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

1750 LENNIK, 24-01-2014
De voorzitter,
heeft de eer de u
uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op
maandag 27-01-2014 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
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.

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 16-12-2013
2. Secretariaat – Verlenging van de verhindering van de heer Fried
Ringoot – Kennisname
3. Financiën – OCMW – Meerjarenplan 2014-2019 – Goedkeuring
4. Financiën – OCMW – Budget 2014 – Kennisname
5. Personeel - Aanstelling van de heer Victor Vastesaeger als
gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar
6. Vrije tijd – Goedkeuring aanpassingen reglement betreffende de
erkenning en de subsidiering van het jeugdwerk
7. Vrije tijd – Reglement betreffende het gebruik van en retributie op
het huren van zalen en materialen – Goedkeuring
8. Vrije tijd – Toelage bij buurtfeest – Goedkeuring
9. Burgerzaken – Opheffing reglement mantelzorg
10. Financiën - Politie – Budget 2014 - Toelichting

ADDENDUM AGENDA:
Punt aangevraagd door de heer Erik O:
1. Ontwerpbeslissing: verschaffen van een grond voor het planten
van kerstbomen met wortel na de kerstperiode –
Princiepsbeslissing

Punt aangevraagd door de heer Bruno Moens:
2. Voorstel van gemeentelijke beslissing omtrent verder zetten van
gemeentelijke adviesraad milieu

Punt aangevraagd door mevrouw Kristien Van Vaerenbergh:
3. Mondelinge vraag over “De verhuis van het OCMW naar de
Dekenij.”

In opdracht;
de secretaris,

de voorzitter,

Peter MERGAN

Koenraad AMEYS

