Provincie Vlaams-Brabant

dienst: Secretariaat
OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING
D.D. 20-06-2013
BEKENDMAKING
OPENBARE ZITTING
1. Voorlopige aanvaarding ruimtelijk uitvoeringsplan RUP21 Pater Van
Beverweg.
De raad beslist het RUP21 Pater Van beverweg van mei 2013 bestaande uit
een grafisch plan met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften en een
toelichtingsnota bestaande uit een weergave van de feitelijke en juridische
toestand en de relatie met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
voorlopig te aanvaarden en het college van burgemeester en schepenen te
gelasten met het inrichten van een openbaar onderzoek en het inwinnen van
de voorgeschreven adviezen.
2. Werkingsmiddelen Gemeentelijke Commissie Ruimtelijk Ordening.
De raad beslist de effectieve leden van de GECORO een zitpenning toe te
kennen van 85 euro en de plaatsvervangende leden 45 euro per officiële
vergadering. De voorzitter van de GECORO zal een presentiegeld van 115
euro ontvangen per officiële vergadering.
3. Uitbreiding openbaar verlichtingsnet parking station Eppegem (kant
Houtemsestraat).
De raad keurt de prijsraming van netbeheerder Iverlek ten bedrage van op
€ 11 248,07 goed voor het plaatsen van 10 bijkomende verlichtingspalen ter
hoogte van de uitbreiding van de parkingzone aan het station van Eppegem.
4. Rioleringswerken Vijverlaan en Eilandstraat, gecombineerd met
Aquafin collector Hofstade: goedkeuring ontwerp en vaststellen wijze
van gunnen.
De raad keurt het ontwerpdossier met bestek, meetstaat en plannen van het
project voor de rioleringswerken Vijverlaan en Eilandstraat goed. Het totaal
van kosten wordt geraamd op € 1 014 146,16, inclusief btw. De opdracht
wordt gegund bij wijze van openbare aanbesteding en de nv Aquafin wordt,
als opdrachtgevend bestuur, belast met de organisatie van de
gunningprocedure.
5. Projectovereenkomst met Iverlek vernieuwen regeling
verwarmingsinstallatie gemeentehuis.
De raad keurt de projectovereenkomst met Iverlek goed voor het vervangen
van de regeling van de verwarmingsinstallatie van het gemeentehuis. De
totale kosten worden geraamd op € 30 309,83, inclusief btw.
6. Aankoop Brusselsesteenweg 390.
De raad keurt de onderhandse overeenkomst goed waarbij de gemeente de
woning gelegen aan de Brusselsesteenweg 390 aankoopt voor € 165 000.
7. Aankoop Vekestraat 93.
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De raad keurt de onderhandse overeenkomst goed waarbij de gemeente de
woning gelegen aan de Vekestraat 93 aankoopt voor een totaal bedrag van
€ 150 000.
8. Kennisgeving besluit gouverneur definitieve vaststelling
dienstjaarrekening 2011.
De raad neemt kennis van het besluit van de provinciegouverneur over de
definitieve vaststelling van de dienstjaarrekening 2011 van de gemeente
Zemst en waarbij geen opmerkingen geformuleerd werden.
9. Gemeenterekening dienstjaar 2012.
De raad keurt de jaarrekening en begrotingsrekening over het dienstjaar 2012
goed als volgt:
- het totaal van activa en passiva van de eindbalans op 31 december 2012
bedraagt € 131 345 650,85;
- het over te dragen exploitatieboni van de resultatenrekening bedraagt
€ 3 033 748,26;
- het over te dragen uitzonderlijk boni van de resultatenrekening bedraagt
€ 3 187 074,96;
- het algemene begrotingsresultaat van de begrotingsrekening geeft een
boni van € 14 364 020,49 in het exploitatiebudget en een boni van
€ 408 214,08 in het investeringsbudget;
- het algemene boekhoudkundige resultaat van de begrotingsrekening geeft
een boni van € 14 364 020,49 in het exploitatiebudget en een boni van
€ 7 234 757,30 in het investeringsbudget.
10. Herziening gemeentelijk reglement sociaal wonen.
De raad gaat akkoord met de voorgestelde aanpassingen aan het
gemeentelijk reglement ‘sociaal wonen’. De herziening van het reglement
wordt beperkt tot de strikt noodzakelijke wijzigingen die opgelegd worden
door het grond- en pandendecreet.
11. Gunningvoorwaarden via algemene offerteaanvraag: Buitenschoolse
Kinderopvang.
De raad hecht zijn goedkeuring aan de lastvoorwaarden zoals voorzien in het
bijzonder bestek. De raming bedraagt € 300 000, per jaar. Deze opdracht
wordt gegund bij wijze van de algemene offerteaanvraag.
12. Toetreding dienst nood- en interventieplanning Haviland.
De raad gaat ermee akkoord dat de gemeente Zemst voor een jaar toetreedt
tot de dienst Nood- en Interventieplanning van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband Haviland. Voor de gemeente Zemst bedraagt de
jaarlijkse bijdrage 8 400 euro, exclusief 21 % btw. Het nut van de toetreding
wordt na een jaar geëvalueerd.
13. Wedersamenstelling beheerscomité interlokale vereniging
‘Drugpreventiewerking KASTZE’.
De raad wijst schepen Dirk Van Roey aan als gemeentelijke afgevaardigde en
burgemeester Bart Coopman als zijn plaatsvervanger.
14. Gedeeltelijke afschaffing voetweg nr. 50 te Elewijt: definitieve
goedkeuring.
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De raad beslist de bestendige deputatie van de provincieraad Vlaams-Brabant
voor te stellen de voetweg nr. 50 ‘Kromblocksvoetweg’ in Elewijt gedeeltelijk
af te schaffen tussen de Diependaalstraat en de Kasteelstraat.
15. Principe voorstel gedeeltelijke verplaatsing voetweg nr. 62 en
afschaffing voetweg nr. 63 in Zemst.
De raad gaat principieel akkoord om de bestendige deputatie van de
provincieraad Vlaams-Brabant voor te stellen de voetweg nr. 62
‘Olboschvoetweg’ in Zemst gelegen tussen de Laremolenweg en voetweg nr.
61, te wijzigen en voetweg nr. 63 ‘Kleinen Olboschvoetweg’ in Zemst gelegen
tussen voetweg nr. 62 en de gemeentegrens met Grimbergen, af te schaffen.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelasten met de
organisatie van het voorgeschreven openbaar onderzoek.
16. Facultatieve vrije dagen gemeentelijke basisscholen schooljaar 20132014.
De raad stelt volgende data vast als facultatieve vrije dagen in de
gemeentelijke basisscholen voor het schooljaar 2013-2014:
Voor de Gemeentelijke Basisschool Eppegem De Waterleest:
- maandag 30 september 2013
- vrijdag 2 mei 2014
Voor de Gemeentelijke Basisschool Elewijt De Regenboog:
- vrijdag 2 mei 2014
- maandag 12 mei 2014
Voor de Gemeentelijke Basisschool Zemst-Laar De Pimpernel:
- maandag 7 oktober 2013;
- vrijdag 2 mei 2014.
17. Aanpassing schoolreglement gemeentelijke basisscholen.
De raad gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen aan het
schoolreglement van de gemeentelijke basisscholen. Deze aanpassingen
zullen ingaan op 1 september 2013. Het betreft o.a. een aanpassing van het
hoofdstuk in verband met de schoolkosten (kosten nabewaking).
18. Aanpassing reglement voor de huur van schoollokalen.
De raad keurt het aangepaste reglement voor de huur van schoollokalen goed
en beslist het reglement van kracht te laten worden op 1 september 2013. De
huurprijzen, die ongewijzigd bleven sinds 2001, werden aangepast aan de
huidige index.
19. Sociaal huis voor Moslims in Hofstade.
De raad krijgt een toelichting over de stand van zaken aangaande het verzoek
van de stichting Al-Ikhlaas die een gebedsruimte en een educatief centrum wil
oprichten op de Tervuursesteenweg in Hofstade, waarover diverse berichten
verschenen in de media. Er wordt over deze aangelegenheid niet gestemd.

20. Verfransing in onze gemeente.
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Op verzoek van de Vlaams Belang-fractie wordt aan de raad een overzicht
gegeven van de verschillende niveaus en kanalen waarop de gemeente de
integratie van anderstaligen in de toekomst wenst aan te pakken.
21. Brandweerkosten: eindafrekening bijdragen 2007-2011.
De raad brengt een ongunstig advies uit over de afrekening van de jaarlijkse
brandweerbijdragen voor de periode 2007-2011 omdat het tijdsbestek tussen
de ontvangst van de afrekening en de zitting van de gemeenteraad te kort is
om dit dossier te gronde te bestuderen en met kennis van zaken te
beoordelen.
De beslissingen liggen ter inzage van het publiek op het
gemeentesecretariaat
van 9 juli tot en met 29 juli 2013 tijdens de openingsuren van het
gemeentehuis
Namens het college
i.o. Jocelyn Bruggeman

Bart Coopman

gemeentesecretaris

voorzitter-burgemeester
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