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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, 7/12/2007 

De voorzitter, 

Heeft de eer uit te nodigen  

tot het bijwonen van de zitting van de Gemeenteraad, op maandag, de 17 

december 2007 te 20uur, in het gemeentehuis. 

 

Agenda: 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering dd. 26/11/2007. 

2. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Kwintens rekening 2006 - Advies 

3. OCMW – Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 – 2013 – Goedkeuring. 

4. Financiën – OCMW – Meerjarenplan 2008 – 2012 – Goedkeuring. 

5. Financiën – OCMW – Budget 2008 – Kennisname. 

6. Financiën – Politiezone Pajottenland – Politiebegroting 2008 – 

Goedkeuring gemeentelijke dotatie. 

7. Financiën - Politiezone Pajottenland – Politiebegroting 2008 – 

Kennisname. 

8. Financiën – Gemeentebelasting – Belasting op de tweede verblijven – 

Goedkeuring. 

9. Financiën – Gemeentebelasting – Opcentiemen op de onroerende 

voorheffing – Goedkeuring. 

10. Financiën – Gemeentebelasting – Aanvullende gemeentebelasting op 

de personenbelasting – Goedkeuring. 

11. Financiën - Stemmen voorlopige twaalfden - Goedkeuring. 

12. Financiën – Belasting op het weghalen van afvalstoffen gestort of 
achtergelaten op daartoe niet-geeigende plaatsen – Goedkeuring. 

13. Financiën – Belasting op standplaatsen op markten, kermissen, 

rommelmarkten en boerenmarkten – Goedkeuring. 

14. Financiën – Gemeentelijk belastingsreglement inzake het plaatsen van 

containers, kranen en hiermee identificeerbare voorwerpen op het 

gemeentelijk openbaar domein – Goedkeuring. 

15. Financiën – Belasting op het toekennen van milieuvergunningen – 

Goedkeuring. 

16. Financiën – Belasting op de rioolaansluitingen (aansluitingstaks)– 
Goedkeuring. 

17. Financiën – Belasting op ontgravingen – Goedkeuring. 
18. Financiën – Kostprijs gft- en pmd-zakken  – Vaststelling. 

19. Financiën – Kostprijs  restafvalzakken – Vaststelling. 
20. Financiën – Verkoop compostvaten – Vaststelling bedrag. 

21. Financiën – Grondvergunningen inzake kerkhoven en begraafplaatsen 
– Goedkeuring. 

22. Financiën – Retributie voor huwelijksplechtigheden – Goedkeuring. 
23. Financiën – Retributie tot uitlening van nadarbarelen – Goedkeuring. 
24. Financiën – Retributie op de bijzondere ophaling van ambachtelijk vuil 

– Goedkeuring. 

25. Financiën – Retributie voor het afleveren van stedenbouwkundige 
uittreksels aan notarissen en vastgoedmakelaars – Goedkeuring. 

26. Financiën – Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en 
vermelde materialen - Goedkeuring. 

27. Financiën – Retributie op wachtkelders – Goedkeuring. 
28. Financiën – Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op 

gemeentelijk openbaar domein – Goedkeuring. 

29. Wegen – Code voor infrastructuur- en nutswerken langs 

gemeentewegen – Goedkeuring. 

30.  Vrije Tijd – Jeugdbeleidsplan 2008-2010 – Goedkeuring. 
31. Vrije Tijd –Bijzonder gemeentelijk politiereglement met betrekking tot 

het organiseren van voor het publiek toegankelijke feestelijkheden en 

evenementen - Goedkeuring. 

 



 

32. Vrije Tijd – Vlaams Sportinfrastructuurfonds – Principiële beslissingen tot aanvraag 

betoelaging. 

33. Vrije Tijd – Sportbeleidsplan 2008 – 2013 – Goedkeuring. 
34. Secretariaat – Het interne controlesysteem en de te nemen controlemaatregelen – 

Goedkeuring.  

 

 

IN GEHEIME ZITTING: 

 

Gemeenteschool ‘t Rakkertje: 

---------------------------------- 

 

35. Gemeenteschool ’t Rakkertje – Personeel – Vaste benoeming beleidsmedewerker 

ICT (3/36u) vanaf 1/1/2008. 

36. Gemeenteschool ’t Rakkertje – Personeel – Vaste benoeming kleuteronderwijzer 

(7/24u) vanaf 1/1/2008. 

 

Gemeentelijke muziekacademie: 

------------------------------------ 

 

37. Gemeentelijke muziekacademie ‘Peter Benoit’ – Personeel - Vaste benoeming 

leraar gitaar (4u ls en 1u hs) vanaf 1/1/2008. 

 
 

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN. 

 

 
 
 

 

   


