Provincie Vlaams-Brabant

dienst: Secretariaat
14-04-2014

bijeenroeping gemeenteraad
Bart Coopman, voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zemst, verzoekt
de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op 24 april 2014
om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, De Griet 1 te 1980 Zemst.
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Voortgangsrapportering organisatiebeheersysteem.
Drankperimeter tijdens zomerevenementen in Zemst: Weerdse
Bierfeesten, Pleinpop, Soiree Tropicale, TD-Verniet en De Cocktail.
Dading met betrekking tot fiets- en landbouwweg Witveldstraat-Werfheide.
Kennisgeving uitbreiding-, aanpassing- en ontdubbelingswerken
waterleidingsnet 2012 en 2013.
Principe en bestek voor de gunning voor het aanstellen van ontwerpers
voor studieopdrachten voor infrastructuurwerken in verkavelingen 2014.
Gunningvoorwaarden via openbare aanbesteding: riolerings- en
wegenwerken voor toegangsweg en parking in het recreatiegebied
Galgenberg.
Grondtransacties rooilijnen:
A. Larestraat.
B. Verschillende straten: Grimbergsesteenweg en Hoogstraat.
Verkoop Zenneweg 16.
RESOC: streekpact regio Halle-Vilvoorde 2013-2018.
Finilek: agenda jaarvergadering d.d. 26-06-2014.
Finilek: aanwijzing gemeentelijke afgevaardigden jaarvergadering d.d. 2606-2014.
Toekenning premies onder de vorm van aankoopbons: aanpassing
reglement.
Addendum 2de pensioenpijler: verhoogde bijdrage voor contractuele
medewerkers VIA-diensten: wijziging gemeenteraadsbesluit d.d. 19-122013.
Evenementengids: actualisering.
Vaststellen selectiecriteria speelstraten Zemst 2014.
Vzw Chirome: aanvraag investeringssubsidie.
Jeugdhuis De Jeppe: aanvraag investeringssubsidie.
Definitieve straatnaamgeving zijtak Balkweg: ‘Terbekeweg’.
Gunningvoorwaarden via onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking: aankoop informaticamateriaal gemeentelijke basisscholen.
Wijziging dienstreglement gemeentelijke openbare bibliotheek.
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21 Vereniging Parochiale Werken – Parochiezaal Eppegem: aanvraag
investeringssubsidie.
-------------------Commissie Keersmaekers:
Donderdag 17 april 2014 om 19.30 uur in de raadzaal (gelijkvloers) van het
gemeentehuis:
Punten: 1 t.e.m. 17.
+ Bespreking werking commissies.
+ Toelichting intergemeentelijke samenwerking: Incovo.

Commissie Heyvaert:
Donderdag 17 april 2014 om 20 uur in de raadzaal (gelijkvloers) van het
gemeentehuis:
Punten: 18 t.e.m. 21.

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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