Provincie Vlaams-Brabant

dienst: Secretariaat
15-06-2015

bijeenroeping gemeenteraad
Bart Coopman, voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zemst, verzoekt
de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op 18 juni 2015
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 zitting toegevoegd:
OPENBAAR
22. Bijkomend agendapunt namens de Vlaams Belangfractie:
Dierenverwaarlozing - GAS-boete
A.

Bijkomend a gendapu nt

Mondelinge vragen:
nihil.

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
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Provincie Vlaams-Brabant

dienst: Secretariaat
08-06-2015

bijeenroeping gemeenteraad
Bart Coopman, voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zemst, verzoekt
de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op 18 juni 2015
om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, De Griet 1 te 1980 Zemst.
OPENBAAR
1. Klachtenreglement gemeente Zemst
2. Overeenkomst verkaveling 20/2013 Vekestraat
3. Overeenkomst verkaveling 04/2015 Gulderij
4. Gunningvoorwaarden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking:
vernieuwing ICT-infrastructuur
5. Gunningvoorwaarden via open aanbesteding: wegenis- en rioleringswerken
Ter Borchtstraat
6. Gunningvoorwaarden via vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
bekendmaking: omgevingsaanleg GC De Melkerij
7. Aankoop 2 percelen achter Heidestraat
8. Gunningvoorwaarden via onderhandelingsprocedure: vervanging
bestelwagen
9. Vaststelling rooilijn verkaveling VK/06/2015 Binnenweg
10.Havicrem: agenda algemene vergadering d.d. 24-06-2015
11.Kennisneming goedkeuring jaarrekening 2013 door de gouverneur
12.Toekenning premies onder de vorm van aankoopbons
13.Retributiereglement voor de kosten voor dienstverlening door de
gemeentescholen
14.Facultatieve vrije dagen gemeentelijke basisscholen schooljaar 2015-2016
15.Gunningvoorwaarden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking:
aankoop klascontainers GBS De Regenboog
16.Wijziging gebruikers- en huurreglement gemeentelijke zalen Zemst
17.Tijdelijk verhuurreglement GC De Melkerij
18.Advies jaarrekening 2014 kerkfabrieken:
A. Advies jaarrekening 2014 Kerkfabriek Sint-Hubertus Elewijt
B. Advies jaarrekening 2014 Kerkfabriek Sint-Clemens Eppegem
C. Advies jaarrekening 2014 Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-van-GoedeBijstand Hofstade
D. Advies jaarrekening 2014 Kerkfabriek Sint-Martinus Weerde
E. Advies jaarrekening 2014 Kerkfabriek Sint-Pieter Zemst
F. Advies jaarrekening 2014 Kerkfabriek Sint-Engelbertus en -Bernardus
Zemst-Laar
19.Samenwerkingsovereenkomst met het Sportimonium
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dienst: Secretariaat
20.Aanpassing sociale correcties met betrekking tot afvalverwerking
21.Kennisneming jaarrekening 2014 OCMW
----------------Commissie Keersmaekers:
Donderdag 11 juni 2015 om 19.30 uur in de raadzaal (gelijkvloers) van het
gemeentehuis:
Punten: 1 t.e.m. 13.
Commissie Heyvaert:
Donderdag 11 juni 2015 om 19.45 uur in de raadzaal (gelijkvloers) van het
gemeentehuis:
Punten: 14 t.e.m. 21.
20 uur:
Brainstorming over onderwerpen.
De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies zijn openbaar.
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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