Provincie Vlaams-Brabant

dienst: Secretariaat

OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING
D.D. 18-06 2015
BEKENDMAKING
OPENBAAR
Klachtenreglement gemeente Zemst
De raad hecht zijn goedkeuring aan het reglement en de procedure voor de
klachtenbehandeling.
Overeenkomst verkaveling 20/2013 Vekestraat
De raad hecht zijn goedkeuring aan de overeenkomst voor grondafstand en
betaling van een compensatie en bijdrage voor de aanleg van de
wegenisuitrusting.
Overeenkomst verkaveling 04/2015 Gulderij
De raad keurt de overeenkomst goed voor grondafstand en betaling van de
bijdrage voor aanleg van de wegenis.
Gunningvoorwaarden via onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking: vernieuwing ICT-infrastructuur
De raad hecht zijn goedkeuring aan het bestek voor de vernieuwing van de
ICT-infrastructuur. De opdracht zal gegund worden
via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De raming van deze
opdracht bedraagt € 100 000, inclusief btw.
Gunningvoorwaarden via open aanbesteding: wegenis- en
rioleringswerken Ter Borchtstraat
De raad hecht zijn goedkeuring aan dit bestek. De opdracht zal gegund
worden bij wijze van openbare aanbesteding. De raming van deze opdracht
bedraagt € 357 109,65, inclusief btw.
Gunningvoorwaarden via vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking: omgevingsaanleg
GC De Melkerij
De raad keurt het bestek goed. De opdracht zal gegund worden bij wijze
van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking. De
raming van deze opdracht bedraagt € 353 657,52 inclusief btw.
Aankoop 2 percelen achter Heidestraat
De raad hecht zijn goedkeuring aan de onderhandse overeenkomst voor de
aankoop van twee percelen achter Heidestraat 150, met een oppervlakte
van 1 ha 23 a 24 ca, tegen de prijs van € 37 000.
Gunningvoorwaarden via onderhandelingsprocedure: vervanging
bestelwagen
De raad hecht zijn goedkeuring aan de gunningvoorwaarden via
onderhandelingsprocedure voor de vervanging van een bestelwagen voor
de gemeentelijke Werkliedendienst. De raming bedraagt € 29 000,00
inclusief btw.
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9. Vaststelling rooilijn verkaveling VK/06/2015 Binnenweg
De raad verwerpt de ingediende bezwaarschriften en keurt de rooilijn
volgens het verkavelingsplan goed.
10. Havicrem: agenda algemene vergadering d.d. 24-06-2015
De raad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van deze algemene
vergadering.
11. Kennisneming goedkeuring jaarrekening 2013 door de gouverneur
De raad neemt kennis van het besluit van de provinciegouverneur waarbij
de jaarrekening van 2013 goedgekeurd wordt.
12. Toekenning premies onder de vorm van aankoopbons
De raad keurt de wijziging aan het reglement goed waarbij de gemeente
mindervaliden jaarlijks een premie toekent van € 110 onder de vorm van
een aankoopbon.
13. Retributiereglement voor de kosten voor dienstverlening door de
gemeentescholen
De gemeenteraad bepaalt de prestaties van de gemeentescholen waarvoor
een financiële bijdrage kan worden gevraagd en verleent delegatie aan het
college van burgemeester en schepenen om de tarieven vast te stellen. Het
betreft o.a. volgende prestaties: voor- en naschoolse opvang, dranken,
nieuwjaarsbrieven, turnkledij, abonnementen en foto's.
14. Facultatieve vrije dagen gemeentelijke basisscholen schooljaar
2015-2016
De raad stelt onderstaande data vast als facultatieve vrije dagen in de
gemeentelijke basisscholen voor het schooljaar 2015-2016:
Voor de Gemeentelijke Basisschool Eppegem De Waterleest:
o vrijdag 2 oktober 2015
o maandag 30 mei 2016
Voor de Gemeentelijke Basisschool Elewijt De Regenboog:
o maandag 29 februari 2016
o maandag 25 april 2016
Voor de Gemeentelijke Basisschool Zemst-Laar De Pimpernel:
o maandag 5 oktober 2015
o maandag 14 maart 2016
15. Gunningvoorwaarden via onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking: aankoop klascontainers GBS De Regenboog
De raad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden en wijze van gunnen
via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de aankoop van
klascontainers voor de GBS De Regenboog. De raming van deze opdracht
bedraagt € 45 000, inclusief btw.
16. Wijziging gebruikers- en huurreglement gemeentelijke zalen
Zemst
De raad hecht zijn goedkeuring aan het gewijzigde gebruikers- en
huurreglement van de gemeentelijke zalen.
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17. Tijdelijk verhuurreglement GC De Melkerij
De raad keurt het tijdelijke verhuurreglement voor het nieuwe
gemeenschapscentrum 'De Melkerij' goed dat vanaf november 2015 kan
gehuurd worden. De volgende lokalen kunnen gehuurd worden: de
podiumzaal met loges, de foyer, drie vergaderzalen, een repetitielokaal en
een danszaal. Er werd in het reglement een gunsttarief voorzien voor onder
andere erkende Zemstse verenigingen, wijkcomités, lokale kunstenaars en
lokale muziekgroepjes. Verhuringen kunnen voorlopig vastgelegd worden
tot 30 juni 2016.
18. Advies jaarrekening 2014 kerkfabrieken:
A. Advies jaarrekening 2014 Kerkfabriek Sint-Hubertus Elewijt
De raad brengt een gunstig advies uit.
B. Advies jaarrekening 2014 Kerkfabriek Sint-Clemens Eppegem
De raad brengt een gunstig advies uit.
C. Advies jaarrekening 2014 Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-vanGoede-Bijstand Hofstade
De raad brengt een gunstig advies uit.
D. Advies jaarrekening 2014 Kerkfabriek Sint-Martinus Weerde
De raad brengt een gunstig advies uit.
E. Advies jaarrekening 2014 Kerkfabriek Sint-Pieter Zemst
De raad brengt een gunstig advies uit.
F. Advies jaarrekening 2014 Kerkfabriek Sint-Engelbertus en Bernardus Zemst-Laar
De raad brengt een gunstig advies uit.
19. Samenwerkingsovereenkomst met het Sportimonium
De raad keurt de samenwerkingsovereenkomst met het Sportimonium
goed voor de periode 2015-2019 en gaat akkoord met een financiële
toelage van 16 800 euro op jaarbasis tot het einde van deze legislatuur.
20. Aanpassing sociale correcties met betrekking tot afvalverwerking
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de aanpassing van de sociale
correcties met betrekking tot afvalverwerking. Het betreft hier o.a. het
gratis ter beschikking stellen van 2 rollen vuilniszakken (30 l) aan personen
met incontinentie, stomapatienten, personen die thuis aan nierdialyse doen
en onthaalouders. Het systeem van aankoopbons voor het recyclagepark
wordt afgebouwd.
21. Kennisneming jaarrekening 2014 OCMW
De raad neemt kennis van de jaarrekening 2014 van het OCMW Zemst. Er
worden geen opmerkingen geformuleerd.
22. Bijkomend agendapunt namens de Vlaams Belangfractie:
Dierenverwaarlozing - GAS-boete
De raad besluit om aan de andere gemeenten van de politiezone Kastze
voor te stellen om een GAS-boete voor dierenverwaarlozing op te leggen
via de algemene politieverordening.
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BESLOTEN
23. Wijziging besluit gemeenteraad d.d. 28-02-2013 tijdelijke
vervanging gemeentesecretaris en financieel beheerder
De raad erkent de heer F. Toetenel als kandidaat-vervanger van de
gemeentesecretaris als die gewettigd afwezig is.
----------------Q.

Hoogdringend agendapunt

De beslissingen liggen ter inzage van het publiek op het
gemeentesecretariaat
van 7 juli tot en met 27 juli 2015 tijdens de openingsuren van het
gemeentehuis
Namens de raad
Jocelyn Bruggeman
Bart Coopman

gemeentesecretaris

voorzitter-burgemeester
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