
Agenda met toelichting gemeenteraad Kraainem 
Zitting van 15/12/2020 om 19 uur 

 
De vergadering vindt virtueel plaats, weliswaar met videostreaming voor het 

publiek. 

 

 
OPENBARE ZITTING 

 
1. Goedkeuring notulen en zittingsverslag van 24 november 2020 

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

24 november 2020 goed te keuren. 

 

2. Goedkeringsbesluit jaarrekening 2019 

De gemeenteraad dient kennis te nemen van het besluit van de gouverneur van de 

provincie Vlaams-Brabant betreffende de goedkeuring van de jaarrekening 2019 

van de gemeente Kraainem. 

 

3. Akte van voordracht - commissie financiën - vervanging lid commissie 

financiën B. Schroeven door raadslid P. Simon 

De gemeenteraad dient kennis te nemen van het ontslag van raadslid B. Schroeven 

als lid van de commissie financiën en de voordrachtsakte van de heer P. Simon om 

hem te vervangen. 

 

4. Akte van voordracht - commissie welzijn - vervanging lid commissie 

welzijn A.C. Sala  door raadslid B. Schroeven 

De gemeenteraad dient kennis te nemen van het ontslag van raadslid A.-C. Sala als 

lid van de commissie welzijn en de voordrachtsakte van de heer B. Schroeven om 

haar te vervangen. 

 

5. Leningen Belfius 

De gemeenteraad dient te beslissen om de kredieten ten bedrage van 5.225.820,74 

€ waarop momenteel een "Linear CMS spread 30Y-2Y" wordt toegepast, om te 

zetten in kredieten gebruik makend van de techniek van de "Linear CMS spread 

30Y-2Y startend met een vaste rentevoet" of om te zetten in kredieten gebruik 

makend van de techniek van de “Vaste rentevoet” en om de clausule inzake 

wederbeleggingsvergoeding aan te passen. 
 

6. COVID-19 - Samenwerkingsovereenkomst ELZ Druivenstreek  

De gemeenteraad dient de beslissing van het college van burgemeester en 

schepenen van 8 december 2020, houdende goedkeuring van de 

samenwerkingsovereenkomst die werd opgesteld door de ELZ Druivenstreek met 

het oog op het ontvangen van subsidies voor de contact- en bronopsporing, te 

bekrachtigen. 

 

7. Coronarapport - Verslag periode 01 maart 2020 - 15 november 2020 

De gemeenteraad dient kennis te nemen van het coronarapport over de periode 

van 1 maart 2020 tot en met 15 november 2020. 

  



 

8. Subsidies - Sportraad Kraainem - Verdeling 2020 

De gemeenteraad dient de verdeling van de subsidie aan de aangesloten 

verenigingen goed te keuren. 

 

9. Subsidies - Speelpleinen Diabolo - werkingstoelagen 2020 

De gemeenteraad dient te beslissen om de uitbetaling van de werkingstoelagen aan 

Speelpleinen Diabolo goed te keuren. 

 

10. Subsidies - 71ème Unité Scoute Saint-Joseph Wezembeek-Oppem – 2020 

De gemeenteraad dient te beslissen om de uitbetaling van de werkingstoelagen en 

de toelagen voor vervoer naar kamp goed te keuren. 

 

11. Subsidies - Transport van materiaal en mensen - Chiro BAM en 

scoutsvereniging Saint-Pancrace 

De gemeenteraad dient te beslissen om de tussenkomst in de kosten voor vervoer 

van leden en materiaal naar de kampen goed te keuren. 

 

12. Subsidies - Ontwikkelingssamenwerking - Verdeling subsidies 2020 

De gemeenteraad dient te beslissen om de verdeling van de subsidies over de 

voorgestelde organisaties goed te keuren. 

 

13. Klimaat - Burgemeestersconvenant 2030 (Covenant of Mayors) in kader 

van opmaak duurzaam energie- en klimaatactieplan (SECAP) door 

provincie Vlaams-Brabant - Officiële intekening 

De gemeenteraad dient te beslissen of de gemeente intekent op het 

burgemeestersconvenant 2030. 

 

14. Mobiliteit - Reglement beveiligde fietsboxen 

De gemeenteraad dient het reglement beveiligde fietsboxen vast te stellen. 

 

15. Mobiliteit – Analyse verkeer – Tulpenstraat – Meiklokjeslaan - 

Seringenstraat 

De gemeenteraad dient het volgend te beslissen: 

 In de Tulpenstraat terug te gaan naar de situatie van voor de testfase 

 Uitzonderlijk plaatselijk verkeer toe te passen in de Tulpenstraat, 

Meiklokjeslaan en Seringenstraat 

 Significatie snelheidsremmende maatregelen bij de heraanleg van de 

Tulpenstraat aan te brengen 

 Het vrij parkeren toe te laten in de Tulpenstraat 

 Fietsrekken te plaatsen ter hoogte van Délitraiteur (waar de foutparkeerders 

staan) 

 

16. Bulletin schriftelijke vragen 

Om een betere opvolging te garanderen van de schriftelijke vragen, wordt er een 

bulletin bijgehouden en krijgen de raadsleden een overzicht met de gestelde vragen 

met antwoord. 

 

17. Behandeling mondelinge vragen vorige zitting 

Als de burgemeester of de bevoegde schepen niet in de mogelijkheid zijn om 

onmiddellijk te antwoorden op de gestelde mondelinge vragen tijdens de 

vergadering, worden deze op de volgende vergadering beantwoord. 

 

18.  Behandeling mondelinge vragen 

Op het einde van de vergadering van de gemeenteraad hebben de raadsleden recht 

om mondelinge vragen te stellen. 
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 Steun aan de bevolking en lokale handelaars -horeca via Kraainembon 

 Smartmove-project - Invoering stadstol 


