Zemst
Provincie Vlaams-Brabant

dienst: Secretariaat

21-11-2016

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 november
2016 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, De Griet 1 in 1980 Zemst.
BIJKOMENDE DAGORDE

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

22.B(jkomend agendapunt namens de Vlaams Belang-fractie: Dierenasiel
Zemst

Mondeiinge vragen:
nihil.

Jocelyn Bruggeman

Bart Coo

aams

gemeentesecretaris

;;ourgemeester

GEMEENTEDECREET Art. 26 - De gemeenteraad kan enke! beraadslagen of be^ssen als de meerderheid
van de zittinghebbende gemeenteraadsleden aanwezig is. De gemeenteraad

echter, als hij eenmaal

bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na een tw^Me oproeping, ongeacht het

aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen en beslissen ove^c^ onderwerpen die voor de
tweede maal op de agenda voorkomen. In die oproeping wordt vermeld d^x/et om een tweede oproeping
gaat. In de tweede oproeping worden de bepalingen van dit artikel overger

en

Alle briefwisseling client gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen, De Griet 1 te 1980 Zemst
Secretariaat 8 015 62 71 71 - Fax 015 62 71 77

website:www.zemst.be

IBAN: BE33 0910 0020 5446 - BIC: GKCCBEBB

e-mail:aemeente@zemst.be

Zemst
Provincie Vlaams-Brabant

dienst: Secretariaat

14-11-2016

bijeenroeping gemeenteraad
Bart Goopman, voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zemst, verzoekt
de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op 24 november

2016 oni 20 uur In de raadzaal van het gemeentehuis, De Griet 1 In 1980 Zemst.
OPENBAAR

1. Prdjectoproep gebled voor het herbestemmen, ontwikkelen en
vervreemden van de voormallge camplngslte Baarbeek-Berkenhof

2. Gunnlngvoorwaarden via onderhandellngsprocedure zonder bekendmaking:
coordlnatle- en begeleldlngsopdracht voor de herinrlchting van de
dorpskern van Elewljt
3. Gunningvoorwaarden via onderhandellngsprocedure zonder bekendmaking:
aanstelling studlebureau RUP28 Restpercelen
4. Verhaalbelasting op het verwerven van de wegbedding - reglement
5. RIolerIng:
A. Overeenkomst met Vlarlo voor Inventarlseren en beheren van

rioolkeuringen
B. Integraal reglement riolering en klelnschallge waterzulverlng
C. Handhavlngsreglement prlvewaterafvoer - belasting
6. Gunnlngvoorwaarden via vereenvoudlgde onderhandellngsprocedure met

bekendmaking: Aanstellen ontwerper en velllgheldscoordlnator
studleopdracht 'Ortigevlngsaahleg parking Kloosterstraat'
7. Gunningvoorwaarden via vereenvoudlgde onderhandellngsprocedure met
bekendmaking: Apnstellen ontwerper en velllgheldscoordlnator
studleopdracht 'Herinrlchting Dynastlestraat'
8. Soclaal woonproject Heldestraat: wljzlging goedgekeurde raming
gemeenteraad
,
9. Grondruil met opieg: percelen aan en achter Bovenweg
10.Verkoop grondaandeel resldentle Elewljck hoek TervuursesteenwegVekestraat Elewljt
11.Roollljn-, ohtelgenlngs- en wljzlglngsplan: voorloplge goedkeuring:
A. Rooilljn-, ontelgenlngs- en wljzlglngsplan buurtweg nr. 5 en 38
Hoogstraat (vanaf Kleempoelstraat tot grens Mechelen): voorloplge
goedkeuring
B. Rooilljn-, opmetings- en wljzlglngsplan buurtweg nr. 40 Grote Molenweg
(vanaf Kleempoelstraat t.e.m. hulsnummer 15): voorloplge
goedkeuring
C. Rooilljn-, ontelgenlngs- en wljzlglngsplan buurtweg 14 Klelne
Llndestraat: voorloplge goedkeuring

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.zennst.be

IBAN: BE33 0910 0020 5446 - BIC: GKCCBEBB
e-mail:Qenneente@zennst.be

Zemst
Provincie Vlaams-Brabant

dienst: Secretariaat

12.Haviland: agenda buitengewone algemene vergadering d.d, 14-12-2016
IS.Havicrem: agenda algemene vergadering d.d. 21-12-2016
14.Meerjarenplan 2015-2020 Audio
15.Kennisneming budget 2017 Audio
16.Gemeentebelasting op het afleveren van administratieve stukken
ly.Gemeentelijke verblijfsbelasting: € 125/kamer/jaar
IS.Beginselverklaring neutraliteit gemeentelijk onderwijs
19.Reglement Erkenning(slabet) Zorgzaam Zemst
ZO.Investeringssubsidie KCVV Elewijt
Zl.Reglement Pinksterjaarmarkt, georganiseerd door vzw Pinksterfeesten op 5
juni 2017

Commissie Keersmaekers:

Donderdag 17 november 2016 om 19.30 uur in de raadzaal (gelljkvloers) van
het gemeentehuis:
Punten: 1 t.e.m. 17.

Commissie Heyvaert:

Donderdag 17 november 2016 om 19.45 uur in de raadzaal (gelljkvloers) van
het gemeentehuis:
Punten: 18 t.e.m. 21.

De vergaderingen van de gemeenteraadscommlssies zijn openbaar.

Bart Coof^a

Jocelyn Bruggeman

aams

gemeentesecretaris

voorzittafp^urgemeester

GEMEENTEDECREET Art. 26 - De gemeenteraad kan enkel beraadslaben of^^sen als de meerderheid

van de zittinghebbende gemeenteraadsleden aanwezig is. De gemeeirteea^ V.jr\ echter, als hij eenmaal
bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantai leden aanwezig is, na een tweme oproeping, ongeacht het
aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen en beslissen over « onderwerpen die voor de

tweede maal op de agenda voorkomen. In die oproeping wordt vermeld dat/et om een tweede oproeping
gaat. In de tweede oproeping worden de bepalingen van dit artikel overgenoi

en

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
IBAN: BE33 0910 0020 5446 - BIC: GKCCBEBB
website:www.zemst.be
e-mail:Qemeente@zemst.be

