
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 GEMEENTE ZAL VERSCHIJNEN

BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD VAN TERVUREN

De voorzitter van de gemeenteraad nodigt u e maal uit voor de zitting van

dinsdag 26 januari 2021 om 2O.OO uur in ik.

di voorzitter,

Hu an kelecom

AGENDA:

Openbøor

Mededelingen

1. Mededelingen

lnterne zaken - Secretariaat

2. Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 8 januari 2Cl21 voor de organisatie van de gemeenteraad,
OCMW-raad en raad van bestuur Bexit van 26 januari 2021

3. Kennisname van het ontslag van een gemeenteraadslid

4. Onderzoek van de geloofsbrieven, aanstelling en eedaflegging van een opvolgend raadslid en automatische
benoeming als lid van de raad van bestuur van Bexit

5. Goedkeuring van de notulen van de gemeenteraad van 15 december 2O2O

6. Kennisname van de nominatieve aanduiding van de leden en de leden-vervangers in de
gemeenteraadscom missies

7. Aanpassing van de aanduiding van de mandaten in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

lnterne zaken - Overheidsopdrachten & patrimoniumbeheer

8. Goedkeuring van de concessieovereenkomst van openbare dienst met de Blue Lions Hockey en Tennisclub
Ïervuren vzw voor hockey en tennis op een deel van het sportcentrum De Polygoon (sportcentrum van Defensie
te Duisburg)

9. Goedkeuring van de concessieovereenkomst van openbare dienst met Golf Park Tervuren vzw voor golf op een
deel van het sportcentrum De Polygoon (sportcentrum van Defensie te Duisburg)

10. Goedkeuring van de lastvoonrvaarden en gunningswijze voor het bereiden en leveren van schoolmaaltijden en
maaltijden aan huis

Mens - Welzijn

11. Goedkeuring van de aanpassing van de aanwending van de coronasubsidies door de dienst welzijn

Ruimte - Openbaar Domein

12. Goedkeuring voor het verLEDden van een deel van de openbare verlichting door Fluvius

Ruimte - Werken in eigen beheer

13. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst voor inzet van verfraaiing, een dienst van algemeen
economisch belang (DAEB) uitgevoerd door het lokale diensten economie (LDE) project van IGO div

Vrije t'rjd - Beleidsvoorbereiding en verenigingswerking


