BIJEENROEPING GEMEENTERAAD
De voorzitter van de gemeenteraad laat u weten dat de vergadering van de gemeenteraad
digitaal zal doorgaan via een videoplatform – omwille van de maatregelen rond de
indijking van COVID-19 – in besloten zitting op maandag 11 mei 2020, aansluitend op
de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn.
U zal deze dus uitzonderlijk niet kunnen bijwonen. U zal naar goede gewoonte achteraf wel
het audioverslag van de openbare agendapunten terugvinden op onze website.
Volgende punten staan op de agenda:
Openbare vergadering
1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 2 maart 2020
2. Bekrachtiging politieverordening - maatregelen tijdens federale fase (COVID 19) - virtuele
zitting gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - goedkeuring
3. Kaderovereenkomst - Fluvius Duurzame gebouwen
4. Wijziging rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel
5. Jaarlijkse rapportering klachtenbehandeling
6. Advies over de rekening van de Kerkfabriek over het jaar 2019
7. Goedkeuring samenwerkingsafspraken tussen gemeenteschool Klim-op en VCLB Kempen
8. TMVS dv - Goedkeuring agenda algemene vergadering van 16 juni 2020
9. Iveka - goedkeuring agenda algemene vergadering van 16 juni 2020
10. Vestiging van een retributie op het innemen van een standplaats op markten en op het
openbaar domein buiten de marktdag
11. Goedkeuring reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en
op het openbaar domein
12. Gratis grondafstand in het kader van het afleveren van een omgevingsvergunning voor het
verkavelen van een perceel in één lot - (Peter Liekens voor J. Verschueren)
13. Samenwerkingsovereenkomst Energiehuis Kempen
14. Goedkeuring toetreding intergemeentelijke gezondheidspreventiewerking
15. Verlenging van de huidige scholengemeenschap ‘GOEZO!’ voor de periode van 2020 – 2026 in
de vorm van een interlokale vereniging
16. IKA - Aanduiding vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen
17. IKA - goedkeuring agenda algemene vergadering van 15 juni 2020
18. Goedkeuring aanpassing reglement 'Gemeentelijke cadeaubon'
19. Oprichting schakelzorgcentrum in Turnhout
Besloten vergadering
20. Ontslag van algemeen directeur Annick Van Leemput
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