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7.15 MALMESBURY RIOOLWERKE: TOEKENNING VIR UITNEMEN DHEID IN 
INGENIEURSWESE 

 
 Die Direkteur: Siviele Ingenieursdienste gee agtergrond aangaande die toekenning wat 

gedoen is deur die Instituut vir Raadgewende Ingenieursdienste van Suid-Afrika (CESA).   
 

Die Malmesbury Rioolwerke was een van 14 inskrywings vir die kategorie vir projekte met 
‘n waarde van tussen R50 miljoen en R250 miljoen.  Mnr Botha noem dat dit nie slegs 
rioolwerke was wat meegeding het nie, maar verskeie ingenieursprojekte.  Sewe van die 
projekte het tot die finale rondte deurgedring en die Malmesbury Rioolwerke is as wenner 
aangewys. 
 
Hierdie prestige toekenning is deur CESA op hul jaarlikse glansgeleentheid in Midrand aan 
Swartland Munisipaliteit oorhandig. 
 
Die Direkteur: Siviele Ingenieursdienste bedank die Raad vir ‘n ongelooflike geleentheid 
wat sy departement toevertrou is om die Malmesbury Rioolwerke as ‘n toonaangewende 
rioolsuiweringswerke in Suid-Afrika te vestig.  Mnr Botha rig ‘n spesiale woord van dank 
aan die Snr Bestuurder: Tegniese Dienste, mnr Louis Zikmann wat ‘n groot rol gespeel het 
in die sukses van die projek.  Die sukses van die projek kan toegeskryf word aan – 

• dat dit binne die begroting van die projek geskied het; 
• dat dit innoverend was deur nuwe tegnologie is wat gevestig is – een van slegs 

twee membraanstelsels in Suid-Afika; 
• dat dit binne die tydsbestek voltooi was; en  
• dat dit nou reeds meer as ‘n jaar suksesvol bedryf word. 

 
Die Uitvoerende Burgemeester spreek sy trots uit dat Swartland Munisipaliteit aan die 
voorpunt van die ontwikkeling van rioolwerke in Suid-Afrika is en van die nuutste tegnologie 
gebruik maak om hierdeur ook ons skaars waterbronne vir die nageslag te bewaar. 
 
VIR KENNISNAME  
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