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

1750 Lennik, 18-05-2018
De voorzitter,
Heeft de eer u
uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op
maandag 28-05-2018 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 23-04-2018
2. Mobiliteit - Engagementsverklaring toegankelijke gemeente Goedkeuring
3. Secretariaat - Intradura - Goedkeuring agendapunten van de
statutaire gewone algemene vergadering van 27 juni 2018
4. Secretariaat – Infrax west – Goedkeuring agenda, verzoek tot
verschuiven einddatum Infrax west naar 1 april 2019, voorstel tot
verlenging van 1 april t.e.m. 29 maart 2037, statutenwijzigingen
voor de algemene vergadering op 26 juni 2018
5. Secretariaat – Zefier (voorheen Finilek) – Goedkeuring
agendapunten
en
aanduiding
vertegenwoordiger
en
plaatsvervanger voor de bijzondere algemene vergadering op
28 juni 2018
6. Secretariaat – Havicrem - Goedkeuring agendapunten van de
algemene vergadering van 27 juni 2018

Punt 7 aangevraagd door raadslid Lien De Slagmeulder:
7. Voorstel tot intekenen op huisdiersticker Vlamingen houden van
dieren
8. Personeel - Openstelling 1 betrekking van algemeen directeur –
Goedkeuring
BESLOTEN ZITTING:
9.- Personeel – Aanstelling waarnemend algemeen directeur
10.- Personeel – Aanstelling vervanger waarnemend algemeen
directeur

In opdracht;
de wnd. secretaris,

de voorzitter,

Natalie VERMEIR

Koenraad AMEYS

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28-05-2018
1.-

GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 23-04-2018

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

-

ENGAGEMENTSVERKLARING

TOEGANKELIJKE

GEMEENTE

-

In 2017 lanceerde de provincie Vlaams-Brabant de campagne “Jouw gemeente, toegankelijke
gemeente? Samen werken we eraan!”. De gemeente Lennik tekende hier in juni 2017 op in. De
doelstelling van de campagne is werken aan meer toegankelijkheid aan de hand van een 10puntenprogramma.
Gemeentes die op 1 juni 2018 het 10-puntenprogramma hebben doorlopen, krijgen van de
provincie officieel het "handvest van toegankelijke gemeente".
Na afloop van de campagne vraagt de provincie aan de gemeentes zich te engageren om de acties
in het 10-puntenprogramma voort te zetten.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de engagementsverklaring
toegankelijke gemeente.
3.SECRETARIAAT - INTRADURA - GOEDKEURING AGENDAPUNTEN
STATUTAIRE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 JUNI 2018

VAN

DE

Binnen het kader om de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de
oprichting en het bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, wordt de agenda
van de statutaire gewone algemene vergadering van Intradura aan de gemeenteraad voorgelegd
ter goedkeuring.
4.SECRETARIAAT - INFRAX WEST – GOEDKEURING AGENDA, VERZOEK TOT
VERSCHUIVEN EINDDATUM INFRAX WEST NAAR 1 APRIL 2019, VOORSTEL TOT
VERLENGING VAN 1 APRIL T.E.M. 29 MAART 2037, STATUTENWIJZIGINGEN VOOR DE
ALGEMENE VERGADERING OP 26 JUNI 2018
Binnen het kader om de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de
oprichting en het bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, wordt de agenda
van de algemene vergadering van Infrax West aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring.
5.SECRETARIAAT – ZEFIER (VOORHEEN FINILEK) – GOEDKEURING AGENDAPUNTEN
EN AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER VOOR DE BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING OP 28 JUNI 2018
Binnen het kader om de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de
oprichting en het bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, wordt de agenda
van de bijzondere algemene vergadering van Zefier aan de gemeenteraad voorgelegd ter
goedkeuring.
6.SECRETARIAAT – HAVICREM - GOEDKEURING AGENDAPUNTEN VAN DE ALGEMENE
VERGADERING VAN 27 JUNI 2018
Binnen het kader om de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de
oprichting en het bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, wordt de agenda
van de algemene vergadering van Havicrem aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring.

Punt aangevraagd door raadslid Lien De Slagmeulder:
7.-

Voorstel tot intekenen op huisdiersticker Vlamingen houden van dieren

8.PERSONEEL - OPENSTELLING 1 BETREKKING VAN ALGEMEEN DIRECTEUR –
GOEDKEURING
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur moet er een algemeen directeur aangesteld worden voor
gemeente en OCMW.

BESLOTEN ZITTING:
9.10.-

PERSONEEL – AANSTELLING WAARNEMEND ALGEMEEN DIRECTEUR
PERSONEEL – AANSTELLING VERVANGER WAARNEMEND ALGEMEEN DIRECTEUR

