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

1750 LENNIK, 19-06-2015
De voorzitter,
heeft de eer u
uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op
maandag 22-06-2015 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 18-05-2015
2. Opmaak commercieel-strategisch plan voor de gemeente Lennik –
Toelichting
3. Financiën – Wijziging meerjarenplan 2015-2019 & budgetwijziging
nr.1 2015 – Vaststelling
4. Financiën – Jaarrekening 2014 – Vaststelling
5. Academie

Peter

Benoit–

Actualisering

arbeidsreglement

–

Goedkeuring
6. Grondgebiedszaken – Ruimtelijke Ordening – Complementaire
verkoop aan Vlabinvest– Goedkeuring
7. Ruimtelijke

ordening

-

Goedkeuring

van

het

wegentracé

-

verkavelingsaanvraag – Lombeeksestraat tussen huisnummers 23
en 33 - Dossiernummer 2015/v09-a

ADDENDUM AGENDA:
Punt aangevraagd door de heer Erik O:
1. Voorstel camera’s voor sluikstorten aan glasbakken - Stemming

Punt aangevraagd door mevrouw Kristien Van Vaerenbergh:
2. Voorstel Brusselse Metropolitane Gemeenschap gelanceerd door
het Brussels Gewest

Punt aangevraagd door mevrouw Lien De Slagmeulder:
3. Voorstel tot oprichten van een kindergemeenteraad

Punt aangevraagd door de heer Geert De Cuyper:
4. Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw: Informatiemoment

Punten aangevraagd door de heer Erik O:
5.
6.
7.
8.

Voedseloverschotten
Waardebonnen – handelszaken
Selectieve inzameling van textiel
Onderhoud zonder pesticiden

Punten aangevraagd door de heer Gun Mignon:
9.
10.
11.
12.

Vragen
Vragen
Vragen
Vragen

in
in
in
in

verband
verband
verband
verband

met parkeerbeleid
met het Vernieuwen Mobiliteitsplan Lennik
drempelhulp
met (halve) Schoolstraat

Punten aangevraagd door de heer Wim Durang:
13.
14.
15.
16.

Evaluatie en uitbreiding uitwisselingen Arconate
Verdeling schepenbevoegdheden
Respecteren van de Lennikse Gronckelman
Inhuldiging-volksfeest kunstwerk The Wave – flauwe organisatie en
betrokkenheid

In opdracht;
de secretaris,

de voorzitter,

Peter MERGAN

Koenraad AMEYS

