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

1750 LENNIK, 17-4-2015
De voorzitter,

heeft de eer u
uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op
maandag 20-4-2015 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
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.

Agenda:
1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 23-03-2015
2. Ruimtelijke
Ordening
–
Ontwerp
gemeentelijk
ruimtelijk
uitvoeringsplan “RUP Sint-Elooisberg” – Voorlopige vaststelling
3. Financiën – Rapportering over het debiteurenbeheer/overzicht
openstaande fiscale en niet-fiscale vorderingen – Kennisname
4. Vrije Tijd – Aanpassing samenstelling seniorenraad - Goedkeuring
5. Secretariaat – Infrax West – Goedkeuring agenda van de algemene
vergadering gevolgd door de buitengewone algemene vergadering
op 2 juni 2015
6. Secretariaat - Haviland - Goedkeuring agendapunten van de
statutaire gewone algemene vergadering van 20 mei 2015
7. Facility – Bekrachtiging collegebeslissing van 17 maart 2015 Principebeslissing aankoop onroerend goed gelegen Alfred
Algoetstraat 75 (gebouw vooraan) te 1750 Lennik
8. Academie ‘Peter Benoit’ voor MWD personeel - Vacantverklaring
verschillende functies

ADDENDUM AGENDA:
Punt aangevraagd door de heer Geert De Cuyper:
1. Mobiliteit - Retributiereglement op het gebruik van het openbaar
domein voor het parkeren van motorvoertuigen

Punt aangevraagd door de heer Erik O:
2. Voorstel en stemming: beslissing in verband met uitgaven van
15.000€ en meer

Punt aangevraagd door mevrouw Kristien Van Vaerenbergh:
3. Mondelinge vraag over “Datum gemeenteraad april 2015”

Punt aangevraagd door de heer Gun Mignon:
4. Vragen in verband met sponsoring activiteiten Lennikse Feesten
5. Groenzone middenberm Algoetstraat

In opdracht;
de wnd. secretaris,

de voorzitter,

Karel VAN BELLE

Koenraad AMEYS

