
Agenda met toelichting gemeenteraad Kraainem 
Zitting van 29/12/2020 om 20 uur 

 
De vergadering vindt virtueel plaats, weliswaar met videostreaming voor het 

publiek. 

 

 
OPENBARE ZITTING 

 
1. Opcentiemen – Onroerende voorheffing 

De gemeenteraad dient voor het aanslagjaar 2021, de heffing van 598 opcentiemen 

op de onroerende voorheffing ten bate van de gemeente vast te stellen. 

 

2. Aanvullende belasting - Personenbelasting 

De gemeenteraad dient voor het aanslagjaar 2021, de aanvullende belastingen van 

7.5% op de inkomstenbelasting van fysieke personen, die op 1 januari in de 

gemeente gedomicilieerd zijn, vast te stellen. 

 

3. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 – goedkeuring gedeelte vastgesteld 

door de raad voor maatschappelijk welzijn en vaststelling van het 

geïntegreerd meerjarenplan 2020-2025 

De gemeenteraad dient het gedeelte van het beleidsrapport m.b.t. het OCMW goed 

te keuren en het geïntegreerd beleidsrapport vast te stellen. 

 

4. Deontologische code 

De gemeenteraad dient te beslissen om de deontologische code voor de 

mandatarissen vast te stellen. 
 

5. Mobiliteit – Parkeerbeleid 2021-2025 – Aanpassing retributiereglement 

De gemeenteraad dient de aanpassing van het retributiereglement parkeerbeleid 

2021-2025 vast te stellen. 

 

6. Mobiliteit – Werken aan de Ring – RO Noord – Ontwerpend onderzoek 

De gemeenteraad dient de beslissing van het college van burgemeester en 

schepenen van 8 december 2020, houdende het verloop van de procedure met 

betrekking tot de herinrichting van RO Noord te bekrachtigen. 

 

7. Regiovorming – brief standpunt burgemeester 

De gemeenteraad dient kennis te nemen van de brief betreffende het advies van de 

burgemeester met betrekking tot de regiovorming. 

 

8. 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. 

 

9. 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. 

 

10.  Behandeling mondelinge vragen 

Op het einde van de vergadering van de gemeenteraad kunnen de raadsleden 

mondelinge vragen te stellen. 



AANVULLENDE DAGORDE GEMEENTERAAD 
 

Zitting van 29/12/2020 OM 20 UUR 

 
De vergadering van deze maand vindt nog virtueel plaats, 

weliswaar met videostreaming voor het publiek. 

 

 

OPENBARE ZITTING 
 Interza – Raad van Bestuur – Verslag 2de trimester 
 Riopactcomité- Verslag 8 december 2020 – Presentatie 

assetmanagementplan Aquafin 
 


