Zemst
Provincie Vlaams-Brabant

dienst: Secretariaat

OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 18-05

2017 INGEVOLGE ART. 252 § 1 VAN HEX GEMEENTEDEGREET I.V.M.
HEX BESXUURLIJK TOEZICHX OP DE GEMEENXEN

BEKENDMAKING

OPENBAAR

1. Overeenkomst voor het aanleggen van nieuwe wegenis aan de
Kriekelaarstraat

De raad hecht zijn goedkeuring aan de overeenkomst voor de uitrusting
van de Kriekelaarstraat. Daarbij verbinden de aanvragers zich tot het
leveren van een financieie bijdrage van € 7 200 voor de uitrusting van de
weginfrastructuur en het betaien van de kosten voor de uitbreiding van de
nutsleidingen.
2. Aanstelling projectgroep n.a.v. de projectoproep tot het
herbestemmen, ontwikkelen en vervreemden van de voormalige
campingsite Baarbeek-Berkenhof
De raad voigt het advies van de projectgroep om 'VICUS' aan te steiien om
het project 'Herbestemming, ontwikkeiing en vervreemding van de
voormaiige campingsite Baarbeek-Berkenhof in Eiewijt' uit te voeren.
3. Beslissing tot afbraak van woningen in gemeentelijke eigendom
De raad gaat akkoord met het principe om een aantai woningen af te
breken en geiast het coiiege met de organisatie van de gunningsprocedure
om tot sloop over te gaan. Het gaat over volgende woningen:
o Rekelstraat nrs. 1 en 3;
o

Driesstraat 118 en 120;

o Beekstraat 87 en Brusseisesteenweg 280.
4. Gemeentelijk reglement voor de overwelving van grachten en de
aanleg van opritten-herziening 2017
De raad stemt in met de wijzigingen aan het regiement voor de
overwelving van grachten en de aanleg van opritten. De maximale breedte
voor de aanleg van opritten wordt uitgebreid naar 7,5 m en de
vergunningspiichtige overweiving van grachten zai deei uitmaken van de
bouwvergunning.
5. Gunningvoorwaarden via vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking: dakuitbreiding
gemeentehuis
De raad hecht zijn goedkeuring aan het bestek voor deze opdracht die
gegund zai worden via een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met

bekendmaking. De raming voor deze werken bedraagt € 250 000,00,
inclusief btw.
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6. Grondtransacties rooilijn Hoogstraat

De raad hecht zijn goedkeuring aan de overeenkomsten om de rooilijn te
verwezeniijken.

7. Iveriek: agenda algemene vergadering d.d. 16-06-2017 statutenwijziging

De raad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de algemene
vergadering en stemt in met het ontwerp van de statutenwijziging.
8. Incovo: agenda statutaire jaarvergadering d.d. 21-06-2017
De raad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van deze algemene
vergadering.

9. Incovo: aanwijzing gemeentelijke afgevaardigden algemene
vergadering d.d. 21-06-2017

De raad wijst raadslid Ann Coppens, schepen Kathleen Goovaerts en
raadslid Bart Graus aan als gemeentelijke afgevaardigden voor de
algemene jaarvergadering van de afvalintercommunaie.
10. Havicrem: agenda algemene vergadering d.d. 07-06-2017
De raad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van deze algemene
vergadering.
11.Financien agb@zemst:

A. Goedkeuring jaarrekening 2016 agb@zemst
De raad hecht zijn goedkeuring aan de jaarrekening 2016 van

agb@zemst die op 20 april 2017 door de raad van bestuur van het
autonoom gemeentebedrijf werd vastgesteld.
B. Goedkeuring budgetwijziging 2017/1 agb@zemst
De raad hecht zijn goedkeuring aan de budgetwijziging 2017/1 van het
autonoom gemeentebedrijf die op 20 aprii 2017 door de raad van
bestuur werd aangepast.
12.Prijssubsidie agb@zemst

De raad hecht zijn goedkeuring aan het prijssubsidieregiement tussen de
gemeente en agb@zemst voor het dienstjaar 2017 voor het
gemeenschapscentrum de Meikerij. De waarde van de prijssubsidie
toegekend door de gemeente is gelijk aan de ticketprijs (exci. btw) die de
gebruiker voor recht op toegang betaait, vermenigvuldigd met een factor
1,85.

IS.Gedeeltelijke verlegging buurtweg 43 in Eppegem: eerste
voorlopige beraadslaging
De raad gaat principieei akkoord met de gedeeiteiijke verlegging van de
buurtweg nr. 43 ter hoogte van Rijkenhoek 38 en beiast het college van
burgemeester en schepenen met het organiseren van het openbaar
onderzoek.
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14.Aanpassing subsidiereglement brandveiligheid en instandhouding
voor jeugdiokalen

De raad keurt de aanpassingen aan dit subsidiereglement goed. Om de
verenigingen ertoe aan te zetten versneld werk te maken van de
brandveiligheid, de instandhouding en de inbraakpreventie van
jeugdwerkinfrastructuur, wordt in het reglement een 100% terugbetaling
voorzien.

IS.Instap raamovereenkomst VERA:'RFID Zelfuitleen voor
Bibliotheken'

De raad gaat akkoord om toe te treden tot de raamovereenkomst 'RFID
Zelfuitleen voor Bibliotheken' via VERA als opdrachtencentrale voor lokale
overheden in de provincie Vlaams-Brabant. Alle uitleenbare materialen
worden voorzien van een tag. Op die manier kunnen bibliotheekklanten zelf
alle balieverrichtingen zoals uitlenen en inleveren uitvoeren en de
betalingen elektronisch doen wat zorgt voor een snelle dienstverlening,
meer privacy voor de klant en een betere beveiliging van de
bibliotheekmaterialen.

16.Bijkomend agendapunt namens de VLAM-fractie: verkaveling
VK/15/2017 - binnengebied Grensstraat/Vaartdijk in Hofstade
Het voorstel van de Vlam-fractie om de verkavelingsaanvraag niet goed te
keuren, wordt niet behandeld omdat, volgens artikel 4.7.12 van de
Vlaamse Codex Ruimtelijk ordening, de gemeenteraad hiervoor niet

bevoegd is. De vraag om een 'eventueel komend rooi- en onteigeningsplan'
niet goed te keuren, wordt door de gemeenteraad verworpen.
17.Bijkomend agendapunt namens de VLAM-fractie: instelien van een
onderzoek naar het ophogen van gronden en het stailen van
vrachtwagens in de Waversebaan in Elewijt
De raad stemt ermee in om een onderzoek te laten instelien door de

gewestelijke bouwinspectie naar eventuele stedenbouwkundige inbreuken.

De beslissingen liggen ter inzage van het publiek op het
gemeentesecretariaat
van 6 juni tot en met 26 juni 2017 tijdens de openingsuren van het
gemeentehuis
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