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

1750 LENNIK, 24-04-2014
De voorzitter,
heeft de eer de u
uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op
maandag 28-04-2014 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 28-04-2013
2. Secretariaat – Beëindiging van de verhindering van de heer Fried
Ringoot – Aktename
3. Secretariaat – Hervaststelling van de rangorde van de raadsleden
4. Politie – Bouw nieuw politiehuis – Kennisname
5. Vrije Tijd - Kennisname verantwoordingsnota 2013 in kader van
het jeugdbeleidsplan 2011-2013
6. Vrije Tijd – Lennikse waardebon – Goedkeuring
7. Vrije Tijd – Streekpact regio Halle-Vilvoorde (RESOC) Goedkeuring
8. Secretariaat – Infrax West – Goedkeuring agenda van de algemene
vergadering gevolgd door de buitengewone algemene vergadering
op 3 juni 2014
9. Milieu – Oprichting gemeentelijke adviesraad voor land- en
tuinbouw – Goedkeuring statuten
10. Milieu – Oprichting gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur
– Goedkeuring statuten
11. Ruimtelijke Ordening - Goedkeuring van het wegentracé Verkavelingsaanvraag – Tuitenbergstraat 117 - Dossiernummer
2014/v04-a.

ADDENDUM AGENDA:
Punten aangevraagd door de heer Erik O:
1. Vraag en voorstel in verband met mededeling sterfgevallen,
trouwen en geboortes
2. Vraag in verband met zwerfvuil en acties rond dit thema

Punt aangevraagd door mevrouw Christel O:
3. Vraag om verduidelijking over de herinrichting van het dorpsplein
te Gaasbeek

Punt aangevraagd door de heer Fried Ringoot:
4. Schriftelijke vraag aan schepen De Muylder: subsidies
‘handelskernversterkende maatregelen’ – stand van zaken

In opdracht;
de secretaris,

de voorzitter,

Peter MERGAN

Koenraad AMEYS

