Provincie Vlaams-Brabant

dienst: Secretariaat
10-06-2014

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 juni 2014 om
20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, De Griet 1 te 1980 Zemst.
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Brandweerkosten: eindafrekening bijdrage 2012.
Gunningvoorwaarden via onderhandelingsprocedure: aanstellen architect
renovatie na brandschade Gasthuishofhoeve.
Gunningvoorwaarden via onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking: uitvoeren van droge boringen en rioolaansluitingen op
grote diepte.
Concessieovereenkomst rolschaatspiste De Waterleest Zemst-Eppegem.
Woonbeleid Regio Noord: statuten en subsidieaanvraag.
Verhuurreglement d’ Oude School Weerde: aanpassing.
Verhuurreglement gemeentelijke zalen: aanpassing.
Facultatieve vrije dagen gemeentelijke basisscholen schooljaar 2014-2015.
Aanpassing schoolreglement gemeentelijke basisscholen.
Gunningvoorwaarden via onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking: aankoop digitale schoolborden gemeentelijke basisscholen.
Kennisgeving aanvullende verkeersreglementen 2012 en 2013.
Advies jaarrekening 2013 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.
Reglement m.b.t. de gedeeltelijke terugbetaling van het inschrijvingsgeld
voor cursus Nederlands (NT2).
Gemeentelijk taalbeleidsplan.
Hernieuwing vredesengagement.
--------------------

Commissie Keersmaekers:
Donderdag 12 juni 2014 om 19.30 uur in de raadzaal (gelijkvloers) van het
gemeentehuis:
Punten: 1 t.e.m. 5.

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
20 uur: ten behoeve van beide commissies:
 Intergemeentelijke samenwerking: toelichting Havicrem en De
Watergroep.
 Gemeentelijk uitwisselingsproject.
 Rondvraag ‘papierloze’ gemeenteraad.

Commissie Heyvaert:
Donderdag 12 juni 2014 om 20.30 uur in de raadzaal (gelijkvloers) van het
gemeentehuis:
Punten: 6 t.e.m. 15.

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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