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

1750 LENNIK, 19-06-2014
De voorzitter,
heeft de eer u
uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op
maandag 23-06-2014 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 26-05-2014
2. Financiën – Jaarrekening 2013 – Vaststelling
3. Grondgebiedszaken – Ruimtelijke Ordening - Aanvraag principieel
akkoord bij de deputatie van Vlaams-Brabant tot aansnijding
woonuitbreidingsgebied door n.v. Novus - Verzoek om advies van
de provincie - art. 5.6.6 §2 VCRO
4. Erediensten – Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Gaasbeek rekening
2013 - Advies
5. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Martinus rekening 2013 - Advies
6. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Kwintinus rekening 2013 - Advies
7. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Ursula rekening 2013 - Advies
8. Vrije tijd - Sport – Wijziging reglement voor subsidiëring van
Lennikse sportverenigingen – “beleidssubsidies sport voor de
verdere ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de
sportverenigingen” – Goedkeuring
9. Vrije tijd - Sport – Wijziging reglement impulssubsidie –
Goedkeuring

ADDENDUM AGENDA:
Punten aangevraagd door de heer Bruno Moens:
1. Voorstel van gemeentelijke beslissing omtrent rijbaankussens
centrum Gaasbeek
2. Voorstel van gemeentelijke beslissing omtrent potentieel
hernieuwbare energie in Lennik.

Punt aangevraagd door de heer Fried Ringoot:
3. Oprichting Charter

Punt aangevraagd door de heer Geert De Cuyper:
4. Vraag om informatie omtrent het toekomstig gebruik van de
Dekenij

Punt aangevraagd door mevrouw Kristien Van Vaerenbergh:
5. Mondelinge vraag over “stand van zaken - personeel”
In opdracht;
de secretaris,

de voorzitter,

Peter MERGAN

Koenraad AMEYS

