BIJEENROEPING GEMEENTERAAD
De voorzitter van de gemeenteraad laat u weten dat de vergadering van de gemeenteraad – omwille
van de maatregelen rond de indijking van COVID-19 – digitaal zal doorgaan op maandag
9 november 2020, aansluitend op de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn.
Pers en publiek kunnen deze vergadering volgen via een livestream.
Op de gemeentelijke website zal gecommuniceerd worden hoe de vergadering gevolgd kan worden
via de livestream.
Volgende punten staan op de agenda:
Openbare vergadering
1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 5 oktober 2020
2. Bekrachtiging reglement (verordening) - maatregelen tijdens federale fase (COVID 19) - zitting
gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - goedkeuring
3. Retributie op de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark en verkoop van producen
4. Belasting op de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen via het DIFTAR-systeem
5. Sectoraal akkoord 2020 - toekenningsmodaliteiten verhoging koopkracht
6. Kennisneming beslissing Iveka en overige te verrichten formaliteiten met betrekking tot de
inbreng in natura naar aanleiding van de toetreding voor de activiteit openbare verlichting
7. IOK Afvalbeheer - goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van 18 december
2020
8. IOK - goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van 18 december 2020
9. Cipal dv - goedkeuring agenda algemene vergadering van 10 december 2020
10. TMVS dv - Goedkeuring agenda algemene vergadering van 8 december 2020
11. Goedkeuring tijdelijke aanpassing concessievergoeding ten gevolge van COVID-19
12. Goedkeuring inzet middelen COVID-19 noodfonds voor sport, jeugd en cultuur
13. Goedkeuring tijdelijke aanpassing huur Molenhuis ten gevolge van COVID-19
14. Uitrol cadeaucheques Vlaamse COVID-subsidie consumptiebudget armoede
Besloten vergadering
15. Wijziging samenstelling gemeentelijke Milieu- en Natuurraad
16. Ontslag en vervanging van een politiek vertegenwoordiger in de bibliotheekcommissie voor de
gemeentelijke bibliotheek
17. Kennisname beslissing met betrekking tot klacht tegen het besluit van de gemeenteraad van
Herenthout van 6 juli 2020 houdende de aanstelling van een algemeen directeur
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