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Bijeenroeping van de
Gemeenteraad

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

1750 Lennik, 14/9/2007

De voorzitter,

Heeft de eer uit te nodigen

tot het bijwonen van de zitting van de Gemeenteraad, op maandag, de

24 september 2007 te 20uur, in het gemeentehuis.

Agenda:

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering dd. 25/6/2007.
2. Ruimtelijke Ordening – Wegentracé – Afstand van grond aan het

openbaar domein der wegenis – Verkaveling: Zwartenbroekstraat
102A (Dossiernummer 2007/011-v) - Goedkeuring.

3.  Ruimtelijke Ordening – Wegentracé – Afstand van grond aan het
openbaar domein der wegenis – Verkaveling: Tuitenbergstraat 101
(Dossiernummer 2007/010-v) - Goedkeuring.

4.  Ruimtelijke Ordening - Wegentracé – Afstand van grond aan het
openbaar domein der wegenis – Verkaveling gelegen Kerkweg 2
(Dossiernummer 1990/134) - Goedkeuring.

5.  Ruimtelijke Ordening – Vlaamse Landmaatschappij – Overeenkomst
recht van voorkoop – Goedkeuring.

6.  Ruimtelijke Ordening – Dading betreffende het contract voor de
opmaak van het bijzonder plan van aanleg “zonevreemde bedrijven” -
Goedkeuring.

7.  Milieu – Samenstelling Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en
Natuur – Goedkeuring.

8.  Milieu – Samenwerkingsovereenkomst tussen Lennik en Iverlek
betreffende het uitvoeren van energiescans bij huishoudelijke
eindafnemers - Bekrachtiging collegebesluit.

9.  Milieu – Overeenkomst tussen Lennik en Televil vzw betreffende de
uitvoering van huishoudelijke energiescans – Goedkeuring.

10. Wegen – Plaatsen van foorkasten langsheen de doortocht N282 – A.
Algoetstraat – Markt – Masiusplein door Eandis-Iverlek – Goedkeuring.

11. Werken – Europese co-financiering herwaardering centrum ’t Nelleken
- Kennisname.

12. Vrije Tijd – Europese co-financiering uitbouw toeristische dienst -
Kennisname.

13. Vrije Tijd – Aankoop van 1 replica van ‘Prins – De trots van Brabant’
als relatiegeschenk – Kennisname.

14. Personeel – Vergoeding leden examencommissie – Goedkeuring.
15. Personeel – Vastleggen 10de feestdag 2008 – Goedkeuring.
16. Financiën – Jaarmarktcomité – Vaststelling gemeentelijke toelage

2007 – Goedkeuring.
17. Financiën – Prefinanciering van buitengewone uitgaven –

Goedkeuring.
18. Financiën – OCMW – Jaarrekening 2006 en jaarverslag 2006 -

Kennisname.
19. Financiën – Belasting op het afleveren van administratieve stukken -

Aanpassing.
20. Financiën – Belasting op de huis-aan-huis-verspreiding van niet-

geadresseerd drukwerk - Goedkeuring.
21. Financiën – Drankslijterijen na het gewone sluitingsuur - Goedkeuring.
22. Financiën – Belasting op de bank- en daarmee gelijkgestelde

instellingen - Goedkeuring.
23. Financiën – Belasting op barpersoneel - Goedkeuring.
24. Financiën – Belasting op de tweede verblijven – Goedkeuring.
25. Financiën – Belasting op reclame- of aanplakborden en wegwijzers -

Goedkeuring.
26. Financiën – Belasting op het ophalen van huishoudelijke en daarmee

gelijkgestelde afvalstoffen - Goedkeuring.



27. Secretariaat – Intergemeentelijke samenwerking voor afval – Oprichting van een
opdrachthoudende intergemeentelijke vereniging – Voorbereidende fase.

28. Secretariaat – Regeling klachtenbehandeling – Goedkeuring.
29. Secretariaat – Vaststelling van het begrip dagelijks bestuur - Goedkeuring.

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN.


