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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 
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, 15/6/2007 

De voorzitter, 

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

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de Gemeenteraad, op 
maandag, de  25/06/2007  te 20uur, in het gemeentehuis. 

 

Agenda : 

 
1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering dd. 21/5/2007. 
2. Politie - Uniforme algemene gemeentelijke politieverordening (Bever, 

Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen) - Goedkeuring. 
3. Politie - Uniform gemeentelijk reglement op inrichtingen van tijdelijke 

aard - Kermissen, markten, tenten (Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, 
Lennik, Pepingen) - Goedkeuring. 

4. Politie - Uniform gemeentelijk reglement met betrekking tot de 
brandveiligheid in horecazaken (Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, 
Lennik, Pepingen) - Goedkeuring. 

5. Brandweer – Organiek reglement – Wijziging artikel 41bis. 
6. Brandweer – Aankoop van een commandowagen en een karweiwagen – 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 
7. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Gertrudis-Pede rekening 2006 – Advies. 
8. Erediensten – Kerkfabriek Gaasbeek rekening 2006 – Advies. 
9. Financiën – Gouverneur – Definitieve vaststelling gemeenterekening 

2005 – Kennisname 
10. Financiën – Begrotingsrekening, balans, resultatenrekening en 

bijlagen 2006 – Vaststelling. 
11. Financiën – Budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2007 gewone en 

buitengewone dienst – Goedkeuring. 
12. Financiën - Prefinanciering van buitengewone uitgaven – Goedkeuring. 
13. Financiën – Leveren en inwerkingstellen van een software “Financieel 

Management Systeem” – Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze. 

14. Financiën – Aangaan van leningen ter financiering van buitengewone 
uitgaven: Bestek nummer 1/2007: Leningen 2005-2007 – 
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

15. Secretariaat – Haviland – Goedkeuring agendapunten vergadering dd. 
28/6/2007. 

16. Secretariaat – Havicrem – Aanduiding vertegenwoordiger en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger op de Buitengewone Algemene 
Vergadering + Goedkeuring agendapunten vergadering dd. 
28/6/2007. 

17. Secretariaat - samenwerkingsovereenkomst met GLTT/CVO inzake de 
organisatie van de opleiding "Nederlands voor anderstaligen". 

18. Secretariaat - Begeleiding implementatie gemeentedecreet - 
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

19. ICT - Aankoop draagbare computers, software en VPN-benodigdheden 
voor burgemeester, schepenen en secretaris – Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze. 

20. Vrije Tijd – Bekrachtiging statuten welzijnsraad. 
21. Vrije Tijd – Welzijnsraad – Samenstelling en erkenning. 
22. Vrije Tijd – Bekrachtiging statuten sportraad. 
23. Vrije Tijd – Sportraad - Samenstelling en erkenning. 
24. Milieu - Belofte van toelage aan het ruilverkavelingscomité Elingen 

voor de uitvoering van lot 5 van het structuurplan (landschapszorg) - 
Goedkeuring. 

25. Bibliotheek – Beheersvorm en samenstelling beheersorgaan – 
Goedkeuring. 

  …/.. 



26. Ruimtelijke Ordening – Plattelandsraad – Reglement en samenstelling. 
27. Resolutie voor “Burgemeesters voor Vrede 2020 Visie Campagne”. 
 
 
 
 
 
 
 
In opdracht; 
De Secretaris, De Voorzitter, 
 
 
 
 
 
Peter MERGAN Willy DE WAELE 
 


