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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 

 

1750 Lennik, 12/10/2007 

De voorzitter, 

Heeft de eer uit te nodigen  

tot het bijwonen van de zitting van de Gemeenteraad, op maandag, de 22 

oktober 2007 te 20uur, in het gemeentehuis. 

 

 

Agenda: 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering dd. 24/9/2007. 

2. Financiën – Belasting op het afleveren van administratieve stukken –  

Goedkeuring. 

3. Financiën – Budgetwijziging nr. 2 dienstjaar 2007 gewone en 

buitengewone dienst – Goedkeuring. 

4. Financiën – Prefinanciering van buitengewone uitgaven – 

Goedkeuring. 

5. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Gertrudis-Pede – Advies 

begrotingswijziging 2007/1. 

6. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Ursula begrotingswijziging 2007/1 –  

Advies. 

7. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Ursula rekening 2006 – Advies. 

8. Mobiliteit – Ontwerp van besluit houdende de plaatsing van 

verkeerslichten op de N8 Brussel-Ninove ter hoogte van het kruispunt met 

de Luitenant Jacopsstraat – Advies. 

9. Personeel – Aanpassing administratief statuut (goedgekeurd bij 

Gemeenteraadsbeslissing van 18/12/2006) – Goedkeuring. 

10. Brandweer – Personeel – Vacantverklaring functies van vrijwilliger. 
11. Brandweer – Personeel – Operationeel beroepskader – 

Vacantverklaring van 1 functie van luitenant. 

12. Brandweer – Personeel – Operationeel vrijwilligerskader – 

Vacantverklaring van 1 functie van luitenant. 

 

 
 
 
 

 

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN. 

 

 
 

 

   

 


