
DE ZITTING KAN NIET FYSIEK BIJGEWOOND WORDEN
INDIEN INTERESSE OM TE VOLGEN VIA "MICROSOFT TEAMS" KAN U DIT AANVRAGEN VIA MAIL info@tervuren.be
WAARNA U DE INSTRUCTIES ZAL ONTVANGEN

BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD VAN TERVUREN

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

dinsdag 25 augustus 2O2O om 2O.OO uur in De Eik.

De directeur, De voorzitter,

Charlier

AGENDA:

Openboor

Mededelingen

1. Mededelingen

Interne zaken - Secretariaat

2. Goedkeuring van de notulen van de gemeenteraad van 30 juni 2O2O

3. Mededeling over de benoeming van Jan Spooren als provinciegouverneur

4. Mededeling over de benoeming en eedaflegging van de nieuwe burgemeester

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

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

7. Kennisname van de nominatieve aanduiding leden en leden-vervangers in de gemeenteraadscommissies

L Kennisname van de delegatie van de ondertekeningsbevoegdheid door de gemeenteraadsvoorzitter

lnterne zaken - Beleidscel

9. Goedkeuring van het voorrangsreglement inzake de toewijzing van appartementen in het project Panquin

lnterne zaken - Financieel beleid & boekhouding

10. Goedkeuring van het retributiereglement op het aanrekenen van administratiekosten bij de invordering van
openstaande fiscale en niet-fiscale vorderingen en gemeentelijke administratieve sancties

Mens - Onderw'ljs

11. Goedkeuring van het schoolreglement van de gemeentelijke basisscholen

Mens-Onderwijs-GITO

12. Goedkeuring van het schoolreglement van het gemeentelijk instituut voor technisch onderwijs

Ruimte - Openbaar Domein

13. Aanvaarding van de lastvoorwaarden en gunningswijze voor het Aquafinproject 'Riolerings- en wegeniswerken
Elisabethlaan'

14. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst en de afsprakennota voor de aanstelling van IGO Div als
erosiecoördinator

land



Ruimte - Gebouwen

'15. Goedkeuring van de lastvoonruaarden en de gunningswijze voor de opdracht 'Dakrenovaties diverse gebouwen'

Vrüe tijd - Algemeen

1ô. Bepalen van de solidaire kostendeling, de doelgroepcriteria en het aanbod bij de implementatie van de U|TPAS
met de projectvereniging IGS vrijetjd Druivenstreek


