Provincie Vlaams-Brabant

dienst: Secretariaat
OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING
D.D. 20-03-2014
BEKENDMAKING
OPENBARE ZITTING
1. Tijdelijke politieverordening verkiezingen d.d. 25-05-2014.
De raad keurt de tijdelijke politieverordening goed voor de verkiezingen van
25 mei 2014. De verordening gaat o.a. over het aanplakken van
verkiezingsaffiches en het organiseren van autokaravanen.
2. Samenwerkingsovereenkomst bemiddelingsprocedure gemeentelijke
administratieve sancties.
De raad hecht zijn goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst met de
stad Vilvoorde waardoor de gemeente Zemst een beroep kan doen op de
bemiddelaar van die stad wanneer een gemeentelijke administratieve sanctie
zou worden opgelegd aan een minderjarige.
3. Gunningvoorwaarden via onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking: installatie WIFI-netwerk in gemeentelijke gebouwen.
De raad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden en wijze van gunnen
voor de opdracht ‘Installatie WIFI-netwerk in gemeentelijke gebouwen’. De
opdracht zal gegund worden via onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking en de raming van de kosten bedraagt € 20 000, inclusief btw.
4. Overeenkomst verkaveling 04/2012 Rozenstraat.
De raad keurt de overeenkomst voor grondafstand en betaling van de
bijdrage goed voor aanleg van de wegenisuitrusting voor een perceel in de
Rozenstraat dat nog niet aan de straat grenst.
De verkavelaars dienen:
- de nodige grond af te staan voor aanleg van wegenis;
- een Belgische bankgarantie te stellen of de nodige gelden in de
gemeentekas te storten voor aanleg van wegenis en nutsleidingen,
geraamd op 24 000 euro.
5. Aankoop percelen Rekelstraat/Grimbergsesteenweg.
De raad hecht zijn goedkeuring aan de onderhandse overeenkomst voor de
aankoop van deze percelen met een totale oppervlakte na meting van 81 a 44
ca 93 tma, tegen de prijs van 3,50 €/m², of voor een totaal van 28 507,26
euro.
Deze gronden worden aangeworven voor de aanleg van nieuwe infrastructuur
(inbuizing, aanleg gracht en bufferbekken)
6. Verkoop grond achter Kerselarenweg 57-61.
De raad keurt de onderhandse overeenkomst goed voor de verkoop van een
perceel tuingrond met een oppervlakte van ± 956 m² tegen de prijs van
52 €/m², of geraamd op 49 712 euro.
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7. Wijziging gemeentelijke afvaardiging Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap (PWA).
De raad wijst de heer Bart Bollyn aan om het mandaat van afgevaardigde van
het gemeentebestuur in het PWA-Zemst verder te zetten ingevolge het
ontslag van mevrouw Belinda Buysse.
8. Intrekking gemeentelijk reglement sociaal wonen.
De raad gaat akkoord om het gemeentelijke reglement sociaal wonen in te
trekken omdat ingevolge arresten van het Grondwettelijk Hof een aantal
bepalingen uit het Grond- en pandendecreet werden vernietigd waardoor het
gemeentelijke reglement nietige bepalingen bevatte.
9. Statuten Gemeentelijke Gezondheids- en Welzijnsraad.
De raad keurt de nieuwe statuten goed van de gemeentelijke Gezondheidsen welzijnsraad. Er werd van deze gelegenheid gebruik gemaakt om het
bestaande huishoudelijke reglement te integreren in de gewijzigde statuten.
10. Gunningvoorwaarden via vereenvoudigde onderhandelingsprocedure
met bekendmaking: aanleg kunstgras- en natuurgras voetbalvelden.
De raad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden en wijze van gunnen via
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor de aanleg
van een kunstgrasveld en een natuurgrasveld. De raming van deze opdracht
bedraagt of € 713 900, inclusief btw (waarvan 544 500 euro voor het
kunstgrasveld). De velden zullen aangelegd worden op de site van het
sportcomplex De Waterleest in Eppegem.
11. Goedkeuring besluit OCMW toetreding Audio Lokaal en goedkeuring
interne auditcharter.
De raad keurt het besluit van het OCMW van 25 februari 2014 goed waarbij
de raad voor maatschappelijk welzijn beslist dat het OCMW zal toetreden tot
Audio Lokaal en waarbij tevens het interne auditcharter wordt goedgekeurd.
Audio Lokaal is een samenwerkingsverband van en voor lokale besturen
(voornamelijk OCMW’s) voor het uitvoeren van interne audits. De vereniging
licht op vraag van het bestuur een bepaald aspect van de organisatie door. De
focus ligt op het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen, een efficiënte
werking, het naleven van de wetgeving en de procedures, de beschikbaarheid
van betrouwbare financiële en beleidsinformatie, bescherming van de activa
en het voorkomen van fraude.
Het college van burgemeester en schepenen verleende op 17 februari 2014
een voorafgaand gunstig advies.
12. Ongeval Tervuursesteenweg Elewijt.(diepe onveilige grachten).
De raad neemt ervan kennis dat deze problematiek zal besproken worden op
de overlegvergadering van 21 maart 2014 met het Agentschap Wegen en
Verkeer.
13. Schrijven te richten aan AWV en Minister Crevits teneinde de
onveilige delen, op de Tervuursesteenweg (N227) te Elewijt veilig te
maken voor de weggebruikers en de nodige juridische stappen te
zetten vanuit de gemeente indien AWV nalaat een oplossing te bieden
voor 1 mei 2014.
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De raad neemt ervan kennis dat deze problematiek zal besproken worden op
de overlegvergadering van 21 maart 2014. Het verslag van deze vergadering
zal nadien aan alle fracties bezorgd worden.
14. Schrijven te richten aan AWV om de gevaarlijke toestand aan te
kaarten op de Schumanlaan tussen de brug van E19 en
Tervuursesteenweg Elewijt op het vlak van parkeerzones en een
dringende oplossing te vragen.
De raad neemt kennis dat dit onderwerp eveneens zal besproken worden
tijdens het overleg van 21 maart 2014 met het Agentschap Wegen en
Verkeer.
15. Een bezwaarschrift in te dienen door de gemeenteraad van Zemst
tegen de plannen van Bloso zoals voorzien in het dossier aangaande
het RUP Bloso dat momenteel ter inzage ligt.
De raad besluit om geen bezwaarschrift in te dienen tegen het in openbaar
onderzoek liggende Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringplan BLOSO.
De beslissingen liggen ter inzage van het publiek op het
gemeentesecretariaat
van 8 april 2014 tot en met 28 april 2014 tijdens de openingsuren van
het gemeentehuis
Namens de raad,
i.o. Jocelyn Bruggeman

Bart Coopman

gemeentesecretaris

voorzitter-burgemeester
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