Provincie Vlaams-Brabant

dienst: Secretariaat
OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING
D.D. 24-04-2014
BEKENDMAKING
OPENBARE ZITTING
1. Voortgangsrapportering organisatiebeheersysteem.
De raad neemt kennis van de voortgangsrapportering van april 2014 over het
organisatiebeheersysteem.
2. Drankperimeter tijdens zomerevenementen in Zemst: Weerdse
Bierfeesten, Pleinpop, Soiree Tropicale, TD-Verniet en De Cocktail.
De keurt de politieverordening goed voor het instellen van de drankperimeter
tijdens de bovenvermelde grootschalige zomerevenementen. Hierdoor wordt
er een verbod opgelegd op het bezit van alcohol voor iedereen in de
belangrijkste omliggende straten van het evenement.
3. Dading met betrekking tot fiets- en landbouwweg WitveldstraatWerfheide.
De raad hecht zijn goedkeuring aan de dading waarbij de gemeente en enkele
buurtbewoners van de verbinding Witveldstraat-Werfheide een einde maken
aan de tussen hen aanhangige geschillen en rechtsgedingen.
4. Kennisgeving uitbreiding-, aanpassing- en ontdubbelingswerken
waterleidingsnet 2012 en 2013.
De raad neemt kennis van de goedkeuringen die het college van
burgemeester en schepenen verleende aan De Watergroep in de jaren 2012
en 2013 voor:
 het uitbreiden van het waterleidingsnet met 501 meter, voor 70 923 euro
te betalen door de gemeente;
 het uitvoeren van aanpassings- en ontdubbelingswerken aan het openbaar
waterleidingsnet voor een totale lengte van 933 meter, waarvan de
gemeente 218 114 euro betaalde, de verkavelaars 97 847 euro betaalden
en Aquafin 5 548,68 euro betaalde.
5. Principe en bestek voor de gunning voor het aanstellen van
ontwerpers voor studieopdrachten voor infrastructuurwerken in
verkavelingen 2014.
De raad gaat akkoord met het principe voor de uitvoering van
infrastructuurwerken in enkele verkavelingen op kosten van de verkavelaars
en hecht zijn goedkeuring aan het bestek nr. 2014/17 waarbij de wijze van
gunnen bij onderhandelingsprocedure voor het aanstellen van een ontwerper
voor de opmaak van het ontwerp en de veiligheidscoördinatie wordt
vastgesteld. De kosten worden gedragen door de verkavelaars.
6. Gunningvoorwaarden via openbare aanbesteding: riolerings- en
wegenwerken voor toegangsweg en parking in het recreatiegebied
Galgenberg.
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De raad hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp en de gunningvoorwaarden
bij openbare aanbesteding voor de uitvoering van riolerings- en wegenwerken
voor de toegangsweg en parking in recreatiegebied Galgenberg.
De kostprijs voor de werken wordt geraamd op € 310 510, inclusief btw voor
de posten waar die van toepassing is.
7. Grondtransacties rooilijnen:
A. Larestraat.
De raad hecht zijn goedkeuring aan de overeenkomsten die afgesloten
worden ter verwezenlijking van de rooilijn:
- de kosteloze grondafstand met een oppervlakte van 4 a 35 ca;
- de afstand tegen betaling van 10 202,22 euro, met een oppervlakte van
28 a 33 ca;
- grondruil zonder opleg met in te nemen oppervlakte van 40,60 m² tegen
een overschot van 10,27 m²;
- vergoeding voor opstanden voor een bedrag van 2 230,68 euro.
B. Verschillende straten: Grimbergsesteenweg en Hoogstraat.
De raad keurt de overeenkomsten goed ter verwezenlijking van de rooilijn in
bovenvermelde straten:
 kosteloze grondafstand met een oppervlakte van 167,90 m².
8. Verkoop Zenneweg 16.
De raad gaat akkoord om dit eigendom te koop te stellen tegen de prijs van
150 000 euro volgens het reglement waarin de voorwaarden en verplichtingen
van de kandidaat-kopers worden vastgesteld.
9. RESOC: streekpact regio Halle-Vilvoorde 2013-2018.
De raad hecht zijn goedkeuring aan het ‘Streekpact Halle Vilvoorde 20132018’ waarin een aantal hefbomen ter versterking van de regio zijn
opgenomen.
10. Finilek: agenda jaarvergadering d.d. 26-06-2014.
De raad keurt de agenda van de jaarvergadering goed.
11. Finilek: aanwijzing gemeentelijke afgevaardigden jaarvergadering
d.d. 26-06-2014.
De raad wijst Ilse Van de Velde, gemeenteraadslid, aan als gemeentelijke
afgevaardigde en Marc De Fraeye, gemeenteraadslid, als plaatsvervanger.
12. Toekenning premies onder de vorm van aankoopbons: aanpassing
reglement.
De raad gaat akkoord met de aanpassingen aan dit reglement zodat het
aangepast wordt aan de nieuwe toekenningvoorwaarden van de FOD Sociale
Zekerheid.
13. Addendum 2de pensioenpijler: verhoogde bijdrage voor contractuele
medewerkers VIA-diensten: wijziging gemeenteraadsbesluit d.d. 1912-2013.
De raad hecht zijn goedkeuring aan het addendum bij de 2de pensioenpijler,
betreffende de verhoogde bijdrage voor contractuele medewerkers die
tewerkgesteld zijn in de door Vlaanderen gesubsidieerde diensten. Hierdoor
kunnen contractuele personeelsleden van de diensten cultuur, bibliotheek,
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sport, jeugd, integratie en lokale diensteneconomie een extra pensioentoelage
van 3,63 % ontvangen.
14. Evenementengids: actualisering.
De raad hecht zijn goedkeuring aan nieuwe versie van de evenementengids.
Deze gids biedt aan de organisatoren een handleiding bij de voorbereiding van
evenementen.
15. Vaststellen selectiecriteria speelstraten Zemst 2014.
De raad stelt de criteria vast waaraan moet voldaan worden om een straat als
speelstraat te erkennen. Een speelstraat is een straat die in de zomervakantie
(van 1 tot 31 juli), van 12 uur tot 22 uur afgesloten kan worden voor
doorgaand verkeer zodat kinderen de mogelijkheid krijgen om op straat te
spelen. Spelende kinderen hebben gedurende deze periode voorrang op het
verkeer.
16. Vzw Chirome: aanvraag investeringssubsidie.
De raad gaat akkoord om een investeringssubsidie te verlenen van
€ 12 819,34 voor de vervanging van de toiletten, het plaatsen van
binnendeuren en een regenwaterrecuperatie systeem in hun chirolokalen “De
Hemen” in Zemst.
17. Jeugdhuis De Jeppe: aanvraag investeringssubsidie.
De raad gaat akkoord om een investeringssubsidie toe te kennen van €
7167,17 aan jeugdhuis De Jeppe voor verbeteringswerken (vernieuwen
verouderde delen en plaatsen van een geluidswerende muur).
18. Definitieve straatnaamgeving zijtak Balkweg: ‘Terbekeweg’.
De raad aanvaardt ten definitieve titel de straatnaam ‘Terbekeweg’ voor de
zijstraat die aangelegd zal worden aan de Balkweg te Hofstade. Er werden
tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren ingediend.
19. Gunningvoorwaarden via onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking: aankoop informaticamateriaal gemeentelijke
basisscholen.
De raad hecht zijn goedkeuring aan het bestek voor de aankoop van nieuw
informaticamateriaal voor de gemeentelijke basisscholen. De opdracht zal
gegund worden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en de
totale raming voor de 3 scholen bedraagt € 35 000, inclusief btw.
20. Wijziging dienstreglement gemeentelijke openbare bibliotheek.
De raad stemt in met de voorgestelde wijzigingen aan het dienstreglement
van de bibliotheek waardoor het in vanaf 1 mei 2014 mogelijk wordt om eboeken te lenen.
21. Vereniging Parochiale Werken – Parochiezaal Eppegem: aanvraag
investeringssubsidie.
De raad gaat akkoord om een investeringssubsidie toe te kennen van
€ 100 000 aan de Vereniging Parochiale Werken voor het uitvoeren van een
aantal renovatiewerken aan de parochiezaal in Eppegem.
De beslissingen liggen ter inzage van het publiek op het
gemeentesecretariaat
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van 13 mei 2014 tot en met 2 juni 2014 tijdens de openingsuren van het
gemeentehuis
Namens de raad
i.o. Jocelyn Bruggeman
Bart Coopman

gemeentesecretaris

voorzitter-burgemeester
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