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

1750 Lennik, 15-1-2010
De voorzitter,
Heeft de eer u uit te nodigen
tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag
25-1-2010 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 gemeente
-raadsleden 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
en
beslissen
over
de
onderwerpen die voor de
tweede maal op de agenda
voorkomen.
De termijnen, bedoeld in
artikel 21 en 23, worden
voor
deze
tweede
oproeping teruggebracht tot
twee
dagen.
In
deze
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 d.d. 14/12/2009

2.

Secretariaat – Kennisname ontslag raadslid Bülent Samanli.

3.

Secretariaat – Eedaflegging van opvolgend raadslid na onderzoek
geloofsbrieven.

4.

Secretariaat – Hervaststelling van de rangorde van de raadsleden.

5.

OCMW – Kennisname ontslag OCMW-raadslid Christiane Wauters.

6.

OCMW

–

Eedaflegging

van

opvolgend

OCMW-raadslid

na

onderzoek geloofsbrieven.
7.
8.

Financiën – Budget 2010 kerkfabriek Sint-Gertrudis – Akteneming.
Financiën – Belasting op de rioolaansluitingen (aansluitingstaks):
Goedkeuring aangepaste verordening.

9.

OCMW – Toetreding OCMW Lennik tot SEL Zorgnetwerk Zenneland
vzw vanaf 1/1/2010 – Kennisname OCMW-raadsbeslissing.

10. Ruimtelijke

Ordening:

Goedkeuring

van

het

wegentracé

-

Verkavelingsaanvraag – Loddershoekstraat 58, 62, 64, 66 en 68 Dossiernummer 2009/020-v.
11. Milieu – Goedkeuring aangepaste toegangsgelden voor het gebruik
van het intercommunaal containerpark.
12. Secretariaat – vzw Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën –
Aanduiding van een afgevaardigde en plaatsvervanger in de
algemene vergadering + Afgevaardigde in de raad van bestuur.
13. Secretariaat - Haviland - Aanduiding van een vertegenwoordiger
en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de buitengewone
algemene vergadering d.d. 19 januari 2010 + Goedkeuring
agendapunten – Bekrachtiging collegebeslissing.
14. Brussel-Halle-Vilvoorde – Resolutie betreffende de splitsing van
BHV zonder toegevingen.

IN GEHEIME ZITTING:
15. Personeel – Selectieprocedure voor het ambt van directeur aan de
gemeentelijke academie ‘Peter Benoit’ – Aanstelling op proef en vaststelling
wervingsreserve.

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN.

