
Agenda met toelichting gemeenteraad Kraainem 
Zitting van 29/09/2020 om 19 uur 

 
De vergadering van deze maand vindt nog virtueel plaats, weliswaar ditmaal 

met videostreaming voor het publiek. 

 

 
OPENBARE ZITTING 
1. Goedkeuring notulen en zittingsverslag van 14 juli 2020 

De gemeenteraad dient de notulen en het zittingsverslag van de vergadering van 

14 juli 2020 goed te keuren. 

 

2. Goedkeuring notulen en zittingsverslag van 25 augustus 2020 

De gemeenteraad dient de notulen en het zittingsverslag van de vergadering van 

25 augustus 2020 goed te keuren. 

 

3. Goedkeuring notulen en zittingsverslag van 28 augustus 2020 

De gemeenteraad dient de notulen en het zittingsverslag van de vergadering van 

28 augustus 2020 goed te keuren. 

 

4. Opvolgingsrapportering 1ste semester meerjarenplan 

De gemeenteraad dient kennis te nemen van de opvolgingsrapportering over het 

eerste semester van het boekjaar 2020. 

 

5. 2de pensioenpijler – verhoging – sectoraal akkoord – VIA5 

De gemeenteraad dient te beslissen om vanaf 01 januari 2020 retroactief de 2de 

pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden te verhogen van 1% naar 

2,5%. 

 

6. Bekrachtiging besluit burgemeester van 14 september 2020, houdende 

COVID-19 - Vergaderingen bestuursorganen 

De gemeenteraad dient de beslissing van de burgemeester van 14 september 2020, 

houdende COVID-19 – vergaderingen bestuursorganen, te bekrachtigen. 

 

7. Interza – Verslag raad van bestuur – 1ste semester 2020 – Opgesteld door 

raadslid G. von Wintersdorff 

De gemeenteraad dient kennis te nemen van het verslag van de raad van bestuur 

van Interza van het 1ste semester 2020, opgesteld door G. von Wintersdorff. 

 

8. Toelagen – Jeugdverenigingen en speelpleinwerking – Bepaling 

toelagebedrag 

De gemeenteraad dient te beslissen om volgende toelagen te verhogen: 

Jeugdbewegingen en Sportkra: 

- Vervoer naar kamp: van 12,39 euro naar 15 euro / kind -18j woonachtig in 

Kraainem 

- Werkingstoelagen: van 10 naar 12 euro /kind -18j woonachtig in Kraainem 

Speelpleinwerkingen: 

- •Werkingstoelagen van 1,5 naar 2 euro/kind-18j woonachtig in Kraainem/dag 

aanwezig op de speelpleinen 
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 Huishoudelijk reglement – Artikel 11 – Aanpassing 

 Vergadering Vereniging voor Openbaar Groen – 3 september 2020 - Verslag 


