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Bijeenroeping van de 
gemeenteraad 

 
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, 16-01-2015 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 26-01-2015 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 
Agenda: 
 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 15-12-2014 
2. Secretariaat – Kennisname ontslag raadslid Fried Ringoot 
3. Secretariaat – Eedaflegging van opvolgend raadslid na onderzoek 

geloofsbrieven 
4. Secretariaat – Verlenging van de verhindering van de heer Jasper 

De Bruyn – Kennisname 
5. Secretariaat – Eedaflegging van opvolgend raadslid na onderzoek 

geloofsbrieven 
6. Secretariaat – Hervaststelling van de rangorde van de raadsleden 
7. Secretariaat – Politieraad – Aanduiding nieuw effectief lid 

politieraad en opvolgers na voordracht door de fractie N-VA-
LENNIK² 

8. Financiën – OCMW - Jaarrekening 2013- Intrekking beslissing van 
24 juni 2014 en vaststelling na wijziging - Kennisname 

9. Financiën – OCMW – Budgetwijziging 2014 – Kennisname 
10. Financiën – OCMW – Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en 

budget 2015 – Kennisname 
11. Financiën – Jaarrekening 2013 – Kennisname definitieve 

goedkeuring 
12. Financiën – Budget 2015 kerkfabriek Sint-Gertrudis – Akteneming 
13. Milieu – Samenstelling gemeentelijke adviesraad voor milieu en 

natuur – Goedkeuring 
14. Flankerend onderwijsbeleid - Personeel – Sociale voordelen 

middagtoezicht 
15. Gemeenteschool ’t Rakkertje – Aanpassingen schoolreglement 

schooljaar 2015 – 2016 
16. Gemeenteschool ’t Rakkertje – Capaciteitsbepaling en 

inschrijvingsperiode schooljaar 2015- 2016 
 
 
 
In opdracht; 
de secretaris, de voorzitter, 
 
 
 
 
 
Peter MERGAN Koenraad AMEYS 
 



 

 
TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26-01-2015 
 
 
1. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 15-12-2014 
 
Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering 
goedgekeurd te worden. 
 
2. SECRETARIAAT – KENNISNAME ONTSLAG RAADSLID FRIED RINGOOT 
 
De raad neemt kennis van het ontslag als gemeenteraadslid van de heer Fried Ringoot. 
 
3. SECRETARIAAT – EEDAFLEGGING VAN OPVOLGEND RAADSLID NA ONDERZOEK 
GELOOFSBRIEVEN 
 
Ingevolge het ontslag als gemeenteraadslid van de heer Fried Ringoot wordt volgens art. 7§3 van 
het Gemeentedecreet een nieuw raadslid aangesteld, na onderzoek van de geloofsbrieven en 
eedaflegging. 
 
4. SECRETARIAAT – VERLENGING VAN DE VERHINDERING VAN DE HEER JASPER DE 
BRUYN – KENNISNAME 
 
De raad neemt kennis van de verlenging van de verhindering, wegens verblijf in buitenland voor 
studieredenen, van de heer Jasper De Bruyn als raadslid. 
 
5. SECRETARIAAT – EEDAFLEGGING VAN OPVOLGEND RAADSLID NA ONDERZOEK 
GELOOFSBRIEVEN 
 
Ingevolge de verlenging van de verhindering van raadslid Jasper De Bruyn wordt volgens art. 7§3 
van het Gemeentedecreet een nieuw raadslid aangesteld, na onderzoek van de geloofsbrieven en 
eedaflegging. 
 
6. SECRETARIAAT – HERVASTSTELLING VAN DE RANGORDE VAN DE RAADSLEDEN 
 
Ingevolge het ontslag van de heer Fried Ringoot, de verlenging van de verhindering van de heer 
Jasper De Bruyn en de aanstelling van 2 nieuwe raadsleden wordt een nieuwe rangorde van de 
raadsleden vastgesteld. 
 
7. SECRETARIAAT – POLITIERAAD – AANDUIDING NIEUW EFFECTIEF LID POLITIERAAD 
EN OPVOLGERS NA VOORDRACHT DOOR DE FRACTIE N-VA-LENNIK² 
 
Naar aanleiding van het ontslag als gemeenteraadslid van de heer Fried Ringoot, dient een nieuw 
effectief lid met opvolgers te worden aangeduid om te zetelen in de politieraad. 
 
8. FINANCIËN – OCMW - JAARREKENING 2013- INTREKKING BESLISSING VAN 24 JUNI 
2014 EN VASTSTELLING NA WIJZIGING – KENNISNAME 
 
De dienstjaarrekening 2013 van het OCMW Lennik wordt opnieuw vastgesteld na ze in 
overeenstemming te hebben gebracht met de opmerkingen van de heer gouverneur. De 
gemeenteraad neemt hiervan kennis. 
 
9. FINANCIËN – OCMW – BUDGETWIJZIGING 2014 – KENNISNAME 
 
De budgetwijziging 2014 van het OCMW Lennik wordt overeenkomstig artikel 150 van het decreet 
van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn ter kennisname aan de gemeenteraad voorgelegd indien het past binnen het meerjarenplan 
2014-2019. 
 



 

10. FINANCIËN – OCMW – AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2019 EN BUDGET 2015 
– KENNISNAME 
 
Het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW Lennik wordt overeenkomstig artikel 147 van het 
decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn aangepast.  De aanpassing van het MJP 2014-2019 wordt aan de 
gemeenteraad enkel voorgelegd ter kennisname aangezien de bijdrage van de gemeente 
gedurende het resterende gedeelte van de zesjaarlijkse periode van de financiële nota van het 
meerjarenplan niet wordt verhoogd of de strategische nota van het meerjarenplan niet inhoudelijk 
wijzigt. Tevens wordt het budget 2015 voorgelegd ter kennisname. 
 
11. FINANCIËN – JAARREKENING 2013 – KENNISNAME DEFINITIEVE GOEDKEURING 
 
De dienstjaarrekening 2013 van het gemeentebestuur werd definitief goedgekeurd door de heer 
gouverneur op 6 november 2014. De gemeenteraad neemt hiervan kennis. 
 
12. FINANCIËN – BUDGET 2015 KERKFABRIEK SINT-GERTRUDIS – AKTENEMING 
 
Als de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in 
het goedgekeurde meerjarenplan, neemt de gemeenteraad hiervan akte. Het budget 2015 van de 
kerkfabriek Sint-Gertrudis wordt thans ter akteneming aan de gemeenteraad voorgelegd. 
 
13. MILIEU – SAMENSTELLING GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR 
– GOEDKEURING 
 
In zitting van 28 april 2014 keurde de gemeenteraad nieuwe statuten goed aangaande de werking 
van de Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur. Conform deze besluiten wordt 
voornoemde adviesraad samengesteld. 
 
14. FLANKEREND ONDERWIJSBELEID - PERSONEEL – SOCIALE VOORDELEN 
MIDDAGTOEZICHT 
 
De gemeente dient een financiële tussenkomst te voorzien ten gunste van het vrij en het 
gemeenschapsonderwijs omwille van het middagtoezicht als sociaal voordeel. De gemeenteraad 
voorziet een bestendiging van een reglement betreffende dit sociaal voordeel. 
 
15. GEMEENTESCHOOL ’T RAKKERTJE – AANPASSINGEN SCHOOLREGLEMENT 
SCHOOLJAAR 2015 - 2016 
 
Een schoolreglement is  voor alle leerlingen en hun ouders bedoeld. Bij inschrijving gaan de ouders 
akkoord met de afspraken die hierin zijn opgenomen. Het schoolreglement werd nu aangepast met 
de wettelijke normen, opgelegd door OVSG. Volgende wijzigingen of aanvullingen treden op: 
- engagementsverklaring 
- kostenbeheersing 
- schoolloopbaan 
- inschrijvingsprocedure 
 
16. GEMEENTESCHOOL ’T RAKKERTJE – CAPACITEITSBEPALING EN 
INSCHRIJVINGSPERIODE SCHOOLJAAR 2015- 2016 
 
Het is noodzakelijk om als school een capaciteitsbepaling te doen en hiervoor ook een 
inschrijvingsperiode in te lassen. Dit wordt immers ook opgelegd vanuit de Overheid. Dit maakt het 
voor scholen makkelijker om het overzicht te bewaren en de inschrijvingen te bundelen.  
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