Provincie Vlaams-Brabant

dienst: Secretariaat

OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING
D.D. 21-05 2015
BEKENDMAKING
A.

1.
2.
3.
B.

4.

5.

6.

C.

7.

D.

OPENBAAR
Kennisneming voortgangsrapportage organisatiebeheersysteem
2014
De raad neemt hiervan kennis.
Kennisneming wijziging samenstelling OCMW-raad
De raad neemt kennis van het ontslag van de heer Olivier Caluwé als
OCMW-raadslid en van zijn opvolging door mevrouw Greet Van Humbeeck.
Kennisneming tussentijdse rapportering meerjarenplanning
De raad neemt kennis van de doelstellingenrealisatie voor het jaar 2014
van de prioritaire beleidsdoelstellingen van het meerjarenplan 2014-2019.
Gunningvoorwaarden via onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking: aanstellen studiebureau opmaak RUP Eppegem
De raad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden en wijze van gunnen
via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor het aanstellen
van een studiebureau voor de opmaak van het RUP Eppegem. Met het
ruimtelijk uitvoeringsplan Eppegem wenst de gemeente een oplossing te
bieden voor enkele ruimtelijke knelpunten binnen de bestaande en vaak
verouderde BPA’s. De raming van deze opdracht bedraagt € 30 000,
inclusief btw.
Overeenkomst verkaveling 09/2014: Kleempoelstraat
De raad keurt de overeenkomst goed voor de verkoop van een
wegoverschot met een oppervlakte van 6,09 m² tegen de prijs van 578,55
euro.
Overeenkomst verkaveling 10/2014
Brusselsesteenweg/Zenneblokweg
De raad keurt de overeenkomst goed voor grondafstand en betaling van de
bijdrage voor aanleg van de wegenis goed. De eigenaars dienen de nodige
grond af te staan voor de aanleg van wegenis en een bankgarantie te
stellen of de nodige gelden in de gemeentekas te storten voor de aanleg
van wegenis en nutsleidingen, geraamd op 45 500 euro.
Gunningvoorwaarden via vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking: aankoop
vrachtwagen met kraan en containersysteem
De raad hecht zijn goedkeuring aan de gunningvoorwaarden via open
offerteaanvraag voor de aankoop van een vrachtwagen met kraan en
containersysteem en 2 containers. De raming voor deze opdracht bedraagt
€ 135 000,00 inclusief btw.
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8. Aankoop vroeger café 'Bij Mariake'
De raad stemt in met de aankoop van dit vroegere café voor € 33 000, om
het af te breken en zo de bestemming in het gewestplan als natuurgebied
te realiseren.
9. Vestiging ondergrondse erfdienstbaarheid regenwaterafvoer
recreatiezone De Waterleest Zemst-Eppegem
De raad keurt de overeenkomst goed waardoor er een ondergrondse
erfdienstbaarheid gevestigd wordt op een privé-eigendom om er een
regenwaterafvoerleiding voor de recreatiezone De Waterleest te kunnen
aanleggen.
10. Incovo: agenda statutaire jaarvergadering d.d. 17-06-2015
De raad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van deze algemene
vergadering.
11. Incovo: aanwijzing gemeentelijke afgevaardigden statutaire
jaarvergadering d.d. 17-06-2015
De raad wijst de gemeenteraadsleden Ann Coppens, Kathleen Goovaerts en
Bart Graus aan als gemeentelijke afgevaardigden.
12. Retributie verhuring materieel
De raad hecht zijn goedkeuring aan het gewijzigde reglement.
13. Kapitaalverhoging Publi-T
De raad gaat akkoord om aan Finilek te verzoeken voor rekening van de
gemeente Zemst de kapitaalverhoging van Publi-T te onderschrijven voor
een bedrag van € 174 401,83.
14. Gunningvoorwaarden via onderhandelingsprocedure: levering
belichting GC De Melkerij
De raad hecht zijn goedkeuring aan de lastvoorwaarden en wijze van
gunnen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de
aankoop van een lichtinstallatie voor de podiumzaal van het GC De
Melkerij. De raming voor deze opdracht bedraagt € 70 000 inclusief btw.
15. Gunningvoorwaarden via onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking: raamovereenkomst voor de levering van meubilair
GC De Melkerij
De raad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden en wijze van gunnen
via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de aankoop en
levering van meubilair voor het GC De Melkerij. Het meubilair omvat zit- of
wachtbanken, receptietafels, tafels en stoelen voor de podiumzaal en de
artiestenruimtes maar ook kapstokken, opbergkastjes, enz. De raming van
deze opdracht bedraagt € 85 000, inclusief btw.
16. Gunningvoorwaarden via onderhandelingsprocedure: levering
projector en projectiescherm GC De Melkerij
De raad hecht zijn goedkeuring aan de lastvoorwaarden en wijze van
gunnen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de
aankoop van een projector en een projectiescherm podiumzaal GC De
Melkerij. De raming van deze opdracht bedraagt € 45 000 inclusief btw.
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17. Gunningvoorwaarden via open offerteaanvraag: afsluiten van een
raamovereenkomst voor verzekeringen voor het gemeentebestuur
van Zemst, het OCMW van Zemst en de politiezone Kastze
De raad hecht zijn goedkeuring aan de gunningvoorwaarden via open
offerteaanvraag betreffende de raamovereenkomst voor het afsluiten van
verzekeringen voor de gemeente Zemst, het OCMW en de politiezone
Kastze. De raming voor deze opdracht bedraagt € 90 000,00 inclusief btw
per jaar voor de 3 instanties samen.
18. Gedeeltelijke afschaffing buurtweg 34 en 35 te Eppegem: eerste
voorlopige beraadslaging
De gemeenteraad stelt na voorlopige beraadslaging voor om over te gaan
tot de gedeeltelijke afschaffing van buurtwegen nr. 34 en 35 volgens de
Atlas van de Buurtwegen van Eppegem. Het college van burgemeester en
schepenen wordt gelast met de organisatie van het voorgeschreven
openbaar onderzoek.
19. Gunningvoorwaarden via onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking: aanstellen architect - bouw van een petanquehal te
Zemst-Hofstade
De raad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden en wijze van gunnen
via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de aanstelling
van een architect voor de bouw van een petanquehal in Zemst-Hofstade.
De raming bedraagt € 30 000, inclusief btw.
20. Financiën OCMW
A. Kennisneming jaarrekening 2013 OCMW
De raad neemt hiervan kennis.
B. Kennisneming aanpassing meerjarenplan 2014-2019 OCMW
De raad neemt hiervan kennis.
C. Kennisneming budgetwijziging 1/2014 OCMW
De raad neemt hiervan kennis.
D. Kennisneming budget 2015 OCMW
De raad neemt hiervan kennis.
----------------De beslissingen liggen ter inzage van het publiek op het
gemeentesecretariaat van 9 juni tot en met 29 juni 2015 tijdens de
openingsuren van het gemeentehuis
Namens de raad
Jocelyn Bruggeman
Bart Coopman
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