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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 
tweemaal bijeengeroepen is 
zonder dat het vereiste 
aantal leden aanwezig is, na 
een derde oproeping, 
ongeacht het aantal 
aanwezige leden, op geldige 
wijze beraadslagen en 
beslissen over de 
onderwerpen die voor de 
derde maal op de agenda 
voorkomen. 
De termijnen, bedoeld in 
artikel 21 en 23, worden 
voor deze tweede en derde 
oproeping teruggebracht tot 
twee dagen. In deze 
oproepingen wordt vermeld 
dat het om een tweede of 
derde oproeping gaat.  
In de derde oproeping 
worden de bepalingen van 
dit artikel overgenomen. 

 

 

1750 Lennik, 16/2/2007 

De voorzitter, 

Heeft de eer «Aanspreektitel» «voornaam» «familienaam»  

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de Gemeenteraad, op 
maandag, de  26/02/2007  te 20uur, in het gemeentehuis. 

 

Agenda : 

 
1.  Goedkeuring van de notulen van de vergadering dd. 22/1/2007. 
2.  Politieraad – Verkiezing opvolgers – Kennisname wijziging. 
3.  Brussel-Halle-Vilvoorde : Resolutie ter ondersteuning van de actie van 

de conferentie van de burgemeesters van Halle-Vilvoorde. 
4.  Secretariaat – Aanpassing van het presentiegeld van de 

gemeenteraadsleden. 
5.  Financiën - Politiezone Pajottenland – Politiebegroting 2007 – 

Goedkeuring gemeentelijke dotatie. 
6.  Financiën – Politiezone Pajottenland – Politiebegroting 2007 -

Kennisname. 
7. Wegen – Ondergronds brengen nutsleidingen langsheen de doortocht  

N282 – Lindeveldweg – Borrekeitse – Stationsstraat/Vondelstraat – 
Lange Tramweg – Plaatsen foorkasten A. Algoetstraat door Eandis – 
Iverlek: Goedkeuring bestekken. 

8. Wegen – Verlenen van beperkt mandaat aan Iverlek voor vervanging 
armaturen en palen door slijtage of voor herstelling schadegevallen 
met onbekende dader - Goedkeuring. 

9. Wegen – Actualisatie gunningsbedrag inzake het dossier 
“verbeteringswerken in de Krommestraat” - Goedkeuring. 

10. Wegen – Betaling grondinnames en gevestigde erfdienstbaarheden 
voor de werken doortocht N282 – Lindeveldweg, Borrekeitse, 
Masiusplein en omgeving. 

11. Cultuur – Aankoop van 1 replica van “Prins – De trots van Brabant” als 
relatiegeschenk – Kennisname. 

12. Secretariaat - Iverlek – Aanduiding van een vertegenwoordiger en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger op de Buitengewone Algemene 
Vergadering +Goedkeuring agendapunt vergadering dd. 29/3/2007. 

13. Secretariaat - Iverlek – Aanduiding van kandidaat-bestuurder en 
kandidaat-leden van de regionale adviescommissies. 

14. Secretariaat - Finilek - Aanduiding van een vertegenwoordiger en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger op de Buitengewone Algemene 
Vergadering + Goedkeuring agendapunt vergadering dd. 29/3/2007. 

15. Secretariaat - Finilek – Aanduiding van een kandidaat-bestuurder. 
16. Waterschap ‘Zenne-Zuid’ – Aanduiding van een vertegenwoordiger in 

de stuurgroep. 
17. Secretariaat - Waterschap ‘Bellebeek’ – Aanduiding van een 

vertegenwoordiger in de stuurgroep. 
18. Secretariaat - Haviland - Aanduiding van een vertegenwoordiger en 

plaatsvervangend vertegenwoordiger op de Algemene Vergadering + 
Goedkeuring agendapunt vergadering dd. 29/3/2007 + Aanduiding 
van een lid van de raad van bestuur. 

19. Secretariaat - Havi-Gis in vereffening – Vertegenwoordiger Permanent 
Opvolgings- en Begeleidscomité GIS. 

20. Secretariaat - Havicrem – Aanduiding van een vertegenwoordiger en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger op de Algemene Vergadering + 
Goedkeuring agendapunt vergadering dd. 27/3/2007. 

21. Secretariaat - V.M.W. – Aanduiding van een vertegenwoordiger en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger op de Algemene Vergadering + 
Provinciaal Comité en vertegenwoordiger in het Sectorcomité. 



22. Secretariaat - Inter-Regies – Aanduiding van een vertegenwoordiger in de 
Statutaire Algemene Vergadering. 

23. Secretariaat - Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën – Aanduiding van een 
afgevaardigde en plaatsvervanger in de Algemene Vergadering + afgevaardigde in 
de Raad van Bestuur – Bekrachtiging collegebeslissing. 

24. Secretariaat - Krediet voor Sociale Woningen - Aanduiding van een afgevaardigde 
in de Algemene Vergadering - Bekrachtiging collegebeslissing. 

25. Secretariaat – PWA – Aanduiding vertegenwoordigers in de algemene vergadering 
van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap. 
 
 
IN GEHEIME ZITTING : 
 

26. Personeel - Burgemeester – Vergoeding voor inkomstenverlies ingevolge schorsing 
uitbetaling pensioen – Goedkeuring. 

 
 
 
 
In opdracht; 
De Secretaris, De Voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
Peter MERGAN Willy DE WAELE 


