Provincie Vlaams-Brabant

dienst: Secretariaat
05-08-2013

bijeenroeping gemeenteraad
Bart Coopman, voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zemst, verzoekt
de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op 8 augustus
2013 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, De Griet 1 te 1980 Zemst.
BIJKOMENDE DAGORDE
De volgende punten worden aan de dagorde van de openbare zitting
toegevoegd op verzoek van de VLAM-fractie:
13. Goedkeuring om brief vanuit de gemeenteraad te sturen naar Providentia
i.v.m. slechte staat van de Providentia-appartementen in de Kerselarenwijk
te Weerde.
14. Aanpassing aan het huishoudelijk reglement i.v.m. de communicatie van
leden van het college over gemeenteraadsbevoegdheden.

Mondelinge vragen:
nihil.

i.o. Jocelyn Bruggeman

Bart Coopman

gemeentesecretaris

voorzitter-burgemeester

GEMEENTEDECREET Art. 26 – De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid
van de zittinghebbende gemeenteraadsleden aanwezig is. De gemeenteraad kan echter, als hij eenmaal
bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het
aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die voor de
tweede maal op de agenda voorkomen. In die oproeping wordt vermeld dat het om een tweede oproeping
gaat. In de tweede oproeping worden de bepalingen van dit artikel overgenomen.

Alle briefwisseling dient gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen, De Griet 1 te 1980 Zemst

Secretariaat  015 62 71 71 - Fax 015 62 71 77
website:www.zemst.be

IBAN: BE33 0910 0020 5446 – BIC: GKCCBEBB
e-mail:gemeente@zemst.be

Provincie Vlaams-Brabant

dienst: Secretariaat
29-07-2013

bijeenroeping gemeenteraad
Bart Coopman, voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zemst, verzoekt
de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op 8 augustus
2013 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, De Griet 1 te 1980 Zemst.
OPENBARE ZITTING
1 Overeenkomst tussen gemeente Zemst en Belgische staat betreffende de
afgifte van biometrische verblijfstitels aan onderdanen van derde landen en
van biometrische paspoorten aan Belgische burgers.
2 Aankoop Tervuursesteenweg 7 in Hofstade.
3 Aankoop perceel Molenveld Zemst-Elewijt uitbreiding Gemeentelijke
Basisschool De Regenboog Elewijt.
4 Gunningvoorwaarden via onderhandelingsprocedure met bekendmaking:
archeologisch onderzoek school De Regenboog Elewijt: 2de fase.
5 Intergemeentelijke samenwerking: Incovo: aanpassing geplaatst kapitaal.
6 Uitbreiding personeelsformatie.
7 Wijziging functietitel en wervingsvoorwaarden beleidsmedewerker.
8 Reglement GFT-zakken maaien openbaar domein.
9 Deelname intergemeentelijk project ‘De Groote Oorlog in de Brabantse
Kouters’.
10
Definitief voorstel gedeeltelijke verplaatsing voetweg nr. 104 tussen
Beekveldstraat en Kleine Parijsstraat: aanpassing besluit gemeenteraad
d.d. 21-03-2013.
11
Jaarrekening 2011 OCMW-Zemst: kennisneming definitieve vaststelling
door gouverneur.
12
Jaarrekening 2012 OCMW:
A. Kennisneming.
B. Goedkeuring opname bedrag in balans.
-------------------Commissie Keersmaekers:
Donderdag 1 augustus 2013 om 19.30 uur in de raadzaal (gelijkvloers) van
het gemeentehuis:
Punten: 1 t.e.m. 7.

Commissie Heyvaert:
Geen zitting.
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Provincie Vlaams-Brabant

dienst: Secretariaat
De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies zijn openbaar.
i.o. Jocelyn Bruggeman

Bart Coopman

gemeentesecretaris

voorzitter-burgemeester

GEMEENTEDECREET Art. 26 – De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid
van de zittinghebbende gemeenteraadsleden aanwezig is. De gemeenteraad kan echter, als hij eenmaal
bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het
aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die voor de
tweede maal op de agenda voorkomen. In die oproeping wordt vermeld dat het om een tweede oproeping
gaat. In de tweede oproeping worden de bepalingen van dit artikel overgenomen.
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