
OVERZICHT BESLUITEN GEMEENTERAAD VAN DINSDAG 25 JUNI 2O.I9
INGEVOLGE ARTIKEL 285 VAN HET DECREET LOKAAL BESTUUR

Openbaar

1 lngevolge artikel 2 91 van het huishoudelijk reglement:
Goedkeuring tracé als onderdeel van de aanvraag tot omgevingsvergunning voor de onderhoudswerken
Albertlaan, tussen de Oppemstraat en de voetweg (deel Tervuren en deel Wezembeek-Oppem)

lnterne zaken - algemeen secretariaat
2 Goedkeuring van de notulen van de gemeenteraad van 28 mei 20'19
3 Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 29juni 2019 van IGO
4 Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de bijzondere algemene vergadering van 11

september 2O19 van lnterleuven
lnterne zaken - Beleidsondersteuning & organisatiebeheer
5 Kennisname van het jaarverslag organisatiebeheersing 2O18 gemeente
6 Kennisname van de opvolging van klachten en meldingen voor het dienstjaar 2018
7 Goedkeuring van de gemeentelijke subsidies voor ontwikkelingsprojecten in het Zuiden en lokale activiteiten

betreffende communicatie, educatie en sensibilisatie rond internationale samenwerking
8 Goedkeuring aankoop resterend deel perceeltje grond aan de Duisburgsesteenweg
lnterne zaken - Financieel beleid & boekhouding
I Aanpassing retributiereglement voor de verkoop van vuilniszakken
'O Vaststelling van de jaarrekening 2O18 van de gemeente Tervuren
1l Ongunstig advies bij het besluit van 6 mei 2019 van de provinciegouverneur met betrekking tot de

eindafrekening 2O15 van de brandweerbijdragen
lnterne zaken - HR
2. Goedkeuring aanpassingen aan de rechtspositieregeling
Mens - Onderwijs - Algemeen
ß Goedkeuring van het arbeidsreglement van het gemeentelijk instituut voor technisch onderwijs
A Goedkeuring van het arbeidsreglement van de gemeentelijke basisscholen in Tervuren
E Goedkeuring van de capaciteitsbepaling en de bepaling van de dubbele contingentering binnen de

gemeentelijke basisscholen
Ruimte - Algemeen
6 Goedkeuring van de samenstelling van de GECORO
Í. Goedkeuring van de dadingsovereenkomst met Krinkels nv in dossier lnfrastructuuraanleg park en parkinrichting

Koninklijke Moestuin
B Goedkeuring samenstelling van de milieuadviesraad
Vrije tijd (& lokale economie) - Algemeen
P Goedkeuring van het organiek reglement van de cultuurraad Tervuren en erkenning van de gemeentelijke

cultuurraad Tervuren (CRT)

20 Goedkeuring huishoudelijk reglement cultuurraad Tervuren (CRI)
Z Erkenning van de gemeentelijke sportraad Tervuren
2. Goedkeuring van de statuten van de jeugdraad Tervuren en erkenning gemeentelijke jeugdraad Iervuren (JRT)
n Goedkeuring van de statuten, de doelstelling, de missie en visie en de begroting van de projectvereniging IGS

Druivenstreek
Mondelinge en schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en schepenen (art. 11 H.R.)
24 Evaluatie van verkeer in de Hoogvorstwijk na de werken aan de Tervurenlaan - Stand van zaken (raadslid de

Visscher)
% Project "werken aan de Ring" - Stand van zaken (raadslid de Visscher)
n Organisatie Tervuren Welkom Team (raadslid Liesenborghs)
Z. Sportcentrum Defensie (raadslid Liesenborghs)
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