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

1750 Lennik, 24-11-2017
De voorzitter,
Heeft de eer u
uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op
maandag 27-11-2017 te 20 uur in de Dekenij, gelegen Deken
Verbesseltstraat 9 te LENNIK.

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 23-10-2017
2. Ruimtelijke
Ordening
Financiën
Belastingen
retributiereglementen – Belasting op klei- en leemontginning en
belasting op grondaanvullingen en/of grondophogingen –
Goedkeuring
3. Ruimtelijke Ordening – Grond en pandenbeleid – Gemeentelijk
reglement verwaarloosde gebouwen en woningen - Goedkeuring
4. Ruimtelijke
Ordening
–
Grond
en
pandenbeleid
–
Belastingsreglement gemeentelijke verwaarloosde gebouwen en
woningen (verwaarlozingsheffing) - Goedkeuring
5. Ruimtelijke Ordening – Grond en pandenbeleid – Gemeentelijk
reglement leegstaande gebouwen en woningen - Goedkeuring
6. Ruimtelijke
Ordening
–
Grond
en
pandenbeleid
–
Belastingsreglement gemeentelijke leegstand gebouwen en
woningen (leegstandsheffing) – Goedkeuring
7. Ruimtelijke Ordening – Het wegentracé – Verkavelingsaanvraag –
Veldstraat zn – dossier 2017/V21-A – Weigering goedkeuring
8. Mobiliteit – Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over
het wegverkeer m.b.t. gemeenteweg – Driekruisenstraat –
Goedkeuring
9. Mobiliteit – Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over
het wegverkeer m.b.t. gemeenteweg – Negenbunderstraat Goedkeuring
10. Milieu - Exploitatie intercommunaal containerpark te Pepingen –
Addendum nr. 3 bij de samenwerkingsovereenkomst. Het plaatsen
van een stationaire pers met containers voor de inzameling van
restplastics op het intergemeentelijk recyclagepark – Goedkeuring
11. Milieu – Aanpassing retributie voor het gebruik van het
gemeentelijk recyclagepark – Goedkeuring
12. Secretariaat - Haviland - Goedkeuring agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van 13 december 2017
13. Secretariaat - Intradura - Goedkeuring agendapunten van de
statutaire buitengewone algemene vergadering van 20 december
2017
14. Secretariaat – CVBA Inter-Regies – Beslissing tot uittreding
15. Vrije Tijd – Oprichting interlokale vereniging sportregio
Pajottenland
–
Samenwerkingsovereenkomst
sportregio
Pajottenland – Statuten – Huishoudelijk reglement - Goedkeuring
16. Politie – Goedkeuring verordening eindejaarsfuif

Punten aangevraagd door raadslid Gun Mignon
17.
18.
19.
20.
21.

Verkeersveiligheid kruispunt Assesteenweg & G. Breynaertstraat
Onterechte boete voor parkeren
Beschikbaarheid gegevens op lennik.be
Eis tot wegnemen van de rijbaankussens in Gaasbeek
Lennik ontbreekt als één van de weinige gemeenten

ADDENDUM AGENDA:
Punt aangevraagd door raadslid Geert De Cuyper
1. Motie tot afkeuring van het door het College van Burgemeester en Schepenen
gehanteerde ‘Conflictmodel’

Punt aangevraagd door raadslid Gun Mignon
2. Vragen in verband met het vernieuwen mobiliteitsplan Lennik

Punt aangevraagd door raadslid Kristien Van Vaerenbergh
3. Mondelinge vraag over “functioneren gemeenteraadsvoorzitter”

Punt aangevraagd door raadslid Lien De Slagmeulder
4. Vraag i.v.m. gewijzigde verkeersregeling in de Zwartenbroekstraat

In opdracht;
de wnd. secretaris,

de voorzitter,

Natalie VERMEIR

Koenraad AMEYS

