Provincie Vlaams-Brabant

dienst: Secretariaat
19-01-2015

bijeenroeping gemeenteraad
Bart Coopman, voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zemst, verzoekt
de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op 22 januari 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:
11.Namens de Vlaams Belangfractie: Vermindering CO2

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
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IBAN: BE33 0910 0020 5446 – BIC: GKCCBEBB
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12-01-2015

bijeenroeping gemeenteraad
Bart Coopman, voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zemst, verzoekt
de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op 22 januari 2015
om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, De Griet 1 te 1980 Zemst.
OPENBAAR
1. Nazicht geloofsbrieven, eedaflegging en aanstelling opvolgingsgerechtigd
raadslid
2. Vaststelling voorrangslijst gemeenteraadsleden
3. Gunningvoorwaarden via vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
bekendmaking: aanleg van een DWA-riolering in de Bosstraat
4. Kennisgeving uitbreiding-, aanpassing- en ontdubbelingswerken
waterleidingsnet 2014
5. Gunningvoorwaarden via open aanbesteding: restauratie Kapel O.-L.-V.-inhet-Hammeken
6. Aankoop twee percelen tussen de Zenne en de Spoorwegstraat
7. Verkoop twee percelen aan de Barebeek in Hofstade
8. Verkoop aandelen in grond PPS-bouwproject 'meergezinswoning' in Elewijt
(Zemst)
9. Kennisgeving aanvullende verkeersreglementen 2014
10.Kennisgeving concessies gemeentelijke begraafplaatsen 2014
----------------A.

Algemeen beleid

B.

Nutsvoo rzie ninge n

C.

Monumenten zorg/erfgoed

D.

Gron dbeleid

E.

Beheer o nroe rende goe deren

F.

Mobilite it

G.

Begraaf plaatse n

19.30 uur:
o Aanbod snelcursus programma digitaal vergaderen.
!Gelieve uw iPad of tablet mee te brengen!
Commissie Keersmaekers:
Donderdag 15 januari 2015 om 19.45 uur in de raadzaal (gelijkvloers) van het
gemeentehuis:
Punten: 1 t.e.m. 8.
Commissie Heyvaert:
Donderdag 15 januari 2015 om 20 uur in de raadzaal (gelijkvloers) van het
gemeentehuis:
Punten: 9 t.e.m. 10.
20.15 uur:
o Toelichting beleid en planning voorziene werkzaamheden Zemstse wegen.
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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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