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

1750 Lennik, 22-01-2016
De voorzitter,
Heeft de eer u
uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op
maandag 25-01-2016 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 14-12-2015
2. Secretariaat – Beëindiging van de verhindering van de heer Jasper
De Bruyn
3. Hervaststelling van de rangorde van de raadsleden
4. Financiën – OCMW – Budgetwijziging 2015 – Goedkeuring
5. Financiën – OCMW – Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en
budget 2016 – Kennisname
6. Secretariaat - Haviland - Goedkeuring agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van 17 februari 2016
7. Secretariaat - Vzw Pajottenland Plus – Aanduiding van
plaatsvervanger in het bestuur
8. Ruimtelijke Ordening – Principiële goedkeuring van de
wegeniswerken van nv Aquafin gelegen Rosweg zn, Bossuitstraat
zn, Kruiskouterstraat zn en Waterhoflaan zn – Dossier 2015/b86-t
9. Mobiliteit – Gemeentelijk aanvullend reglement betreffende het
invoeren van betalend parkeren, blauwe zone, bewonerskaarten en
parkeerkaarten voor zaakvoerders in het centrum van SintKwintens-Lennik - Goedkeuring
10. Mobiliteit – Retributiereglement op het gebruik van het openbaar
domein voor het parkeren van motorvoertuigen - Goedkeuring
11. Werken – Aanneming van werken voor het maaien van gazon en
grasvelden en voor het uitvoeren van tuinwerken op diverse
plaatsen in de gemeente Lennik – Goedkeuring lastvoorwaarden,
gunningswijze en uit te nodige firma’s
12. Werken
–
Principiële
beslissing
tot
samenaankoop
via
intergemeentelijke samenwerking met Haviland intercommunale
IgSv waarbij Haviland optreedt als opdrachtencentrale voor
onderhoud van de wegeninfrastructuur 2016- Goedkeuring
13. Vrije tijd – Goedkeuring aanpassingen subsidiereglement
gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking

ADDENDUM AGENDA:
Punt aangevraagd door de heer Geert De Cuyper:
1. Financiën. Begroting 2016. Besluit tot opdracht aan het college
van burgemeester en schepenen onverwijld een ontwerpbegroting
2016 neer te leggen ter goedkeuring aan de gemeenteraad

Punten aangevraagd door mevrouw Kristien Van Vaerenbergh:
2. Kennisgeving. schorsing. besluit van 26 oktober 2015 van de gemeenteraad
van Lennik houdend de bevoegdheid van de gemeenteraad in het kader van
artikel 57 § 3 6° van het gemeentedecreet
3. Gemotiveerde rechtvaardiging van het geschorste besluit van 26 oktober 2015
houdende de bevoegdheid van de gemeenteraad in het kader van artikel 57 §
3 6° van het gemeentedecreet. Handhaving
4. Kennisgeving . Besluit van de gouverneur houdende schorsing van de
beslissing van de gemeenteraad van Lennik van 26 oktober 2015 tot opheffing
van de gemeenteraadsbeslissing dato 24/09/2007 inzake vaststelling van het
begrip dagelijks bestuur
5. Gemotiveerde rechtvaardiging van het geschorste besluit van 26 oktober 2015
van de gemeenteraad van Lennik inzake de opheffing van de
gemeenteraadsbeslissing dato 24/09/2007 inzake vaststelling van het begrip
dagelijks bestuur. Handhaving

In opdracht;
de wnd. secretaris,

de voorzitter,

Natalie VERMEIR

Koenraad AMEYS

