Provincie Vlaams-Brabant

dienst: Secretariaat
OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING
D.D. 12-09-2013
BEKENDMAKING
OPENBARE ZITTING
1. Kennisneming wijziging samenstelling OCMW-raad.
De raad neemt kennis van volgende wijzigingen in de samenstelling van de
OCMW-raad:
 Op 4 augustus 2013 heeft de heer Bart Nobels ontslag genomen als
OCMW-raadslid en OCMW-voorzitter.
 Voor de opvolging als OCMW-raadslid heeft zijn verkozen opvolger, de
heer André Mertens, op 9 augustus 2013 de eed afgelegd in handen van
de voorzitter van de gemeenteraad.
 Op de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 augustus
2013 werd de heer Erik Moens verkozen als nieuwe OCMW-voorzitter. Hij
is vanaf deze datum van rechtswege ook lid van het college van
burgemeester en schepenen.
 Op 28 augustus 2013 heeft mevrouw Ann Coppens ontslag genomen als
OCMW-raadslid. Mevrouw Ingrid Baeck, die verkozen werd als opvolgster,
heeft op 10 september 2013 de eed afgelegd in handen van de voorzitter
van de gemeenteraad
2. Kennisneming ontslag gemeenteraadslid.
De raad neemt kennis van het ontslag van de heer Erik Moens als
gemeenteraadslid met ingang van 28 augustus 2013.
3. Nazicht
geloofsbrieven,
eedaflegging
en
aanstelling
opvolgingsgerechtigd raadslid.
De eerste opvolger om het ontslagnemende raadslid E. Moens op te volgen,
de heer Jan Van Asbroeck, kan wegens het bestaan van een
onverenigbaarheid het mandaat van gemeenteraadslid niet opnemen. De
volgende opvolgster is mevrouw Ann Coppens. Zij heeft na onderzoek van
haar geloofsbrieven de eed afgelegd.
4. Vaststelling voorrangslijst gemeenteraadsleden.
Ingevolge de gewijzigde samenstelling van de gemeenteraad stelt de raad
opnieuw de rangorde van de raadsleden vast.
5. Wijziging samenstelling gemeenteraadscommissies Keersmaekers en
Heyvaert.
De raad stelt mevrouw Ann Coppens, gemeenteraadslid, aan als lid van de
gemeenteraadscommissie Keersmaekers in de plaats van de heer Erik Moens,
ontslagnemend. De heer Erik Moens wordt, als nieuwe OCMWvoorzitter/schepen, lid van de commissie Heyvaert.
6. Deontologische
code
van
de
Zemstse
gemeenteraadsleden
betreffende de dienstverlening aan de bevolking.
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De raad hecht zijn goedkeuring aan de deontologische code voor
gemeenteraadsleden.
7. Wijziging samenstelling Politieraad:
A. Kennisneming ontslag van rechtswege van Erik Moens als
politieraadslid.
De raad neemt kennis van het feit dat de heer Erik Moens ingevolge zijn
ontslag als gemeenteraadslid van rechtswege ook ontslagnemend is als lid
van de politieraad aangezien men het mandaat van gemeenteraadslid moet
uitoefenen om in de politieraad te zetelen.
B. Verkiezing opvolgend politieraadslid.
Mevrouw Kristel Van Praet, verkozen tot opvolgster van ontslagnemend
politieraadslid Erik Moens, heeft schriftelijk verklaard dat zij het mandaat van
politieraadslid niet wenst op te nemen. Aan de hand van een nieuwe,
ontvankelijke voordrachtakte, wordt mevrouw Ann Coppens verkozen
verklaard.
8. Riolerings- en wegenwerken Jef Denijnlaan (fase 2): goedkeuring
ontwerp en vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen bij
openbare aanbesteding.
De raad keurt het ontwerp goed voor de riolerings- en wegenwerken in de Jef
Denijnlaan (2de fase). De opdracht zal gegund worden via openbare
aanbesteding. De totale kosten worden geraamd op € 600 000, inclusief btw
voor de posten waar van toepassing. De infrastructuurwerken gebeuren
100 % ten laste van de verkavelaar.
9. Toekomstig beheer van lokale waterlopen.
In het kader van de interne staatshervorming werd door de bevoegde
minister opdracht gegeven aan de provincies om een globaal dossier samen te
stellen voor het klasseren, herklasseren of deklasseren van waterlopen. De
provincie Vlaams-Brabant vraagt aan de gemeenten advies en voorstellen
betreffende de wijzigingen van de klassering van de waterlopen op hun
grondgebied. Voor de gemeente Zemst werden de verschillende waterlopen
door de diensten in detail onderzocht en er werd een voorstel geformuleerd
om waterlopen te klasseren, te herklasseren en te deklasseren. De raad keurt
de lijst goed met te herklasseren waterlopen in de gemeente Zemst.
10. Aankoop gronden recreatiezone Galgenberg.
De raad keurt de onderhandse overeenkomsten goed waardoor de gemeente
voor 408 807,65 euro 70 are 17 centiare grond koopt in de recreatiezone
Galgenberg in Zemst-Weerde.
11. Controle financiële situatie verenigingen die een gemeente-eigendom
huren of in concessie hebben:
A. Kennisneming gegevens.
De raad neemt kennis van de stand van de financiële rekeningen en kas op 31
december 2012 van de negentien verenigingen die een gemeente-eigendom
huren of in concessie hebben.
B. Goedkeuring werkwijze.
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De raad besluit dat de betrokken verenigingen en alle andere die in de
toekomst hiervoor in aanmerking komen in het vervolg enkel elk jaar nog de
stand van hun financiële rekeningen en kas op 31 december moeten
voorleggen.
12. Beheersovereenkomst gemeente-OCMW: financieel beheerder.
De financieel beheerder van het OCMW-bestuur zal in pensioen gaan vanaf 1
november 2013. Dit biedt een opportuniteit om een eerste stap te zetten in
een samenwerking tussen OCMW en gemeente. Er wordt daarom tussen
gemeente en OCMW een beheersovereenkomst gesloten waarbij de financieel
beheerder van de gemeente ook het ambt van financieel beheerder bij het
OCMW bestuur zal vervullen. De raad hecht zijn goedkeuring aan deze
beheersovereenkomst.
13. Wijziging personeelsformatie dienst Openbare Werken en vaststellen
wervingsvoorwaarden.
De raad stelt de wervingsvoorwaarden vast voor de aanwerving van een
diensthoofd Openbaar Domein (niveau A). Hierdoor zal de nieuwe formatie
van de dienst Openbare Werken er voortaan als volgt uitzien: 1 diensthoofd
Openbaar Domein (niveau A), 1 diensthoofd gebouwen (niveau A), 2
technisch deskundige (niveau. B) en 4 administratief medewerkers.
14. Budgetwijzigingen 2013 kerkfabrieken:
De raad neemt akte van de budgetwijzigingen van de volgende kerkfabrieken:
A. Akteneming Elewijt.
B. Akteneming Eppegem.
C. Akteneming Hofstade.
D. Akteneming Weerde.
E. Akteneming Zemst.
15. Budgetten 2014 kerkfabrieken:
De raad keurt de budgetten goed voor het jaar 2014 van de volgende
kerkfabrieken:
A. Goedkeuring Elewijt.
B. Goedkeuring Eppegem.
C. Goedkeuring Hofstade.
D. Goedkeuring Weerde.
E. Goedkeuring Zemst.
F. Goedkeuring Zemst-Laar.
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GESLOTEN ZITTING
16. Samenwerking financieel beheer gemeente-OCMW: vaststellen
salariscomponent financieel beheerder.
Ingevolge de goedgekeurde beheersovereenkomst tussen de gemeente en
het OCMW gaat de raad akkoord om een salarissupplement van 15 % toe te
kennen aan de financieel beheerder van de gemeente.
De beslissingen liggen ter inzage van het publiek op het
gemeentesecretariaat
van 1 oktober tot en met 20 oktober 2013 tijdens de openingsuren van
het gemeentehuis
Namens het college

i.o. Jocelyn Bruggeman

Bart Coopman

gemeentesecretaris

voorzitter-burgemeester
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