Provincie Vlaams-Brabant

dienst: Secretariaat
14-10-2013

bijeenroeping gemeenteraad
Bart Coopman, voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zemst, verzoekt
de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op 24 oktober
2013 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, De Griet 1 te 1980 Zemst.
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Aanpassing huishoudelijk reglement Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke
Ordening.
Gunningvoorwaarden via onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking: aanleg aansluiting Steenbergstraat t.h.v.
Tervuursesteenweg.
Gunningvoorwaarden via onderhandelingsprocedure:
speelplaatsoverkappingen scholen De Waterleest en De Pimpernel.
Inlijving in de kleine wegenis van de gemeente van de landbouw- en trage
wegen in het kader van het diaboloproject te Hofstade.
Vaststelling rooilijn verkavelingen VK/07/2013 en VK/11/2013
Kerremansheide.
Minnelijke grondtransacties verschillende straten: Elewijtsesteenweg,
Gildestraat, Paardenstraat en Werfheide.
Aankoop perceel tussen Edgard Tinelstraat en Damstraat.
Verkoop perceel achter Heidestraat.
Erfpacht grond conciërgewoning ’t Gulderijtje Zemst.
Intergemeentelijke samenwerking: buitengewone algemene
vergaderingen:
A. Iverlek: statutenwijziging en agenda d.d. 13-12-2013.
B. Finilek: agenda d.d. 13-12-2013.
Intergemeentelijke samenwerking: aanwijzing gemeentelijke
afgevaardigden:
A. Buitengewone algemene vergadering Iverlek d.d. 13-12-2013.
B. Buitengewone algemene vergadering Finilek d.d. 13-12-2013.
Verlenging convenant korte afwezigheden in het basisonderwijs.
Wijziging afvaardiging onderwijs:
A. Afvaardiging algemene vergadering onderwijssecretariaat van de steden
en gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw (OVSG).
B. Aanduiding effectieve vertegenwoordiger en plaatsvervanger in lokaal
onderhandelingscomité op het niveau van de scholengemeenschap
(OCSG).
C. Aanduiding effectief lid en plaatsvervangend lid beheerscomité
scholengemeenschap KASTZE.
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14 Principe voorstel gedeeltelijke verplaatsing voetweg nr. 77 in Zemst en
voetweg nr. 32 in Eppegem.
15 Overschakeling telefonieleverancier Belgacom naar Mobistar.
16 SK Laar: aanvraag investeringssubsidie.
17 Goedkeuring besluit OCMW optreden als projectdrager Paviljoen Maria.
-------------------Commissie Keersmaekers:
Donderdag 17 oktober 2013 om 19.30 uur in de raadzaal (gelijkvloers) van het
gemeentehuis:
Punten: 1 t.e.m. 11.
20 uur: Toelichting bij de meerjarenplanning 2014-2019 kerkfabrieken door
Paul Heymans, voorzitter van het Centraal Kerkbestuur Zemst.
Commissie Heyvaert:
Donderdag 17 oktober 2013 om 20.30 uur in de raadzaal (gelijkvloers) van het
gemeentehuis:
Punten: 12 t.e.m. 17.

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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