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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, 13-03-2015 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 23-03-2015 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 
Agenda: 
 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 23-02-2015 

2. Secretariaat - Gemeenteraadscommissie intergemeentelijke 

samenwerking - Aanduiding commissielid voordracht door de 

fractie 

3. Milieu – Afsprakennota gemeentelijke adviesraad voor milieu en 
natuur - Goedkeuring 

4. Reglement betreffende nachtwinkels – Goedkeuring 

5. Belastingreglement op nachtwinkels - Goedkeuring 
 

 

Punt aangevraagd door de heer Joris Van Hauthem: 

6. Interpellatie over het voorontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk 

Uitvoeringsplan Sint-Elooisberg 

 

 
In opdracht; 
de secretaris, de voorzitter, 
 
 
 
 

 
Peter MERGAN Koenraad AMEYS 
 



 

 

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23-03-2015 

 
 
1. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 23-02-2015 
 
Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering 
goedgekeurd te worden. 
 
 
2. SECRETARIAAT - GEMEENTERAADSCOMMISSIE INTERGEMEENTELIJKE 
SAMENWERKING - AANDUIDING COMMISSIELID VOORDRACHT DOOR DE FRACTIE 
 
Naar aanleiding van het ontslag als gemeenteraadslid van de heer Fried Ringoot, dient de 

gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking opnieuw te worden samengesteld. 
 
 

3. MILIEU – AFSPRAKENNOTA GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR 
- GOEDKEURING 

 
Na de goedkeuring van de statuten op 28 april 2014 en de samenstelling van de Mina-raad op 26 
januari 2015 kwam deze ondertussen al 2 maal samen. Deze werd opgericht op 24 februari 2015 
en kwam reeds een tweede maal samen op 17 maart 2015. Daar werd de afsprakennota die 
voorligt besproken. Met de goedkeuring van de afsprakennota wil het gemeentebestuur de 
inspraak en visie van alle betrokken groepen laten horen in specifieke milieu- en natuurdossiers 
met een zeker gemeentelijk en openbaar belang. 
 
 
4. REGLEMENT BETREFFENDE NACHTWINKELS – GOEDKEURING 

 
Aan de gemeenteraad wordt een reglement voor nachtwinkels ter goedkeuring voorgelegd. In dit 
ontwerp reglement wordt voorgesteld een afwijking op de openingsuren op te leggen en het 
sluitingsuur vast  te stellen op 1 uur. 
 
 
5. BELASTINGREGLEMENT OP NACHTWINKELS - GOEDKEURING 
 
Aan de gemeenteraad wordt een belastingreglement op nachtwinkels ter goedkeuring voorgelegd. 
Het jaarlijkse te betalen bedrag wordt vastgesteld op 1.000 euro. 
 
 

Punt aangevraagd door de heer Joris Van Hauthem: 

-------------------------------------------------------- 
 

6. INTERPELLATIE OVER HET VOORONTWERP VAN GEMEENTELIJK RUIMTELIJK 
UITVOERINGSPLAN SINT-ELOOISBERG 
 
 
 
 

 


