BIJEENROEPING VAN DE
GEMEENTERAAD

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN
25 mei 2020 om 20:00 uur
GC Felix Sohie, Theaterzaal

UITTREKSEL UIT HET DECREET LOKAAL
BESTUUR
Art. 26: De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of
beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende
gemeenteraadsleden aanwezig is.
De raad 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 ontwerpen 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.

OPENBARE ZITTING
***

O.P.1.

Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen en zittingsverslag openbare zitting 27
april 2020. Goedkeuring.

O.P.2.

Algemeen directeur. Overzicht getroffen maatregelen in het kader van de
beperking van de verspreiding van het coronavirus

O.P.3.

Financiën. Belasting op parkeren. Goedkeuring.

O.P.4.

Financiën. Belasting op paardenboxen. Hernieuwing voor de periode 20202021. Goedkeuring.

O.P.5.

Financiën. Belasting op de stapelplaatsen van materialen. Hernieuwing voor de
periode 2020-2021. Goedkeuring.

O.P.6.

Financiën. Belasting op de constructies bestemd of aangewend voor het
dragen van reclame en zichtbaar vanaf een openbare weg. Hernieuwing voor
de aanslagjaren 2020 tot en met 2021. Goedkeuring.

O.P.7.

Financiën. Belasting op de ontgravingen, op het openen en sluiten van
grafkelders en op de begraving van personen vreemd aan de gemeente.
Hernieuwing voor de periode 2020-2021. Goedkeuring.

O.P.8.

Financiën. Belastingreglement houdende vaststelling van de gedifferentieerde
toegangstarieven tot het recyclagepark. Hernieuwing voor het aanslagjaar
2020. Goedkeuring.

O.P.9.

Financiën. Belasting op aansluiting openbaar rioleringsnet. Hernieuwing voor
de periode 2020-2021. Goedkeuring.

O.P.10. Omgeving. Belasting op de aanvragen voor het bekomen van een
omgevingsvergunning of op de melding van stedenbouwkundige handelingen,
het exploiteren of veranderen van ingedeelde inrichtingen of activiteiten
(IIOA). Goedkeuring.
O.P.11. Financiën. Belasting op het gebruik van het openbaar domein. Hernieuwing
voor de periode 2020-2021. Goedkeuring.
O.P.12. Financiën. Intekening op de uitgifte aandelen Apt door Iverlek. Goedkeuring.

O.P.13. Technische dienst. Nieuwbouw Kinderdagverblijf, perceel 5: Renovatie inkom
WZC. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
O.P.14. Technische dienst. Nieuwbouw Kinderdagverblijf, Perceel 6: omgevingswerken.
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
O.P.15. Technische dienst. Aanvullend reglement Groenendaalsesteenweg. Besluit.
O.P.16. Technische dienst. Aanvullend reglement schoolomgeving Het Groene Dal.
Besluit.
O.P.17. Algemeen directeur. Toetreding raamovereenkomst Smart Conference.
Goedkeuring.
O.P.18. Dienst Vrije Tijd. ICT opdrachtencentrale. Deelname.
O.P.19. Secretariaat. Interrand. Agenda van de algemene vergadering van 25 juni
2020. Goedkeuring.
O.P.20. Secretariaat. Haviland. Agenda en vaststelling afgevaardigde algemene
vergadering op woensdag 17 juni 2020. Goedkeuring.
O.P.21. Secretariaat. Zefier. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat
afgevaardigde en plaatsvervanger voor de gewone algemene vergadering van
11 juni 2020.
O.P.22. Secretariaat. Havicrem. Agenda en vaststelling mandaten voor de algemene
vergadering van 17 juni 2020. Goedkeuring.
O.P.23. Technische dienst. Bovengemeentelijk project Aquafin – 23233 – afkoppeling
Tenboslaan. Kennisname.
O.P.24. Secretariaat. Gemeentelijke adviesorganen. Kennisname van de verslagen en
adviezen voor de periode december 2019 tot en met april 2020.
O.P.25. Vragen en antwoorden.

