Provincie Vlaams-Brabant

dienst: Secretariaat
OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING
D.D. 23-05-2013
BEKENDMAKING
OPENBARE ZITTING
1. Gunningvoorwaarden via onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking: levering en plaatsing van warme en koude
drankverdelers.
De raad hecht zijn goedkeuring aan de gunningvoorwaarden via
onderhandelingsprocedure voor de levering, plaatsing en huur van
waterverdelers en frisdrank- en koffieverdelers voor het gemeentehuis, de
bibliotheek en de werkliedendienst. De raming van deze opdracht bedraagt
€ 9 000, inclusief btw, per jaar en dit voor een periode van 5 jaar.
2. Kennisneming samenstelling Gemeentelijke Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking Zemst (GROZ).
De raad neemt kennis van de nieuwe samenstelling van de Gemeentelijke
Raad voor Ontwikkelingssamenwerking van Zemst.
3. Samenwerkingsovereenkomst met stad Mechelen voor het uitvoeren
van gezamenlijke werken in de Tervuursesteenweg.
De raad keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Mechelen en
de gemeente Zemst goed voor de herinrichting van de Tervuursesteenweg,
waarbij wordt overeengekomen dat de stad Mechelen optreedt als
opdrachtgevend bestuur en dat de gemeente Zemst bijdraagt in de kosten
volgens de meetstaat van de aanbesteding voor het deel op het grondgebied
van Zemst. Dezelfde regeling wordt toegepast voor de kostenverdeling voor
de aanklevende kosten zoals studiebureau, veiligheidscoördinator,
bodemonderzoek en zo meer.
4. Gunningvoorwaarden via openbare aanbesteding: bouwproject
gemeenschapscentrum De Melkerij.
De raad hecht zijn goedkeuring aan het bestek voor de openbare
aanbesteding van het bouwproject gemeenschapscentrum De Melkerij op de
Brusselsesteenweg in Zemst. Het oprichten van dit gemeenschapscentrum
met al haar faciliteiten kadert volledig in het gemeentelijk cultuurbeleidsplan
en het Vlaams cultuurdecreet. De gemeente stelt hier 3 doelstellingen voorop,
namelijk cultuurspreiding, cultuurparticipatie en gemeenschapsvorming ten
behoeve van de lokale bevolking. De werken worden geraamd op € 4 677 906
inclusief btw.
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5. Reglement verkoop gemeentelijke bouwgronden: aanpassing.
De raad hecht zijn goedkeuring aan de aanpassingen van dit reglement. De
belangrijkste wijziging is de toevoeging een bijkomende voorrangsregel.
6. Aankoop Rekelstraat 1.
De raad keurt de onderhandse overeenkomst goed voor de aankoop van de
woning Rekelstraat 1 met grond met een oppervlakte van 1 a 20 ca voor de
prijs van 110 000 euro.
7. Intergemeentelijke samenwerking: agenda’s algemene
vergaderingen:
A. Iverlek d.d. 26-06-2013.
De raad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering.
B. Incovo d.d. 21-06-2013.
De raad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering.
C. Haviland d.d. 20-06-2013.
De raad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering.
D. Havicrem d.d. 26-06-2013.
De raad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering.
8. Intergemeentelijke samenwerking: aanwijzing gemeentelijke
afgevaardigden:
A. Algemene vergadering Iverlek d.d. 26-06-2013.
De raad wijst schepen Veerle Geerinckx aan als gemeentelijke afgevaardigde
en raadslid Bart Graus als haar plaatsvervanger.
B. Algemene vergadering Incovo d.d. 21-06-2013.
De raad wijst raadslid Karin Andries aan als eerste gemeentelijke
afgevaardigde, raadslid Kathleen Goovaerts als tweede gemeentelijke
afgevaardigde en raadslid Bart Graus als derde gemeentelijke afgevaardigde
op deze algemene vergadering.
C. Algemene vergadering Haviland d.d. 20-06-2013.
De raad wijst raadslid Kathleen Goovaerts aan als gemeentelijke
afgevaardigde en raadslid Bart Graus als haar plaatsvervanger.
D. Algemene vergadering Havicrem d.d. 26-06-2013.
De raad wijst schepen Veerle Geerinckx aan als gemeentelijke afgevaardigde
en raadslid Alex Heyvaert als haar plaatsvervanger.
9. Huishoudelijk reglement Buitenschoolse Kinderopvang en
Speelpleinwerking: aanpassing.
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de aanpassingen aan het
huishoudelijk reglement van de speelpleinwerking Kaktus en de
buitenschoolse kinderopvang. De belangrijkste aanpassing heeft betrekking
over onduidelijkheid over de terugbetalingsregeling ingeval van annulering.
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10. Kennisneming samenstelling gemeentelijke Jeugdraad Zemst.
De raad neemt kennis van de vernieuwde samenstelling van de gemeentelijke
Jeugdraad.
11. Kennisgeving hernieuwing Milieuadviesraad.
De raad neemt kennis van de vernieuwde samenstelling van de gemeentelijke
Milieuadviesraad.
12. Gunningvoorwaarden via onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking: aankoop van heteluchtschroeier.
De raad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden en wijze van gunnen via
onderhandelingsprocedure voor de aankoop van een heteluchtschroeier voor
het bestrijden van onkruid op openbare terreinen, wandel, fiets- en
voetpaden. De raming van deze opdracht bedraagt € 17 000, inclusief btw.
13. Kennisneming samenstelling gemeentelijke Cultuurraad Zemst.
De raad neemt kennis van de hernieuwde samenstelling van de gemeentelijke
Cultuurraad.
14. Hernieuwing Bestuurscommissie Bibliotheek en
Gemeenschapscentrum.
De Bestuurscommissie Bibliotheek en Gemeenschapscentrum bestaat uit 18
leden en is voor de helft samengesteld uit vertegenwoordigers van de
ideologische en filosofische strekkingen uit het socio-culturele veld binnen de
gemeente en voor de andere helft uit vertegenwoordigers van de politieke
partijen in de gemeenteraad. De bestuurscommissie verleent advies over
aangelegenheden met betrekking tot het bibliotheekbeleid en het
cultuurbeleid in al zijn facetten.
De raad keurt volgende zetelverdeling goed voor de vertegenwoordigers van
de politieke fracties in deze adviesraad: CD&V (3), N-VA (2), sp.a. (1), VLAM
(1), Open VLD (1) en Vlaams Belang (1).
Voor de gebruikers, vertegenwoordigers vanuit het socio-culturele veld,
worden ook 9 zetels voorzien.
De raad wijst vervolgens de leden aan van de Bestuurscommissie Bibliotheek
en Gemeenschapscentrum.
15. Kennisneming samenstelling Lokaal Overleg Kinderopvang.
De raad neemt kennis van de nieuwe samenstelling van de het Lokaal Overleg
Kinderopvang Zemst.
16. Kennisneming samenstelling gemeentelijke Gezondheidsraad Zemst.
De raad neemt kennis van de nieuwe samenstelling van de Gemeentelijke
Gezondheidsraad Zemst.

17. Principe voorstel gedeeltelijke verplaatsing voetweg nr. 65 aan de
Bosstraat.
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De raad gaat principieel akkoord met de gedeeltelijke verplaatsing van de
voetweg 65 en belast het college van burgemeester en schepenen met het
organiseren van een openbaar onderzoek.
18. Hersamenstelling Gemeentelijke Begeleidingscommissie.
De raad neemt kennis van de nieuwe samenstelling van de Gemeentelijke
Begeleidingscommissie. Deze commissie is een multidisciplinair en
beleidsdomeinoverschrijdend overlegforum waarin de betrokken partners
samen mobiliteitsknelpunten onderzoeken en voorstellen tot oplossingen
uitwerken.
19. Advies jaarrekening 2012 kerkfabrieken:
A. Sint-Hubertus Elewijt.
De raad brengt een gunstig advies zonder opmerkingen uit.
B. Sint-Clemens Eppegem.
De raad brengt een gunstig advies zonder opmerkingen uit.
C. Onze-Lieve-Vrouw-van-Goede-Bijstand Hofstade.
De raad brengt een gunstig advies zonder opmerkingen uit.
D. Sint-Martinus Weerde.
De raad brengt een gunstig advies zonder opmerkingen uit.
E. Sint-Pieter Zemst.
De raad brengt een gunstig advies zonder opmerkingen uit.
F. Sint-Engelbertus en -Bernardus Zemst-Laar.
De raad brengt een gunstig advies zonder opmerkingen uit.
20. Kennisneming samenstelling gemeentelijke Seniorenadviesraad
Zemst.
De raad neemt kennis van de vernieuwde samenstelling van deze
gemeentelijke adviesraad.
21. Kennisneming jaarverslag gemeente Zemst dienstjaar 2012.
De raad neemt hiervan kennis.
22. Gemeentelijke Sportraad Zemst:
A. Kennisneming samenstelling.
De raad neemt kennis van de vernieuwde samenstelling van de gemeentelijke
Sportraad.
B. Wijziging statuten.
De raad hecht zijn goedkeuring aan enkele kleine wijzigingen aan de statuten
zodat deze in overeenstemming zijn met het Sport voor Allen-decreet.
23. Overeenkomst 2013 met Sportmuseum Vlaanderen vzw.
De gemeenteraad gaat akkoord met de hernieuwing van de
samenwerkingsovereenkomst met het Sportimonium voor 2013 en keurt een
subsidie van € 15 000 goed. Deze vzw zorgt voor de opvolging en uitwerking
van toeristische activiteiten en projecten.
24. Fietspadenrapport.
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Ingevolge het verzoek van de Open VLD-fractie geeft het college van
burgemeester en schepenen een overzicht van de plannen waarbij een aantal
pijnpunten uit het fietspadenrapport zullen weggewerkt worden en over de
projecten die in de pijplijn zitten om een aantal fietspaden de komende jaren
te verbeteren.

De beslissingen liggen ter inzage van het publiek op het
gemeentesecretariaat
van 11 juni 2013 tot en met 20 juni 2013 tijdens de openingsuren van
het gemeentehuis
Namens het college

i.o. Jocelyn Bruggeman

Bart Coopman

gemeentesecretaris

voorzitter-burgemeester
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