
DE ZITTING KAN NIET FYSIEK BIJGEWOOND WORDEN
INDIEN INTERESSE OM TE VOLGEN KAN DIT DOOR HET AANKLIKKEN VAN EEN LINK DIE IN DE
LOOP VAN DE WEEK OP DE WEBSITEPAGINA VAN DE GEMEENTEZALVERSCHIJNEN

BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD VAN TERVUREN

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

di ber 2O2O O uur in De Eik.

voorzitter,

Roeland Hug lecom

AGENDA:

Openboor

lnterne zaken - Secretariaat

1. Kennisname en bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van l december 2O2O voor de organisatie
van de raadscommissie van 7 december 2O2O en de gemeenteraad, OCMW-raad en raad van bestuur Bexit van
15 december 202O

2. Goedkeuring van de notulen van de gemeenteraad van 24 november 2020

3. Opvolging van rechtswege van een tweede schepen met ingang van l januari 2021 tot de installatievergadering
in 2025

4. Kennisname van de nominatieve aanduiding van de leden en de leden-vervangers in de
gemeenteraad scommissies

lnterne zaken - Financieel beleid & boekhouding

5. Goedkeuring van het retributiereglement voor het afleveren van administratieve stukken door de dienst
burgerzaken

6. Toekennen van een tariefvermindering voor ambulante handel en vrijdagmarkt door Covid-19

7. Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2O2O-2O25 van het autonoom gemeentebedrijf Bexit

8. Goedkeuring van de aanpassing van het geTntegreerd meerjarenplan 2O2O-2O25 van de gemeente en het

OCMW

9. Goedkeuring van budgetwijziging 12O2O van de kerkfabriek Sint-Katharina Duisburg

10. Goedkeuring van een toegestane lening van de gemeente Tervuren aan vzw Golf Park Tervuren voor de
financiering van investeringen op het Militaire Kwartier Sportcentrumvan Defensie-lot 2-golf aan de
Hertswegenstraat 59 te 3O8O Duisburg

lnterne zaken - Overheidsopdrachten & patrimoniumbeheer

11. Goedkeuring van de erfpachtovereenkomst met Fluvius voor de plaatsing van een gasdistributiecabine aan de
Hippolyte Boulengerlaan

12. Goedkeuring van de lastvoorwaarden voor een raamovereenkomst voor de aankoop en levering van
onderhoudsmateriaal en -producten, handhygiëne en toiletpapier

13. Goedkeuring van de kosteloze grondoverdracht van de wègenìs Ruysveld, Serreweg en Koerpweg en
aanpalende groenzones in de verkaveling Ruysveld

Ruimte - Openbaar Domein

14. Aanvaarding van de lastvoorwaarden en gunningswijze voor het Aquafinproject 'Riolerings- en wegeniswerken
Oudergemse Weg'

De algemeen

915


