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Agenda met toelichting gemeenteraad Kraainem 
Zitting van 23/02/2021 om 19 uur 
 

De vergadering vindt virtueel plaats, weliswaar met videostreaming voor het 

publiek 

 

 
OPENBARE ZITTING 

 
1. 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. 

 

2. Goedkeuring notulen en zittingsverslag van 26 januari 2021 
De gemeenteraad dient de notulen en het zittingsverslag van de vergadering van 

26 januari 2021 goed te keuren. 

 

3. Personeel – Functiebeschrijving algemeen directeur - Update 
De gemeenteraad dient de functiebeschrijving goed te keuren en de kerntaken van 

toepassing te maken in functie van de omvang, dienstverlening, cultuur, bestaffing 

en/of ge(de)centraliseerde werking van de gemeente Kraainem. 

 

4. Personeel – Functiebeschrijving financieel directeur - Update 
De gemeenteraad dient de functiebeschrijving goed te keuren en de kerntaken van 

toepassing te maken in functie van de omvang, dienstverlening, cultuur, bestaffing 

en/of ge(de)centraliseerde werking van de gemeente Kraainem. 

 

5. Personeel – Vacantverklaring decretale graad – Financieel directeur 

De gemeenteraad dient te beslissen om over te gaan tot de vacantverklaring van 

de decretale graad financieel directeur via aanwervingsprocedure alsook om deze 

functie in te vullen via een extern selectiekantoor. 

 
6. Deelakkoord VIA 6 – Aanvullende eindejaarspremie 

De gemeenteraad dient te beslissen om over te gaan tot uitvoering van het 

deelakkoord VIA 6 door uitbetaling van een eenmalige eindejaarspremie aan de 

rechthebbende personeelsleden. 

 

7. Toelagen 2021 – Ferm Thuiszorg 

De gemeenteraad dient te beslissen om het bedrag van 364,72 euro aan Ferm 

Thuiszorg vzw uit te betalen voor de prestaties van gezins- en bejaardenhulp in de 

gemeente gedurende het jaar 2020. 

 

8. Toelagen 2021 – Familiehulp – Toelagen voor prestaties 2de semester 2020 

De gemeenteraad dient te beslissen om het bedrag van 146,32 euro uit te betalen 

aan Familiehulp VZW voor de prestaties van gezins- en bejaardenhulp in de 

gemeente gedurende het tweede semester van 2020. 

 

9. Veiligheid - Zonale politieverordening van Brandweerzone Vlaams-Brabant 

West – Maatregelen ter preventie van brand en ontploffing bij 

evenementen. 

De gemeenteraad dient het reglement “Politieverordening houdende maatregelen 

tot het voorkomen en bestrijden van brand bij evenementen” vast te stellen. 

 

10. Veiligheid - Zonale politieverordening van Brandweerzone Vlaams-Brabant 

West – Maatregelen ter preventie van brand en ontploffing in publiek 

toegankelijke inrichtingen 
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De gemeenteraad dient het reglement “Politieverordening houdende maatregelen 

tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen” 

vast te stellen 

 

11. Ruimtelijke planning - Opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de 

gemeente Kraainem  - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit 

te nodigen ondernemers 

De gemeenteraad dient het bestek goed te keuren voor de overheidsopdracht 

“Ruimtelijke planning van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de gemeente 

Kraainem”, alsook te beslissen de opdracht te gunnen bij wijze van 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 

 

12. Patrimonium – Aanstellen interieurarchitect voor de renovatie van het 

gemeentehuis en OCMW-gebouw – Goedkeuring gunning 

De gemeenteraad dient te de opdracht te gunnen aan de economische meest 

voordelige bieder. 

 

13. Commissie bestuur – Verslag van de vergadering van 9 februari 2021 

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

commissie bestuur van 9 februari 2021. 

 

14. COVID 19 – Samenwerkingsovereenkomst Eerstelijnszone Druivenstreek 

De gemeenteraad dient de beslissing van het college van burgemeester en 

schepenen van 8 december 2020, houdende de goedkeuring van de 

samenwerkingsovereenkomst van Eerstelijnszone Druivenstreek te bekrachtigen. 

 

15. COVID-19 – Samenwerkingsovereenkomst Agentschap Zorg en Gezondheid 

De gemeenteraad dient de beslissing van het college van burgemeester en 

schepenen van 26 januari 2021, houdende de goedkeuring van de 

samenwerkingsovereenkomst Agentschap Zorg en Gezondheid te bekrachtigen. 

 

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 

schriftelijke vragen en de schriftelijke antwoorden die hierop werden geformuleerd. 

 

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. 

 

19. Mededeling van de voorzitter 



AANVULLENDE DAGORDE GEMEENTERAAD 
 

Zitting van 23/02/2021 OM 19 UUR 

 
De vergadering vindt virtueel plaats, met videostreaming voor het 

publiek. 

 

 

OPENBARE ZITTING 
 Aankoop van CO2 meters 

 Werkgroep Hoeve Van Deuren 
 Motie Belgian ATM Optimisation Initiative- Wegvallen van 

bepaalde functionaliteiten 
 IDEWE - Risicoanalyse psychosociale aspecten 


