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

1750 Lennik, 01-04-2016
De voorzitter,
Heeft de eer u
uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op
maandag 11-04-2016 te 20 uur in het gemeentehuis.

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.

Agenda:
1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 22-02-2016
2. Secretariaat - Iverlek en Eandis Assets – Jaarvergadering 29 april
2016 - Goedkeuring van agendapunten en vaststelling van het
mandaat
3. Mobiliteit – Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over
het wegverkeer betreffende de herinrichting van de bebouwde kom
in de Joseph Van den Bosschestraat (N282), Saffelbergstraat en de
Zwartenbroekstraat
4. Personeel - Aanpassing openingsuren in uitvoering van actienr
001.002.005.007: afstemmen openingsuren gemeentehuis op de
noden van het gemeentebestuur en de inwoners – Kennisname
5. Vrije Tijd – Aankoop podiumelementen en toebehoren –
Goedkeuring lastvoorwaarden, raming, wijze van gunnen en uit te
nodigen firma’s

In opdracht;
de secretaris,

de voorzitter,

Peter MERGAN

Koenraad AMEYS

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 11-04-2016
1.GOEDKEURING
22-02-2016

VAN

DE

NOTULEN

VAN

DE

VERGADERING

VAN

Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering
goedgekeurd te worden.

2.SECRETARIAAT - IVERLEK EN EANDIS ASSETS – JAARVERGADERING 29 APRIL 2016
- GOEDKEURING VAN AGENDAPUNTEN EN VASTSTELLING VAN HET MANDAAT
Binnen het kader om de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de
oprichting en het bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, wordt de agenda
van de jaarvergadering van Iverlek en Eandis Assets aan de gemeenteraad voorgelegd ter
goedkeuring.

3.MOBILITEIT – GEMEENTELIJK AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET
WEGVERKEER BETREFFENDE DE HERINRICHTING VAN DE BEBOUWDE KOM IN DE
JOSEPH
VAN
DEN
BOSSCHESTRAAT
(N282),
SAFFELBERGSTRAAT
EN
DE
ZWARTENBROEKSTRAAT
Op voorstel van de politiezone Pajottenland wordt op de Joseph Van den Bosschestraat (N282) een
trajectcontrole door middel van ANPR-camera’s (Automatic Number Plate Recognition)
geïnstalleerd. Met dit systeem kan de maximumsnelheid over een langere en vaste afstand worden
gecontroleerd en kan ook consistent en consequent beboet worden.
Om éénzelfde boetetarief te bekomen in de Joseph Van den Bosschestraat moet de zone 50 worden
uitgebreid en een deel van de bebouwde kom worden verplaatst. De zone 50 geldt nu in de hele
Joseph Van den Bosschestraat vanaf het kruispunt met de Saffelbergstraat tot aan het rondpunt
met de Negenbunderstraat en de Kroonstraat.

4.PERSONEEL - AANPASSING OPENINGSUREN IN UITVOERING VAN ACTIENR
001.002.005.007: AFSTEMMEN OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS OP DE NODEN VAN HET
GEMEENTEBESTUUR EN DE INWONERS – KENNISNAME
De gemeenteraad neemt kennis van de collegebeslissing van 1 maart 2016 waarbij de
openingsuren van het gemeentehuis werden aangepast met ingang van 4 april 2016.

5.VRIJE TIJD – AANKOOP PODIUMELEMENTEN EN TOEBEHOREN – GOEDKEURING
LASTVOORWAARDEN, RAMING, WIJZE VAN GUNNEN EN UIT TE NODIGEN FIRMA’S
De huidige podiumelementen, die zowel door de gemeente als door verenigingen wordt gebruikt,
heeft z'n beste tijd gehad.
Het is daarom sterk aangewezen om een nieuw podium met passend opbergsysteem aan te kopen.

