
Agenda met toelichting gemeenteraad Kraainem 
Zitting van 27/10/2020 om 19 uur 

 
De vergadering vindt virtueel plaats, weliswaar met videostreaming voor het 

publiek. 

 

 
OPENBARE ZITTING 

 
1. Goedkeuring notulen en zittingsverslag van 29 september 2020 

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

29 september 2020 goed te keuren. 

 

2. Bekrachtiging besluit burgemeester van 30 september 2020, houdende 

aanpassing besluit van de burgemeester van 14 september 2020, 

houdende COVID-19 - vergaderingen bestuursorganen 

De gemeenteraad dient de beslissing van de burgemeester van 30 september 2020, 

waarbij de voorzitters van de openbare vergaderingen de mogelijkheid krijgen om 

de vergaderingen digitaal te laten plaatsvinden i.p.v. fysiek, te bekrachtigen. 

 

3. Aanpassing beslissing van 28 april 2020, houdende Corona - Gemeentelijke 

hinderpremie handelaars 

De gemeenteraad beslist over de verlenging van de aanvraagtermijn voor de 

gemeentelijke corona hinderpremie tot 31 december 2020. 

 

4. Kerkfabriek Sint-Dominicus - rekening 2019 

De gemeenteraad dient een advies uit te brengen over de jaarrekening 2019 van 

de kerkfabriek Sint-Dominicus. 

 

5. Kerkfabriek Sint-Pancratius - rekening 2019 

De gemeenteraad dient een advies uit te brengen over de jaarrekening 2019 van 

de kerkfabriek Sint-Pancratius. 

 

6. Iverlek - Buitengewone algemene vergadering - 8 december 2020 

De gemeenteraad dient het mandaat te herhalen van de gemeentelijke 

afgevaardigde en zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone 

algemene vergadering van Iverlek en aan het ontwerp van wijziging van de 

statuten 

 

7. Commissie Bestuur - Verslag 1 september 2020 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de commissie bestuur van 1 

september 2020. 

 

8. Omgeving - Subsidiereglement - Beschermingspanelen/terugslagkleppen 

in het kader van overlast door overstromingen 

De gemeenteraad beslist over de vaststelling van een subsidiereglement, m.b.t. 

beschermingspanelen/terugslagkleppen in het kader van overlast door 

overstromingen. 

 

9. Riopactcomité - Verslag 15 september 2020 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de vergadering van 15 

september 2020 van het Riopactcomité. 
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 Vervanging lid commissie bestuur 

 Haviland Wijkwerken – Verslag – 15 september 2020 

 Mondelinge vraag – Meerjarenplan 2020-2025 


