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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, 12-12-2014 

 

De voorzitter, 

 

heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 15-12-2014 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 
Agenda: 
 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 24-11-2014 
2. Pajottenland+ leaderperiode 2014-2020 - Lokale ontwikkelings-

strategie - Goedkeuring 
3. Financiën – Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budget 2015 

– Vaststelling 
4. Financiën – Politiezone Pajottenland – Politiebegroting 2015 – 

Goedkeuring gemeentelijke dotatie 
5. Financiën – Erediensten aangepast meerjarenplan 2014-2019 Sint-

Martinus - Goedkeuring 
6. Financiën – Erediensten budget 2015 Sint-Martinus- Akteneming 
7. Financiën - Kerkfabriek Sint-Kwintinus - Werken lot 2: 

Elektriciteitswerken – fase 1: Bekabeling - Advies 
8. Financiën - Kerkfabriek Sint-Kwintinus - Restauratiewerken fase 3: 

zijbeuken, noordtransept, zuidtransept, sacristie, berging, 
dringende instandhoudingswerken - Advies 

9. Brandweer – Personeel – Operationeel beroepskader – 
Vacantverklaring van 3 functies van stagiair-brandweerman 

10. Personeel – Overheveling brandweerpersoneel naar 
hulpverleningszone – Loonadministratie vanaf 1 januari 2015 

11. Ruimtelijke Ordening - Vaststellen en overmaken van het 
plannenregister – Goedkeuring 

12. Politie – Goedkeuring verordening eindejaarsfuif 
13. Vrije tijd – Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei – 

geactualiseerde statuten – Goedkeuring 
14. Gemeenteschool ’t Rakkertje – Scholengemeenschap De Pajot - 

aanpassing overeenkomst 2014- 2020 
15. Secretariaat – Verlenen concessie cafetaria sport- en 

ontmoetingscentrum Jo Baetens – Aanpassing 
concessievoorwaarden - Goedkeuring 

 

ADDENDUM AGENDA: 
 
Punt aangevraagd door de heer Erik O: 

1. Klachten sportclubs + voorstel 
 

Punt aangevraagd door mevrouw Lien De Slagmeulder: 

2. Voorstel tot het inrichten van een sterretjesweide 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Punt aangevraagd door de heer Gun Mignon: 

3. Een zuinig energiebeleid in Lennik  
 

Punten aangevraagd door de heer Geert De Cuyper: 

4. Papierslag 2012: correcte vergoeding voor het Lennikse 11.11.11.-comité 
5. DEKENIJ in Lennik Centrum: bestemming – verbouwingswerken 

 
Punt aangevraagd door mevrouw Kristien Van Vaerenbergh: 

6. Mondelinge vraag over “Gele vuilniszakken. Reglement.” 
 
 
 
In opdracht; 
 
de secretaris, de voorzitter, 
 
 
 
 
 
Peter MERGAN Koenraad AMEYS 
 
 

 
 


