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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, 19-09-2014 

 

De voorzitter, 

 

heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 22-09-2014 te 20 uur in het gemeentehuis. 

Agenda: 
 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 23-06-2014 
2. Secretariaat – Kennisname vervallenverklaring van mandaat als 

gemeenteraadslid 
3. Secretariaat – Eedaflegging van opvolgend raadslid na onderzoek 

geloofsbrieven 
4. Secretariaat – Kennisname verhindering raadslid Jasper de Bruyn 
5. Secretariaat – Eedaflegging van opvolgend raadslid na onderzoek 

geloofsbrieven 
6. Secretariaat – Hervaststelling van de rangorde van de raadsleden 
7. Toelichting mogelijke plannen tot afschakeling van het 

elektriciteitsnet 
8. Personeel – Bekrachtiging collegebeslissing van 9 september 2014: 

Vaststelling voorwaarden voor het gebruik van de ondersteunende 
dienst voor noodplanambtenaren van intercommunale Haviland 

9. Brandweer - Organiek  reglement - Wijziging diverse artikelen 
10. Brandweer – Personeel – Operationeel  beroepskader – 

Vacantverklaring van 1 functie van sergeant-majoor en 1 functie 
van eerste sergeant 

11. Brandweer – Personeel – Operationeel vrijwilligerskader – 
Vacantverklaring van 3 functies van onderluitenant, 1 functie van 
adjudant en 3 functies van sergeant 

12. Secretariaat – Verlenen concessie cafetaria sport- en 
ontmoetingscentrum Jo Baetens –Concessievoorwaarden en 
lastenboek – Goedkeuring 

13. Secretariaat - Gemeenteraadscommissie budget - Aanduiding 
commissielid en plaatsvervangend commissielid na voordracht door 
respectievelijk de fracties CD&V en NVA-Lennik² 

14. Financiën – Rekening 2013 - Kerkfabriek Sint-Gertrudis-Pede - 
Advies 

15. Financiën – Meerjarenplanwijziging 2014–2019 - Kerkfabriek Sint-
Gertrudis – Goedkeuring 

16. Financiën – Budgetwijziging 2014 - Kerkfabriek Sint-Gertrudis – 
Akteneming 

17. Financiën - Kerkfabriek Sint-Martinus – Waarborgstelling 
restauratiewerken sint-martinuskerk beveiligingswerken fase 5 
(perceel 1 en 2) en fase 6 (10% van perceel interieur) 

 

ADDENDUM AGENDA: 
 
Punt aangevraagd door mevrouw Kristien Van Vaerenbergh: 

1. Registratie domeinnaam lennik.vlaanderen 
 

Punten aangevraagd door de heer Geert De Cuyper: 
2. Moeilleweg te Eizeringen: vraagt tot informatie 

 
3. Loopt de gemeente Lennik een kans op een Black Out 

(stroomuitval)? 
 

4. Evaluatie van de wijzigingen in het parkeerbeleid van Lennik: 
vraag tot info 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
Punt aangevraagd door de heer Erik O: 

5. Vragen naar aanleiding van de tentoonstelling over het werk van architect 
VANDER MEEREN. 

Punt aangevraagd door mevrouw Christel O: 
6. Vraag om verduidelijking over de informatie in de pers inzake de financiële 

toestand van de gemeente. 
 
Punt aangevraagd door de heer Fried Ringoot: 

7. Schriftelijke vraag betreffende de ‘Lennikse Feesten’ 
 
 
 
In opdracht; 
 
de secretaris, de voorzitter, 
 
 
 
 
 
Peter MERGAN Koenraad AMEYS 
 
 
 
 

 
 


