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Gemeentedecreet 
 
Artikel 26 
De gemeenteraad kan enkel 
beraadslagen of beslissen als de 
meerderheid van de 
zittinghebbende gemeente-
raadsleden 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. 

 

 
1750 LENNIK, 20-02-2014 

De voorzitter, 

heeft de eer de u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 24-02-2014 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 
 
Agenda: 
 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 27-01-2014 
2. OCMW – Kennisname ontslag OCMW-raadslid Henri Van Eeckhoudt 
3. OCMW – Eedaflegging van opvolgend OCMW-raadslid na onderzoek 

geloofsbrieven 
4. Grondgebiedzaken - Ruimtelijke Ordening - Bestendigen van de 

deelname in de interlokale vereniging “Woonwinkel Pajottenland” – 
De goedkeuring van het subsidiedossier 2015-2017 – De 
goedkeuring van de nieuwe statuten en het goedkeuren van de in 
het subsidiedossier begrootte gemeentelijke bijdragen 

5. Politie – Provinciale ambtenaar voor het opleggen van 
gemeentelijke administratieve geldboetes – Aanwijzing 

6. Financiën - OCMW - De definitieve vaststelling van de jaarrekening 
2012 – Kennisname 

7. Financiën – Budgetwijziging 2013 kerkfabriek Sint-Gertrudis – 
akteneming 

8. Financiën – Meerjarenplan 2014 – 2019 kerkfabriek Sint-Gertrudis 
– Goedkeuring 

9. Financiën – Budget 2014 kerkfabriek Sint-Gertrudis – Akteneming 
10. Bibliotheek – Wijziging gebruikersreglement 
11. Vrije tijd – Overeenkomst amateurs & volkse Pajotten – 

Goedkeuring 
12. Gemeenteschool ’t Rakkertje – Scholengemeenschap De Pajot – 

Verlenging overeenkomst 2014- 2020 
13. Gemeenteschool ’t Rakkertje – Scholengemeenschap De Pajot – 

Verlenging ICT- Overeenkomst met gemeentelijke academie Peter 
Benoit Lennik voor de schooljaren 2014-2020 

14. Vrije Tijd – Reglement toekenning ereburgerschap – Goedkeuring 
 

 

ADDENDUM AGENDA: 
 
Punten aangevraagd door de heer Bruno Moens: 

1. Voorstel van gemeentelijke beslissing omtrent realisatie 
afvalvermindering via gemeentelijke subsidiereglement voor 
pluimvee bij huishoudens 

2. Voorstel van gemeentelijke beslissing omtrent promoten en 
uitwerking fietssnelwegennet Lennik en omliggende gemeenten 

 
Punten aangevraagd door de heer Erik O: 

3. Voorstel om maatregelen te nemen in verband met zwerfkatten in 
Lennik en het opstarten van een sterilisatiecampagne 

4. Vraag in verband met de koekenbedeling in Sint-Martens-Lennik 

 
Punt aangevraagd door mevrouw Kristien Van Vaerenbergh: 

5. Mondelinge vraag over “De geplande ontslagen bij het 
gemeentepersoneel.” 

 



 
 
 
 

Punt aangevraagd door mevrouw Christel O: 
6. Vervangen van bestaande glasbollen door ondergrondse glascontainers 

 
Punt aangevraagd door de heer Jasper De Bruyn: 

7. Vraag omtrent subsidiereglement 
 

Punt aangevraagd door mevrouw Lien De Slagmeulder : 
8. Vraag i.v.m. het algemene meldpunt op de website 

 
 
 
 
In opdracht; 
de secretaris, de voorzitter, 
 
 
 
 
 
Peter MERGAN Koenraad AMEYS 


