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

1750 Lennik, 24-06-2016
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

ADDENDUM AGENDA:
Punten aangevraagd door de heer Gun Mignon:
1. Milieu – Retributie voor het gebruik van het gemeentelijk
containerpark - Goedkeuring
2. Milieu – Statistieken gebruik containerpark - Vragen

Punten aangevraagd door de heer Erik O:
3. Vraag in verband met nieuwe verplichtingen BTW gemeenten
4. Vraag in verband met zaalwachter sporthal

Punt aangevraagd door mevrouw Christel O:
5. Vraag met betrekking tot de slachtactiviteiten in Eizeringen Lombeeksestraat

Punt aangevraagd door de heer Geert De Cuyper:
6. Vraag met betrekking tot de OPTIMA-bank

Punt aangevraagd door mevrouw Lien De Slagmeulder:
7. Voorstel Tuttenboom

In opdracht;
de secretaris,

de voorzitter,

Peter Mergan

Koenraad AMEYS

