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Provincie Vlaams-Brabant

dienst: Secretariaat
07-09-2015

bijeenroeping gemeenteraad
Bart Coopman, voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zemst, verzoekt
de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op 10 september
2015 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, De Griet l te 1980 Zemst.
BIJKOMENDE DAGORDE

De volgende punten worden aan de dagorde van de zitting toegevoegd:
OPENBAAR

19. Bijkomend agendapunt namens de sp.a-fractie: Opvang
oorlogsvluchtelingen in Zemst

20.Bijkomend agendapunt namens de Vlaams Belangfractie: Opkoop
gebouwen en handelszaken

Mondelinge vragen:
nihil.

Jocelyn Brugjjeman
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GEMEENTEDECREET Art. 25 - De gemeenteraad kan enkel beraadsiagen of

'.burgemeester
lissen ais de meerderheid

van de zittinghebbende gemeenteraadsleden aanwezig is. De gemeente
n echter, als hij eenmaal
bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na een
e oproeping, ongeacht het
aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen en beslissen ovql/de onderwerpen die voor de
tweede maal op de agenda voorkomen. In die oproeping wordt vermeld
het om een tweede oproeping
n.
gaat. In de tweede oproeping worden de bepalingen van dit artikel overg
l,

Alle briefwisseling dient gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen. De Griet l te 1980 Zemst
Secretariaat a 015 62 71 71 - Fax 015 62 71 77
website: www .zemst. be

IBAN: BE33 0910 0020 5446 - BIC: GKCCBEBB
e-mail: aemeente®zemst. be
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Provincie Vlaams-Brabant

dienst: Secretariaat

31-08-2015

bijeenroeping gemeenteraad

Bart Coopman, voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zemst, verzoekt

de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op 10 september
2015 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, De Griet l te 1980 Zemst.
OPENBAAR

l. Oprichting Autonoom Gemeentebedrijf

2. Gunningvoorwaarden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
opmaak ruimtelijk uitvoeringsplan RUP25 Stropcorridor

3. Gunningvoorwaarden via vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
bekendmaking: heropbouw Gasthuishofhoeve
4. Aankoop woning met grond Prinsenveldstraat 3

5. Gunningvoorwaarden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking:
ontwerp en realisatie kleinschalige woongelegenheid
6. Erfpacht grond conciërgewoning 't Gulderijtje Zemst

7. Vaststelling rooilijn verkaveling VK/10/2015 Terbekeweg
8. Jaarrekening 2014 van de gemeente

9. Investeringssubsidie Jeugdhuis Elewijt

lO.Verlenging project Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (INL)
in 2016

11. Verlenging convenant korte afwezigheden in het basisonderwijs
12.1nvesteringssubsidie KWB Weerde

13,Aanpassing tijdelijk verhuurreglement GC De Melkerijjaartariefdanszaal
14.Wijziging afgevaardigde bestuurscommissie voor bibliotheek en
gemeenschapscentrum

15-Tweede beraadslaging gedeeltelijke afschaffing buurtweg 29 in Weerde
16,Tweede beraadslaging gedeeltelijke afschaffing buurtweg 34-35 in
Eppegem

17.Convenant toeristische werking in regio Groene Gordel 2015-2019

18.Administratief toezicht op het OCMW - kennisneming budgetwijziging l
dienstjaar 2015

Alle briefwisseling dient gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen. De Grlet l te 1980 Zemst
Secretariaat 9 015 62 71 71 - Fax 015 62 71 77
website: www.zemst.be

IBAN: BE33 0910 0020 5446 - BIC: GKCCBEBB
e-mail: aemeente®zemst. be
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Provincie Vlaams-Brabant

dienst: Secretariaat

Commissie Keersmaekers:

Donderdag 3 september 2015 om 19.30 uur in de raadzaal (gelijkvloers) van het
gemeentehuis:
Punten: l t.e.m. 9.

Commissie Heyvaert:

Donderdag 3 september 2015 om 19.45 uur in de raadzaal (gelijkvloers) van het
gemeentehuis:
Punten: 10 t.e.m. 18.

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies zijn openbaar.
Jocelyn Bruggeman
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GEMEENTEDECREFT Art. 26 - De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of

-burgemeester
lissen als de meerderheid

van de zitting hebbende gemeenteraadsleden aanwezig is. De gemeenteraa
n echter, als hij eenmaal
bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na een
de oproeping, ongeacht het
aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen en beslissen ov/i/de onderwerpen die voor de
tweede maal op de agenda voorkomen. In die oproeping wordt vermeld
het om een tweede oproeping
men.
gaat. In de tweede oproeping worden de bepalingen van dit artikeloverg

Alle briefwisseling dient gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen. De Griet l te 1980 Zemst
Secretariaat "3 015 62 71 71 - Fax 015 62 71 77
website: www.zemst. be

IBAN: BE33 0910 0020 5446 - BIC: GKCCBEBB
e-mail:aemeente@zemst.be

