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

1750 Lennik, 15-10-2010
De voorzitter,
Heeft de eer u
uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op
maandag 25-10-2010 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
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 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.

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 27-09-2010
2. Ruimtelijke Ordening - Goedkeuring van het wegentracé –
Verkavelingsaanvraag – Spaanshof z.n. sectie A nummer 424/c Dossiernummer 2010/014-v
3. Brandweer – Personeel – Administratief-technisch beroepskader –
Vacantverklaring
van
één
functie
van
verpleegkundige/
hoofdverpleegkundige – Aanleg van een werfreserve
4. Vrije Tijd - Goedkeuring jeugdbeleidsplan 2011 – 2013
5. OCMW – Kennisname van de definitieve vaststelling van de
jaarrekening 2008
6. Erediensten – kerkfabriek Sint-Gertrudis-Pede rekening 2009 Advies
7. Financiën - Aangepast reglement met betrekking tot register- en
belastingsreglement gemeentelijke leegstand gebouwen en
woningen (leegstandsheffing) – Goedkeuring
8. Financiën – Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen
op gemeentelijk openbaar domein – Goedkeuring verlenging
9. Financiën – Finilek/publi-T – Deelname via
Finilek aan de
kapitaalverhoging van publi-T
10. Personeel – Defensie - Toetredingscontract betreffende de
publicatie van gemeentelijke vacatures op het intern netwerk voor
elektronische communicatie
11. Gemeenteschool ’t Rakkertje – Goedkeuring nieuwe leerplannen
12. Secretariaat – Toekenning van de titel van ereburger van Lennik
aan de heer Philippe Le Jeune
13. Secretariaat - Reglement voor het toekennen van een financiële
tussenkomst aan lennikse middenstandsverenigingen die een
bijzondere activiteit organiseren
14. Vrije tijd – Jaarmarktcomité – Vaststelling gemeentelijke toelage
2010
15. Milieu – Vlaams milieubeleidsplan 2011-2015 - Advies –
Bekrachtiging

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN.

