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Fons Maes
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T 015 62 71 73

3000 Leuven

fons.maes@zemst.be

openlngsuren

maandag tot vrijdag: 9-12 uur
+ dinsdag: 16 - 19 uur
+ woensdag: 13.30 - 16 uur

Overzichtslijst gemeenteraadsbesluiten d.d. 25-02-2016

Geachte

Naar de bepalingen van het gemeentedecreet over het bestuurlijk toezicht op de
gemeenten zenden wij u een overzichtslijst met de gemeenteraadsagendapunten die
behandeld werden op de zitting van 25 februarl 2016.
Wij bevestigen dat voldaan werd aan de in het decreet bepaalde openbaarheldsverplichting.
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Bijiage: overzichtslijst agendapunten gemeenteraadszitting 25/(12-2016

Zemst
Provincie Vlaams-Brabant

dienst; Secretariaat

OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING

D.D. 25-02 2016 INGEVOLGE ART. 252 § 1 VAN MET
GEMEENTEDECREET I.V.M. MET BESTUURLIJK TOEZICHT OP DE

GEMEENTEN
BEKENDMAKING
OPENBAAR

1. Beheersovereenkomst gemeente - agb@zemst
De raad hecht zijn goedkeuring aan deze beheersovereenkomst. In deze

overeenkomst worden de taken en doelstellingen van het AGB concreter
omschreven en weike middelen de gemeente daarvoor toekent.
2. Gunningvoorwaarden via vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking: Kieine
infrastructuurwerken 2016 - Deal 1

De raad hecht zijn goedkeuring aan het bestek. De opdracht zai gegund
worden via vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking.
Voigende projecten werden weerhouden;
o Damstraat-Rubenslaan: aanleg van fietspaden;
o Hoge Buizen: aanieg parkings en uitwijkstrook;
o V. Servranckxstraat: heraanleg verharding;
o GBS De Regenboog (Elewijt): aanleg bijkomende parkings.
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 223 000,
inclusief btw.

3. Gunningvoorwaarden via vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking: Aansluiting DWA

riolering Gaigenberg op Vredelaan
De raad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden en wijze van gunnen
via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de aansluiting
DWA-riolering Gaigenberg op Vredelaan. Deze opdracht omvat de aanleg
van een persleiding naar de Vredelaan in Zemst. De raming van deze
opdracht bedraagt € 85 323,50 exclusief btw.
4. Gunningvoorwaarden via vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking: aankoop van 3
bestelwagens voor de gemeentelijke Werkiiedendienst en de
klusjesdienst van het OCMW
De raad hecht zijn goedkeuring aan de iastvoorwaarden en gunningswijze
via vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor
aankoop van 3 bestelwagens. Hiervan zijn er 2 bestemd voor de
gemeentelijke Werkiiedendienst en 1 voor de klusjesdienst van het OCMW.

De totale aankoopprijs wordt geraamd op € 120 000,00 inclusief btw.
5. Principe afbraak diverse gebouwen en constructies
De raad gaat akkoord met het principe om een aantal gebouwen af te
breken en gelast het college met de organisatie van de gunningsprocedure
om tot sloop over te gaan. Het gaat over voigende gebouwen en
constructies:
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o chalet van de wipmaatschapplj van Zemst;
o Cafe Mariake in Eppegem;
o woning Prinsenveidstraat 3 In Hofstade;

o ehkele bijgebouwen en loodsen In de Heidestraat.
6. Verkoop eigendommen Brusselsesteenweg 382-384-386-390
Eppegem

De raad besluit de eigendommen Brusselsesteenweg 382-384-386-390 In
Zemst-Eppegem te verkopen voor € 561 500 aan de enige inschrijver bij
de bledprocedure.
7. Aanpassing rooilijn verkaveling Van Innisstraat

De raad keurt de aangepaste rooilijn goed volgens het verkavelingsplan,
8. Wijziging gemeentelijke afvaardiging Sportimonium VZW
De raad besluit om de schepenen Piet Van Grunderbeek en Veerle
Geerinckx af te vaardigen In de algemene vergadering en om schepen
Veerle Geerinckx voor te dragen als lid van de raad van bestuur van het
Sportimonium.

9. Huis van het Kind Zemst VZW: wijziging afgevaardigden algemene
vergadering
De raad wijst volgende afgevaardigden aan voor de algemene vergadering:
o Kathleen Goovaerts, stemgerechtigde afgevaardigde;
o Jan Verdoodt, afgevaardigde met advlserende stem;
o Use Van de Velde, plaatsvervangend stemgerechtigde afgevaardigde;
o Bart Graus, plaatsvervangend afgevaardigde met adviserende stem.
10.Kennisneming goedkeuring jaarrekening 2014 door de gouverneur
De raad neemt kennis van het besluit van de gouverneur waarmee de
jaarrekening van de gemeente over het financiele boekjaar 2014 wordt
goedgekeurd.
11.Gunningvoorwaarden via onderhandeiingsprocedure zonder

bekendmaking: Bewegwijzering Gemeenschapscentrum De Meikerij
De raad hecht zijn goedkeuring aan de lastvoorwaarden en wijze van
gunnen via de onderhandeiingsprocedure zonder bekendmaking voor de
aankoop en plaatsing van binnen- en buitensignalisatie voor GC De
Meikerij. De raming van deze opdracht bedraagt € 25 000, exclusief btw.
12.1nvesteringssubsidie WIK
De gemeenteraad gaat akkoord om aan vzw WIK een investeringssubsidie
van € 10 480,67 toe te kennen voor het vervangen van de
verwarmingsketel in hun clublokaal in Zemst-Laar.

13.Princiepsbesiissing erkennings(labei)'Zorgzaam Zemst'
De gemeenteraad gaat principieel akkoord om een erkenning(slabel) voor
Zemstse welzijnsinitiatieven in te voeren.
14.Investeringssubsidie SK Laar

De raad gaat akkoord om aan SK Laar een investeringssubsidie van
€ 28 611,81 toe te kennen voor de uitbreiding van hun kleedkamers.
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15. Bijkomend agendapunt namens de sp.a-fractie: aanleg zebrapaden
schoolomgeving Eppegem
De raad neemt kennis van het antwoord van het college van burgemeester
en schepenen waarblj de al genomen en de geplande maatregelen
toegelicht worden.
16. Bijkomend agendapunt namens de Vlaams Belangfractie:
zwerfkatten

De raad neemt kennis van het antwoord van het college van burgemeester
en schepenen.
17.Bijkomend agendapunt namens de Vlaams Belangfractie:
Molenheide Hofstade

De raad neemt kennis van het antwoord van het college van burgemeester
en schepenen.
18.Bijkomend agendapunt namens de VLAM-fractie en de voltallige
oppositie: Goedkeuring om per politleke fractie - vertegenwoordigd
in de gemeenteraad - iemand af te vaardigen in de werkgroep
'Herbestemming Zemstse kerken'.
De raad verwerpt dit voorstel.
19. Bijkomend agendapunt namens de VLAM-fractie en de voltallige
oppositie: Mandateren van het college om een aanvraag voor een
begeleid haalbaarheidsonderzoek in te dienen voor 29 februari
2016.

De raad neemt kennis van het standpunt van het college van burgemeester
en schepenen.
20.Bijkomend agendapunt namens de VLAM-fractie en de voltallige
oppositie: Aanpassen van de statuten van het AGB van De Melkerij
opdat eike lid van de raad van bestuur kan vervangen worden door
een verkozen vervanger (cfr. werking Gecoro).
Er wordt afgesproken dat een aanpassing van de statuten zai voorgelegd
worden aan de gemeenteraad van 24 maart 2016.
De beslissingen liggen ter inzage van het publiek op het
gemeentesecretariaat
van 14 maart tot en met 3 april 2016 tijdens de openingsuren van het
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