
DE ZITTING KAN NIET FYSIEK BIJGEWOOND WORDEN

INDIEN INTERESSE OM TE VOLGEN VIA'MICROSOFT TEAMS'' KAN U DIT AANVRAGEN VIA MAIL info@teTvuTen.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 29 september 2O2O om 20 r in De Eik.

De di De voorzitter,

M
(r-

AGENDA:

Openboar

Mededelingen

1. Mededelingen

lnterne zaken - Secretariaat

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

3. Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad

4. Goedkeuring van de notulen van de gemeenteraad van 25 augustus 2O2O

5. Kennisname van dq nominatieve aanduiding van de leden en de leden-vervangers in de
gemeenteraadscommlssies

6. Kennisname van de delegatie van de ondertekeningsbevóegdheid door de gemeenteraadsvoorzitter

7. Aanpassing van de aanduiding van de mandaten in ¡ntergemeentelijke samenwerkingsverbanden

8. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 16 december 2O2O

van lnterrand

lnterne zaken - Financieel beleid & boekhouding

9. Aanpassing aan het retributiereglement voor het parkeren op straat in het centrum van Tervuren

1O. Kennisname van de opvolgingsrapportering over de uitvoering van het meerjarenplan gedurende het eerste
semester van 2O2O

lnterne zaken - HR

11. Goedkeuring van de aanpassingen aan de rechtspositieregeling

12. Vacantverklaring van de voltijdse functie van algemeen directeur

lnterne zaken - Overheidsopdrachten & patrimoniumbeheer

13. Goedkeuring van de aankoopovereenkomst van een perceelsgedeelte in de Streekstraat aan het voetbalveld
van Moorsel

14. Goedkeuring van de kosteloze grondoverdracht en recht van opstal voor wegenis in een verkaveling gelegen
aan de Oudergemse Weg

15. Goedkeuring van een addendum 2 bij de Samenwerkingsovereenkomst over de ontwikkeling van de site Panquin

Mens - Onderwijs

16. Goedkeuring van het arbeidsreglement van de gemeentelijke basisscholen

17. Goedkeuring van de capaciteiten, de tijdsplanning en de dubbele contingentering voor het aanmeldingsregister
van het schooljaar 2021-2022 in de gemeentelijke basisscholen

Roeland



Ruimte - Omgeving en wonen

18. Goedkeuring van het subsidiedossier voor de herinrichting van de pastorietuin aan de Pastoor
Vandersandestraat

19. Goedkeuring van de subsidieaanvraag voor de verwerving en inrichting van een aantal percelen langs de
Hertenbergstraat (voormalige rusthuis-site)

20, Goedkeuring van het tracé met kosteloze overname ingevolge een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de
ontwikkeling van hèt binnengebied Brusselsesteenweg-Puttestraat (oude GITO-site)

21. Goedkeuring van het tracé van de riolering op privédomein ingevolge de aanvraag tot omgevingsvergunning
2O2O/OO1O7 voor het aanleggen van een gescheiden riolering op het Dorpsplein

Ruimte - Openbaar Domein \.

22. Aanvaarding van het aanbestedingsdossier TRV 3014 Dorpsplein Vossem van Aquafin

23. Goedkeuring onder voorwaarde van het ontwerp van openbaar vervoersplan 2021


