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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 van 
dit artikel overgenomen. 

 

1750 Lennik, 20/6/2008 

De voorzitter, 

Heeft de eer U uit te nodigen  

tot het bijwonen van de zitting van de Gemeenteraad, op maandag, 30 
juni 2008 te 20 uur, in het gemeentehuis. 

 

Agenda: 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering dd. 26/5/2008. 
2. OCMW - Kennisname van de definitieve vaststelling van de 

jaarrekening 2006 en van het verslag van de externe auditcommissie. 
3. Financiën – Budgetwijziging nr.1 en nr.2 voor het dienstjaar 2008 

Beleidsnota – Financiële nota – Meerjarenplan - Goedkeuring 
4. Brandweer – Organiek reglement – Wijziging artikel 9 t.e.m. artikel 9 

quinquies. 
5. Brandweer - Noodplanning – Intergemeentelijke samenwerking Bever-

Galmaarden-Gooik-Herne-Lennik-Pepingen-Roosdaal – Goedkeuring. 
6. Brandweer – Personeel – Operationeel beroepskader – 

Vacantverklaring van 1 functie van onderluitenant. 
7. Brandweer – Personeel – Operationeel beroepskader – 

Vacantverklaring van 3 functies van brandweerman. 
8. Politie - Aanwijzing provinciale ambtenaar voor het opleggen van 

gemeentelijke administratieve geldboetes – Goedkeuring. 
9. Ruimtelijke Ordening - Goedkeuring van het wegentracé - 

Verkavelingsaanvraag – Zwartenbroekstraat zn - Dossiernr. 
2008/010-v. 

10. Ruimtelijke Ordening – Gemeentelijke Werkgroep Trage Wegen – 
Reglement en samenstelling - Aanpassing. 

11. Wegen – Octopusproject schoolomgeving Eizeringen.- Kennisname. 
12. Mobiliteit - Ontwerp van besluit houdende afslagverbod ter hoogte van 

de N8 Brussel - Ninove naar de Louis Spaakstraat en de Felix van den 
Boschstraat – Advies. 

13. Vrije Tijd – Jaarverslag 2007 – Kennisname. 
14. Vrije Tijd – Aanpassing retributie op het huren van zalen, 

sportterreinen en vermelde materialen + Aanpassing retributie tot 
uitlening van nadarbarelen. 

15. Vrije Tijd – Vaststelling leden Lokaal Overleg Kinderopvang. 
16. Vrije Tijd - Sport - Reglement tussenkomst prijzen en trofeeën voor 

sportverenigingen – Goedkeuring. 
17. Gemeenteschool ’t Rakkertje – Verslag schooldoorlichting – 

Kennisname. 
 
Punt aangebracht door raadslid Erik O: 

18. Oprichting van een gedenkplaat voor het neerstorten van een 
Amerikaanse B17 - Flying Fortress op 13 juli 1944 – 
Princiepsbeslissing. 

 
NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN. 

 

 

   
 


