Provincie Vlaams-Brabant

dienst: Secretariaat
OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-062014 INGEVOLGE ART. 252 § 1 VAN HET GEMEENTEDECREET I.V.M. HET
BESTUURLIJK TOEZICHT OP DE GEMEENTEN
BEKENDMAKING
OPENBARE ZITTING
1. Brandweerkosten: eindafrekening bijdrage 2012.
De raad brengt een gunstig advies uit over de afrekening van de jaarlijkse
brandweerbijdragen voor het jaar 2012. De gemeentelijke bijdrage voor 2012
bedraagt € 560 793. Het grootste deel hiervan werd reeds betaald via
voorschotten. Het te betalen saldo bedraagt € 76 302.
2. Gunningvoorwaarden via onderhandelingsprocedure: aanstellen
architect renovatie na brandschade Gasthuishofhoeve.
De raad hecht zijn goedkeuring aan het bestek nr. 2014/33 en stelt en de
wijze van gunnen vast via onderhandelingsprocedure. De kosten voor het
aanstellen van een architect worden geraamd op € 50 000 inclusief btw.
3. Gunningvoorwaarden via onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking: uitvoeren van droge boringen en rioolaansluitingen
op grote diepte.
De raad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden en wijze van gunnen via
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de uitvoering van
rioolaansluitingen op grote diepte en boringen onder het wegdek. De raming
van deze opdracht bedraagt € 30 000, inclusief btw per jaar en de opdracht
wordt voor drie jaar toegewezen.
4. Concessieovereenkomst rolschaatspiste De Waterleest ZemstEppegem.
De raad gaat akkoord om een gedeelte van de recreatiezone De Waterleest in
Zemst-Eppegem vanaf 1 juni 2014 voor vijftien jaar verder in concessie te
geven aan VZW Reko Roller Club Zemst.
5. Woonbeleid Regio Noord: statuten en subsidieaanvraag.
De raad besluit om de intergemeentelijke samenwerking met de interlokale
vereniging Woonbeleid Regio Noord verder te zetten en hecht zijn
goedkeuring aan de statuten en de subsidieaanvraag.
6. Verhuurreglement d’ Oude School Weerde: aanpassing.
De raad gaat akkoord met de voorgestelde aanpassingen van het
verhuurreglement van d’ Oude School Weerde. Sinds 2007 zijn de
verhuurprijzen van d’ Oude School Weerde ongewijzigd gebleven zijn.
Ingevolge de stijging van de energiekosten wordt o.a. de huurprijs van de
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wekelijkse activiteiten in de bovenzaal daarom opgetrokken van 4 euro naar 8
euro per uur en van 8 euro naar 12 euro per uur voor de benedenzaal.
Verenigingen of privé personen van buiten Zemst betalen voortaan 12 euro
per uur voor de bovenzaal en 16 euro per uur voor de benedenzaal. De
waarborg bedraagt voortaan 200 euro.
7. Verhuurreglement gemeentelijke zalen: aanpassing.
De raad hecht zijn goedkeuring aan het nieuwe algemene verhuurreglement
voor de gemeentelijke zalen. De gemeente Zemst beheert en verhuurt zelf
drie zalen: het Ontmoetingscentrum Hofstade, de Schranshoeve Eppegem en
de polyvalente zaal van de bibliotheek. Naast deze zalen verhuurt de
gemeente ook de schoollokalen van de drie gemeentelijke basisscholen. Tot
op heden hadden al deze gemeentelijke zalen elk een apart
verhuurreglement. Door het invoeren van één gemeenschappelijk gebruikersen huurreglement voor al deze zalen wordt er naar meer eenvormigheid
gestreefd. De verhuurprijs wordt niet langer bepaald naar gelang het soort
activiteit maar wel op basis van drie gebruikerscategorieën. Voor verenigingen
die de zaal op wekelijkse basis huren zal er voortaan gewerkt worden met
jaarcontracten, voornamelijk om de administratie rond deze wekelijkse
verhuringen zowel voor de verenigingen als voor de gemeente te beperken.
Bij de prijszetting is vooral gekeken dat de verenigingen niet meer betalen als
voorheen.
8. Facultatieve vrije dagen gemeentelijke basisscholen schooljaar 20142015.
De raad stelt volgende data vast als facultatieve vrije dagen in de
gemeentelijke basisscholen voor het schooljaar 2014-2015.
Voor de Gemeentelijke Basisschool Eppegem De Waterleest:
- maandag 10 november 2014, brugdag;
- vrijdag 13 maart 2015, om een lange periode te doorbreken.
Voor de Gemeentelijke Basisschool Elewijt De Regenboog:
- maandag 9 maart 2015, na eetcafé;
- maandag 4 mei 2015, dag na 1ste communie.
Voor de Gemeentelijke Basisschool Zemst-Laar De Pimpernel:
- maandag 29 september 2014, dag na Malitocht;
- maandag 23 maart 2015, na bosklassen.
9. Aanpassing schoolreglement gemeentelijke basisscholen.
De raad gaat akkoord met enkele aanpassingen aan het schoolreglement. Zo
wordt er expliciet vermeld dat er nog geen bindende afspraken gemaakt zijn
rond de wijze van inschrijvingen voor het schooljaar 2015-2016. Tevens
wordt de tekst gewijzigd over het gebruik van de gemeentebus.
10. Gunningvoorwaarden via onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking: aankoop digitale schoolborden gemeentelijke
basisscholen.
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De raad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden en wijze van gunnen via
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de aankoop van 4
digitale schoolborden. Deze borden zijn bestemd voor de gemeentelijke
basisscholen De Regenboog in Elewijt en De Pimpernel in Zemst-Laar. De
raming van deze opdracht bedraagt € 23 000, inclusief btw.
11. Kennisgeving aanvullende verkeersreglementen 2012 en 2013.
De raad neemt kennis van de aanvullende verkeersreglementen die het
college van burgemeester en schepenen in 2012 en 2013 goedkeurde.
12. Advies jaarrekening 2013 kerkfabrieken:
A. Sint-Hubertus Elewijt.
De raad brengt een gunstig advies zonder opmerkingen uit.
B. Sint-Clemens Eppegem.
De raad brengt een gunstig advies zonder opmerkingen uit.
C. Onze-Lieve-Vrouw-van-Goede-Bijstand Hofstade.
De raad brengt een gunstig advies zonder opmerkingen uit.
D. Sint-Martinus Weerde.
De raad brengt een gunstig advies zonder opmerkingen uit.
E. Sint-Pieter Zemst.
De raad brengt een gunstig advies zonder opmerkingen uit.
F. Sint-Engelbertus en -Bernardus Zemst-Laar.
De raad brengt een gunstig advies zonder opmerkingen uit.
13. Reglement m.b.t. de gedeeltelijke terugbetaling van het
inschrijvingsgeld voor cursus Nederlands (NT2).
De raad hecht zijn goedkeuring aan het reglement waarbij vanaf het
schooljaar 2014-2015 de gemeente een terugbetaling voorziet van 50 % van
het inschrijvingsgeld voor inwoners die een cursus Nederlands als tweede taal
(NT2) volgen aan een erkende onderwijsinstelling. Indien zij de lessen
succesvol beëindigen kunnen de cursisten van een gedeeltelijke terugbetaling
genieten.
14. Gemeentelijk taalbeleidsplan.
De raad hecht zijn goedkeuring aan het gemeentelijk taalbeleidsplan. Dit plan
geeft de richtlijnen weer voor personeel van zowel gemeente als OCMW rond
het gebruik van het Nederlands in de dagelijkse werking. Het taalbeleidsplan
werd door een ambtelijke werkgroep opgesteld, met ondersteuning van het
Huis van het Nederlands en bijgevolg geniet het plan dus het nodige
draagvlag onder het personeel. Het taalbeleidsplan bevat een taalvisie, de
taalafspraken en de taalacties en dient als leidraad voor het personeel van
gemeente en OCMW in hun dienstverlening.
15. Hernieuwing vredesengagement.
De raadsleden gaan akkoord om de intentieverklaring te ondertekenen waarin
het gemeentebestuur stelt om ook in de toekomst werk te blijven maken van
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een lokaal vredesbeleid. Een ‘Cultuur van Vrede en Geweldloosheid’ is immers
nog lang geen verworvenheid. ‘Vrede en Geweldloosheid’ is niet alleen
afwezigheid van oorlog, wapens en geweld. Vrede is ook een breder en
positief begrip waarin mensenrechten, respect, vriendschap, rustige reflectie,
gelijkheid, verbondenheid en vrijheid een rol spelen.
De beslissingen liggen ter inzage van het publiek op het
gemeentesecretariaat
van 8 juli tot en met 28 juli 2014 tijdens de openingsuren van het
gemeentehuis
Namens de raad
i.o. Jocelyn Bruggeman
Bart Coopman

gemeentesecretaris

voorzitter-burgemeester
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