Provincie Vlaams-Brabant

dienst: Secretariaat
OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING
D.D. 19-12-2013
BEKENDMAKING
OPENBARE ZITTING
1. Budgetwijziging gemeente 2013/1.
De raad hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde budgetwijziging. In de
loop van het dienstjaar werden een aantal technische aanpassingen
doorgevoerd.
Voor bepaalde beleidsitems werden de uitgaven te laag ingeschat. Zo dienen
onder meer de personeelsuitgaven (185 000 euro) en de uitgaven voor
openbare verlichting (110 000 euro) te worden aangepast. De herraming van
de ontvangsten uit personenbelasting zorgt voor een aanzienlijke
minderontvangst in 2013 (2,5 miljoen euro). Het resultaat van het
exploitatiebudget daalt met 2 784 652 euro.
Een aantal grotere investeringsdossiers halen niet de verhoopte timing en
worden doorgeschoven naar het meerjarenplan 2014-2019. Er wordt extra
krediet voorzien voor aanpassingen aan het openbaar verlichtingsnet, het
archeologisch onderzoek voorafgaand aan fase 2 van de nieuwe school te
Elewijt en diverse verwervingen van onroerende goederen. Het resultaat van
het investeringsbudget stijgt met 5 103 699 euro.
Buiten de lening voor fase 1 van de nieuwe school te Elewijt, dienen er geen
bijkomende leningen te worden aangegaan in 2013.
Een aanzienlijk deel van de reserve van het OCMW (€ 1 450 000) wordt
terugbetaald aan de gemeente.
Het resultaat op kasbasis bedraagt 5 406 508 euro.
2. Hernieuwing belastingen en retributies:
A. Aanvullende belasting op de personenbelasting: 7 %.
De raad besluit het percentage van de aanvullende personenbelasting te
behouden en vast te stellen op 7 %. Dit percentage wordt al jaren
aangehouden en dit is lager dan het gemiddelde percentage van de cluster
van gemeenten waartoe Zemst behoort (7,34 %). De belasting wordt
gestemd tot eind 2019, een jaar langer dan de legislatuur zodat de
continuïteit wordt verzekerd.
B. Gemeentebelasting op nachtwinkels.
De raad besluit om de bestaande belasting op nachtwinkels te verlengen tot
31 december 2019.
C. Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk
openbaar domein.
De raad besluit het bestaande retributiereglement, op verzoek van Iverlek,
ongewijzigd te verlengen tot eind 2016.
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D. Belasting op het exploiteren van taxidiensten en diensten voor het
verhuren van voertuigen met bestuurder.
De raad hecht zijn goedkeuring aan het aangepaste belastingsreglement. Er
wordt een looptijd voorzien tot eind 2019 en er wordt tevens delegatie
verleend aan het college van burgemeester en schepenen om de bedragen
jaarlijks te indexeren.
E. Contantbelasting op de inzameling, het hergebruik, de recyclage,
de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke
afvalstoffen.
Ingevolge de goedkeuring van het nieuwe beleidsplan van Incovo 2013-2018
worden een aantal tarieven gewijzigd. De raad stemt hiermee in. De tarieven
van de huisvuilzakken blijven behouden. De tarieven voor de ophaling van
tuinafval via tuincontainers wordt als volgt gewijzigd:
 Container 240 liter:
e
 Ledigingsprijs voor de 1 container: € 4,91;
 Ledigingsprijs voor volgende containers op hetzelfde adres: € 3,18.
- Container 360 liter:
e
 Ledigingsprijs voor de 1 container: € 5,54;
 Ledigingsprijs voor volgende containers op hetzelfde adres: € 3,57.
F. Gemeentebelasting op het afleveren van administratieve stukken.
De raad stemt in met de voorgestelde wijzigingen van deze
gemeentebelasting.
Vanaf 01-01-2014 worden de kostprijzen van de identiteitskaarten,
verblijfskaarten en Kids-kaarten voortaan geïndexeerd. Ook de kostprijs van
de internationale rijbewijzen wordt verhoogd. Volgende tarieven worden
aangepast:
- op het uitreiken van identiteitskaarten aan Belgen:
- eerste I.K.: € 2,80 (gemeentetaks) + (staatskosten)
- duplicaat: € 2,80 (gemeentetaks) + (staatskosten)
- dringende procedure: € 12,10 (gemeentetaks) + (staatskosten)
- zeer dringende procedure: € 12,70 (gemeentetaks) + (staatskosten)
- op het uitreiken van elektronische verblijfskaarten voor vreemdelingen:
- eerste kaart: € 2,80 (gemeentetaks) + (kosten)
- duplicaat: € 2,80 (gemeentetaks) + (kosten)
- dringende procedure: € 12,10 (gemeentetaks) + (kosten)
- zeer dringende procedure: € 12,70 (gemeentetaks) + (kosten)
- op het uitreiken van identiteitsstukken en -bewijzen voor Belgische kinderen
onder de 12 jaar:
- dringende procedure Kids-ID: € 4,20 (gemeentetaks) + (kosten)
- zeer dringende procedure Kids-ID: € 4,80 (gemeentetaks) +
(kosten)
- op het uitreiken van rijbewijzen:
- een nieuw rijbewijs, een duplicaat of een omwisseling: € 5 (gemeentetaks)
+ (aanmaakkosten)
- een internationaal rijbewijs: € 5 (gemeentetaks) + (aanmaakkosten).
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3. Vaststelling gemeentelijke dotatie dienstjaar 2014 politiezone
KASTZE.
De raad stemt in met een dotatie ten bedrage van 1 965 128,58 euro voor
het dienstjaar 2014 aan de politiezone KASTZE. De verdeelsleutel tussen de
drie aangesloten gemeenten blijft onveranderd t.o.v. vorig jaar. Het
percentage voor Zemst bedraagt 46 %.
4. Meerjarenplan 2014-2019.
De raad hecht zijn goedkeuring aan het meerjarenplan 2014-2019. Dit
meerjarenplan zal als leidraad dienen voor wat het bestuur de komende jaren
wenst te realiseren.
In de strategische nota worden de doelstellingen verwoord waarvan het
bestuur het nuttig acht om de voortgang op te volgen. Dit zal gebeuren aan
de hand van een driemaandelijkse rapportage, in tekst en in cijfers.
De financiële nota behelst het cijfermateriaal en berekent de staat van het
financieel evenwicht. Het resultaat op kasbasis dient jaarlijks positief te zijn.
De autofinancieringsmarge dient positief te zijn in het laatste jaar van het
meerjarenplan.
De omgevingsanalyse voorziet het bestuur van de informatie die nodig is om
gefundeerde keuzes te maken. Daarnaast biedt het meerjarenplan ook
informatie betreffende de financiële risico’s, de indeling in beleidsdomeinen en
beleidsvelden, de financiële vaste activa en de fiscaliteit.
Over de periode 2014-2019 wordt voor een totaal bedrag van 54 miljoen euro
aan investeringen voorzien. Dit gaat van scholenbouw, culturele infrastructuur
en sportinfrastructuur tot modernisering en verbetering van het wegennet en
het verder helpen vorm geven van de openbare ruimte.
5. Budget 2014.
De raad hecht zijn goedkeuring aan het budget voor het dienstjaar 2014. Het
budget wordt volledig gedestilleerd uit het meerjarenplan 2014-2019 en
bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota.
De doelstellingennota bevat het beleid waarover driemaandelijks zal worden
gerapporteerd aan de gemeenteraad, het zogenaamde prioritaire beleid. Het
betreft de doelstellingen:
1.2. De gemeente voorziet in aangepaste en kwaliteitsvolle infrastructuur voor
haar verenigingen en burgers.
8.1. De gemeente Zemst organiseert het verkeer blijvend op een slimme
manier met aandacht voor de zwakkere weggebruikers en trage wegen.
Het doelstellingenbudget geeft de financiële impact weer van de prioritaire
beleidsdoelstellingen.
De financiële toestand van de gemeente wordt bekeken aan de hand van het
dubbel evenwicht (resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge).
De financiële nota geeft de uitgaven en ontvangsten weer van het
exploitatiebudget en het investeringsbudget.
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6. Addendum 2de pensioenpijler: verhoogde bijdrage voor contractuele
medewerkers VIA-diensten.
De raad hecht zijn goedkeuring aan het addendum bij de 2de pensioenpijler,
betreffende de verhoogde bijdrage voor contractuele medewerkers die
tewerkgesteld zijn in de door Vlaanderen gesubsidieerde diensten. Hierdoor
kunnen contractuele personeelsleden van de diensten cultuur, bibliotheek,
sport, jeugd, integratie en lokale diensteneconomie een extra pensioentoelage
van 1,63 % ontvangen.
7. Verderzetting Samenwerkingsovereenkomst Intergemeentelijke
Natuur- en Landschapsploegen (INL) 2014-2015.
De raad besluit de sinds 1998 lopende samenwerkingsovereenkomst voor het
project ‘intergemeentelijke natuur- en landschapsploegen’ te verlengen tot
het einde van 2015. Het doel van deze samenwerking is de gemeente te
ondersteunen bij het uitwerken van een biodiversiteitsbeleid en bij de
voorbereiding en uitwerking van natuurprojecten, en uitvoering te geven aan
de gemeentelijke natuurprojecten op het terrein door middel van sociale
tewerkstelling.
8. Addendum schoolreglement gemeentelijke basisscholen.
De raad keurt het addendum bij het schoolreglement goed. Hierin worden
volgende afspraken gemaakt en data vastgelegd voor de inschrijvingen voor
het schooljaar 2014-2015:
 geen inschrijvingen mogelijk tot en met 9 maart 2014;
 inschrijvingsperiode voor kinderen van dezelfde leefentiteit: van 10 tot en
met 21 maart 2014;
 inschrijvingsperiode voor kinderen van personeel: 24 en 25 maart 2014;
 inschrijvingsperiode voor iedereen volgens regelgeving indicator en nietindicator: van 24 april tot en met 13 mei 2014;
 vrije inschrijvingen: vanaf 19 mei 2014.
9. Reglement Pinksterjaarmarkt georganiseerd door vzw
Pinksterfeesten op 9 juni 2014.
De raad hecht zijn goedkeuring aan het reglement voor de organisatie van de
Pinksterjaarmarkt. Deze jaarmarkt wordt elke jaar op Pinkstermaandag
georganiseerd door de vzw Pinksterfeesten en bestaat uit een rommelmarkt,
drank- en eetstanden, marktkramers met diverse koopwaar, demonstraties
met paarden e.a. dieren.
10. Goedkeuring meerjarenplan 2014-2019 OCMW-Zemst.
De raad keurt het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW-Zemst goed. De
gemeentelijke tegemoetkoming bedraagt respectievelijk:
 2 123 687,44 euro voor het jaar 2014;
 1 930 378,13 euro voor het jaar 2015;
 2 014 397,44 euro voor het jaar 2016;
 1 827 176,59 euro voor het jaar 2017;
 1 825 906,50 euro voor het jaar 2018;
 1 822 999,32 euro voor het jaar 2019.
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11. Kennisneming budget 2014 OCMW-Zemst.
De raad neemt kennis van het budget 2014 van het OCMW-Zemst. Dit budget
blijft binnen de grenzen van de gemeentelijke bijdrage in het meerjarenplan.
Die gemeentelijke tegemoetkoming bedraagt 2 123 687,44 euro. Het college
van burgemeester en schepenen verleende op 25 november 2013 een
voorafgaand gunstig advies over het ontwerpbudget 2014 van het OCMW.
De beslissingen liggen ter inzage van het publiek op het
gemeentesecretariaat
van 7 januari 2014 tot en met 27 januari 2014 tijdens de openingsuren
van het gemeentehuis
Namens het college
i.o. Jocelyn Bruggeman
Bart Coopman

gemeentesecretaris

voorzitter-burgemeester
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