Provincie Vlaams-Brabant

dienst: Secretariaat
OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING
D.D. 28-11-2013
BEKENDMAKING
OPENBARE ZITTING
1. Gunningvoorwaarden via openbare aanbesteding: samenaankoop
elektriciteit 2015-2017.
De raad hecht zijn goedkeuring aan het bestek en keurt de lastvoorwaarden
goed betreffende de samenaankoop van elektriciteit voor de gebouwen en
installaties van de gemeenten, het OCMW en de kerkfabrieken. In het bestek
wordt gevraagd om 100% groene stroom te leveren.
2. Gunningvoorwaarden via openbare aanbesteding:samenaankoop
aardgas 2015-2017.
De raad hecht zijn goedkeuring aan het bestek en keurt de lastvoorwaarden
goed betreffende de samenaankoop van aardgas voor energie voor de
gebouwen en installaties van de gemeenten, het OCMW en de kerkfabrieken.
3. Intergemeentelijke samenwerking: buitengewone algemene
vergaderingen:
A. Haviland: statutenwijziging en agenda d.d. 19-12-2013.
De raad keurt het voorstel van statutenwijziging goed en hecht zijn
goedkeuring aan de agenda van de vergadering.
B. Havicrem: statutenwijzing en agenda d.d. 18-12-2013.
De raad hecht zijn goedkeuring aan het voorstel tot statutenwijziging en keurt
de agenda van de vergadering goed.
C. Incovo: agenda d.d. 13-12-2013.
De raad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van deze vergadering.
4. Intergemeentelijke samenwerking: aanwijzing gemeentelijke
afgevaardigden:
A. Buitengewone algemene vergadering Haviland d.d. 19-12-2013.
De raad wijst raadslid Kathleen Goovaerts aan als gemeentelijke
afgevaardigde en raadslid Bart Graus als haar plaatsvervanger.
B. Bijzondere algemene vergadering Havicrem d.d. 18-12-2013.
De raad wijst schepen Veerle Geerinckx aan als afgevaardigde en raadslid
Alex Heyvaert als haar plaatsvervanger.
C. Buitengewone algemene vergadering Incovo d.d. 13-12-2013.
De raad wijst raadslid Ann Coppens aan als eerste afgevaardigde, raadslid
Kathleen Goovaerts als tweede afgevaardigde en raadslid Bart Graus als
derde afgevaardigde.
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5. Kennisgeving besluit gouverneur definitieve vaststelling
dienstjaarrekening 2012.
De raad neemt kennis van het besluit van de provinciegouverneur over de
definitieve vaststelling van de dienstjaarrekening 2012 van de gemeente
Zemst en waarbij geen opmerkingen geformuleerd werden.
6. Reglement projectsubsidies historische publicaties.
De raad keurt de aanpassing aan dit reglement goed waardoor een subsidie
kan gegeven worden aan lokaalhistorische publicaties. Hiervoor zal een
jaarlijks budget van ca. € 1 000 voorzien worden.
7. Huishoudelijk reglement bestuurscommissie bibliotheek en
gemeenschapscentrum.
De raad hecht zijn goedkeuring aan de aanpassing van dit huishoudelijk
reglement. Dit reglement bevat een aantal praktische afspraken die niet in de
statuten voorkomen zoals het aantal keren dat de vergadering samenkomt of
het samenstellen van de agenda. Voortaan bestaat de mogelijkheid om
agendapunten op voorhand door te geven.
8. Straatnaamgeving diverse voetwegen: voorstel.
De raad gaat principieel akkoord met de voorgestelde wijziging van de namen
van een aantal voetwegen. Dit voorstel zal bekend gemaakt worden en er zal
een openbaar onderzoek plaatsvinden. Tevens zal de gemeentelijke
Cultuurraad om advies gevraagd worden. Na afloop van deze procedure zal
het voorstel opnieuw voorgelegd worden aan de gemeenteraad voor
definitieve goedkeuring. De aanpassing van de benamingen is nodig om
verwarring te voorkomen tussen oude benamingen uit de Atlas der
Buurtwegen en bestaande straatnamen en anderzijds om oude schrijfwijzen
aan te passen aan de hedendaagse schrijfwijze.
9. Gunningvoorwaarden via onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking: leveren verkeerssignalisatie op afroep.
De raad hecht zijn goedkeuring aan de lastvoorwaarden en gunningwijze via
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor het leveren van
verkeerssignalisatie op afroep. De gemeente koopt jaarlijks immers
verkeerssignalisatie aan voor de vervanging van verkeersborden in bestaande
straten en/of signalisatie in nieuwe straten. De raming voor de nieuwe
opdracht bedraagt € 20 000,00 inclusief btw per jaar en de opdracht wordt
toegewezen voor de duur van vier jaar.
10. Meerjarenplannen 2014-2019 kerkfabrieken:
A. Sint-Hubertus Elewijt.
De raad gaat akkoord.
B. Sint-Clemens Eppegem.
De raad gaat akkoord.
C. Onze-Lieve-Vrouw-van-Goede-Bijstand Hofstade.
De raad gaat akkoord.
D. Sint-Martinus Weerde.
De raad gaat akkoord.
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E. Sint-Pieter Zemst.
De raad gaat akkoord.
F. Sint-Engelbertus en -Bernardus Zemst-Laar.
De raad gaat akkoord.
De beslissingen liggen ter inzage van het publiek op het
gemeentesecretariaat
van 17 december 2012 tot en met 6 januari 2014 tijdens de
openingsuren van het gemeentehuis
Namens het college

i.o. Jocelyn Bruggeman

Bart Coopman

gemeentesecretaris

voorzitter-burgemeester
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