Zemst
Provincie Vlaams-Brabant

dienst: Secretariaat

21-03-2016

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 maart 2016
om 20 uur in polyvalente zaal van de bibliotheek, Schoolstraat 23 In 1980 Zemst.
BIJKOMENDE DAGORDE

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

10.Bijkomend agendapunt namens de CD&V-fractie: wijziging statuten
agb@zemst
11.Bijkomend agendapunt namens de sp.a-fractie: fietsstraat Vredelaan
IZ.Bijkomend agendapunt namens de VLAM-fractie: oprichten werkgroep voor
een diervriendelijke aanpak van het zwerfkattenprobleem

Mondelinge vragen:
nihil.

Jocelyn Bruggeman

Bart Co

an

^llll
-burgemeester

gemeentesecretaris

er

GEMEENTEDECREET Art. 26 - De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of/MSlissen als de meerderheid
van de zittinghebbende gemeenteraadsleden aanwezig is. De gemeenteraroAan echter, als hij eenmaal

bijeengeroepen is zonder dat het verelste aantai ieden aanwezig is, na een r^ede oproeping, ongeacht het

aantal aanwezige Ieden, op geldige wijze beraadslagen en beslissen ove/de onderwerpen die voor de

tweede maal op de agenda voorkomen. In die oproeping wordt vermeld ^t het om een tweede oproeping
gaat. In de tweede oproeping worden de bepaiingen van dit artikel overgenomen.

Alle briefwisseling client gerlcht te worden aan het college van burgemeester en schepenen, De Griet 1 te 1980 Zemst
Secretariaat S 015 62 71 71 - Fax 015 62 71 77
website:www.zemst.be

IBAN: BE33 0910 0020 5446 - BIG: GKCCBEBB
e-mail:Qemeente@zemst.be

Zemst oProvincie Vlaams-Brabant

dienst: Secretariaat

14-03-2016

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 maart 2016
om 20 uur In de polyvalente zaal van de blbliotheek, Schoolstraat 23 in 1980
Zemst.
OPENBAAR

1. Bestrljding slulkstorten via verpiaatsbaar cameratoezlcht op het openbaar
domein: advles en reglement
2. Brandweerkosten: eindafrekening bijdrage 2014

3. Iveriek - Eandis Assets: agenda's algemene vergaderingen d.d. 29-04-2016
4. Gunnlngvoorwaarden via open aanbesteding: Sociaal woonproject
Heidestraat Zemst

5. Dienst Gemeenschapswachten:
A. Oprichting
B. Samenwerkingsovereenkomst met lokale polltie Kastze

6. Gunnlngvoorwaarden via vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
bekendmaking: Aanleg kunstgrasveld site FC Zemst
7. Investeringssubsidie KCW Eiewljt
8. Politieverordening sluitingsuur Pinksterjaarmarkt op 16 mei 2016
BESLOTEN

9. Aanwijzing personeeisieden Incovo als vaststellend ambtenaar

gemeentelijke administratieve sancties voor sluikstortingen

Commissie Keersmaekers:

Donderdag 17 maart 2016 om 19.30 uur in de polyvalente zaal van de
blbliotheek:
Punten: 1 t.e.m. 4 en 9.

Commissie Heyvaert:

Donderdag 17 maart 2016 om 19.45 uur in de polyvalente zaal van de
blbliotheek:
Punten: 5 t.e.m. 8.
20 uur:

o Problematiek statutenwijziging agb@zemst/aanwijzing vervangers.
o Toelichting door de schepen van Sport over het Masterplan Sport.

Alle briefwlssellng dlent 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

Zemst oProvlncie Vlaams-Brabant

dienst: Secretariaat

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies zljn openbaar.
Jocelyn Bruggeman
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bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na een tweed
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