Overzichtslijst college van 2 juni 2020
1. Volgende lijst der aanrekeningen wordt goedgekeurd nr. 2020/54 t.e.m. nr. 2020/55.
2. Besloten wordt de werkopdrachten op datum van heden voor enerzijds de technische
dienst
(referte TD) en voor anderzijds de andere diensten, opgenomen in de twee afzonderlijke
registers met chronologische nummering, goed te keuren.
3. Neemt akte van de melding voor zorgwonen nr. 2020/40.
4. Verleent navolgende grafconcessies op de begraafplaats te Glabbeek: nr. 08/2020.
5. De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken de leden van de gemeenteraad voor
de eerste maal in digitale zitting bijeen te roepen op donderdag 11 juni 2020 te 20 uur
met als dagorde:
1. Verslag vorige zitting.
2. Gemeentelijk relanceplan: vaststelling.
3. Bekrachtiging politiebesluit van 12 mei 2020 op het dragen van mondmaskers in
openbare gebouwen.
4. Bekrachtiging burgemeestersbesluit van 18 mei 2020 om de opening van het
skatepark tijdens deze coronacrisis op een ordentelijke manier te organiseren.
5. Retributiereglement verkoop herbruikbare mondmaskers aan de
inwoners: bekrachtiging collegebeslissing.
6. Advies fusies van de parochies van Tienen-Noord.
7. Kerkfabriek Sint-Andries Attenrode: advies rekening 2019.
8. Kerkfabriek Sint-Quirinus Bunsbeek: advies rekening 2019.
9. Kerkfabriek Sint-Niklaas Glabbeek: advies rekening 2019.
10. Kerkfabriek O.L.V. Geboorte Kapellen: advies rekening 2019.
11. Kerkfabriek Sint-Antonius Wever: advies rekening 2019.
12. Kerkfabriek Sint-Catharina Zuurbemde: advies rekening 2019.
13. Jaarrekening OCMW 2019: kennisname.
14. Jaarrekening 2019: vaststelling.
15. Raad van Bestuur AGB: a) aanvaarding ontslag 2) benoeming nieuwe bestuurder.
16. IGO DIV: vaststelling mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering op 26 juni
2020.
17. Jaarverslag informatieveiligheid: kennisname.
18. Rapportering organisatiebeheersing 2019 : kennisname.
19. Fluvius Duurzame Gebouwen: goedkeuring kaderovereenkomst.
20. Voetpaden Schoolstraat: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
21. Verleddingsprojecten Glabbeek: Jaaractieplan goedkeuring.
22. Vragen.
6. Aanstelling raadsman inzake dagvaarding tot tussenkomst in het proces
"Brandweerlieden tegen de Stad Vilvoorde.
7. Kennis wordt genomen van de vraag van SamenGROEN fractie inzake livestreaming
gemeente en OCMW-raad.
8. Aanstelling van een tijdelijke opvangkracht cfr. Coronaregelgeving voor 8/38.
9. Goedkeuring VS 5 en 6 van Liema inzake aandeel gemeente Baekveldstraat.
10. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden voor de opdracht van dringende
herstellingen.
11.Gebruikersrichtlijnen voor het gebruik van Sprortplein Bunsbeek wordt goedgekeurd.

