Kortenberg, 5 januari 2022
GEMEENTE KORTENBERG

BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD

De voorzitter van de gemeenteraad heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de
digitale zitting van de GEMEENTERAAD op 10 januari 2022 om 20.00 uur.

DECREET OVER HET LOKAAL BESTUUR
Art. 18 – De gemeenteraad vergadert
zo dikwijls als de zaken die tot zijn
bevoegdheid behoren het vereisen en
ten minste tienmaal per jaar.
Art. 19 – De voorzitter van de
gemeenteraad beslist tot bijeenroeping
van de gemeenteraad en stelt de
agenda van de vergadering op. De
agenda bevat in ieder geval de punten
die door het college van burgemeester
en schepenen aan de voorzitter wordt
medegedeeld. Op verzoek van een
derde van de zittinghebbende leden of
van het college van burgemeester en
schepenen is de voorzitter verplicht de
gemeenteraad bijeen te roepen (…).
Art. 20 – Behalve in spoedeisende
gevallen en behalve in het geval van
het artikel 6, § 1, wordt de oproeping
ten minste acht dagen vóór de dag van
de vergadering aan het raadslid
bezorgd. (…)De agendapunten moeten
voldoende duidelijk omschreven zijn.
Voor elk agendapunt wordt het dossier
dat erop betrekking heeft ter
beschikking van de raadsleden gesteld
vanaf de verzending van de agenda.
(…). Het huishoudelijk reglement
bepaalt (…) en de wijze waarop het
dossier dat op de agenda betrekking
heeft, ter beschikking wordt gesteld.
(…) De algemeen directeur of de door
hem aangewezen personeelsleden
verstrekken aan de raadsleden die
erom
verzoeken,
technische
inlichtingen (…).
Art. 21 – Gemeenteraadsleden kunnen
uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering
punten aan de agenda toevoegen (…).
Art. 22 – Plaats, dag, tijdstip en agenda
van de vergaderingen van de
gemeenteraad worden uiterlijk acht
dagen voor de vergadering openbaar
gemaakt (…).
Art. 23 – Een punt dat niet op de
agenda voorkomt, mag niet in
bespreking worden gebracht, behalve
in spoedeisende gevallen (…).
Art. 26 – De gemeenteraad kan alleen
beraadslagen of beslissen als de
meerderheid van de zittinghebbende
gemeenteraadsleden aanwezig is.(…).
Art.28 – De vergaderingen van de
gemeenteraad zijn openbaar, behalve
als 1° het gaat om aangelegenheden
die de persoonlijke levenssfeer raken
(…).

L. CEUPPENS
algemeen directeur

A. VAN DE CASTEELE
voorzitter

Art. 21 van het Decreet over het Lokaal Bestuur
BIJVOEGSEL AAN DE AGENDA

MONDELINGE VRAGEN
1. Toekomstige heraanleg en reglementering begraafplaats Erps-Kwerps
2. Verkoop oude kleuterschool de Boemerang in Meerbeek
3. Plannen Voskapelstraat + Fietssnelweg F203 langs E40 in Everberg
4. Kerkenplan & herbestemming kerken – Stand van Zaken overleg met Centraal
Kerkbestuur
5. Wegeniswerken den Tomme
6. Rattenplagen in Kortenberg

