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ART.90-De gemeenteraad kan geen besluit nemen, 
indien niet de meerderheid van de zittinghebbende 
leden aanwezig  is. 
De raad kan echter, indien hij tweemaal bijeengeroepen 
is zonder dat het vereiste aantal leden is opgekomen, na 
een derde en laatste oproeping, ongeacht het aantal 
aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen en 
besluiten over de onderwerpen die voor de derde maal 
op de agenda voorkomen. 
De tweede en de derde oproeping moeten geschieden 
overeenkomstig de voorschriften van het vorige artikel, 
en er moet vermeld worden of de oproeping voor de 
tweede of voor de derde maal geschiedt; bovendien 
moeten de bepalingen van de twee vorige leden in de 
derde oproeping  woordelijk worden overgenomen. 
ART.88-De Burgemeester of hij die hem vervangt zit de 
gemeenteraad voor. De vergadering wordt door de 
voorzitter geopend en gesloten. 
ART.99-De besluiten worden bij volstrekte meerderheid 
van stemmen genomen; bij staking van stemmen is het 
voorstel verworpen. 
ART.100-Onverminderd het vierde lid stemmen de 
leden van de gemeenteraad mondeling. Het reglement 
van orde kan een regeling invoeren die gelijkwaardig is 
met een mondelinge stemming. Als dusdanig worden 
beschouwd de mechanisch uitgebrachte 
naamstemming en de stemming bij zitten en opstaan 
of bij handopsteking. Ongeacht de bepalingen van het 
reglement van orde wordt er mondeling gestemd 
telkens als een derde van de aanwezige leden hierom 
verzoekt. 
Alleen de voordrachten van kandidaten, benoemingen 
tot ambten, terbeschikkingstellingen, preventieve 
schorsingen in het belang van de dienst en 
tuchtstraffen geschieden bij geheime stemming en 
eveneens bij volstrekte meerderheid van stemmen. De 
voorzitter, voor zover hij lid is van de raad, stemt het 
laatst. Het voorgaande lid is niet toepasselijk bij 
geheime stemming. 
ART.101- Indien bij de benoeming of de voordracht 
van kandidaten de vereiste meerderheid niet wordt 
verkregen bij de eerste stemming, heeft herstemming 
plaats over de kandidaten die de meeste stemmen 
hebben behaald. 
Te dien einde maakt de voorzitter een lijst op met 
tweemaal zoveel namen als er benoemingen of 
voordrachten moeten geschieden. 
De stemmen kunnen alleen uitgebracht worden op de 
kandidaten die op deze lijst voorkomen. De benoeming 
of de voordracht geschiedt bij meerderheid van 
stemmen. De staking van stemmen geeft de oudste 
kandidaat de voorkeur. 

    

1750 Lennik, 17/3/2006 

Het College van Burgemeester en Schepenen, 

Heeft de eer uit te nodigen       

tot het bijwonen van de zitting van de Gemeenteraad, op maandag, de 
27/3/2006 te 20uur, in het gemeentehuis. 

 

 

Agenda: 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering dd. 27/2/2006. 
2. Cultuur – Voorontwerpen woordcentrum Lennik in het kader van de Open 

Oproep van de Vlaamse Bouwmeester – Presentatie. 
3. Brandweer – Personeel – Operationeel personeelskader – Wijziging van 

de formatie. 
4. Brandweer – Personeel – Operationeel beroepskader – Vacantverklaring 

van een functie van beroepsonderluitenant. 
5. Jaarverslag 2005 – Kennisname. 
6. Personeel – Aanpassing personeelsformatie – Goedkeuring. 
7. Personeel – Opstelling 1 betrekking van deskundige secretariaat (B1-B3) 

in statutair verband en aanleg van een wervingsreserve – Goedkeuring. 
8. Kerkfabriek St-Kwintens : Advies begrotingswijziging 2006/1. 
9. Kerkfabriek St-Ursula : Advies rekening 2004. 
10. Ruimtelijke Ordening – Goedkeuring van het Wegentracé – Afstand van 

grond aan het openbaar domein der wegenis verkaveling – Hoek 
Processiestraat & Brusselsestraat zonder nummer – Dossiernr. 2006/002. 

11. Ruimtelijke Ordening - Bijzonder Plan van Aanleg “Zonevreemde 
Bedrijven” Fase I - Definitieve goedkeuring. 

12. Ruimtelijke Ordening - Bijzonder Plan van Aanleg “Zonevreemde 
Bedrijven” Fase II - Definitieve goedkeuring. 

13. Ruimtelijke Ordening - Beslissing tot verwerving in volle eigendom van het 
onroerend goed Karel Keymolenstraat 26, eigendom van de Regie Der 
Gebouwen. 

14. Kruispuntbank – Machtiging om mededeling te bekomen van de lijst met 
de inwoners van de gemeente die recht hebben op een verhoogde 
tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging. 

15. Mobiliteit – Aanvullende verkeersreglementering ter hoogte van de N282 
– Brusselsestraat kruispunt met Gaasbeeksestraat – Invoeren van een 
snelheidsbeperking van 50 Km/u en een inhaalverbod. 

16. Mobiliteit – Aanvullende verkeersreglementering ter hoogte van de N285 
– Assesteenweg – Invoeren van een snelheidsbeperking van 70 Km/u - 
Goedkeuring. 

17. Milieu – Gemeentelijke premieregeling voor de bouw van individuele 
afvalwaterzuiveringsinstallaties bij particuliere woningen – Goedkeuring. 

18. Milieu - Aquafin-project 99.252b “Riolering naar KWZI Lennik-
Varenbergbeek” – Samenwerkingsovereenkomst – Addendum bij de 
overeenkomst van 14 oktober 2004 omtrent de studie van het project -
Goedkeuring. 

19. Gemeentelijke Muziekacademie : Vacantverklaring verschillende functies. 
20. Haviland – Aanduiding van een lid van de Raad van Bestuur. 
 
IN GEHEIME ZITTING : 
 
**Gemeentelijke Basisschool : 
 
21. Tijdelijke aanstelling onderwijzer (2/24 gokuren K.O.) vanaf 21 februari 

2006. 
22. Tijdelijke aanstelling onderwijzer (4/24 gokuren L.O.) vanaf 21 februari 

2006. 
 



23. Aanstelling van een zorgcoördinator in het gewoon basisonderwijs op basis van de 
puntenenveloppe zorg toegekend aan de school (3/36) vanaf 21 februari 2006.

24. Tijdelijke aanstelling onderwijzer (2/24 L.O.) vanaf 21 februari 2006. 
25. Intrekking volledige loopbaanonderbreking (24/24) kleuterleider vanaf 1 september 

2005. 
26. Aanvaarding terbeschikkingstelling kleuterleider wegens persoonlijke 

aangelegenheden vanaf 1 september 2005. 
 
 
 
NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN. 
 

 
 


