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

1750 Lennik, 25-01-2019
De voorzitter,
Heeft de eer u
uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op
maandag 28-01-2019 te 20 uur in de Dekenij, gelegen Deken
Verbesseltstraat 9 te LENNIK.
Agenda:

Bijeenroeping van de
gemeenteraad
Decreet Lokaal Bestuur
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.
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Goedkeuring van de notulen en zittingsverslag van de vergadering
van 07-01-2019
Visienota duurzaam Lennik twintig dertig – Kennisname
Data ter kennisname van de gemeenteraden voor 2019
Schrijven van de raad voor verkiezingenbetwistingen - Kennisname
Secretariaat – Vaststelling huishoudelijk reglement gemeenteraad
– Goedkeuring
Secretariaat – Vaststelling deontologische code gemeenteraad Goedkeuring
Financiën – OCMW – Budget 2019 – Kennisname
Financiën – Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West – Budget
2019 – Kennisname
Vrije tijd – Begroting 2019 intergemeentelijke preventiedienstGoedkeuring
Secretariaat - Toetreding TMVS – Service Centrum Creat –
Goedkeuring
Secretariaat – De Watergroep – Aanduiding van een
vertegenwoordiger, plaatsvervangend vertegenwoordiger op de
algemene
vergadering
en
vertegenwoordiger
in
het
aandeelhoudersbestuur drinkwater
Secretariaat – Haviland ”Stuurgroep Wijk-werken” – Aanduiding
van een afgevaardigde
Secretariaat – Regionaal landschap Pajottenland & Zennevallei –
Aanduiding van 2 vertegenwoordigers voor de algemene
vergaderingen en aanduiding kandidaat-bestuurder
Politiezone Pajottenland - Intergemeentelijke preventiemedewerker
“drugs en alcohol” Pajottenland - Beheerscomité - Aanduiding
leden
Mobiliteit – Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over
het wegverkeer betreffende het invoeren van een stilstaan- en
parkeerverbod voor vrachtwagens op de Ninoofsesteenweg (N8) –
Goedkeuring

ADDENDUM AGENDA:
Punten aangevraagd door raadslid Erik O:
1. Handelsversterkende maatregelen – Voorstel KMO zone
2. Afbraak Huize Langhendries – Devoghellaan – Standpunt schepen
Ruimtelijke Ordening
In opdracht;
de wnd. algemeen directeur,

de voorzitter,

Natalie VERMEIR

Koenraad AMEYS

