Provincie Vlaams-Brabant

dienst: Secretariaat
OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 28-02-2013
BEKENDMAKING
OPENBARE ZITTING
1. Politieraad:
A. Kennisneming geldigverklaring verkiezing leden politieraad.
De raad neemt kennis van het besluit van 24 januari 2013 van de bestendige deputatie van
Vlaams-Brabant waarbij de verkiezing van de leden van de politieraad te Zemst van 2
januari 2013 geldig wordt verklaard.
B. Kennisneming ontslag Tom Dehaene als politieraadslid.
De raad neemt kennis van het ontslag van Tom Dehaene als politieraadslid.
C. Verkiezing opvolgend politieraadslid.
De heer Bart Graus wordt verkozen verklaard als politieraadslid om het mandaat verder te
zetten van Tom Dehaene.
2. Kennisgeving verslag werkingsmiddelen Gecoro 2012.
De raad neemt kennis van het verslag over de werkingsmiddelen van de GECORO voor
het jaar 2012. Er werden presentievergoedingen uitbetaald voor een totaal bedrag van
3 885 euro.
3. Definitieve aanvaarding ruimtelijk uitvoeringsplan RUP22 Binnengebied
Dynastiestraat-Molenveld.
De raad aanvaardt definitief het RUP 22 Binnengebied Dynastiestraat-Molenveld,
bestaande uit een plan feitelijke en juridische toestand, een grafisch plan en bijhorende
stedenbouwkundige voorschriften, een toelichtingsnota en de relatie met het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan.
4. Aankoop grond achter Windmolenstraat.
De raad hecht zijn goedkeuring aan de aankoop van dit perceel met een kadastrale
oppervlakte van 64 a 35 ca voor een geraamd totaal van 24 179,50 euro.
5. Intergemeentelijke samenwerking: agenda’s buitengewone algemene vergaderingen:
A. Haviland d.d. 21-03-2013.
De raad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van deze vergadering.
B. Havicrem d.d. 28-03-2013.
De raad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van deze vergadering.
C. Incovo d.d. 29-03-2012.
De raad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van deze vergadering.
6. Intergemeentelijke samenwerking: aanwijzing gemeentelijke afgevaardigden:
A. Buitengewone algemene vergadering Haviland d.d. 21-03-2013.
De raad wijst raadslid Kathleen Goovaerts aan als gemeentelijke afgevaardigde en raadslid
Bart Graus als plaatsvervanger voor het bijwonen van deze vergadering.
B. Buitengewone algemene vergadering Havicrem d.d. 28-03-2013.
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De raad wijst schepen Veerle Geerinckx aan als gemeentelijke afgevaardigde en raadslid
Alex Heyvaert als plaatsvervanger voor het bijwonen van deze vergadering.
C. Buitengewone algemene vergadering Incovo d.d. 29-03-2013.
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 voor het bijwonen van deze vergadering.
7. Intergemeentelijke samenwerking: voordrachten kandidaten en aanwijzing
gemeentelijke afgevaardigden:
A. Haviland: voordracht kandidaat-lid Raad van Bestuur en kandidaat-lid Raad van
Bestuur met raadgevende stem.
De raad wijst raadslid Ilse Van de Velde aan als kandidaat-lid voor de Raad van Bestuur
en Jason Valgaerts aan als kandidaat-bestuurslid met raadgevende stem.
B. Havicrem: voordracht kandidaat-lid Raad van Bestuur en kandidaat-lid Raad
van Bestuur met raadgevende stem.
De raad wijst raadslid Tom Dehaene aan als kandidaat-lid voor de Raad van Bestuur en
Tim Borteel aan als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem.
C. Incovo: voordracht drie kandidaat-leden Raad van Bestuur en een kandidaat-lid
Raad van Bestuur met raadgevende stem.
De raad wijst raadslid Alex Heyvaert, raadslid Ilse Van De Velde en schepen Koen
Vandermeiren als kandidaat-leden voor de Raad van Bestuur en draagt raadslid Linda De
Coster voor als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem.
D. Adviescomité Afvalbeleid Haviland: afgevaardigde en plaatsvervanger.
De raad wijst schepen Koen Vandermeiren aan als afgevaardigde en raadslid Ilse Van De
Velde als plaatsvervanger.
E. Beheerscomité Woonbeleid Regio Noord: afgevaardigde en plaatsvervanger.
De raad wijst schepen Kristel Van Praet aan als gemeentelijke afgevaardigde en schepen
Veerle Geerinckx als plaatsvervangend gemeentelijke afgevaardigde.
F. Forum Lokale Werkgelegenheid Vilvoorde: afgevaardigde en plaatsvervanger.
De raad wijst schepen Dirk Van Roey aan als gemeentelijke afgevaardigde en raadslid
Kathleen Goovaerts als plaatsvervangend gemeentelijke afgevaardigde.
G. Waterwegen en Zeekanaal NV: afgevaardigde en plaatsvervanger algemene
vergaderingen.
De raad wijst schepen Veerle Geerinckx aan als gemeentelijke afgevaardigde en raadslid
Karin Andries als plaatsvervangend gemeentelijke afgevaardigde.
H. Gemeentelijke Holding NV in vereffening: afgevaardigde en plaatsvervanger
algemene vergaderingen.
De raad wijst schepen Kristel Van Praet aan als gemeentelijke afgevaardigde en raadslid
Werner Keersmaekers als plaatsvervangend gemeentelijke afgevaardigde.
I. Watering der Barebeek: afgevaardigde en plaatsvervanger algemene
vergaderingen.
De raad wijst schepen Veerle Geerinckx aan als gemeentelijke afgevaardigde en raadslid
Alex Heyvaert als plaatsvervangend gemeentelijke afgevaardigde.
Alle briefwisseling dient gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen, De Griet 1 te 1980 Zemst

Secretariaat  015 62 71 71 - Fax 015 62 71 77
website:www.zemst.be

IBAN: BE33 0910 0020 5446 – BIC: GKCCBEBB
e-mail:gemeente@zemst.be

Provincie Vlaams-Brabant

dienst: Secretariaat
J. Heemkundige Kring ‘de Semse’ vzw: afgevaardigde en plaatsvervanger raad van
bestuur.
De raad wijst raadslid Kathleen Goovaerts aan als gemeentelijke afgevaardigde en raadslid
Bart Graus als plaatsvervanger.
K. Overlegcommissie Luchthaven Brussels Airport: afgevaardigde en
plaatsvervangend afgevaardigde.
De raad wijst schepen Koen Vandermeiren aan als gemeentelijke afgevaardigde en
schepen Veerle Geerinckx als plaatsvervangend gemeentelijke afgevaardigde.
L. Toerisme Brabantse Kouters vzw: afgevaardigde en plaatsvervanger algemene
vergadering en raad van bestuur.
De raad wijst schepen Piet Van Grunderbeek aan als gemeentelijke afgevaardigde en
raadslid Erik Moens als plaatsvervangend gemeentelijke afgevaardigde.
M. Sportimonium vzw: afgevaardigde en plaatsvervanger algemene vergadering en
raad van bestuur.
De raad wijst schepen Piet Van Grunderbeek aan als gemeentelijke afgevaardigde en
raadslid Bart Graus als plaatsvervangend gemeentelijke afgevaardigde.
N. Providentia: afgevaardigde en plaatsvervanger algemene vergadering.
De raad wijst schepen Kristel Van Praet aan als gemeentelijke afgevaardigde en raadslid
Danny Usewils als plaatsvervangend gemeentelijke afgevaardigde.
8. Rekening 2011 en begroting 2012 verenigingen:
A. KCVV Elewijt.
De raad hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde documenten.
B. FC Zemst Sportief.
De raad hecht, mits opmerkingen, zijn goedkeuring aan de voorgelegde documenten.
C. Koninklijke Wipmaatschappij DE VERENIGING Zemst.
De raad hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde documenten.
9. Definiëring begrip dagelijks bestuur.
De raad definieert dagelijks bestuur als volgt:
- Alle uitgaven binnen de perken van de daartoe op het exploitatiebudget ingeschreven
jaarbudgetrekeningen die kunnen aanzien worden als beheersdaden en niet
jaaroverschrijdend zijn.
- Alle uitgaven binnen de perken van het daartoe op het investeringsbudget
ingeschreven jaarbudgetrekeningen die kunnen aanzien worden als beheersdaden en
niet jaaroverschrijdend zijn, tot een maximum van € 10 000 exclusief btw.
Volgende specifieke modaliteiten worden hierbij vastgesteld:
- Het voorafgaandelijk visum: verbintenissen waarvan het bedrag momenteel niet hoger
ligt dan € 5 500 exclusief btw.
- Kasprovisies: tot € 1 000 exclusief btw.
10. Verzoek aan Finilek onderschrijven kapitaalverhoging Publi-T.
De raad verzoekt Finilek de kapitaalverhoging van Publi-T te onderschrijven voor een
bedrag € 89 661,98 voor rekening van de gemeente Zemst.
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11. Beleidsverklaring veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk.
De raad hecht zijn goedkeuring aan de beleidsverklaring inzake ‘Veiligheid, Gezondheid
en Welzijn op het werk’. Hierdoor wenst het gemeentebestuur van Zemst naast de
kwaliteit van zijn diensten, ook het welzijn van zijn personeel, personeel van
onderaannemers en tijdelijke medewerkers als prioriteit te stellen. De doelstelling van het
preventiebeleid is de bevordering van het welzijn van de werknemers door het voorkomen
van elk persoonlijk letsel voor eigen medewerkers, de zorg voor de veiligheid van derden
en het voorkomen van materiële schade.
12. Inlijving in de kleine wegenis van voetweg nr. 47 tussen Molenheide en
Heymansstraat.
De raad beslist om de Voetweg nr. 47 gelegen tussen Molenheide en Heymansstraat te
Hofstade in te lijven in de kleine wegenis en keurt de overeenkomst met Infrabel goed.
13. Aanvraag investeringssubsidie F.C. Verbroedering Hofstade vzw.
De raad gaat akkoord om een investeringssubsidie toe te kennen van € 2 535,13 aan F.C.
Verbroedering Hofstade vzw voor de renovatie van het dak van hun clublokaal en voor de
plaatsing van nieuwe verlichting op het B-veld en het C-veld.
14. Aanwijzing 6 vertegenwoordigers Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA)
Zemst vzw.
De raad wijst volgende personen aan als gemeentelijke vertegenwoordigers in het PWA:
- Casteels Hugo, Juliens Sem, Uyttenhove Nicolas en Vermeulen Maryvonne, namens
de meerderheidsfracties;
- Belinda Buysse en Lauwers Greta, namens de minderheidsfracties.
15. Gunningvoorwaarden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking:
aankoop digitale schoolborden gemeentelijke basisscholen.
De raad keurt het bijzonder bestek goed voor de aankoop van deze schoolborden via
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De raming bedraagt € 34 000, inclusief
btw.
16. Afvaardiging algemene vergadering Onderwijssecretariaat van de Steden en
Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw (OVSG).
De raad wijst schepen Bart Nobels aan als gemeentelijke afgevaardigde.
17. Aanduiding effectieve vertegenwoordiger en plaatsvervanger in lokaal
Onderhandelingscomité op het niveau van de Scholengemeenschap (OCSG).
De raad wijst schepen Bart Nobels aan als gemeentelijke afgevaardigde en schepen Koen
Vandermeiren als plaatsvervanger.
18. Aanduiding effectief lid en plaatsvervangend lid beheerscomité scholengemeenschap
KASTZE.
De raad wijst Bart Nobels, schepen, aan als effectief lid en Luc De Donder, directie
Gemeentelijke Basisschool Eppegem De Waterleest, aan als plaatsvervangend lid.
20. Sluikstorten in onze gemeente.
Na een antwoorden- en vragenronde, waarbij gesteld wordt dat de gemeente de politie zal
vragen om op te treden waar mogelijk, werd de bespreking van deze aangelegenheid
afgerond zonder stemming.
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21. Wegverzakking Vekestraat.
De raad stelt vast dat het bestuur steeds de nodige acties ondernomen heeft om het
probleem op te volgen en een oplossing te bewerkstelligen.
22. Iverlek: Regionaal Bestuurscomité Mechelen/Raad van Bestuur.
De raad neemt kennis dat de heer Alex Heyvaert afziet van het mandaat van gemeentelijke
afgevaardigde voor het Regionale Bestuurscomité Mechelen en als kandidaat-lid voor de
Raad van Bestuur van Iverlek. De raad draagt raadslid Marc De Fraeye voor als
gemeentelijke afgevaardigde voor het Regionaal Bestuurscomité Mechelen en als
kandidaat-lid voor de Raad van Bestuur van Iverlek.
GESLOTEN ZITTING
19. Tijdelijke vervanging gemeentesecretaris en financieel beheerder.
De raad machtigt Wilfried De Ron, diensthoofd Interne Zaken en Gerda De Smet,
diensthoofd Burgerzaken, om de gemeentesecretaris te vervangen bij wettelijke
afwezigheid en Leen Van Kerckhoven, deskundige financiën-boekhoudster, om de
financieel beheerder te vervangen.
De beslissingen liggen ter inzage van het publiek op het gemeentesecretariaat
van 19 maart 2013 tot en met 8 april 2013 tijdens de openingsuren van het gemeentehuis
Namens het college

i.o. Jocelyn Bruggeman

Bart Coopman

gemeentesecretaris

voorzitter-burgemeester
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