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Nazicht geloofsbrieven, eedaflegging en aanstelling
opvolgingsgerechtigd raadslid
Mevrouw Pascale Bladt legt de eed af als gemeenteraadslid ter vervanging
van raadslid Karin Andries, die tijdelijk verhinderd is om haar mandaat op
te nemen. De periode van verhindering loopt tot 1 juni 2015.
Vaststelling voorrangslijst gemeenteraadsleden
De raad stelt de voorrangslijst van de gemeenteraadsleden vast.
Gunningvoorwaarden via vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking: aanleg van een
DWA-riolering in de Bosstraat
De raad hecht zijn goedkeuring aan het bestek van deze opdracht welke zal
gegund worden via een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
bekendmaking. De raming van deze opdracht bedraagt € 187 000, inclusief
btw.
Kennisgeving uitbreiding-, aanpassing- en ontdubbelingswerken
waterleidingsnet 2014
De raad neemt kennis van de goedkeuringen die het college van
burgemeester en schepenen verleende aan De Watergroep in het jaar 2014
voor het uitvoeren van aanpassings-, uitbreidings- en ontdubbelingswerken
aan het openbaar waterleidingnet voor een totale lengte van 109 meter.
Gunningvoorwaarden via open aanbesteding: restauratie Kapel O.L.-V.-in-het-Hammeken
De raad hecht zijn goedkeuring aan het bestek voor deze opdracht welke
zal gegund worden via een open aanbesteding. De raming van deze
opdracht bedraagt € 338 000, exclusief btw, waarvan de gemeente 90 %
subsidie ontvangt op de subsidieerbare posten. Hierdoor wordt het het
gemeentelijk aandeel geraamd op € 58 264,05, exclusief btw.
Aankoop twee percelen tussen de Zenne en de Spoorwegstraat
De raad keurt de onderhandse overeenkomst goed voor de aankoop van
twee percelen tussen de Zenne en de Spoorwegstraat, met een oppervlakte
van 84 are 35 centiare, tegen de prijs van € 30 000.
Verkoop twee percelen aan de Barebeek in Hofstade
De raad stemt in met de verkoop van een weide nabij de Eilandstraat in
Zemst-Hofstade aan Aquafin voor een bedrag van € 37 238,60.
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8. Verkoop aandelen in grond PPS-bouwproject 'meergezinswoning' in
Elewijt (Zemst)
De raad keurt het reglement goed waarin bepaald wordt wat de
voorwaarden zijn waaronder de aandelen in de grond van het 'bouwproject
'meergezinswoning' in Elewijt (Zemst)' kunnen verkocht worden.
9. Kennisgeving aanvullende verkeersreglementen 2014
De raad neemt kennis van de aanvullende verkeersreglementen die het
college van burgemeester en schepenen in het jaar 2014 heeft vastgesteld.
10. Kennisgeving concessies gemeentelijke begraafplaatsen 2014
De raad neemt ervan kennis dat er 50 concessies verleend werden voor
begravingen, bijzettingen in het columbarium en begravingen op het
urnenveld in het dienstjaar 2014.
11. Bijkomend agendapunt namens de Vlaams Belangfractie:
Vermindering C02
De raad neemt kennis van het antwoord van het college waarbij
uiteengezet dat het voorstel van de Vlaams Belangfractie om paarden in te
zetten voor gemeentelijke werkzaamheden eerder een symbolische maar
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tevens een inefficiënte manier is om de C02-uitstoot terug te dringen.
----------------De beslissingen liggen ter inzage van het publiek op het
gemeentesecretariaat
van 10 februari tot en met 2 maart 2015 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.

Alle briefwisseling dient gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen, De Griet 1 te 1980 Zemst

Secretariaat  015 62 71 71 - Fax 015 62 71 77
website:www.zemst.be

IBAN: BE33 0910 0020 5446 – BIC: GKCCBEBB
e-mail:gemeente@zemst.be

