Provincie Vlaams-Brabant

dienst: Secretariaat

OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING
D.D. 18-12 2014
BEKENDMAKING
OPENBAAR
1. Kennisneming verhindering gemeenteraadslid
De raad neemt kennis van de verhindering van gemeenteraadslid Karin
Andries van 1 januari 2015 tot 1 juni 2015 wegens studieredenen.
2. Wijziging huishoudelijk reglement gemeenteraad
De raad hecht zijn goedkeuring aan het gewijzigde reglement.
3. Herziening gemeentelijke stedenbouwkundige verordening
De raad keurt de gewijzigde stedenbouwkundige verordening goed.
4. Aankoop Victor Servranckxstraat 11
De raad hecht zijn goedkeuring aan de onderhandse overeenkomst voor de
aankoop van deze woning met werkplaats tegen de prijs van 375 000 euro.
5. Verkoop grond Waversebaan
De raad hecht zijn goedkeuring aan de onderhandse overeenkomst voor de
verkoop van een perceel tuingrond in de Waversebaan tegen 50 384 euro.
6. Jaarrekening 2013 van de gemeente
De raad keurt de jaarrekening over het dienstjaar 2013 goed. Het resultaat
van de jaarrekening bedraagt 18 721 119 euro.
7. Budgetwijziging 2014/1
De raad keurt deze budgetwijziging goed.
8. Vaststelling gemeentelijke dotatie dienstjaar 2015 politiezone
KASTZE
De raad stelt de dotatie van de gemeente Zemst aan de politiezone
KASTZE vast op 2 210 769,32 euro voor het dienstjaar 2015.
9. Aanpassing meerjarenplan 2014-2019
De raad keurt het aangepaste meerjarenplan goed. De belangrijkste
wijzigingen zijn het gevolg van:
o de nieuwe ramingen inzake aanvullende personenbelasting;
o de brandweerhervorming en de daaruit voortvloeiende dotatie aan de
brandweer;
o de dotatie aan de politiezone;
o een aangepaste financieringsplanning.
10. Budget 2015
De raad keurt het budget voor het dienstjaar 2015 goed dat gedestilleerd
werd uit het aangepaste meerjarenplan 2014-2019.
11. Gemeentebelasting op de verspreiding van niet-geadresseerde
drukwerken en van gelijkgestelde producten
De raad hecht zijn goedkeuring aan het aangepaste reglement. De
vrijstelling die voorzien was voor de belastingplichtigen die in het Vlaamse
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Gewest de reële kostprijs van de inzameling en recyclage van oud papier
(afkomstig van hun drukwerken) betaalden, werd geschrapt omdat het
papierfonds niet meer bestaat.
12. Aanpassing aanvraagformulier subsidies socio- culturele
verenigingen 2015
De raad gaat akkoord met het vereenvoudigde aanvraagformulier.
13. Wijziging meerjarenplan 2014-2019 Kerkfabriek Sint-Clemens
Eppegem
De raad keurt het gewijzigde meerjarenplan van de Kerkfabriek SintClemens Eppegem goed.
14. Politieverordening sluitingsuur Pinksterjaarmarkt op 25 mei 2015
De raad bepaalt dat de deelnemers aan de Pinksterjaarmarkt ten laatste
om 15 uur moeten aanvatten met het opbreken en opruimen van hun
standplaats. Er mogen vanaf dit tijdstip ook geen waren meer verkocht
worden.
15. Audio
A. Budgetwijziging 2014/10 Audio
De raad hecht zijn goedkeuring aan deze budgetwijziging.
B. Meerjarenplan 2015-2019 Audio
De raad hecht zijn goedkeuring aan het meerjarenplan.
C. Kennisneming budget 2015 Audio
De raad neemt kennis van het budget voor het dienstjaar 2015.
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De beslissingen liggen ter inzage van het publiek op het
gemeentesecretariaat
van 6 januari tot en met 26 januari 2015 tijdens de openingsuren van
het gemeentehuis
Namens de raad
Jocelyn Bruggeman
Bart Coopman
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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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