Provincie Vlaams-Brabant

dienst: Secretariaat
18-11-2013

bijeenroeping gemeenteraad
Bart Coopman, voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zemst, verzoekt
de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op 28 november
2013 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, De Griet 1 te 1980 Zemst.
OPENBARE ZITTING
1

Gunningvoorwaarden via openbare aanbesteding: samenaankoop
elektriciteit 2015-2017.
2 Gunningvoorwaarden via openbare aanbesteding: samenaankoop aardgas
2015-2017.
3 Intergemeentelijke samenwerking: buitengewone algemene
vergaderingen:
A. Haviland: statutenwijziging en agenda d.d. 19-12-2013.
B. Havicrem: statutenwijzing en agenda d.d. 18-12-2013.
C. Incovo: agenda d.d. 13-12-2013.
4 Intergemeentelijke samenwerking: aanwijzing gemeentelijke
afgevaardigden:
A. Buitengewone algemene vergadering Haviland d.d. 19-12-2013.
B. Bijzondere algemene vergadering Havicrem d.d. 18-12-2013.
C. Buitengewone algemene vergadering Incovo d.d. 13-12-2013.
5 Kennisgeving besluit gouverneur definitieve vaststelling dienstjaarrekening
2012.
6 Reglement projectsubsidies historische publicaties.
7 Huishoudelijk reglement bestuurscommissie bibliotheek en
gemeenschapscentrum.
8 Straatnaamgeving diverse voetwegen: voorstel.
9 Gunningvoorwaarden via onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking: leveren verkeerssignalisatie op afroep.
10 Meerjarenplannen 2014-2019 kerkfabrieken:
A. Sint-Hubertus Elewijt.
B. Sint-Clemens Eppegem.
C. Onze-Lieve-Vrouw-van-Goede-Bijstand Hofstade.
D. Sint-Martinus Weerde.
E. Sint-Pieter Zemst.
F. Sint-Engelbertus en -Bernardus Zemst-Laar.
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Provincie Vlaams-Brabant

dienst: Secretariaat
Commissie Keersmaekers:
Geen zitting.

Commissie Heyvaert:
Donderdag 21 november 2013 om 19.30 uur in de raadzaal (gelijkvloers) van
het gemeentehuis:
Punten: 6 t.e.m. 10.
+ Uiteenzetting door W. Keersmaekers (eventueel aangevuld door B.
Coopman) over de fiscale aangifte voor mandatarissen.

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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