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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, 16/11/2007 

De voorzitter, 

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

 

Agenda: 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering dd. 22/10/2007. 
2. Milieu – Ontwerp omgevingswerken op de wijk Sint-Elooi – Goedkeuring. 
3. Milieu - Overeenkomst tussen de gemeente en de VMW overeenkomstig art. 6 

bis §3 van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water voor menselijke 
aanwending houdende vaststelling bijdrage voor opvang en transport van 
afvalwater en houdende vaststelling bijdrage voor eigen waterwinners – 
Goedkeuring. 

4. Vrije Tijd – Adviesraad kinderopvang – Goedkeuring statuten. 
5. Vrije Tijd – Film ‘Gronckelman’ – Vaststelling gemeentelijke toelage. 
6. Vrije Tijd – Cultuurbeleidsplan – Goedkeuring. 
7. Secretariaat – Iverlek – Aanduiding van een vertegenwoordiger en 

plaatsvervangend vertegenwoordiger op de buitengewone algemene 
vergadering dd. 20 december 2007. 

8. Secretariaat – Iverlek – Goedkeuring agendapunten en statutenwijziging 
vergadering dd. 20 december 2007. 

9. Secretariaat – Finilek – Aanduiding van een vertegenwoordiger en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger op de buitengewone algemene 
vergadering dd. 20 december 2007 + goedkeuring agendapunten. 

10. Secretariaat – Haviland – Aanduiding van een vertegenwoordiger en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger op de buitengewone algemene 
vergadering dd. 17 december 2007 + goedkeuring agendapunten. 

11. Secretariaat – Havicrem - Aanduiding van een vertegenwoordiger en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger op de buitengewone algemene 
vergadering dd. 20 december 2007 + goedkeuring agendapunten. 

12. Secretariaat - Vaststelling van de voorwaarden voor het verlenen van een 
advies en visum door de financieel beheerder. 

13. Secretariaat - Vaststelling van de voorwaarden waaronder personeelsleden 
kunnen worden belast met de inning van geringe dagontvangsten. 

14. Secretariaat - Vaststelling van de voorwaarden voor de ter beschikkingstelling 
van een provisie aan personeelsleden. 

15. Secretariaat - Reglement voor het toekennen van een financiële tussenkomst 
aan Lennikse middenstandsverenigingen die een bijzondere activiteit 
organiseren. 

 
**Gemeenteschool ‘t Rakkertje: 
------------------------------------ 
 
16. Gemeenteschool ’t Rakkertje – Personeel – Openstelling 1 statutaire 

betrekking van beleidsmedewerker ict (3/36U) – Goedkeuring. 
17. Gemeenteschool ‘t Rakkertje – Uitwerking schoolwerkplan – Goedkeuring. 

 
NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN. 

 

   

 


