Provincie Vlaams-Brabant

dienst: Secretariaat

OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING
D.D. 23-10 2014
BEKENDMAKING
OPENBAAR
A.

Algemeen beleid

1. Reglement tussenkomst ICT raadsleden
De raad hecht zijn goedkeuring aan het reglement waarin de modaliteiten
zijn opgenomen waaronder een financiële tegemoetkoming aan de
raadsleden wordt verleend indien zij akkoord gaan met de elektronische
toezending van de documentatie voor de gemeenteraad. De maximale
financiële tegemoetkoming bedraagt 300 euro per legislatuur.
B.

Politie

2. Bemiddelingsreglement gemeentelijke administratieve sancties
De raad keurt het reglement goed dat de stad Vilvoorde heeft opgesteld
voor de bemiddelingsprocedure wanneer een gemeentelijke administratieve
sanctie zou worden opgelegd aan een minderjarige.
C.

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

3. Voorlopige aanvaarding ruimtelijk uitvoeringsplan RUP18
Gemeentelijke werkplaatsen
De raad aanvaardt ten voorlopige titel het ruimtelijk uitvoeringsplan RUP18
Gemeentelijke werkplaatsen, bestaande uit een toelichtingsnota en een
grafisch plan met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften.
4. Vaststelling rooilijn VK/10/2014 verlenging Zenneblokweg
De raad stelt de rooilijn vast volgens het verkavelingsplan.
D.

Onderhoud en aanleg wegen

5. Aanleg voetpaden, fietspaden en diverse werken op
gemeentewegen - 2014 - Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningwijze
De raad keurt het bestek goed en stelt de wijze van gunnen vast via open
aanbesteding voor volgende projecten:
o Groenstraat: heraanleg van het bestaande voetpad;
o Claeseweg-Dynastiestraat: heraanleg van het bestaande voetpad;
o Kriekelaarstraat: heraanleg van het bestaande voetpad en aanleg van
de ontbrekende delen;
o Muizenstraat: herstelling voetpad ter hoogte van huisnr. 122 en 130,
opbreken van verkeersgeleider en asverschuiving, heraanleg van het
tweerichtingsfietspad in rood asfalt;
o Hertevoetweg: aanleg ontbrekende delen van het voetpad;
o Witloofstraat: aanleg voetpad aan de bebouwde percelen;
o Werfheide: herinrichting aansluiting met de Tervuursesteenweg en
aanleg van een voetpad.
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De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 575 000,
inclusief btw.
6. Aanstellen ontwerper studieopdracht 'Ontdubbeling riolering en
aanleg fietspaden in de Ambroossteenweg' - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningwijze
De raad keurt het bestek voor de aanstelling van een ontwerper goed en
stelt de wijze van gunnen vast via onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking. De raming voor de aanstelling bedraagt € 45 000, inclusief
btw.
E.

Grondbeleid

7. Grondtransacties rooilijnen: verschillende straten: Beekveldstraat,
Eetveldstraat, Kapelstraat en Leopoldstraat
De raad hecht zijn goedkeuring aan enkele overeenkomsten voor de
realisatie van rooilijnen:
o kosteloze grondafstand met een oppervlakte van 119,10 m²;
o vergoeding voor opstanden voor een bedrag van 760,80 euro.
F.

Beheer onroerende goederen

8. Vestiging erfdienstbaarheid recht van doorgang ondergrondse
afwatering Baron de Royedreef Zemst-Eppegem
De raad keurt de overeenkomst goed waardoor er een erfdienstbaarheid
recht van doorgang ondergrondse afwatering gevestigd wordt op het
domein van kasteel Eetveld in Zemst-Eppegem.
G.

Intergemeentelijke samenwerking

9. Overname aandelen n.a.v. exit Electrabel uit de
distributienetbeheerder Iverlek
De raad stemt in met het voorstel van de raad van bestuur van Iverlek met
betrekking tot de participatie van Electrabel nv in het kapitaal van de
Vlaamse gemengde distributienetbeheerders in het kader van de uittreding
van Electrabel. De overnameprijs van de Electrabel-participatie en het
aandeel van de gemeente Zemst werd vastgelegd en de aandelenovername
zal worden gefinancierd via een kapitaalvermindering en heeft geen
budgettaire impact voor de gemeente.
10. Intergemeentelijke samenwerking: algemene vergaderingen:
A. Iverlek: statutenwijziging en agenda algemene vergadering d.d.
12-12-2014
De raad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de buitengewone
algemene vergadering en stemt in met het ontwerp van de
statutenwijziging.
B. Incovo: agenda algemene vergadering d.d. 12-12-2014
De raad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van deze buitengewone
algemene vergadering.
C. Finilek: agenda buitengewone algemene vergadering d.d. 12-122014
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De raad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de buitengewone
algemene vergadering.
11. Intergemeentelijke samenwerking: aanwijzing gemeentelijke
afgevaardigden:
A. Incovo: aanwijzing gemeentelijke afgevaardigden buitengewone
algemene vergadering d.d. 12-12-2014
De raad wijst de raadsleden Ann Coppens, Kathleen Goovaerts en Bart
Graus aan als respectievelijk eerste, tweede en derde afgevaardigde
voor de buitengewone algemene vergadering.
B. Finilek: aanwijzing gemeentelijke afgevaardigden buitengewone
algemene vergadering d.d. 12-12-2014
De raad wijst raadslid Ilse Van de Velde aan als afgevaardigde en
raadslid Marc De Fraeye als plaatsvervanger voor de buitengewone
algemene vergadering.
H.

Personeel

12. Gunningvoorwaarden via onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking: aanmaken elektronische maaltijdcheques
De raad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden en wijze van gunnen
via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor het aanmaken en
verwerking van de elektronische maaltijdcheques voor het gemeente- en
OCMW personeel van Zemst. De raming bedraagt € 2 000, inclusief btw,
per jaar, waarvan € 900, voor de gemeente Zemst en € 1 100, voor het
OCMW van Zemst.
I.

Onderwijs

13. Verlenging convenant korte afwezigheden in het basisonderwijs
De raad gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen aan dit convenant.
14. Aanpassingen schoolreglement gemeentelijke basisscholen
De raad gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen aan het
schoolreglement. Deze hebben o.a. betrekking op de procedure van
inschrijving en richtlijnen i.v.m. afwezigheden en te laat komen.
J.

Cultuur

15. KWB Weerde: aanvraag investeringssubsidie
De raad gaat akkoord om een investeringssubsidie toe te kennen ten
bedrage van € 22 791,32 voor het plaatsen van de nieuwe dakisolatie en
het nemen van nemen van milieuvriendelijke maatregelen.
K.

Kerkfabrieken en erediensten

16. Budget 2014 kerkfabrieken:
A. Akteneming budgetwijziging nr. 1/2014 Kerkfabriek SintHubertus Elewijt
De raad neemt hiervan akte.
B. Akteneming budgetwijziging nr. 1/2014 Kerkfabriek SintClemens Eppegem
De raad neemt hiervan akte.
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C. Akteneming budgetwijziging nr. 1/2014 Kerkfabriek SintMartinus Weerde
De raad neemt hiervan akte.
D. Akteneming budgetwijziging nr. 1/2014 Kerkfabriek Sint-Pieter
Zemst
De raad neemt hiervan akte.
E. Akteneming budgetwijziging nr. 1/2014 Kerkfabriek SintEngelbertus en -Bernardus Zemst-Laar
De raad neemt hiervan akte.
17. Budget 2015 kerkfabrieken:
A. Akteneming budget 2015 Kerkfabriek Sint-Hubertus Elewijt
De raad neemt hiervan akte.
B. Akteneming budget 2015 Kerkfabriek Sint-Clemens Eppegem
De raad neemt hiervan akte.
C. Akteneming budget 2015 Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-vanGoede-Bijstand Hofstade
De raad neemt hiervan akte.
D. Akteneming budget 2015 Kerkfabriek Sint-Martinus Weerde
De raad neemt hiervan akte.
E. Akteneming budget 2015 Kerkfabriek Sint-Pieter Zemst
De raad neemt hiervan akte.
F. Akteneming budget 2015 Kerkfabriek Sint-Engelbertus en Bernardus Zemst-Laar
De raad neemt hiervan akte.
L.

Markten en kermissen

18. Reglement Pinksterjaarmarkt, georganiseerd door vzw
Pinksterfeesten op 25 mei 2015
De raad keurt het reglement goed voor de Pinksterjaarmarkt 2015. Deze
wordt elk jaar op pinkstermaandag georganiseerd door de vzw
Pinksterfeesten in het centrum van Zemst. De Pinksterjaarmarkt bestaat
vooral uit een rommelmarkt maar er staan ook drank- en eetstanden,
marktkramers met diverse koopwaar, demonstraties met paarden e.a.
dieren, muziekbandjes.
M.

Sociale zaken

19. Aanpassing sociale correcties met betrekking tot afvalverwerking
De raad stemt in met de aanpassing van het reglement. De waarde van de
gemeentelijke aankoopbon wordt verhoogd naar € 15, zodat deze
overeenstemt met de gewijzigde tarieven van het recyclagepark.
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20. Verkoop Zenneweg 16
De raad stelt de verkoopprijs vast op 120 000 euro en stemt in met de
aanpassing aan het verkoopreglement zodat ook niet-Zemstenaars kunnen
inschrijven.
----------------De beslissingen liggen ter inzage van het publiek op het
gemeentesecretariaat van 10 november tot en met 30 november 2014
tijdens de openingsuren van het gemeentehuis
Namens de raad
Jocelyn Bruggeman
Bart Coopman

gemeentesecretaris

voorzitter-burgemeester

GEMEENTEDECREET Art. 26 – De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid
van de zittinghebbende gemeenteraadsleden aanwezig is. De gemeenteraad kan echter, als hij eenmaal
bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het
aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die voor de
tweede maal op de agenda voorkomen. In die oproeping wordt vermeld dat het om een tweede oproeping
gaat. In de tweede oproeping worden de bepalingen van dit artikel overgenomen.
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