Provincie Vlaams-Brabant

dienst: Secretariaat
19-05-2014

bijeenroeping gemeenteraad
Bart Coopman, voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zemst, verzoekt
de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op 22 mei 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 Belangfractie:
9. Sluikstorten omgeving nieuwe crematorium.

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

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
12-05-2014

bijeenroeping gemeenteraad
Bart Coopman, voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zemst, verzoekt
de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op 22 mei 2014 om
20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, De Griet 1 te 1980 Zemst.
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OPENBARE ZITTING
Gunningvoorwaarden via openbare aanbesteding: riolerings- en
wegenwerken verkaveling Terbekeweg en deel Balkweg.
Intergemeentelijke samenwerking: agenda algemene vergadering:
A. Haviland d.d. 19-06-2014.
B. Incovo: agenda d.d. 20-06-2014.
C. Iverlek: agenda d.d. 26-06-2014.
D. Havicrem: agenda d.d. 25-06-2014.
Aanwijzing gemeentelijke afgevaardigden statutaire jaarvergadering
Incovo d.d. 20-06-2014.
Gunningvoorwaarden via vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
bekendmaking: vervanging bandenkraan.
Kennisneming gouverneur budgetwijziging 2013 nr. 1.
Kennisneming gouverneur MJP 2014-2019 & budget 2014.
Gemeentelijk klimaatbeleid: ondertekening burgemeesterconvenant.
Verlenging van de huidige scholengemeenschap KASTZE 2014-2020.
--------------------

Commissie Keersmaekers:
Geen zitting.
Commissie Heyvaert:
Geen zitting.
i.o. Jocelyn Bruggeman
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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.

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