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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, 16/5/2008 

De voorzitter, 

Heeft de eer U uit te nodigen  

tot het bijwonen van de zitting van de Gemeenteraad, op maandag 26 
mei 2008 te 20 uur, in het gemeentehuis. 

 

Agenda: 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering dd. 28/4/2008. 
2. Brandweer - Personeel - Vrijwilligerskader - Vacantverklaring van 

betrekkingen van stagiair - aanleg van een werfreserve. 
3. Ruimtelijke Ordening - Interlokale vereniging "Woonproject 

Pajottenland" – Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger in het Beheerscomité en afgevaardigde in de 
Stuurgroep. 

4. Ruimtelijke Ordening - Goedkeuring van het wegentrace -  
Verkavelingsaanvraag – Frans Devoghellaan 105-107 en Oude 
Brusselsestraat 1-2-3 -Dossiernummer 2007/018-v. 

5. Financiën - Gemeentebelasting - Aanvullende gemeentebelasting op 
de personenbelasting – Intrekking raadsbeslissing dd. 10 maart 2008. 

6. Financiën – Lokaal pact - Goedkeuring 
7. Financiën- Kerkfabriek St-Martinus restauratiedossier ‘verwarming’ 

fase 5 – Advies. 
8. Financiën- Kerkfabriek St-Martinus restauratiedossier ‘orgel en 

interieur’ fase 6 – Advies. 
9. Financiën – Keuze beleggerscategorie en –profiel volgens MiFID - 

Goedkeuring 
10. Vrije Tijd – Streekpact Halle/Vilvoorde 2007–2012 – Goedkeuring. 
11. Secretariaat – Iverlek - Aanduiding van een vertegenwoordiger en 

plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene vergadering dd. 
24 juni 2008. 

12. Secretariaat - Finilek – Aanduiding van een vertegenwoordiger en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger op de jaarvergadering dd.24 juni 
2008 + Goedkeuring agendapunten. 

13. Secretariaat – Haviland - Aanduiding van een vertegenwoordiger en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene vergadering dd. 
26 juni 2008 + Goedkeuring agendapunten. 

14. Secretariaat _- Havicrem – Aanduiding vertegenwoordiger en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger op de statutaire gewone 
algemene vergadering + Goedkeuring agendapunten vergadering dd. 
25 juni 2008. 

15. Secretariaat - Havi-Gis - Aanduiding van een vertegenwoordiger en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger op de jaarvergadering + 
Goedkeuring agendapunten vergadering dd. 16 juni 2008 

16. Secretariaat – Lijst met bezoldigde activiteiten burgemeester & 
schepenen – Kennisname. 

17. Personeel – Salarisschaal gemeentesecretaris en financieel beheerder 
met ingang van 1 januari 2008 – Goedkeuring. 

18. Personeel - Bekrachtiging collegebeslissing dd. 28/04/2008 houdende 
openstelling van 1 betrekking van afdelingshoofd grondgebiedzaken 
(B4-B5 – bevorderingsambt) in statutair verband en aanleg 
werfreserve. 

19. Personeel - Bekrachtiging collegebeslissing dd. 28/04/2008 houdende 
openstelling van 1 betrekking van afdelingshoofd burger- en 
welzijnszaken (B4-B5 – bevorderingsambt) in statutair verband en 
aanleg werfreserve. 

20. Personeel - Overdracht aan het college van burgemeester en 
schepenen van de aanstellingsbevoegdheid ten aanzien van de leden 
van het managementteam - Goedkeuring 

 

 
 



21. Gemeenteschool ‘T Rakkertje – Personeel - Vacantverklaring verschillende 
functies. 

IN GEHEIME ZITTING: 
 
22. Muziekacademie ‘Peter Benoit’ – Personeel - Tijdelijke aanstelling van doorlopende 

duur leerkracht samenspel vanaf 01/09/2008. 
23. Muziekacademie ‘Peter Benoit’ – Personeel - Tijdelijke aanstelling van doorlopende 

duur leerkracht cello vanaf 01/09/2008. 
24. Muziekacademie ‘Peter Benoit’ – Personeel - Tijdelijke aanstelling van doorlopende 

duur leerkracht toneel ls vanaf 01/09/2008. 
25. Muziekacademie ‘Peter Benoit’ – Personeel - Tijdelijke aanstelling van doorlopende 

duur leerkracht toneel hs vanaf 01/09/2008. 
26. Muziekacademie ‘Peter Benoit’ – Personeel - Tijdelijke aanstelling van doorlopende 

duur leerkracht drama vanaf 01/09/2008 
 
 

 
NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN. 

 

 
 
 

 

   
 


