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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, 13-02-2015 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 23-02-2015 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 
Agenda: 
 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 26-01-2015 
2. Personeel – Aanpassing personeelsformatie en organogram – 

Goedkeuring 
3. Personeel – Wijziging rechtspositieregeling voor het 

gemeentepersoneel – Goedkeuring 
4. Financiën – Hulpverleningszone Vlaams-Brabant west – Budget 

2015 - Kennisname 
5. Financiën – Verzoek aan Finilek om te investeren in wind4flanders - 

Goedkeuring 
6. Milieu - Overeenkomst gebruik perceel grond voor uitbreiding 

geboorteboomgaard (gr 15-02-23– Jozef Jurion & Lisette Debaste/ 
Lennik) betreffende grond gelegen te Eizeringen 

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



 

 
TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23-02-2015 
 
 
1. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 26-01-2015 
 
Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering 
goedgekeurd te worden. 
 
 
2. PERSONEEL – AANPASSING PERSONEELSFORMATIE EN ORGANOGRAM – 
GOEDKEURING 
 
De gemeenteraad keurt de personeelsformatie en het organogram goed. 
 
 
3. PERSONEEL – WIJZIGING RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET 
GEMEENTEPERSONEEL – GOEDKEURING 
 
De gemeenteraad keurt de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel goed. 
 
 
4. FINANCIËN – HULPVERLENINGSZONE VLAAMS-BRABANT WEST – BUDGET 2015 – 
KENNISNAME 
 
De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2015 van de hulpverleningszone Vlaams-Brabant 
West. 
 
 
5. FINANCIËN – VERZOEK AAN FINILEK OM TE INVESTEREN IN WIND4FLANDERS – 
GOEDKEURING 
 
De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde inschrijving in 
Wind4Flanders via Finilek. 
 
 
6. MILIEU - OVEREENKOMST GEBRUIK PERCEEL GROND VOOR UITBREIDING 
GEBOORTEBOOMGAARD (GR 15-02-23– JOZEF JURION & LISETTE DEBASTE/ LENNIK) 
BETREFFENDE GROND GELEGEN TE EIZERINGEN 
 
Aangezien vorig jaar het geboortebos aan de Vaerenbergstraat finaal werd gerealiseerd, is er nu 
nood aan een nieuw perceel om in te richten als geboorteboomgaard. Ter hoogte van de 
Puttekensveldweg te Eizeringen ligt reeds een geboorteboomgaard van 94,34 are en met een 
bijkomend perceel van 85 are, gelegen te Eizeringen Luitenant Jacopsstraat achter de 
huisnummers 50,52,54 en 54A gekend 1e afdeling sectie B nrs. 0117/P/4 en 0117/R/4, zal een 
boomgaard gerealiseerd worden van 1,79 ha. Dit zal een mooie bijdrage leveren aan het milieu en 
de omgeving van Eizeringen. 
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