Provincie Vlaams-Brabant

dienst: Secretariaat
17-03-2014

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 maart 2014
om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, De Griet 1 te 1980 Zemst.
BIJKOMENDE DAGORDE
Het volgende punt wordt aan de dagorde van de openbare zitting toegevoegd
op verzoek van de Vlaams Belang-fractie:
12 Ongeval Tervuursesteenweg Elewijt.(diepe onveilige grachten).
De volgende punten worden aan de dagorde van de openbare zitting
toegevoegd op verzoek van de Vlam-fractie:
13 Schrijven te richten aan AWV en Minister Crevits teneinde de onveilige
delen, op de Tervuursesteenweg (N227) te Elewijt veilig te maken voor de
weggebruikers en de nodige juridische stappen te zetten vanuit de
gemeente indien AWV nalaat een oplossing te bieden voor 1 mei 2014.
14 Schrijven te richten aan AWV om de gevaarlijke toestand aan te kaarten
op de Schumanlaan tussen de brug van E19 en Tervuursesteenweg Elewijt
op het vlak van parkeerzones en een dringende oplossing te vragen.
15 Een bezwaarschrift in te dienen door de gemeenteraad van Zemst tegen
de plannen van Bloso zoals voorzien in het dossier aangaande het RUP
Bloso dat momenteel ter inzage ligt.
Mondelinge vragen:
nihil.
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.

Alle briefwisseling dient gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen, De Griet 1 te 1980 Zemst
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Provincie Vlaams-Brabant

dienst: Secretariaat
10-03-2014
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 maart 2014
om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, De Griet 1 te 1980 Zemst.
OPENBARE ZITTING
1
2

Tijdelijke politieverordening verkiezingen d.d. 25-05-2014.
Samenwerkingsovereenkomst bemiddelingsprocedure gemeentelijke
administratieve sancties.
3 Gunningvoorwaarden via onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking: installatie WIFI-netwerk in gemeentelijke gebouwen.
4 Overeenkomst verkaveling 04/2012 Rozenstraat.
5 Aankoop percelen Rekelstraat/Grimbergsesteenweg.
6 Verkoop grond achter Kerselarenweg 57-61.
7 Wijziging gemeentelijke afvaardiging Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap (PWA).
8 Intrekking gemeentelijk reglement sociaal wonen.
9 Statuten Gemeentelijke Gezondheids- en Welzijnsraad.
10 Gunningvoorwaarden via vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
bekendmaking: aanleg kunstgras- en natuurgras voetbalvelden.
11 Goedkeuring besluit OCMW toetreding Audio Lokaal en goedkeuring
interne auditcharter.
-------------------Commissie Keersmaekers:
Geen zitting.
Commissie Heyvaert:
Donderdag 13 maart 2014 om 19.30 uur in de raadzaal (gelijkvloers) van het
gemeentehuis:
Punten: 9 t.e.m. 11.
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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