Provincie Vlaams-Brabant

dienst: Secretariaat
OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 21-03-2013
BEKENDMAKING
OPENBARE ZITTING
1. Kennisgeving ontslag gemeenteraadslid.
De raad neemt kennis van het ontslag van de heer Luc Bessems als gemeenteraadslid.
2. Nazicht geloofsbrieven, eedaflegging en aanstelling opvolgingsgerechtigd raadslid.
Na nazicht van haar geloofsbrieven legt mevrouw Karin Schelfout, opvolgingsgerechtigd
gemeenteraadslid, de eed af en volgt aldus het ontslagnemend raadslid Luc Bessems op.
3. Vaststelling voorrangslijst gemeenteraadsleden.
Ingevolge de gewijzigde samenstelling van de gemeenteraad stelt de raad opnieuw de
rangorde van de raadsleden vast.
4. Wijziging samenstelling gemeenteraadscommissie Keersmaekers.
De raad stelt mevrouw Karin Schelfout, gemeenteraadslid, aan als lid van de
gemeenteraadscommissie Keersmaekers.
5. Herziening vergoeding geneesheren burgerlijke stand.
De raad keurt de verhoging van de vergoeding voor beëdigde geneesheren voor het
onderzoek bij een overlijden gevolgd door crematie goed en besluit het bedrag in de
toekomst te koppelen aan het tarief van een huisbezoek door een erkende huisarts.
6. Wijziging erfpacht OCMW gronden De Meer Zemst.
De raad wijzigt de akte waarbij de gemeente Zemst vier gemeente-eigendommen in De
Meer in Zemst in erfpacht geeft, zodat het perceel kadastraal bekend gemeente Zemst,
eerste afdeling, sectie C, nummer 460e bijkomend in erfpacht wordt gegeven aan het
OCMW van Zemst.
7. Concessie horecazaak ’t Schrans Zemst-Eppegem.
De raad besluit de horecazaak ’t Schrans, Stijn Streuvelslaan 92 in 1980 Zemst-Eppegem,
voor 27 jaar in concessie te geven. Er wordt een concessiehouder gezocht via een
openbare oproep.
8. Inlijving in de kleine wegenis van het stationsplein, parking en fietsstalling aan het
station van Eppegem.
De raad beslist het stationsplein, parking en fietsstallingen aan het station in Eppegem in
te lijven in de kleine wegenis en de overeenkomst met de NMBS-Holding en het plan
goed te keuren.
9. De Watergroep: voordracht kandidaat bestuurder.
De raad draagt de heer Marc De Fraeye, gemeenteraadslid, voor als kandidaat voor het
mandaat van P-bestuurder van De Watergroep.
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10. Gunningvoorwaarden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking:
aankoop van 2 bestelwagens.
De raad hecht zijn goedkeuring aan het bestek via onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking voor de aankoop van 2 bestelwagens. De raming bedraagt € 50 000,
inclusief btw.
11. Boomschenking ter gelegenheid van geboorte en adoptie.
De raad hecht zijn goedkeuring om het bestaande project van boomschenkingen verder te
zetten aan de ouders van pasgeborenen en van adoptiekinderen voor de dienstjaren 2013
tot en met 2019.
12. Projectsubsidiereglement Jeugd: aanpassing.
De raad keurt de wijzigingen aan het subsidiereglement goed voor projectsubsidies voor
jeugd. Er wordt een budget voorzien van € 1 400 per jaar dat verdeeld zal worden op basis
van het subsidiereglement.
13. Principe voorstel afschaffing: voetweg 50 te Elewijt.
De raad beslist de bestendige deputatie van de provincieraad Vlaams-Brabant voor te
stellen de voetweg nr. 50 ‘Kromblocksvoetweg” volgens de atlas van de buurtwegen van
Elewijt, gedeeltelijk af te schaffen tussen de Diependaalstraat en de Kasteelstraat.
14. Definitief voorstel gedeeltelijke verplaatsing voetweg nr. 104 tussen Beekveldstraat
en Kleine Parijsstraat.
De raad beslist 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.
15. Akteneming budgetwijziging nr. 1/2013 Kerkfabriek Sint-Engelbertus en -Bernardus
Zemst-Laar.
De raad neemt akte van deze budgetwijziging van de kerkfabriek.
16. Gunningvoorwaarden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking:
aankoop van elektronische scoreborden voor de sporthallen De Waterleest en ZemstCentrum.
De raad hecht zijn goedkeuring aan het bestek via onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking voor de aankoop van elektronische scoreborden voor de sporthallen De
Waterleest en Zemst-Centrum’. De raming bedraagt € 15 000, inclusief btw.
17. Kennisneming geldigverklaring OCMW-raadsverkiezing.
De raad neemt kennis van de brief van 22 februari 2013 van de Raad voor
Verkiezingsbetwistingen van Vlaams-Brabant waarbij de verkiezing van de leden van de
OCMW-raad van Zemst van 2 januari 2013 geldig verklaard wordt.
18. Inburgering.
In het kader van de uitvoering van het gemeentelijk integratiebeleidsplan wordt een
ontbijtsessie georganiseerd voor inwoners van Zemst met een niet-Belgische origine. Met
deze actie wil het gemeentebestuur, conform de subsidieovereenkomst met de Vlaamse
overheid, zijn netwerk uitbreiden en sleutelfiguren binnen verschillende gemeenschappen
vinden. Ook mensen die al langer in Zemst wonen en tot de doelgroep behoren, worden
aangesproken. Andere initiatieven binnen het gemeentelijk integratiebeleidsplan zullen
zich richten tot alle burgers.
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19. Pleinpop.
De gemeente organiseert jaarlijks Pleinpop, een laagdrempelig festival dat met een beperkt
budget een zo aantrekkelijk mogelijk affiche tracht aan te bieden. In het verleden werd
daarbij ook aan lokale artiesten de kans te geven om op te treden. Dit jaar opteerde het
gemeentebestuur om de focus te verleggen en de lokale artiesten een podium te bieden
tijdens de verschillende evenementen van de gemeentelijke Cultuurvonken.
De beslissingen liggen ter inzage van het publiek op het gemeentesecretariaat
van 9 april 2013 tot en met 29 april 2013 tijdens de openingsuren van het gemeentehuis
Namens het college

i.o. Jocelyn Bruggeman

Bart Coopman

gemeentesecretaris

voorzitter-burgemeester
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