Provincie Vlaams-Brabant

dienst: Secretariaat
OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 25-04-2013
BEKENDMAKING
OPENBARE ZITTING
1. Drankperimeter tijdens zomerevenementen in Zemst: Weerdse Bierfeesten,
Pleinpop, Soiree Tropicale, TD-Verniet en de Cocktail.
De raad keurt de politieverordening goed waarbij een drankperimeter zal ingesteld worden
tijdens de hierna volgende zomerevenementen:
- Weerdse Bierfeesten - Chirojongens Weerde op vrijdag 3 en zaterdag 4 mei 2013:
Robert Schumanlaan, Damstraat, Vredelaan, Galgenberg, Dorpsstraat, Binnenweg,
Torenstraat, Ketelstraat, Pastorijstraat en Ketelveldweg.
- Pleinpop - gemeentelijke dienst Vrije Tijd en Welzijn op zaterdag 29 juni 2013:
Schoolstraat, Stationslaan, Kerkstraat en De Griet.
- Soiree Tropicale - JH De Jeppe op zaterdag 13 juli 2013: Kreupelstraat, Stijn
Streuvelslaan, Schranslaan, Schoondonkstraat, Eikbosweg, Katersveld en Hoevestraat.
- TD-Verniet - Chiro Skippy op woensdag 14 augustus 2013: Sint Bernardusstraat,
Humbeeksebaan (tussen Halvesteenstraat en Laremolenweg) en Spiltstraat (tussen
Humbeeksebaan en Laremolenweg).
- De Cocktail - JH Tramalant op vrijdag 6 en zaterdag 7 september 2013: Stationslaan.
Overtredingen worden bestraft met een administratieve geldboete van maximum 250 euro.
2. Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO):
A. Herziening gemeenteraadsbesluit d.d. 24-01-2013 vaststelling maatschappelijke
geledingen Gecoro.
De raad herziet het gemeenteraadsbesluit van 24 januari 2013 betreffende de vaststelling
van de GECORO-leden in die zin dat het aantal leden wordt opgetrokken van 11 naar 12
leden en dat het aantal deskundigen van 4 naar 5, inclusief de voorzitter.
B. Benoeming van de Gecoro-leden.
De raad wijst volgende personen aan:
- Deskundigen: Ilse Verhaert, Pascal Van Ghelue, Louis Van Releghem, Roger Vaeck
en Ilse Weemaels. Mevrouw Ilse Verhaert wordt verkozen tot voorzitter.
- Geleding Milieu en Natuur: Jeanne Peeters
- Geleding Werkgevers en Zelfstandigen: Etienne Cnops
- Geleding Landbouwers: Wim Commers
- Geleding Handelaars en KMO’s: André Van Praet
- Geleding Werknemers: Carine Tielemans
- Geleding Sociaal-Culturele Sector: Michel Dethée en Frieda Lauwers
3. Overeenkomst verkaveling 18/2012 Balkweg.
Voor de gronden gelegen tussen de Balkweg en de Muizenstraat werd een
verkavelingsvergunning afgeleverd met een nieuw aan te leggen straat, Balkweg.
De verkavelaar verbindt zich tot:
- een kosteloze grondafstand voor het openbare domein, met een oppervlakte van 15 a;
- het betalen van de kosten voor de inrichting van de weg.
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De raad keurt de overeenkomst goed voor grondafstand en betaling van de bijdrage voor
aanleg van de wegenisuitrusting.
Overeenkomst verkaveling 22/2012 Jef Denijnlaan.
Voor de gronden gelegen tussen de Edgard Tinelstraat, Brusselsesteenweg en Damstraat
werd een verkavelingsvergunning afgeleverd met een nieuw aan te leggen straat, Jef
Denijnlaan.
De verkavelaar verbindt zich tot:
- een kosteloze grondafstand voor het openbare domein, met een oppervlakte van 72 a
71 ca;
- het betalen van de kosten voor de inrichting van de weg.
De raad keurt de overeenkomst goed voor grondafstand en betaling van de bijdrage voor
aanleg van de wegenisuitrusting.
Virtuele Centrumstad Luchthaven: aanwijzing gemeentelijke afgevaardigde
stuurgroep.
De raad wijst Jan Verdoodt, schepen, aan als gemeentelijke afgevaardigde.
Gunningvoorwaarden via openbare aanbesteding: riolerings- en wegenwerken in de
wijk Molenveld te Eppegem.
De raad keurt het ontwerp, bestaande uit plannen, bestek en meetstaat, voor de opdracht
‘Riolerings- en wegenwerken in de wijk Molenveld te Eppegem’, goed. De raming
bedraagt € 2 712 300, inclusief btw (voor de posten waar van toepassing). De gunning zal
gebeuren via openbare aanbesteding en er zal een subsidiedossier ingediend worden na
uitvoering van de werken, in het kader van het Minafonds.
Principe en bestek voor de gunning voor het aanstellen van ontwerpers voor diverse
projecten: ontwerp infrastructuurwerken verkaveling Balkweg, opstellen
rooilijnplan Verbeetweg (deel) en opstellen rooilijnplan Grote Molenweg (deel).
De raad hecht zijn goedkeuring aan de gunningvoorwaarden via onderhandelingsprocedure voor de aanstelling van ontwerpers voor de volgende studieopdrachten:
- de aanleg van een ontsluitingsweg met rioleringen aanhorigheden in de Balkweg. De
infrastructuur wordt aangelegd op kosten van de verkavelaar.
- het opstellen van een rooilijnplan voor de Verbeetweg naar aanleiding van de plannen
van de Watergroep om een nieuwe transportleiding voor drinkwater in de buurt van
het waterwinningsinstallatie aan te leggen.
- de opmaak van een rooilijnplan van de Grote Molenweg naar aanleiding van het
ontwerp van Aquafin voor de collector in de Hoogstraat en aanpalende straten waarbij
de riolering ontdubbeld moeten worden in regenwater en afvalwater.
De raming voor deze opdrachten bedraagt € 20 000 inclusief btw, waarvan € 6 000 ten
laste van de gemeente.
Minnelijke grondtransacties verschillende straten: Driesstraat, Kleine Molenweg,
Sint-Clemensstraat en Vredelaan.
De raad keurt de volgende overeenkomsten goed die werden afgesloten ter
verwezenlijking van rooilijnen:
- kosteloze grondafstand met een oppervlakte van 8 m² in de Driesstraat.
- kosteloze grondafstand met een oppervlakte van 76 m² in de Kleine Molenweg.
- kosteloze grondafstand met een oppervlakte van 12 m² in de Sint-Clemensstraat.
- kosteloze grondafstand met een oppervlakte van 147,80 m² in de Vredelaan.
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9. Concessie openbaar domein Rolfsstraat Zemst-Hofstade.
De raad keurt de overeenkomst goed waarbij een rechthoekige strook grond met een
breedte van 2,70 m uit het openbaar domein voor de woning zonder oprit in de Rolfsstraat
in Zemst-Hofstade, in concessie wordt gegeven voor een jaarlijks vergoeding van 25 euro.
10. Finilek: agenda jaarvergadering d.d. 26-06-2013.
De raad keurt de agenda van de jaarvergadering goed.
11. Finilek: aanwijzing gemeentelijke afgevaardigden algemene vergaderingen.
De raad wijst Kathleen Goovaerts, gemeenteraadslid, aan als gemeentelijke afgevaardigde
en Dirk Van Roey, schepen, als plaatsvervanger.
12. Intergemeentelijke samenwerking: aanwijzing gemeentelijke afgevaardigden:
A. Overlegcomité Composteringsinstallatie Indaver Grimbergen.
De raad wijst de heer Koen Vandermeiren, schepen, aan als gemeentelijke afgevaardigde.
B. Deontologische Commissie Recreatief Vliegveld Grimbergen.
De raad wijst de heer Koen Vandermeiren, schepen, aan als gemeentelijke afgevaardigde.
C. Begeleidingscommissie structuurvisie en fasering afwerking en inrichting Bos van
Aa.
De raad wijst de heer Bart Coopman, burgemeester, aan als eerste gemeentelijke
afgevaardigde en de heer Dirk Van Roey, schepen, als tweede gemeentelijke
afgevaardigde.
D. 3WPlus Energie: Beleidsgroep en Kredietcommissie.
De raad wijst: Koen Vandermeiren, schepen, aan als gemeentelijke afgevaardigde en Dirk
Van Roey, schepen, als plaatsvervangend afgevaardigde voor de Beleidsgroep van 3Wplus
Energie en wijst Koen Vandermeiren, schepen, aan als gemeentelijke afgevaardigde en
Dirk Van Roey, schepen, als plaatsvervangend afgevaardigde voor de Kredietcommissie
van 3Wplus Energie:
13. Dading kosten reinigen riolering Brusselsesteenweg Zemst-Eppegem.
De raad keurt de dading met een horecazaak voor de reiniging van de riolering in de
Brusselsesteenweg in Zemst-Eppegem goed. De gemeente vermindert het bedrag van de
factuur voor het reinigen van de riolering van € 1 725,16 tot € 1 000.
14. Kennisneming gouverneur budget 2013 (exploitatie- en investeringsbudget).
De raad neemt kennis van de brief d.d. 26-02-2013 van de provinciegouverneur waarbij
hij kennis neemt van de besluiten van de gemeenteraad van 20 december 2012 waarbij het
exploitatie- en investeringsbudget van het dienstjaar 2013 werden vastgesteld.
15. Definiëring begrip dagelijks personeelsbeheer.
De raad definieert het begrip dagelijks personeelsbeheer, een bevoegdheid van de
gemeentesecretaris, onder de voorwaarden en binnen de modaliteiten bepaald door de
rechtspositieregeling en het arbeidsreglement. Tot de voornaamste taken van het dagelijks
personeelsbeheer behoren: verloven, salaris, vorming, prestaties, evaluatie van het
personeelslid en de organisatie ervan (met uitzondering van de decretale graden),
collectief personeelsbeheer, verhoudingen met de vakorganisaties, deontologie,…
16. Ondertekening charter ‘Gezonde gemeente’.
De raad gaat akkoord met de deelname aan het project ‘Gezonde Gemeente’ van het
Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) Zenneland en de ondertekening van het charter.
17. Ethias Verzekering: aanwijzing gemeentelijke afgevaardigde en plaatsvervanger
algemene vergaderingen.
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De raad wijst de heer Dirk Van Roey, schepen, aan als gemeentelijke afgevaardigde en
mevrouw Kristel Van Praet, schepen, als plaatsvervanger.
18. Kennisneming budget 2013 OCMW volgens beleids- en beheerscyclus.
De raad neemt kennis van het budget 2013 van het OCMW-Zemst opgemaakt volgens de
BBC-normen. Het exploitatiebudget sluit af met een negatief resultaat van 1 152 354 euro
en het investeringsbudget bedraagt 160 000 euro. Er wordt ook voor 377 470 euro kapitaal
afgelost. Het budget 2013 blijft binnen de grenzen van de gemeentelijke bijdrage in het
meerjarenplan. Die gemeentelijke tegemoetkoming bedraagt voor het huidig dienstjaar
1 689 825 euro.
19. Ons Tehuis-Brabant vzw: aanwijzing afgevaardigde en plaatsvervanger algemene
vergadering.
De raad wijst de heer Erik Moens, gemeenteraadslid, aan als gemeentelijke afgevaardigde
en de heer Sem Juliens, OCMW-raadslid, als plaatsvervanger.
20. Kennisneming aanpassing reglementen scholengemeenschap KASTZE.
De raad neemt kennis van het aangepaste huishoudelijk reglement van de
reaffectatiecommissie en het aangepaste werkingsreglement van de scholengemeenschap
KASTZE.
21. Onderhoud omgeving Vredesbos + bermen Schumanlaan.
Hoewel de gemeente geen rechtstreeks betrokken partij is, het bos is aangelegd door het
Agentschap Natuur en Bos (ANB) op een perceel van het OCMW, zal ze niettemin
initiatieven nemen om het bos en de omgeving proper te houden en ANB verzoeken de
kapotte bomen heraan te planten. Ook het plaatsen van signalisatie voor wandelaars zal
worden onderzocht. De Administratie Wegen en verkeer (AWV) zal worden gecontacteerd
om het zwerfvuil langsheen de Schumanlaan te verwijderen.
22. Geluidshinder tennis Elewijt.
Het bestuur van tennisclub TC de Wehzel was reeds op de hoogte van de klacht van de
buurtbewoner over de geluidsoverlast. Het bestuur van de tennisclub heeft naar aanleiding
van de melding maatregelen genomen en dit in de vorm van het plaatsen van netten tegen
de wand aan de straatkant, om zo de tennisballen op te vangen en de geluidshinder tot een
minimum te beperken.
De beslissingen liggen ter inzage van het publiek op het gemeentesecretariaat
van 14-05-2013 tot en met 03-06-2013 tijdens de openingsuren van het gemeentehuis
Namens het college
i.o. Jocelyn Bruggeman

Bart Coopman

gemeentesecretaris

voorzitter-burgemeester
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