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

1750 Lennik, 17-06-2016
De voorzitter,
Heeft de eer u
uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op
maandag 27-06-2016 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 23-05-2016
2. Financiën – Jaarrekening 2015 – Vaststelling
3. Erediensten – Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Gaasbeek rekening
2015 - Advies
4. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Martinus rekening 2015 - Advies
5. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Kwintinus rekening 2015 - Advies
6. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Ursula rekening 2015 - Advies
7. Erediensten – kerkfabriek Sint-Gertrudis-Pede rekening 2015 –
Advies
8. Externe audit – Auditrapport – Kennisname
9. Secretariaat
–
Goedkeuring
charter
interne
controlesysteem/organisatiebeheer en kennisname rapportering
10. Mobiliteit – Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over
het wegverkeer betreffende de herinrichting van de bebouwde kom
in de Joseph Van Den Bosschestraat (N282), Saffelbergstraat en de
Zwartenbroekstraat - Goedkeuring
11. Mobiliteit - Cameratoezicht op het openbaar domein: gebruik van
vaste, verplaatsbare en mobiele camera’s door de politiezone
Pajottenland – Goedkeuring

Punten aangevraagd door de heer Gun Mignon:
12. Mobiliteit – Gemeentelijk aanvullend reglement betreffende het
invoeren van betalend parkeren, blauwe zone, bewonerskaarten en
parkeerkaarten voor zaakvoerders in het centrum van Lennik –
Goedkeuring / mobiliteit – Retributiereglement op het gebruik van
het openbaar domein voor het parkeren van motorvoertuigen –
Goedkeuring

In opdracht;
de secretaris,

de voorzitter,

Peter Mergan

Koenraad AMEYS

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 27-06-2016
1.GOEDKEURING
23-05-2016

VAN

DE

NOTULEN

VAN

DE

VERGADERING

VAN

Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering
goedgekeurd te worden.
2.-

FINANCIËN – JAARREKENING 2015 - VASTSTELLING

Ieder jaar dient de gemeenteraad de jaarrekening van het vorige jaar vast te stellen en kennis te
nemen van de verslagen die hierbij horen.
3.EREDIENSTEN – KERKFABRIEK ONZE LIEVE VROUW GAASBEEK REKENING 2015 –
ADVIES
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening van 2015 van de kerkfabriek O.L.Vrouw
Gaasbeek gunstig te adviseren.
4.-

EREDIENSTEN – KERKFABRIEK SINT-MARTINUS REKENING 2015 – ADVIES

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening van 2015 van de kerkfabriek van Sint-Martinus
gunstig te adviseren.
5.-

EREDIENSTEN – KERKFABRIEK SINT-KWINTINUS REKENING 2015 – ADVIES

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening van 2015 van de kerkfabriek Sint-Kwintinus
gunstig te adviseren.
6.-

EREDIENSTEN – KERKFABRIEK SINT-URSULA REKENING 2015 – ADVIES

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening van 2015 van de kerkfabriek Sint-Ursula
gunstig te adviseren.
7.-

EREDIENSTEN – KERKFABRIEK SINT-GERTRUDIS-PEDE REKENING 2015 – ADVIES

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening van 2015 van de kerkfabriek van SintGertrudis-Pede gunstig te adviseren.
8.-

EXTERNE AUDIT – AUDITRAPPORT – KENNISNAME

Audit Vlaanderen heeft de taak om het systeem van interne controle van de lokale besturen te
evalueren en aanbevelingen hierover te formuleren. In de loop van de maanden januari - maart
2016 werd in de gemeente Lennik een thema-audit uitgevoerd met betrekking tot het aankoop- en
contractbeheer van leveringen en diensten in. De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van
deze audit.

9.SECRETARIAAT
–
GOEDKEURING
CHARTER
INTERNE
CONTROLESYSTEEM/ORGANISATIEBEHEERSING EN KENNISNAME RAPPORTERING
Het interne controlesysteem bepaalt op welke wijze de interne controle wordt georganiseerd, met
inbegrip van de te nemen controlemaatregelen en -procedures en de aanwijzing van de
personeelsleden die ervoor verantwoordelijk zijn, en de rapporteringsverplichtingen van de
personeelsleden die bij het systeem van interne controle betrokken zijn. Het interne
controlesysteem wordt vastgesteld door de gemeentesecretaris, na overleg met het
managementteam. Het algemene kader van het interne controlesysteem is onderworpen aan de
goedkeuring van de gemeenteraad.
10.MOBILITEIT - GEMEENTELIJK AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET
WEGVERKEER BETREFFENDE DE HERINRICHTING VAN DE BEBOUWDE KOM IN DE
JOSEPH
VAN
DEN
BOSSCHESTRAAT
(N282),
SAFFELBERGSTRAAT
EN
DE
ZWARTENBROEKSTRAAT - GOEDKEURING
Om het vorige goedgekeurde aanvullend reglement betreffende de herinrichting van de bebouwde
kom in de Joseph Van den Bosschestraat (N282), Saffelbergstraat en de Zwartenbroekstraat te
verduidelijken werden, in overleg met het departement Mobiliteit en Openbare Werken, enkele
grenspunten van de bebouwde kom Sint-Kwintens-Lennik en de gemeentegrensoverschrijdende
zone 50 beter omschreven.
11.MOBILITEIT - CAMERATOEZICHT OP HET OPENBAAR DOMEIN: GEBRUIK VAN
VASTE, VERPLAATSBARE EN MOBIELE CAMERA’S DOOR DE POLITIEZONE PAJOTTENLAND
–GOEDKEURING
De gemeente Lennik geeft toestemming aan de Politiezone Pajottenland om gebruik te
maken van de vaste, verplaatsbare en mobiele camera’s.
Cameratoezicht vormt een nuttig hulpmiddel voor de objectieve waarneming van overlast of
van feiten die een misdrijf opleveren of schade veroorzaken en voor de ontradende aanpak
ervan.
Er wordt rekening gehouden met de aanbevelingen omtrent de bescherming van de privacy
en de persoonlijke levenssfeer. De nodige waarschuwingen worden aangebracht opdat de
burger geïnformeerd is over het lopende cameratoezicht op de plaatsen die hij betreedt.
12.MOBILITEIT – GEMEENTELIJK AANVULLEND REGLEMENT BETREFFENDE HET
INVOEREN VAN BETALEND PARKEREN, BLAUWE ZONE, BEWONERSKAARTEN EN
PARKEERKAARTEN VOOR ZAAKVOERDERS IN HET CENTRUM VAN LENNIK –
GOEDKEURING/MOBILITEIT – RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN HET
OPENBAAR DOMEIN VOOR HET PARKEREN VAN MOTORVOERTUIGEN - GOEDKEURING
Agendapunt ingediend door raadslid Gun Mignon.

