Provincie Vlaams-Brabant

dienst: Secretariaat
10-02-2014

bijeenroeping gemeenteraad
Bart Coopman, voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zemst, verzoekt
de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op 20 februari
2014 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, De Griet 1 te 1980 Zemst.
OPENBARE ZITTING
1

Gemeentelijke administratieve sancties: aanwijzing provinciaal
sanctionerend ambtenaren opleggen gemeentelijke administratieve boetes
en goedkeuring overeenkomst grootte en wijze betaling vergoeding
dossierbehandeling.
2 Onderhoudscontract brandkranen met De Watergroep.
3 Kennisgeving verslag werkingsmiddelen Gemeentelijk Commissie
Ruimtelijke Ordening (GECORO) 2013.
4 Overeenkomst verkaveling 08/13 - Hoogstraat/Beekveldstraat.
5 Aankoop gronden nabij voetbalterreinen Eppegem.
6 Vestiging erfdienstbaarheid recht van doorgang landbouwgronden De
Waterleest Zemst-Eppegem.
7 Voorlopige aanvaarding straatnaam ‘Terbekeweg’.
8 Nominale subsidie Minerva-project Heirweg I.
9 Stuurgroep Cargovil: aanwijzing gemeentelijke afgevaardigde.
10 Advies grenscorrectie parochie Sint-Engelbertus en -Bernardus ZemstLaar.
GESLOTEN ZITTING
11 Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO): vervanging
voorzitter.
-------------------Commissie Keersmaekers:
Donderdag 13 februari 2014 om 19.30 uur in de raadzaal (gelijkvloers) van
het gemeentehuis:
Punten: 1 t.e.m. 6 en 11.

Commissie Heyvaert:
Geen zitting.
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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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