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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, 15-05-2015 

 

De voorzitter, 

 

heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 18-05-2015 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 
Agenda: 
 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 20-04-2015 
2. Mobiliteit – Fase 1 “oriëntatiefase” opmaak nieuw mobiliteitsplan – 

Toelichting 
3. Mobiliteit – Participatietraject burgers opmaak gemeentelijk 

mobiliteitsplan – Goedkeuring 
4. Politiezone Pajottenland – Bouw nieuw politiehuis/ centralisatie 

verwerking beeldmateriaal bewakinscamera’s/ hotspots 
5. Financiën – Finilek - Kapitaalverhoging Publi-T – Goedkeuring 
6. Financiën – Iverlek - Heropenstelling kapitaalverhoging - 

Goedkeuring 
7. Ruimtelijke ordening - Toekenning van een restauratiepremie voor 

de restauratiewerken aan het beschermd monument “woning 
Roelants”- Vaststelling deel subsidie dat door de gemeente moet 
gedragen worden 

8. Erediensten – Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Gaasbeek rekening 
2014 - Advies 

9. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Kwintinus rekening 2014 - Advies 
10. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Martinus rekening 2014 - Advies 
11. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Ursula rekening 2014 - Advies 
12. Secretariaat – Iverlek – Algemene vergadering tevens 

jaarvergadering op 19 juni 2015 - Goedkeuring agenda 
13. Secretariaat – Finilek –Jaarvergadering op 19 juni 2015 - 

Goedkeuring agenda 
14. Secretariaat – Havicrem - Goedkeuring agendapunten van de 

algemene vergadering van 24 juni 2015 
15. Secretariaat – INTER-REGIES – Buitengewone algemene 

vergadering op 18 juni 2015 – Aanpassing juridische vorm & 
stautenwijziging – Goedkeuring 

16. Secretariaat – Gemeenteraadscommissies budget en 
intergemeentelijke samenwerking - Aanduiding commissielid met 
raadgevende stem voordracht door de fractie 

 

ADDENDUM AGENDA: 
 
Punt aangevraagd door mevrouw Christel O: 

1. Ontwerpbeslissing: Installatie van aankondigingsborden in elk van 
de 4 deelgemeenten 
 
 

Punt aangevraagd door de heer Wim Durang: 
2. Agendapunt – Voorstel tot gemeenteraadsbeslissing – Verplaatsen 

van gesubsidieerd octopusstraatmeubilair aan GO!-school 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

Punt aangevraagd door de heer Erik O: 

3. Vraag omtrent afrekening tentoonstelling VANDERMEEREN van vorig jaar 
 
 
 
Punt aangevraagd door de heer Wim Durang: 

4. Agendapunt – Schriftelijke vraag – Bezoek van Lennik aan zustergemeente 
Arconate: organisatie 

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

 
 
 

 
 


