Provincie Vlaams-Brabant

dienst: Secretariaat

OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D.
26-11 2015
BEKENDMAKING

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

OPENBAAR
Voorlopige vaststelling van de herziening van het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan Zemst
De raad hecht zijn voorlopige goedkeuring aan het document ‘Herziening
GRS Zemst, ontwerp oktober 2015’.
Projectovereenkomst met Iverlek: oprichten
middenspanningscabine Werkliedendienst
De raad hecht zijn goedkeuring aan het projectcontract voor de oprichting
van een nieuwe middenspanningscabine. De kosten worden geraamd op
€ 64 155,75, inclusief btw (exclusief meerwerken).
Vernieuwingswerken raadzaal - Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze
De raad hecht zijn goedkeuring aan de de lastvoorwaarden en wijze van
gunnen via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de
opdracht ‘Vernieuwingswerken Raadzaal’. De raming van deze opdracht
bedraagt € 35 000.
Verkoop eigendommen Brusselsesteenweg 382-384-386-390
Eppegem
De raad hecht zijn goedkeuring aan de openbare verkoop van de
gemeentelijke woningen Brusselsesteenweg 382-384-386-390 in ZemstEppegem en de bijbehorende grond en aan het reglement met de
verkoopsvoorwaarden.
Erfpacht grond conciërgewoning 't Gulderijtje Zemst
De raad wijst de erfpacht van kavel 3 van de verkaveling VK/04/2015 in de
Gulderij in 1980 Zemst voor 27 jaar toe aan de heer Gert Van den Houte,
Damstraat 25 in 1982 Zemst-Weerde. De erfpachthouder bouwt op het
goed dat in erfpacht wordt gegeven een conciër-gewoning bij en
'onlosmakelijk verbonden' met het gemeenschapsbevorderend project voor
alle Zemstse inwoners ’t Gulderijtje.
Grondtransacties rooilijn Kleempoelstraat
De raad hecht zijn goedkeuring aan de overeenkomsten om de rooilijn te
verwezenlijken.
Haviland: agenda buitengewone algemene vergadering
d.d. 16-12-2015
De raad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van deze buitengewone
algemene vergadering.
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8. Havicrem: agenda algemene vergadering d.d. 16-12-2015
De raad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van deze algemene
vergadering.
9. Incovo: agenda buitengewone algemene vergadering
d.d. 16-12-2015
De raad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van deze buitengewone
algemene vergadering.
10. Incovo: aanwijzing gemeentelijke afgevaardigden buitengewone
algemene vergadering d.d. 16-12-2015
De raad wijst de raadsleden Ann Coppens, Kathleen Goovaerts en Bart
Graus aan als respectievelijk eerste, tweede en derde afgevaardigde voor
de buitengewone algemene vergadering.
11. Gemeentebelasting op het afleveren van administratieve stukken
De raad hecht zijn goedkeuring aan het reglement waarbij de
gemeentetaks op verschillende producten wordt verlaagd zodat de totale
kostprijs voor de burgers hetzelfde blijft na de indexering op 1 januari
2016. Alleen de prijs voor een Kidskaart stijgt met € 0,10 omdat voor dit
product alleen de kostprijs wordt aangerekend.
12. Gemeentelijk Klimaatactieplan (Burgemeestersconvenant)
De raad hecht zijn goedkeuring aan het klimaatactieplan 2015-2020
'Klimaatactieplan Zemst, realistisch ambitieus'.
13. Gunningvoorwaarden via open offerteaanvraag:
'Promotieovereenkomst: Bouw en financiering uitbreiding school
De Pimpernel - Zemst Laar'
De raad de raad hecht zijn goedkeuring aan het bestek voor de opdracht
‘Promotieovereenkomst 'Bouw en financiering uitbreiding school De
Pimpernel Zemst-Laar. De opdracht zal gegund worden bij wijze van de
open offerteaanvraag en de raming bedraagt € 1 143 000, inclusief btw.
14. Gunningvoorwaarden via de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking: Aankoop schoolmeubilair voor de gemeentelijke
basisscholen
De raad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden en wijze van gunnen
via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de aankoop
van schoolmeubilair voor de gemeentelijke basisscholen. De raming van
deze opdracht bedraagt € 100 000, inclusief btw.
15. Budgetwijzigingen 2015 kerkfabrieken:
A. Akteneming budgetwijziging nr. 1/2015 Kerkfabriek SintHubertus Elewijt
De raad neemt hiervan akte.
B. Akteneming budgetwijziging nr. 1/2015 Kerkfabriek SintClemens Eppegem
De raad neemt hiervan akte.
C. Akteneming budgetwijziging nr. 1/2015 Kerkfabriek Onze-LieveVrouw-van-Goede-Bijstand Hofstade
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De raad neemt hiervan akte.
D. Akteneming budgetwijziging nr. 1/2015 Kerkfabriek SintMartinus Weerde
De raad neemt hiervan akte.
E. Akteneming budgetwijziging nr. 1/2015 Kerkfabriek Sint-Pieter
Zemst
De raad neemt hiervan akte.
F. Akteneming budgetwijziging nr. 1/2015 Kerkfabriek SintEngelbertus en -Bernardus Zemst-Laar
De raad neemt hiervan akte.
16. Budgetten 2016 kerkfabrieken:
A. Akteneming budget 2016 Kerkfabriek Sint-Hubertus Elewijt
De raad neemt hiervan akte.
B. Akteneming budget 2016 Kerkfabriek Sint-Clemens Eppegem
De raad neemt hiervan akte.
C. Akteneming budget 2016 Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-vanGoede-Bijstand Hofstade
De raad neemt hiervan akte.
D. Akteneming budget 2016 Kerkfabriek Sint-Martinus Weerde
De raad neemt hiervan akte.
E. Akteneming budget 2016 Kerkfabriek Sint-Pieter Zemst
De raad neemt hiervan akte.
F. Akteneming budget 2016 Kerkfabriek Sint-Engelbertus en Bernardus Zemst-Laar
De raad neemt hiervan akte.
17. Afsprakennota gebruik van de gemeentelijke sociale media
De raad wenst het neutrale en objectieve karakter van de gemeentelijke
communicatiekanalen te respecteren en keurt de afsprakennota goed.
18. Reglement Pinksterjaarmarkt, georganiseerd door vzw
Pinksterfeesten op 16 mei 2016
De raad hecht zijn goedkeuring aan het reglement Pinksterjaarmarkt 2016.
19. Audio
A. Meerjarenplan 2016-2019 Audio
De raad hecht zijn goedkeuring aan het meerjarenplan 2016-2019 van
Audio.
B. Kennisneming budget 2016 Audio
De raad neemt kennis van het budget voor het dienstjaar 2016 van
deze vereniging.
20. Bijkomend agendapunt namens de sp.a-fractie: lastenverlaging
voor lokale besturen
De raad neemt kennis van het antwoord van het college van burgemeester
en schepenen op de vraag om bij de federale minister van Financiën erop
aan te dringen dat de voorgestelde verlaging van de werkgeversbijdragen
tot 25 % in het kader van de tax shift toegepast wordt op de contractuele
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werknemers van de lokale besturen, en bij de federale minister van
Pensioenen dat hij zich engageert om de duurzame financiering van de
pensioenen niet uitsluitend door de lokale besturen te laten dragen.
----------------De beslissingen liggen ter inzage van het publiek op het
gemeentesecretariaat
van 15 december 2015 tot en met 4 januari 2016 tijdens de
openingsuren van het gemeentehuis
Namens de raad
Jocelyn Bruggeman
Bart Coopman

gemeentesecretaris

voorzitter-burgemeester
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