
DE ZITTING KAN NIET FYSIEK BIJGEWOOND WORDEN
INDIEN INTERESSE OM TE VOLGEN KAN DIT DOOR HET AANKLIKKEN VAN EEN LINK DIE

PERMANENT OP DE WEBSITE TERUG TE VINDEN IS

BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD VAN TERVUREN

De voorzitter van de gemeenteraad nodigl .u éen eerste maal uit voor de zitting van:

dinsdag 23 februari 2C21 om 2O.OO uur in De Eik.

ur, De voorzitter,

Vankelecom

AGENDA:

Openboor

lnterne zaken - Secretariaat

1. Kennisname en bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 1 februari 2021voor de organisatie van

de raadscommissie van I februari 2021 en de gemeenteraad, OCMW-raad en raad van bestuur Bexit van 23
februari 2021

2. Goedkeuring van de notulen van de gemeenteraad van 26 januari 2021

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

4. Kennisname van het besluit van de burgemeester van12 februari 2021 houdende het verbod op schaatsen op
de vijvers in Tervuren

lnterne zaken - Beleidscel

5. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomsten voor de oprichting en de werking van een Covid-19
testcentrum Druivenstreek

lnterne zaken - Financieel beleid & boekhouding

6. Goedkeuring van het retributiereglement voor de ophaling van gft-afval via containers

7. Verlenen van het mandaat aan lnterrand tot het innen van.de retributies op het gebruik van containers voor
ophaling van gft-afval

8. Kennisname van de gemeenteraadsbeslissing van de gemeente Overijse over de akteneming van het budget
2021 van de kerkfabriek H. Maria-Magdalena Eizer

9. Kennisname van het besluit van de gouverneur over de goedkeuring van de jaarrekening over het financiële
boekjaar 2O19 van de gemeente Tervuren

lnterne zaken - HR

10. Goedkeuring van een uniform arbeidsreglement voor het personeel van de gemeente en het OCMW

lnterne zaken - Overheidsopdrachten & patrimoniumbeheer

11. Goedkeuring van de erfpachtovereenkomst met Fluvius voor de plaatsing van een nieuwe MS-distributiecabine
aan de College van Luxemburglaan, op de hoek met de Kleine Ham

12. Goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor het maken, herstellen en definitief afdichten van
rioolaa n sluitingen

Ruimte - Omgeving en wonen

13. Goedkeuring van het wegentracé met kosteloze overname ingevolge een aanvraag tot omgevingsvergunning op
de percelen Oude Vriiheidsstraat 23-25 (2O2OIOO185)


