
Provincie Vlaams-Brabant

Arrondissement Halle-Vilvoorde

Gemeente L E NNIK

Bijeenroeping van de
Gemeenteraad

Wet van 26 mei 1989

ART.90-De gemeenteraad kan geen besluit nemen,
indien niet de meerderheid van de zittinghebbende
leden aanwezig  is.
De raad kan echter, indien hij tweemaal bijeengeroepen
is zonder dat het vereiste aantal leden is opgekomen, na
een derde en laatste oproeping, ongeacht het aantal
aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen en
besluiten over de onderwerpen die voor de derde maal
op de agenda voorkomen.
De tweede en de derde oproeping moeten geschieden
overeenkomstig de voorschriften van het vorige artikel,
en er moet vermeld worden of de oproeping voor de
tweede of voor de derde maal geschiedt; bovendien
moeten de bepalingen van de twee vorige leden in de
derde oproeping  woordelijk worden overgenomen.
ART.88-De Burgemeester of hij die hem vervangt zit de
gemeenteraad voor. De vergadering wordt door de
voorzitter geopend en gesloten.
ART.99-De besluiten worden bij volstrekte meerderheid
van stemmen genomen; bij staking van stemmen is het
voorstel verworpen.
ART.100-Onverminderd het vierde lid stemmen de
leden van de gemeenteraad mondeling. Het reglement
van orde kan een regeling invoeren die gelijkwaardig is
met een mondelinge stemming. Als dusdanig worden
beschouwd de mechanisch uitgebrachte
naamstemming en de stemming bij zitten en opstaan
of bij handopsteking. Ongeacht de bepalingen van het
reglement van orde wordt er mondeling gestemd
telkens als een derde van de aanwezige leden hierom
verzoekt.
Alleen de voordrachten van kandidaten, benoemingen
tot ambten, terbeschikkingstellingen, preventieve
schorsingen in het belang van de dienst en
tuchtstraffen geschieden bij geheime stemming en
eveneens bij volstrekte meerderheid van stemmen. De
voorzitter, voor zover hij lid is van de raad, stemt het
laatst. Het voorgaande lid is niet toepasselijk bij
geheime stemming.
ART.101- Indien bij de benoeming of de voordracht
van kandidaten de vereiste meerderheid niet wordt
verkregen bij de eerste stemming, heeft herstemming
plaats over de kandidaten die de meeste stemmen
hebben behaald.
Te dien einde maakt de voorzitter een lijst op met
tweemaal zoveel namen als er benoemingen of
voordrachten moeten geschieden.
De stemmen kunnen alleen uitgebracht worden op de
kandidaten die op deze lijst voorkomen. De benoeming
of de voordracht geschiedt bij meerderheid van
stemmen. De staking van stemmen geeft de oudste
kandidaat de voorkeur.

1750 Lennik, 16/6/2006

Het College van Burgemeester en Schepenen,

Heeft de eer uit te nodigen           

tot het bijwonen van de zitting van de Gemeenteraad, op maandag, de

26/6/2006 te 20uur, in het gemeentehuis.

Agenda:

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering dd. 23/5/2006.

2. Brandweer – Personeel – Operationeel beroepskader – Aanstelling

van een stagedoende beroepsonderluitenant.

3. Brandweer – Materieel – Aankoop van een warmtebeeldcamera –

Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

4. Brandweer – Materieel – Aankoop van 5 adembeschermings-

toestellen – Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

5. Brandweer – Materieel – Aankoop van een testbank voor

persluchtmaskers – Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

6. Brandweer – Materieel – Aankoop van een compressor voor het

vullen van persluchtflessen – Goedkeuring bestek en wijze van

gunnen.

7. Financiën - Goedkeuring begrotingsrekening en balans- en

resultatenrekening 2005.

8. Financiën - Begroting – Gemeentelijke begrotingswijziging nr.1 –

Gewone en buitengewone dienst – Dienstjaar 2006 – Goedkeuring.

9. Financiën - Bestemmingswijziging van het ongebruikte saldo van

lening nr. 1172.

10. Jeugddienst - Goedkeuring gewijzigd reglement betreffende de

erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk.

11. Financiën - Kapitaalverhoging EGPF via Finilek en Gefin – Dienstjaar

2006.

12. Financiën - Waarborgverlening financiering kapitaalverhoging EGPF

2006 via Finilek en Gefin.

13. Milieu – Aankoop geluidsmeter - Goedkeuring.

14. Milieu – Erosiebestrijdingsplan - Vaststelling.

15. Wegen – Iverlek – Plaatsen van openbare verlichting in de

Krommestraat langsheen voetweg 116 SKL - Goedkeuring.

16. Wegen – Verbeteringswerken aan de Galgestraat – Kothemstraat /

Scheestraat – Wijziging gunningswijze.

17. Gebouwen – School Assesteenweg – Princiepsbeslissing : studie voor

 het aanstellen van een ontwerper voor het opmaken van het ontwerp

voor de bouw van bijkomende klassen en/of een kinderdagverblijf.

18. Personeel –Aanstelling waarnemend secretaris.

19. Personeel – Openstelling 1 betrekking van technisch assistent metser

(D1-D3) voor bepaalde duur (1 jaar) in gesco-verband –

Goedkeuring.

20. Personeel – Openstelling 1 betrekking van technisch assistent wegen

(D1-D3) voor bepaalde duur (1 jaar) in gesco-verband –

Goedkeuring.

21. Personeel – Openstelling 1 contractuele betrekking van technisch

assistent wegen (D1-D3) voor bepaalde duur (6 maanden) –

 Goedkeuring.

22. Motie inzake de indeling van de gemeenten van het arrondissement

Halle-Vilvoorde in zorgregio’s.

23. Resolutie ter ondersteuning van de splitsing van de kieskring Brussel-

Halle-Vilvoorde en van het gerechtelijke arrondissement Brussel.



IN GEHEIME ZITTING :

**Gemeentelijke Basisschool :

-----------------------------------

24. Tijdelijke aanstelling bijzondere leermeester zedenleer (10u) in vervanging vanaf

20/5/2006 tot 23/6/2006.

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN.

In opdracht;
De Secretaris dd., De Burgemeester,

Olivier DE RYCKERE Willy DE WAELE


