GEMEENTE LAAKDAL
BIJEENROEPING GEMEENTERAAD
De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt de gemeenteraad voor de éérste maal met volgende
agendapunten virtueel te vergaderen op 15 december 2020 om 20:00 uur.
DAGORDE
OPENBARE ZITTING.
00.01

Bekrachtiging besluit van de burgemeester van 25 november 2020 houdende virtuele
vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad van 15
december 2020.

01.01

Notulen voorgaande zitting.

02.01

Bekrachtiging politiebesluit burgemeester van 16 november 2020 betreffende
verstrenging coronamaatregelen voor vrijetijdsactiviteiten -12 jarigen.
Goedkeuring kader en reglement participatie in de gemeente Laakdal.
Goedkeuring reglement houdende de erkenning van Laakdalse verenigingen.
Noodfonds: goedkeuring steunmaatregelen en tijdelijk ondersteuningsreglement
corona voor Laakdalse jeugd-, sport-, en socioculturele verenigingen.
Social media communicatie Adviesraad On!Beperkt.

02.02
02.03
02.04
02.04.a
03.01
03.02
03.03
03.04
03.05
03.06
03.07
03.08

Besluit van de gouverneur over jaarrekening 2019 gemeente : ter kennisgeving.
Toelage instellingen voor gehandicapten.
Vaststelling aanpassing 01 van meerjarenplan 2020-2025 gemeente Laakdal.
Goedkeuring aanpassing 01 van meerjarenplan 2020-2025 OCMW Laakdal.
Toekenning nominatieve toelagen 2021.
Retributie op het afleveren van conformiteitsattesten voor zelfstandige woningen en
kamerwoningen. Wijziging.
Aanpassing retributiereglement betreffende de preventie en selectieve inzameling
van het huishoudelijk afval - aanpassing tarief PMD-zakken.
Goedkeuring ondersteuningsmaatregelen Corona inzake concessie-, huur- en
gebruiksovereenkomsten.

06.00.a

Coronakrant.

10.00.a

Kerkfabriek Sint-Gertrudis.

13.01
13.02
13.03
13.04
13.05
13.06
13.07
13.07.a
13.07.b
13.07.c

Advies gemeenteraad m.b.t. inzet bewakingscamera's op niet-besloten plaatsen.
Verkavelingsaanvraag Reehagenstraat - Zaak van de wegen.
Gemeentereglement inzake het register van verwaarloosde gebouwen en woningen.
Wijziging.
Gemeentebelasting inzake de heffing op verwaarlozing. Wijziging.
Reglement op leegstand van gebouwen en woningen. Wijziging.
Gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen. Wijziging.
Verordening beperkte geldigheidsduur conformiteitsattest. Wijziging.
Betonstop - Zwembaden.
Sluikstorten.
Vuilbakjes.

16.00.a

Inname openbaar domein door tijdelijke werf.

17.01
17.02

Herinrichting doortocht Eindhout. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Capellebeemden - Polyvalente zaal - Technieken. Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.

22.01

Goedkeuring gezamenlijk bibliotheekreglement CNEK-bibliotheken.

22.02

Goedkeuring huishoudelijk reglement voor het gebruik van de bibliotheek van
Laakdal.

23.00.a

Veilige en stille studeerruimtes voor blokkende studenten.
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