
De

BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD VAN TERVUREN

De voorzitter van de gemeenteraad nodigt u een eerste maal uit voor de zitting van:

dinsdag 25 juni 2019 om 2O.OO uur in De E

ur,

AGENDA:

Openboor

lnterne zaken - algemeen secretariaat
1. Goedkeuring van de notulen van de gemeenteraad van 28 mei 2019

2. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 28juni 2019 van IGO

3. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de bijzondere algemene vergadering van 11

september 2O19 van lnterleuven

lnterne zaken - Beleidsondersteuning & organisatiebeheer
4. Kennisname van het jaarverslag organisatiebeheersing 2O18 gemeente

5. Kennisname van de opvolging van klachten en meldingen voor het dienstjaar 2018

6. Goedkeuring van de gemeentelijke subsidies voor ontwikkelingsprojecten in het Zuiden en lokale activiteiten
betreffende communicatie, educatie en sensibilisatie rond internationale samenwerking

7. Goedkeuring aankoop resterend deel perceeltje grond aan de Duisburgsesteenweg

lnterne zaken - Financieel beleid & boekhouding
8. Aanpassing retributiereglement voor de verkoop van vuilniszakken

9. Vaststelling van de jaarrekening 2018 van de gemeente Tervuren

10. Ongunstig advies bij het besluit van 6 mei 2019 van de provinciegouverneur met betrekking tot de
eindafrekening 2O15 van de brandweerbijdragen

lnterne zaken - HR

11. Goedkeuring aanpassingen aan de rechtspositieregeling

Mens - Onderwijs - Algemeen
12. Goedkeuring van het arbeidsreglement van het gemeentelijk instituut voor technisch onderwijs
13. Goedkeuring van het arbeidsreglement van de gemeentelijke basisscholen in Tervuren

14. Goedkeuring van de capaciteitsbepaling en de bepaling van de dubbele contingentering binnen de
gemeentelijke basisscholen

Ruimte - Algemeen
15. Goedkeuring van de samenstelling van de GECORO

16. Goedkeuring van de dadingsovereenkomst met Krinkels nv in dossier lnfrastructuuraanleg park en parkinrichting
Koninklijke Moestuin

17. Goedkeuring samenstelling van de milieuadviesraad

Vrije tijd (& lokale econom¡e) - Algemeen
18. Goedkeuring van het organiek reglement van de cultuurraad Tervuren en erkenning van de gemeentelijke

cultuurraad Tervuren (CRT)

19. Goedkeuring huishoudelijk reglement cultuurraad Tervuren (CRT)

2O. Erkenning van de gemeentelijke sportraad Tervuren

21. Goedkeuring van de statuten van de jeugdraad Tervuren en erkenning gemeentelijke jeugdraad Tervuren (JRT)

22. Goedkeuring van de statuten, de doelstelling, de missie en visie en de begroting van de projectvereniging IGS
Druivenstreek

gemeen di


