Zemst
Provincie Vlaams-Brabant

dienst: Secretahaat

15-05-2017

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 mei 2017 om
20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, De Griet 1 in 1980 Zemst.
BI3KOMENPE DAGORDE

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

16.Bijkomend agendapunt namens de VLAM-fractie: verkaveling VK/15/2017 binnengebied Grensstraat/Vaartdijk in Hofstade
17.Bijkomend agendapunt namens de VLAM-fractie: instellen van een
onderzoek naar het ophogen van gronden en het stallen van vrachtwagens
in de Waversebaan in Elewijt

Mondelinge vragen:
nihil.

Jocelyn Bruggeman

Bart Gaepman

aams

gemeentesecretaris

voorzitt

urgemeester

GEMEENTEDECREET Art. 26 - De gemeenteraad kan enkel beraadsTa^n of be^ssen als de meerderheid

van de zittinghebbende gemeenteraadsleden aanwezig is. De gemeenteraad l^n echter, als hij eenmaal
bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na een tweMe oproeping, ongeacht het
aantai aanwezige ieden, op geidige wijze beraadsiagen en besiissen over
onderwerpen die voor de

tweede maai op de agenda voorkomen. In die oproeping wordt vermeid daMlet om een tweede oproeping

gaat. In de tweede oproeping worden de bepalingen van dit artikel overgen^en.

Alie briefwisseiing dient gehcht 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
IBAN: BE33 0910 0020 5446 - BIG: GKCCBEBB
website:www.zemst.be
e-mail:aemeente@zemst.be

Zemst
Provinde Vlaams-Brabant

dienst: Secretahaat

08-05-2017

bijeenroeping gemeenteraad

Bart Coopman, voorzitter van de genneenteraad van de gemeente Zemst, verzoekt
de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op 18 mei 2017 om
20 uur in de raadzaai van het gemeentehuis, De Griet 1 in 1980 Zemst.
OPENBAAR

1. Overeenkomst voor het aanieggen van nieuwe wegenis aan de
Kriekeiaarstraat

2. Aansteiiing projectgroep n.a.v. de projectoproep tot het herbestemmen,
ontwikkeien en vervreemden van de voormaiige campingsite BaarbeekBerkenhof

3. Principe afbraak van een aantai gebouwen.
4. Gemeenteiijk regiement voor de overwelving van grachten en de aanieg
van opritten-herziening 2017
5. Gunningvoorwaarden via vereenvoudigde onderhandeiingsprocedure met
bekendmaking: Dakuitbreiding gemeentehuis
6. Grondtransacties rooiiijn Hoogstraat
7. Iveriek: agenda algemene vergadering d.d. 16-06-2017 - statutenwijziging
8. Incovo: agenda statutaire jaarvergadering d.d. 21-06-2017
9. Incovo: aanwijzing gemeenteiijke afgevaardigden aigemene vergadering
d.d. 21-06-2017

10.Havicrem: agenda aigemene vergadering d.d. 07-06-2017
11.Financien agb@zemst:
A. Goedkeuring jaarrekening 2016 agb@zemst
B. Goedkeuring budgetwijziging 2017/1 agb@zemst
12.Prijssubsidie agb@zemst
IS.Gedeeiteiijke veriegging buurtweg 43 in Eppegem: eerste vooriopige
beraadslaging
14.Aanpassing subsidieregiement brandveiligheid en instandhouding voor
jeugdiokaien
IS.Instap raamovereenkomst VERA: 'RFID Zeifuitleen voor Bibiiotheken'

Commissie Keersmaekers:

Donderdag 11 mei 2017 om 19.30 uur in de raadzaai (geiijkvioers) van het
gemeentehuis:
Punten: 1 t.e.m. 10.

Alle briefwisseling dient gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen, De Grlet 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
e-mail:aemeente®zennst.be

Zemst
•

•

•

Provincie Vlaams-Brabant

dienst: Secretariaat

Commissie Heyvaert:

Donderdag 11 mei 2017 om 19.45 uur in de raadzaal (gelijkvloers) van het
gemeentehuis:
Punten: 11 t.e.m. 15.
20 uur:

o Toelichting 'Project Barebeek Elewljt'

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissles zljn openbaar.
Jocelyn Bruggeman

Bart Coopradli

ih.8a ms

gemeentesecretarls

voorzlttei^-

rgemeester

GEMEENTEDECREET Art. 26 - De gemeenteraad kan enkel beraadfelagen of^besli^^n als de meerderheid

van de zittinghebbende gemeenteraadsleden aanwezig is. De gemVeDtetaad k^iyfechter, als hij eenmaal
bijeengeroepen Is zonder dat het verelste aantal leden aanwezig Is, na een twe^^oproeplng, ongeacht het
aantal aanwezlge leden, op geldlge wljze beraadslagen en beslissen over

yonderwerpen die voor de

tweede maal op de agenda voorkomen. In die oproeping wordt vermeld dat l/rfom een tweede oproeping
gaat. In de tweede oproeping worden de bepalingen van dit artlkel overgenonaen.

Alle briefwisseling dient 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:aemeente®zemst.be

