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

1750 Lennik, 15-06-2018
De voorzitter,
Heeft de eer u
uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op
maandag 25-06-2018 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 28-05-2018
2. Ruimtelijke

ordening

uitvoeringsplan

“RUP

–

Ontwerp

Levenslust”

–

gemeentelijk

ruimtelijk

Herneming

voorlopige

vaststelling
3. Financiën – Rapportering over het debiteurenbeheer/ overzicht
openstaande fiscale en niet -fiscale vorderingen - Kennisname
4. Financiën – Jaarrekening 2017 – Vaststelling
5. Financiën – Budgetwijziging nr.1 2018 – Vaststelling
6. Gemeenteschool ’t Rakkertje – Aanpassingen schoolreglement
schooljaar 2018 - 2019
7. Vrije tijd – Overeenkomst renteloze lening rugby club Pajot vzw,
KFC Lennik vzw en sport in Eizeringen vzw – Goedkeuring

In opdracht;
de wnd. secretaris,

de voorzitter,

Natalie VERMEIR

Koenraad AMEYS

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 25-06-2018
1.-

GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 28-05-2018

Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering
goedgekeurd te worden.
2.RUIMTELIJKE
ORDENING
–
ONTWERP
GEMEENTELIJK
RUIMTELIJK
UITVOERINGSPLAN “RUP LEVENSLUST” – HERNEMING VOORLOPIGE VASTSTELLING
Met het voorliggend ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Levenslust” beoogt de
gemeente van het domein “Levenslust” een zorgsite te maken om de uitvoering van het
masterplan van de vzw “Levenslust” mogelijk te maken en de tegenstrijdigheden tussen de
bestaande bebouwing en de vigerende gewestplanbestemming weg te werken. Naar aanleiding van
het groot aantal bezwaren (78) tijdens het openbaar onderzoek van 26 februari 2018 tot en met 27
april 2018, werd het voorliggend ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP
“Levenslust” aangepast om een groter draagvlak bij de bevolking te vinden.
3.FINANCIËN – RAPPORTERING OVER HET DEBITEURENBEHEER/OVERZICHT
OPENSTAANDE FISCALE EN NIET_FISCALE VORDERINGEN - KENNISNAME
De gemeenteraad neemt kennis van het rapport over het debiteurenbeheer 2017.
4.-

FINANCIËN – JAARREKENING 2017 – VASTSTELLING

Ieder jaar dient de gemeenteraad de jaarrekening van het vorige jaar vast te stellen en kennis te
nemen van de verslagen die hierbij horen.
5.-

FINANCIËN – BUDGETWIJZIGING NR.1 2018 – VASTSTELLING

De gemeenteraad dient zich uit te spreken over de vaststelling van de wijzigingen aan de
budgetwijziging nr.1 2018.
6.GEMEENTESCHOOL
’T
SCHOOLJAAR 2018 – 2019

RAKKERTJE

–

AANPASSINGEN

SCHOOLREGLEMENT

Het schoolreglement regelt de verhouding tussen leerlingen en hun ouders enerzijds en de
school/het schoolbestuur anderzijds.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de aanpassingen aan het schoolreglement goed te
keuren.
7.VRIJE TIJD – OVEREENKOMST RENTELOZE LENING RUGBY CLUB PAJOT VZW, KFC
LENNIK VZW EN SPORT IN EIZERINGEN VZW - GOEDKEURING
Rugby Club Pajot, KFC Lennik en Sporting Eizeringen zijn qua jeugdwerking de laatste jaren enorm
aan het groeien. Om hun werking verder te kunnen uitbouwen, dient hun infrastructuur aangepakt
te worden. Om dit op korte termijn te realiseren wenst de gemeente deze drie sportverenigingen te
ondersteunen door een renteloze lening van 50.000 euro te verlenen.

