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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, 17/11/2006 

Het College van Burgemeester en Schepenen, 

Heeft de eer uit te nodigen       

tot het bijwonen van de zitting van de Gemeenteraad, op maandag, de 
27/11/2006 te 20uur, in het gemeentehuis. 

 

 

Agenda: 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering dd. 23/10/2006. 
2. Erediensten – Kerkfabriek Gaasbeek – Advies begroting 2007. 

3. Erediensten – Kerkfabriek St-Gertrudis-Pede  - Advies begroting 2007. 
4. Erediensten – Kerkfabriek St-Martinus  - Advies rekening 2005. 

5. Erediensten – Kerkfabriek St-Martinus  - Advies begroting 2007. 
6. Erediensten – Kerkfabriek St-Ursula  - Advies begroting 2007. 

7. Financiën – Gemeentelijke begrotingswijziging nr.3 dienstjaar 2006 –  
 Gewone dienst – Goedkeuring. 

8. Gemeentebelasting – Opcentiemen op de onroerende voorheffing. 
9. Gemeentebelasting – Aanvullende gemeentebelasting op de 

personenbelasting. 

10. OCMW – Kennisname jaarrekening 2005 + jaarverslag 2005. 
11. Patrimonium – Aankoop voetbalterreinen en aanliggend akkerland 

gelegen aan de Processiestraat te SML. 
12. Patrimonium – Concessie van standplaatsen op het openbaar domein 

voor de uitbating van frituren – Goedkeuring lastenboek en wijze van 
gunnen. 

13. Gebouwen – Airco gemeentehuis – Goedkeuring lastenboek en wijze 
van gunnen. 

14. Wegen – Samenwerkingsovereenkomst Lennik / St-Pieters-Leeuw 
inzake de uitvoering van verbeteringswerken aan de Postweg – 

Bekrachtiging collegebesluit. 
15. Mobiliteit – Aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren 

van wegsignalisatie in het centrum van Eizeringen (gemeentewegen 

gelegen binnen de bebouwde kom) – Goedkeuring. 
16. Mobiliteit – Aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren 

van wegsignalisatie in de Gustaaf Breynaertstraat, de Kamstraat, de 
Keurebeekveldlos, de Marktstraat en de Kattenbos (gemeentewegen) 

– Goedkeuring. 
17. Mobiliteit – Aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren 

van wegsignalisatie in de Espehoutstraat (gemeenteweg) – 
Goedkeuring. 

18. Mobiliteit – Aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren 
van wegsignalisatie in de Binnenweg (gemeenteweg gelegen buiten de 

bebouwde kom) – Goedkeuring. 
19. Havicrem – Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend 

vertegenwoordiger op de Buitengewone Algemene Vergadering + 

Goedkeuring agendapunten vergadering dd. 12 december 2006. 
20. Haviland – Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend 

vertegenwoordiger op de Buitengewone Algemene Vergadering + 
Goedkeuring agendapunten vergadering dd. 14 december 2006. 

21. Iverlek – Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger op de Buitengewone Algemene Vergadering + 

Goedkeuring agendapunten vergadering dd. 21 december 2006. 
22. Finilek - Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend 

vertegenwoordiger op de Buitengewone Algemene Vergadering + 
Goedkeuring agendapunten vergadering dd. 21 december 2006. 

 
 
 
 



 
23. Vrije tijd – Wijziging reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van 

het Jeugdwerk – Goedkeuring. 
 

IN GEHEIME ZITTING : 

 
**Gemeentelijke Basisschool ’t Rakkertje : 

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

24. Bekrachtiging collegebeslissing dd. 29/09/2006 houdende tijdelijke aanstelling van 
doorlopende duur kinderverzorgster (8/32u) vanaf 01/09/2006. 

25. Bekrachtiging collegebeslissing dd. 29/09/2006 houdende tijdelijke aanstelling van 
doorlopende duur kleuteronderwijzeres (9u) vanaf 01/09/2006. 

 
**Gemeentelijke Muziekacademie :  

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

26. Vaste benoeming lerares viool (2u LS) vanaf 01/01/2007. 

27. Vaste benoeming leraar zang (4u LS en 1u HS) vanaf 01/01/2007. 
28. Vaste benoeming leraar piano (2u LS) vanaf 01/01/2007. 

 

 
 
 

 

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN. 

 

 
 


