Provincie Vlaams-Brabant

dienst: Secretariaat

OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING
D.D. 23-04 2015
BEKENDMAKING
OPENBAAR
1. Vaststelling rooilijn verkaveling VK/04/2015 Gulderij
De raad hecht zijn goedkeuring aan de rooilijn van de verkaveling
VK/04/2015 betreffende het verlengen van de Gulderij langsheen de
spoorweg in Zemst en het verkavelen van de percelen in 3 nieuwe
bouwloten voor open bebouwing.
2. Intergemeentelijke samenwerking: algemene vergaderingen:
A. Haviland: agenda statutaire gewone algemene vergadering d.d.
20-05-2015
De raad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de statutaire
gewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging
Haviland Intercommunale IGSV die zal gehouden worden op woensdag
20 mei 2015 in 1730 Asse.
B. Incovo: agenda buitengewone jaarvergadering d.d. 17-06-2015
en statutenwijziging
De raad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van deze buitengewone
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Incovo, die zal
gehouden worden op 17 juni 2015 om 18.30 uur in de
maatschappelijke zetel van Incovo, en aan het ontwerp van de
statutenwijziging waarbij een aanpassing aangebracht wordt aan artikel
57 van de statuten.
C. Finilek: agenda jaarvergadering d.d. 19-06-2015
De raad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de jaarvergadering
en de daarbij horende documentatie van de dienstverlenende
vereniging Finilek die zal gehouden worden op vrijdag 19 juni 2015 in
2800 Mechelen.
D. Iverlek: agenda algemene vergadering/jaarvergadering d.d. 1906-2015
De raad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de algemene
vergadering, tevens jaarvergadering, van de opdrachthoudende
vereniging Iverlek die gehouden zal worden op 19 juni 2015 in
Technopolis, Technologielaan 1 in 2800 Mechelen.
3. Intergemeentelijke samenwerking: aanwijzing gemeentelijke
afgevaardigden:
A. Incovo: aanwijzing gemeentelijke afgevaardigden buitengewone
jaarvergadering d.d. 17-06-2015
De raad vaardigt gemeenteraadsleden An Coppens, Kathleen Goovaerts
en Bart Graus af voor het bijwonen van de buitengewone
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jaarvergadering van de opdrachthoudende verenging Incovo op 17 juni
2015.
B. Finilek: aanwijzing gemeentelijke afgevaardigden
jaarvergadering d.d. 19-06-2015
De raad vaardigt gemeenteraadsleden Ilse Van de Velde en Marc De
Fraeye af als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend
volmachtdrager van de gemeente Zemst om deel te nemen aan de
jaarvergadering van de dienstverlenende vereniging Finilek op vrijdag
19 juni 2015.
Retributie verhuring materieel
De raad besluit dit punt te verdagen.
Beheersovereenkomst gemeente-OCMW: ter beschikking stellen
gemeentesecretaris
De raad hecht zijn goedkeuring aan de beheersovereenkomst tussen de
gemeente en het OCMW over de terbeschikkingstelling van de
gemeentesecretaris aan het OCMW. Vanaf 1 mei 2015 treedt
gemeentesecretaris Jocelyn Bruggeman in dienst bij het OCMW om de
continuïteit van het ambt van OCMW-secretaris te waarborgen.
Gunningvoorwaarden via onderhandelingsprocedure: levering
trussing en takels GC De Melkerij
De raad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden en wijze van gunnen
via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de aankoop
van een truss- en takelinstallatie voor de podiumzaal in GC De Melkerij. De
raming van deze opdracht bedraagt € 50 000, inclusief btw. Deze installatie
zal gebruikt worden bij professionele optredens in de zaal. Maar daarnaast
kunnen ook verenigingen, bedrijven en andere huurders die de podiumzaal
huren, gebruik maken van deze installatie.
Kennisneming bijzonder nood- en interventieplan
Pinksterjaarmarkt Zemst
De raad neemt kennis van het bijzonder nood- en interventieplan (BNIP)
Pinksterjaarmarkt Zemst. Na analyse van de risico's die verbonden zijn aan
de Pinksterjaarmarkt besliste de gemeentelijke veiligheidscel voor dit
evenement een BNIP op te stellen. Het werd door de cel gevalideerd op 9
april 2015.
Eerste voorlopige beraadslaging gedeeltelijke afschaffing buurtweg
29 in Weerde
De raad stelt, na voorlopige beraadslaging, voor om over te gaan tot de
gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 29 in Weerde en gelast het
college met de organisatie van het voorgeschreven openbaar onderzoek.
Na het openbaar onderzoek wordt het dossier opnieuw aan de
gemeenteraad voorgelegd voor advies en nadien wordt het definitief
voorstel verzonden aan de deputatie van de provincieraad Vlaams-Brabant.
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Algemeen Reglement op de begraafplaatsen
De raad hecht zijn goedkeuring aan het ontwerpreglement op de
begraafplaatsen. Het reglement wordt aangepast aan de gewijzigde
opvattingen inzake het beheer van de begraafplaatsen en de lijkbezorging
en wordt eenvoudiger en duidelijker geformuleerd.
BESLOTEN
9. Ter beschikking stellen gemeentesecretaris aan OCMW: vaststellen
salariscomplement
De raad gaat akkoord om aan gemeentesecretaris Jocelyn Bruggeman
vanaf 1 juni 2015 een salariscomplement van 20 % toe te kennen voor de
uitoefening van de functie van OCMW-secretaris. De gemeentelijke dotatie
aan het OCMW wordt verminderd met het bedrag van dit
salariscomplement.
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De beslissingen liggen ter inzage van het publiek op het
gemeentesecretariaat
van 12 mei tot en met 2 juni 2015 tijdens de openingsuren van het
gemeentehuis
Namens de raad
Jocelyn Bruggeman
Bart Coopman

gemeentesecretaris

voorzitter-burgemeester
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