Provincie Vlaams-Brabant
Arrondissement
Halle-Vilvoorde
Gemeente L E N N I K

1750 Lennik, 20-11-2015
De voorzitter,
Heeft de eer u
uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op
maandag 23-11-2015 te 20 uur in het gemeentehuis.
Agenda:

Bijeenroeping van de
gemeenteraad
Gemeentedecreet
Artikel 26
De gemeenteraad kan enkel
beraadslagen of beslissen als
de meerderheid van de
zittinghebbende gemeenteraadsleden
aanwezig
is.
De raad kan echter, als hij
eenmaal bijeengeroepen is
zonder dat het vereiste
aantal leden aanwezig is, na
een
tweede
oproeping,
ongeacht
het
aantal
aanwezige leden, op geldige
wijze
beraadslagen
of
beslissen
over
de
onderwerpen die voor de
tweede maal op de agenda
voorkomen.
In
die oproeping wordt
vermeld dat het om een
tweede oproeping gaat.
In de tweede oproeping
worden de bepalingen van dit
artikel overgenomen.
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Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 26-10-2015
Dienstverleningstraject voor de gemeente Lennik - Toelichting
Ruimtelijke Ordening – Vaststellen van het vergunningenregister
Milieu – Uitvoering erosiebestrijdingswerken Joseph van den
Bosschestraat lastvoorwaarden, gunningswijze en aan te schrijven
firma’s – Goedkeuring
Milieu – Overeenkomst tussen de gemeente Lennik, de gemeente
Pepingen en Haviland voor de exploitatie van een intercommunaal
containerpark 23/11/2015 - Goedkeuring
Milieu - Retributie voor het gebruik van het gemeentelijk
recyclagepark – Goedkeuring
Financiën – Erediensten aangepast meerjarenplan 2014-2019 SintMartinus - Goedkeuring
Financiën – Erediensten budgetwijziging 2015 – Sint-Martinus Akteneming
Financiën – Erediensten budgetwijziging 2015 – Sint-Kwintinus Akteneming
Financiën – Erediensten budget 2016 - Akteneming
Secretariaat - Iverlek – Algemene vergadering in buitengewone
zitting op 14 december 2015 - Goedkeuring van agendapunten,
voorgestelde fusie-operatie inclusief statuten ‘Eandis assets’ en
vaststelling van het mandaat
Secretariaat – Finilek – Buitengewone algemene vergadering op 14
december 2015 - Goedkeuring agenda
Secretariaat - Haviland - Goedkeuring agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van 16 december 2015
Secretariaat – Havicrem - Goedkeuring agendapunten van de
algemene vergadering van 16 december 2015
Secretariaat – Aanvraag financiële steun door Caritas International
- Goedkeuring
Pajottenland+ - Lokale ontwikkelingsstrategie (los) 2014 – 2020
leadergebied Pajottenland. Projectvoorstel met betrekking tot
leaderthema 2 & 3 – Goedkeuring
Vrije Tijd - Verzoek gebruik sporthal Jo Baetens Ultrasport –
Goedkeuring
Vrije Tijd - Verzoek gebruik sporthal Jo Baetens eindejaarsfuif KLJ
SML - Goedkeuring
Vrije tijd - Verzoek gebruik sporthal Jo Baetens Bal à la carte Blits
Events - Goedkeuring
Gemeenteschool ’t Rakkertje – Aanpassing schoolreglement 20152016- Goedkeuring
Werken – Levering van brandstof voor verwarming en aankoop van
brandstoffen voor voertuigen in een tankstation, via het gebruik
van tankkaarten – Goedkeuring lastvoorwaarden, raming en
gunningswijze

ADDENDUM AGENDA:
Punt aangevraagd door de heer Gun Mignon:
1. Vragen in verband met parkeerbeleid Lennik

Punt aangevraagd door mevrouw Kristien Van Vaerenbergh:
2. Voorstel tot beslissing: opstellen begroting en budget

Punt aangevraagd door de heer Geert De Cuyper:
3. Wijziging huishoudelijk reglement

Punt aangevraagd door de heer Erik O:
4. Geplande asfaltwerken

Agendapunt aangevraagd door de heer Wim Durang:
5. Veiligheid eenrichtingsverkeer in het centrum
6. Aanwending en onderhoud van pastorie + rouwhuisje Eizeringen

In opdracht;
de secretaris,

de voorzitter,

Peter MERGAN

Koenraad AMEYS

