AGENDA Gemeenteraad
DONDERDAG 14 MEI 2020 om 20:00 uur
Schelle, 6 mei 2020
De voorzitter

meldt dat overeenkomstig het decreet lokaal bestuur, de gemeenteraad zal vergaderen in de
raadzaal op
donderdag 14 mei 2020 om 20:00 uur.

Betty Van Cauteren
algemeen directeur

Pieter Smits
voorzitter

OPENBARE ZITTING
1. Toelichting jaarverslag Politiezone Rupel door korpschef Peter Muyshondt.
2. Cameratoezicht - Toestemmingsaanvraag gebruik mobiele camera's op grondgebied
politiezone.
3. Mededeling van ingekomen stukken.
4. Kennisname van het gemeentelijke corona-fonds en gemeentelijk zorgplan om de lokale
maatschappelijk effecten van het coronavirus te verzachten - een voorlopig en
oriënterend overzicht.
5. Machtiging van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen voor
de oprichting van een Gemeentelijk Coronafonds en Gemeentelijke zorgplan om de
lokale maatschappelijk effecten van de coronapandemie te verzachten ter waarde van €
250.000 en tevens de machtiging aan het college van burgemeester en schepen ter
implementatie van de noodzakelijk geachte maatregelen in het kader van de
gezondheidszorg en de sociale-cultureel economische maatregelen ten gevolge van de
corona-pandemie: Goedkeuring.
6. Motie: Verlaging van de huurprijs van de sociale huurwoningen in het jaar van de
coronacrisis tot het niveau van 31.12.2019.
7. Nieuwe straatnamen Anne Frankstraat en Marieke Vervoortstraat: Definitieve
vaststelling.
8. Samenwerkingsovereenkomst afkoppeling Fabiolalaan (23.524), optimale afkoppeling
riolering in de Guido Gezelleplaats, Hugo Verriestplaats, Pieter De Concinckstraat, Jan
Breydelstraat, Hamerstraat, Stormsstraat, De Keyserstraat (deel), Leopoldstraat met
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9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

afkoppeling van de gescheiden riolering van de Ceulemansstraat en Rupelstraat, weg- en
rioleringswerken Provinciale Steenweg (deel tussen grens Niel en Witte Gevelstraat) (K10-046 SL) en verfraaiing weginfrastructuur (K-17-039 PU).
Handelshuurovereenkomst VZW Akoshem.
Aangepaste overeenkomst projectnota 'Garage Wahr' - Goedkeuring.
Borgstelling voor het project Noeversebosweg (beco visvijver), Binnengebied
Peperstraat, Garage Wahr, Fietspad spoorlijn 52, Provinciale Steenweg 311-315,
Tolhuisstraat 3-7 en verkaveling Roetaerdestraat - Goedkeuring.
Besluit burgemeester annulatie BCSD d.d. 24/03.
Gemeentelijk subsidiereglement sportverenigingen.
Gemeentelijk erkenningsreglement voor sportverenigingen.
Subsidiëring jeugd sport.
Overeenkomst scholengemeenschap sOm 2020-2026.
Jaarvergadering van Igean dienstverlening d.d. 19.06.2020: Vaststelling van het mandaat
van de vertegenwoordiger van de gemeente.
Jaarvergadering van Igean milieu & veiligheid d.d. 19.06.2020: Vaststelling van het
mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente.
Algemene vergadering van Fluvius d.d. 17.06.2020: Goedkeuring van de agenda en
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger.
Algemene Vergadering van Fluvius d.d. 17.06.2020: Aanduiding van een
vertegenwoordiger.
Algemene Vergadering van IKA d.d. 15.06.2020: Goedkeuring van de agenda.
Algemene Vergadering van IKA d.d. 15.06.2020: Vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger.
Algemene Vergadering van Pidpa d.d. 19.06.2020: Vaststelling van het mandaat van de
afgevaardigde van de gemeente.
Voorstel coronamaatregelen N-VA.
Mondelinge vragen.

GEHEIME ZITTING
26. Mededeling van ingekomen stukken.
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