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

1750 Lennik, 10-2-2017
De voorzitter,
Heeft de eer u
uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op
maandag 20-2-2017 te 20 uur in de Dekenij, gelegen Deken
Verbesseltstraat 9 te LENNIK.

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 23-1-2017
2. Secretariaat - Haviland - Goedkeuring agendapunten van de
statutaire buitengewone algemene vergadering van 26 april 2017
3. Gemeentelijk reglement voor het plaatsen van terrassen,
promotionele uitstallingen en dergelijke op openbaar en privaat
domein – Goedkeuring
4. Subsidiereglement voor het opstellen van terrassen en
promotionele uitstallingen op openbaar en privaat domein –
goedkeuring
5. ICT - Interlokale vereniging IT-punt - Aanduiding van
vertegenwoordiger van het gemeentebestuur in het beheerscomité
en stuurgroep IT-punt

In opdracht;
de wnd. secretaris,

de voorzitter,

Natalie VERMEIR

Koenraad AMEYS

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 20-2-2017
1.GOEDKEURING
23-1-2017

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 - HAVILAND - GOEDKEURING AGENDAPUNTEN VAN DE STATUTAIRE
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 26 APRIL 2017
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 buitengewone algemene vergadering van Haviland aan de gemeenteraad voorgelegd ter
goedkeuring.
3.GEMEENTELIJK
REGLEMENT
VOOR
HET
PLAATSEN
VAN
TERRASSEN,
PROMOTIONELE UITSTALLINGEN EN DERGELIJKE OP OPENBAAR EN PRIVAAT DOMEIN –
GOEDKEURING
Overeenkomstig het strategisch commercieel plan van de gemeente Lennik ter versterking van het
lokale detailhandelgebeuren, is het noodzakelijk om een aangename sfeer te creëren welke aanzet
tot gezellig winkelen en verblijven in de handelskern. Daarom is het nodig het reglement op de
terrassen te actualiseren, te verfijnen en uniformiseren. Tegelijk wordt voorgesteld het
retributiereglement op te heven.
4.GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET PLAATSEN VAN TERRASSEN,
PROMOTIONELE UITSTALLINGEN EN DERGELIJKE OP OPENBAAR DOMEIN EN PRIVAAT
DOMEIN – GOEDKEURING
Overwegende dat de gemeente streeft naar uniformiteit inzake materiaalgebruik en kleurkeuze
voor opgestelde terrassen in het kerngebied van Lennik, wenst de gemeente via een éénmalige
subsidie de uitbaters/eigenaars van horecazaken aan te moedigen en te ondersteunen om reeds in
2017 te voldoen aan de bepalingen hieromtrent zoals vastgesteld in het hierboven genoemde
reglement.
5.ICT
INTERLOKALE
VERENIGING
IT-PUNT
AANDUIDING
VAN
VERTEGENWOORDIGER VAN HET GEMEENTEBESTUUR IN HET BEHEERSCOMITÉ EN
STUURGROEP IT-PUNT
De gemeente Lennik zal zich laten ondersteunen op het vlak van ICT, e-government,
informatiebeheer en aanverwante materies ter bevordering van een geïntegreerde ITdienstverlening door IT punt. Via deze interlokale vereniging krijgen deelnemende besturen een
vast raamwerk om op eenvoudige manier beroep te doen op ICT-ondersteuning op maat. Het biedt
bovendien een wettelijk kader voor afname van diensten cf. de wet overheidsopdrachten &
zekerheid voor onafhankelijk advies en bijstand, niet gebonden aan leveranciers. De gemeente
Lennik dient een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden die in het
beheerscomité van deze interlokale vereniging zal zetelen.

