Provincie Vlaams-Brabant

dienst: Secretariaat
OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING
D.D. 08-08-2013
BEKENDMAKING
OPENBARE ZITTING
1. Overeenkomst tussen gemeente Zemst en Belgische staat
betreffende de afgifte van biometrische verblijfstitels aan
onderdanen van derde landen en van biometrische paspoorten aan
Belgische burgers.
De raad keurt de overeenkomst goed met de federale overheid zodat de
gemeente vanaf september 2013 kan starten met de uitreiking van
biometrische verblijfstitels. De federale overheid stelt de technische
apparatuur ter beschikking, de gemeente staat in voor het onderhoud van de
apparatuur, het klein materiaal, de aanpassing aan lokalen en loketten.
2. Aankoop Tervuursesteenweg 7 in Hofstade.
De raad gaat akkoord met de aankoop van deze woning tegen de prijs van
260 000 euro. Voor deze aankoop wordt beroep gedaan op het voorkooprecht
met de bedoeling het bestaande gebouw om te bouwen naar een aantal
sociale woongelegenheden aangezien het aanbod van sociale woningen in
Hofstade vandaag eerder beperkt is.
3. Aankoop perceel Molenveld Zemst-Elewijt uitbreiding Gemeentelijke
Basisschool De Regenboog Elewijt.
De raad keurt de onderhandse overeenkomst goed waarbij de gemeente 90 a
99 ca grond in het Molenveld in Zemst-Elewijt koopt voor 52 950 euro om de
tweede fase van de uitbreiding van de Gemeentelijke Basisschool Elewijt De
Regenboog te kunnen uitvoeren.
4. Gunningvoorwaarden via onderhandelingsprocedure met
bekendmaking: archeologisch onderzoek school De Regenboog
Elewijt: 2de fase.
De raad hecht zijn goedkeuring aan de gunningvoorwaarden voor het
archeologisch onderzoek voorafgaand aan de tweede bouwfase van de nieuwe
school De Regenboog te Zemst-Elewijt. Ingevolge een wettelijke verplichting
wordt dit onderzoek opgelegd door de dienst Onroerend Erfgoed van de
Vlaamse Gemeenschap. Het onderzoek wordt geraamd op 150 000 € inclusief
btw.
5. Intergemeentelijke samenwerking: Incovo: aanpassing geplaatst
kapitaal.
De raad hecht zijn goedkeuring aan de verhoging van het kapitaal met een
bedrag van € 13 725. Deze kapitaalsverhoging is het gevolg van de
bevolkingsaangroei in onze gemeente.
6. Uitbreiding personeelsformatie.
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De raad gaat akkoord om de personeelsformatie van de Werkliedendienst uit
te breiden met:
 0,5 administratief medewerker (niveau C);
 3 technisch assistenten (niveau D).
De raad beslist eveneens de formatie van het poetspersoneel uit te breiden
met 50 uren per week om op middellange termijn sneller te kunnen werken
indien de vraag naar uitbreiding zich stelt.
7. Wijziging functietitel en wervingsvoorwaarden beleidsmedewerker.
De raad besluit om de functietitel van beleidsmedewerker om te vormen naar
jurist-beleidsmedewerker en gaat akkoord met de voorgestelde aanpassingen
aan de wervingsvoorwaarden (masterdiploma in de Rechten) zodat de
beleidsmedewerker, naast het beleidsondersteunende en voorbereidende
werk, de gemeentelijke diensten kan informeren in juridische zaken.
8. Reglement GFT-zakken maaien openbaar domein.
De raad hecht zijn goedkeuring aan het reglement voor de verspreiding van
gratis GFT-zakken onder inwoners die het grasperk op het openbaar domein
voor hun woning onderhouden. Het reglement bestond ook tijdens de vorige
legislatuur en wegens het succes wordt het bijgevolg verlengd.
9. Deelname intergemeentelijk project ‘De Groote Oorlog in de
Brabantse Kouters’.
De raad stemt in met de deelname aan dit project om, in samenwerking met
Toerisme Brabantse Kouters vzw en de provincie, ter herdenking van de
100ste verjaardag van Wereldoorlog I een reizende tentoonstelling uit te
werken. De raad besluit een subsidie van € 1 000 toe te kennen.
10. Definitief voorstel gedeeltelijke verplaatsing voetweg nr. 104 tussen
Beekveldstraat en Kleine Parijsstraat: aanpassing besluit
gemeenteraad d.d. 21-03-2013.
De raad besluit de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant
voor te stellen om de voetweg nr. 104 ‘Hombeekschen Drieschvoetweg’
volgens de atlas van de buurtwegen van Zemst, gedeeltelijk te verplaatsen.
11. Jaarrekening 2011 OCMW-Zemst: kennisneming definitieve
vaststelling door gouverneur.
De raad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van Vlaams-Brabant
waarbij hij op 27 juni 2013 de jaarrekening 2011 van het OCMW-Zemst
zonder wijzigingen definitief heeft vastgesteld.
12. Jaarrekening 2012 OCMW:
A. Kennisneming.
De raad neemt kennis van de jaarrekening 2011 van het OCMW. De rekening
sluit als volgt:
 geconsolideerde balans: 15 150 833,38 euro;
 geconsolideerde resultatenrekening: -1 929 251,31 euro.
Het totaal van de vorderingen bedraagt 899 943,31 euro en dat van de
schulden 6 756 456,02 euro.
B. Goedkeuring opname bedrag in balans.
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De raad keurt de opname goed van een bedrag van 100 423,49 euro in
rubriek 162 in de balans voor de grote herstellings- en onderhoudswerken aan
privépatrimonium, rusthuis en serviceflats, gefinancierd door de
gemeentelijke tegemoetkoming.
13. Goedkeuring om brief vanuit de gemeenteraad te sturen naar
Providentia i.v.m. slechte staat van de Providentia-appartementen in
de Kerselarenwijk te Weerde.
De raad besluit om namens het gemeentebestuur een brief te sturen naar de
sociale huisvestingsmaatschappij met vermelding van de opmerkingen over
de ongezonde woonkwaliteit van een aantal appartementen in de
Kerselarenwijk.
14. Aanpassing aan het huishoudelijk reglement i.v.m. de communicatie
van leden van het college over gemeenteraadsbevoegdheden.
Er wordt over deze aangelegenheid niet gestemd, maar er wordt afgesproken
dat op een volgende gemeenteraadszitting deze problematiek terug zal
aangekaart worden ter gelegenheid van de bespreking van de aanpassing van
het huishoudelijk reglement of van de deontologische code.
De beslissingen liggen ter inzage van het publiek op het
gemeentesecretariaat
van 27 augustus tot en met 16 september 2013 tijdens de openingsuren
van het gemeentehuis
Namens het college

i.o. Jocelyn Bruggeman

Bart Coopman

gemeentesecretaris

voorzitter-burgemeester
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