Provincie Vlaams-Brabant

dienst: Secretariaat
09-12-2013

bijeenroeping gemeenteraad
Bart Coopman, voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zemst, verzoekt
de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op 19 december
2013 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, De Griet 1 te 1980 Zemst.
OPENBARE ZITTING
1
2

Budgetwijziging gemeente 2013/1.
Hernieuwing belastingen en retributies:
A. Aanvullende belasting op de personenbelasting: 7 %.
B. Gemeentebelasting op nachtwinkels.
C. Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar
domein.
D. Belasting op het exploiteren van taxidiensten en diensten voor het
verhuren van voertuigen met bestuurder.
E. Contantbelasting op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de
nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen.
F. Gemeentebelasting op het afleveren van administratieve stukken.
3 Vaststelling gemeentelijke dotatie dienstjaar 2014 politiezone KASTZE.
4 Meerjarenplan 2014-2019.
5 Budget 2014.
6 Addendum 2de pensioenpijler: verhoogde bijdrage voor contractuele
medewerkers VIA-diensten.
7 Verderzetting Samenwerkingsovereenkomst Intergemeentelijke Natuur- en
Landschapsploegen (INL) 2014-2015.
8 Addendum schoolreglement gemeentelijke basisscholen.
9 Reglement voor het exploiteren van taxidiensten en diensten voor het
verhuren van voertuigen met bestuurder.
10 Reglement Pinksterjaarmarkt georganiseerd door vzw Pinksterfeesten op 9
juni 2014.
11 Goedkeuring meerjarenplan 2014-2019 OCMW-Zemst.
12 Kennisneming budget 2014 OCMW-Zemst.
-------------------Commissie Keersmaekers:
Donderdag 12 december 2013 om 19.30 uur in de raadzaal (gelijkvloers) van
het gemeentehuis:
Punten: 1 t.e.m. 6.
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dienst: Secretariaat
Commissie Heyvaert:
Geen zitting.

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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