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Agenda met toelichting gemeenteraad Kraainem 
Zitting van 26/01/2021 
 

De vergadering vindt virtueel plaats, weliswaar met videostreaming voor het 

publiek 

 

 
OPENBARE ZITTING 

 
1. Goedkeuring notulen en zittingsverslag van 15 december 2020 

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

15 december 2020 goed te keuren. 

 

2. Goedkeuring notulen en zittingsverslag van 29 december 2020 
De gemeenteraad dient de notulen en het zittingsverslag van de vergadering van 

29 december 2020 goed te keuren. 

 

3. Commissie algemene financiering- Verslag 22 december 2020 
De gemeenteraad dient kennis te nemen van het verslag van de commissie algemene 

financiering van 22 december 2020. 

 

4. Delegatiebesluit - Dagelijks personeelsbeheer 
De gemeenteraad kan de definiëring van het begrip “Dagelijks personeelsbeheer” 

delegeren aan het college van burgemeester en schepenen. 

 

5. Personeel - Wijziging Rechtspositieregeling gemeentepersoneel 

De gemeenteraad dient de wijzigingen aan de rechtspositieregeling van het 

gemeentepersoneel goed te keuren. 

 
6. Audit Vlaanderen - Organisatiebeheersing - Rapport opvolging, 

aanbevelingen 

De gemeenteraad dient kennis te nemen van het opvolgingsrapport en de 

aanbevelingen van Audit Vlaanderen. 

 

7. Deontologische code - mandatarissen – ontwerpvoorstel 

De gemeenteraad dient het ontwerpvoorstel ‘deontologische code voor 

mandatarissen’ goed te keuren. 

 
8. Conferentiesysteem - Aanpassing huishoudelijk reglement Gemeenteraad 

De gemeenteraad dient te beslissen om aanpassingen aan te brengen aan het 

huishoudelijk reglement van de gemeenteraad indien er wordt gewerkt met een 

conferentiesysteem. 

 

9. Audiovisueel zittingsverslag van de gemeenteraad 

De gemeenteraad dient te beslissen om het schriftelijk zittingsverslag te vervangen 

door een integrale audiovisuele opname, zolang de vergaderingen digitaal gebeuren 

en gelivestreamd worden. 

 

10. Milieu - Asbest interventie  - Goedkeuring factuur 

De gemeenteraad dient te beslissen of het factuur mag betaald worden voor de 

interventie voor het verwijderen van asbest. 

 
11. 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 
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met antwoord. 

 
12. 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. 

 

13. Behandeling mondelinge vragen 

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

om mondelinge vragen te stellen. 



AANVULLENDE DAGORDE GEMEENTERAAD 
 

Zitting van 26/01/2021 OM 19 UUR 

 
De vergadering vindt virtueel plaats, met videostreaming voor het 

publiek. 

 

 

OPENBARE ZITTING 
 De Watergroep - Verslag 
 VVOG -  Verslag Finaledag Openbaar-Groen Awards 


