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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, 22-05-2014 

De voorzitter, 

heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 26-05-2014 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 
 
Agenda: 
 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 28-04-2013 
2. Personeel – Wijziging rechtspositieregeling voor het 

gemeentepersoneel - Goedkeuring 
3. Personeel – Aanpassing personeelsformatie en organogram – 

Goedkeuring 
4. Secretariaat – Iverlek – Algemene vergadering tevens 

jaarvergadering op 26 juni 2014 - Goedkeuring agenda 
5. Secretariaat – Finilek –Jaarvergadering op 26 juni 2014 - 

Goedkeuring agenda 
6. Secretariaat - Haviland - Goedkeuring agendapunten van de 

statutaire gewone algemene vergadering van 19 juni 2014 
7. Secretariaat – Havicrem - Goedkeuring agendapunten van de 

algemene vergadering van 25 juni 2014 
8. Milieu – Burgemeestersconvenant / Covenant of Mayors – 

Ondertekening 
9. Financiën - Retributie op het reinigen van wegen door de 

technische dienst – Goedkeuring 
10. Grondgebiedszaken – Ruimtelijke Ordening – Gronckelhuis – 

Verkoop aan Vlabinvest en samenwerkingsovereenkomst met 
Vlabinvest - Goedkeuring 

11. Grondgebiedszaken - Intergemeentelijk samenwerkingsverband 
Infrax West - Toetreding tot GIS-activiteit - Goedkeuring 

 

ADDENDUM AGENDA: 
 
Punten aangevraagd door de heer Erik O: 

1. Voorstel tot reglement houdende toekenning van de eretitel van 
schepen 

2. “Afwezigheid” van de gemeente Lennik in het 
samenwerkingsverband van Pajottenland Plus 

 
Punten aangevraagd door de heer Bruno Moens: 

3. Voorstel van gemeentelijke beslissing omtrent verder zetten van 
gemeentelijke ondersteuning “Dag van het park” 

4. Voorstel van gemeentelijke beslissing omtrent organiseren 
gemeentelijke geboortebosactiviteit 

5. Voorstel van gemeentelijke beslissing omtrent hernemen 
natuurlijk beheer spaarbekken sporthal Lennik 

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