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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, 23-02-2018 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 26-02-2018 te 20 uur in de Dekenij, gelegen Deken 
Verbesseltstraat 9 te LENNIK. 

 

Agenda: 
1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 29-01-2018 

2. Ruimtelijke Ordening – Grond- en pandenbeleid – Wijziging 

intergemeentelijk lokaal toewijzingsreglement voor sociale 

huurwoningen – Woonwinkel Pajottenland – Goedkeuring 

3. Grondgebiedzaken – Aanleg verharding voetweg 120 te 1750 

Lennik – Goedkeuring wegenistracé 

4. Mobiliteit – Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over 

het wegverkeer betreffende het aanleggen van een parkeerplaats 

voor mindervaliden in de Doelestraat - Goedkeuring 

5. Vrije Tijd – Wijziging statuten interlokale vereniging 

‘intergemeentelijke preventiedienst drugs en alcohol Pajottenland’ 

– Goedkeuring 

6. Vrije tijd – Begroting 2018 intergemeentelijke preventiedienst – 

Goedkeuring 

7. Personeel – Aanstelling van de heer Marc Bruylandt als 

gemeentelijke omgevingsambtenaar met ingang van 1 maart 2018 

– Goedkeuring 

8. Patrimonium - Huurovereenkomst brandweerkazerne - Kennisname 

 
 
 

ADDENDUM AGENDA: 
 

Punt aangevraagd door raadslid Geert De Cuyper 

1. Administratie – Afschrift bestuursdocumenten 

 

Punt aangevraagd door raadslid Lien De Slagmeulder 

2. Voorstel tot gebruik van de jeugdmonitor 
 

Punt aangevraagd door raadslid Kristien Van Vaerenbergh 

3. Mondelinge vraag over “uitblijven vliegwet” 

4. Mondelinge vraag over “taalgebruik door politie” 

 
 
 
 
In opdracht; 
de wnd. secretaris, de voorzitter, 
 
 
 
 
 
Natalie VERMEIR Koenraad AMEYS 


