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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, 16/3/2007 

De voorzitter, 

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

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de Gemeenteraad, op 
maandag, de  26/3/2007  te 20uur, in het gemeentehuis. 

 

Agenda : 

 
1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering dd. 26/2/2007. 
2. Burgerzaken - 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. 

3. Secretariaat – VZW Toerisme Vlaams-Brabant : Aanduiding van een 
vertegenwoordiger op de Algemene Vergadering + aanduiding van een 
lid van de Raad van Bestuur. 

4. Secretariaat – VZW Toerisme Pajottenland & Zennevallei – Aanduiding 
van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger 
op de Algemene Vergadering + Aanduiding van een lid van de Raad 
van Bestuur. 

5. Secretariaat – VZW LOGO Pajottenland / Zennevallei – Aanduiding van 
2 vertegenwoordigers op de Algemene Vergadering. 

6. Secretariaat – VZW ERSV Vlaams-Brabant : Aanduiding van een 
vertegenwoordiger op de Algemene Vergadering – Bekrachtiging 
collegebeslissing. 

7. Secretariaat – Haviland (VGV) – Voordracht afgevaardigde 
beheerscomité Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en 
Bescherming op het werk. 

8. Secretariaat - Ethias – Aanduiding van een afgevaardigde op de 
Algemene Vergadering van de onderlinge verzekeringsverenigingen. 

9. Secretariaat - Gemeentelijke Holding – Aanduiding van een 
afgevaardigde op de Algemene Vergadering. 

10. Secretariaat - Gewestelijke maatschappij voor volkshuisvesting – 
Aanduiding van een afgevaardigde op de Algemene Vergadering. 

11. Secretariaat – Brabantse Huisvestingsmaatschappij – Aanduiding van 
een afgevaardigde op de Algemene Vergadering. 

12. Secretariaat – De Lijn – Aanduiding van een afgevaardigde op de 
Algemene Vergadering. 

13. Secretariaat - V.V.S.G. – Aanduiding van een afgevaardigde en 
plaatsvervanger in de Algemene Vergadering + aanduiding van een 
kandidaat-bestuurder. 

14. Secretariaat – OVSG – Aanduiding afgevaardigde op de Algemene 
Vergadering. 

15. Secretariaat – Aanduiding van een vertegenwoordiger in het 
beheerscomité van de interlokale vereniging voor waterbeleid in 
Vlaams-Brabant. 

16. Secretariaat – VMW – Voordracht van 2 kandidaat – P-bestuurders. 
17. Secretariaat – Haviland – Aanduiding lid adviescomité afvalbeleid. 
18. Secretariaat – Finilek – Aanduiding van een kandidaat-bestuurder met 

raadgevende stem. 
19. Secretariaat – Haviland – Aanduiding van een kandidaat-bestuurder 

met raadgevende stem. 
20. Secretariaat – Havicrem – Aanduiding van een kandidaat-bestuurder 

met raadgevende stem. 
21. Secretariaat – Iverlek – Aanduiding van een kandidaat-bestuurder met 

raadgevende stem. 
 



 
22. Gemeentelijke Muziekacademie – Vacantverklaring verschillende functies. 
23. Financiën - OCMW – Meerjarenplan 2007 – 2009 – Goedkeuring. 
24. Financiën - OCMW – Budget 2007 – Kennisname. 
25. Financiën - OCMW - Protocol taakafspraken en samenwerking tussen OCMW en 

gemeente : Goedkeuring. 
26. Vrije Tijd - Jaarverslag 2006 – Kennisname. 
27. Financiën - Budget 2007 – Gewone en buitengewone dienst – Goedkeuring. 
28. Financiën – Prefinanciering van buitengewone uitgaven - Goedkeuring. 
 
 
 
 
 
 
 
In opdracht; 
De Secretaris, De Voorzitter, 
 
 
 
 
 
Peter MERGAN Willy DE WAELE 


