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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, 12/9/2008 

De voorzitter, 

Heeft de eer U uit te nodigen  

tot het bijwonen van de zitting van de Gemeenteraad, op maandag, 22 
september 2008 te 20 uur, in het gemeentehuis. 

 

Agenda: 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering dd. 30/6/2008. 
2. Brandweer – Organiek reglement – Wijziging diverse artikelen. 
3. Brandweer – Personeel – Technisch-administratief beroepskader – 

Vacantverklaring van één functie van administratief medewerk(st)er 
C1-C3 – Aanleg van een werfreserve. 

4. Brandweer - Personeel - Vacantverklaring van 54 functies van 
brandweer-vrijwilliger. 

5. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Gertrudis-Pede : Rekening 2007 – 
Advies. 

6. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Ursula: Rekening 2007 – Advies. 
7. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Kwintens: Rekening 2007 – Advies. 
8. Erediensten – Kerkfabriek Gaasbeek: Rekening 2007 – Advies. 
9. Politie - Bemiddelingsreglement van het gerechtelijk arrondissement 

Brussel, Halle, Vilvoorde, regio Halle-Vilvoorde betreffende de 
gemeentelijke administratieve sancties: Goedkeuring. 

10. Wegen – Gemeentelijk reglement inzake het gebruik van het openbaar 
domein voor de opstelling van terrassen – Goedkeuring. 

11. Wegen – Overname door de Vlaamse overheid van de provincieweg 
N285 Asse-Edingen: Advies. 

12. Mobiliteit – Aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren 
van wegsignalisatie in de Lombeeksesteenweg (gemeenteweg) met 
aankondiging op de provincieweg n285: Goedkeuring 

13. Milieu – Reglement aangaande het gebruik van fietsen van de 
gemeente: Bekrachtiging collegebesluit 

14. Financiën – Gouverneur – Definitieve vaststelling gemeenterekening 
2006 – Kennisname. 

15. Financiën – Gouverneur – Definitieve vaststelling van de eindrekening 
OCMW dd. 31 oktober 2007 van Mevrouw Monique Brys, gewestelijk 
ontvanger – Kennisname. 

16. Financiën – Prefinanciering van buitengewone uitgaven – 
Goedkeuring. 

17. Financiën – OCMW – Kennisname jaarrekening 2007 en jaarverslag 
2007. 

18. Burgerzaken - Kruispuntbank – Machtiging om mededeling te 
bekomen van de lijst met de inwoners van de gemeente die recht 
hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor 
geneeskundige verzorging. 

19. Vrije Tijd – Convenant betreffende de toeristisch-recreatieve werking 
in de regio Groene Gordel – Goedkeuring. 

20. Secretariaat – Oprichting interlokale vereniging drugpreventiedienst: 
Princiepsbeslissing – Bekrachtiging collegebeslissing 

21. Personeel – Vrijwilligersvergoeding. 
22. Personeel – Deontologische code voor mandatarissen – Goedkeuring. 
23. Brussel-Halle-Vilvoorde - Toelage Halle—Vilvoorde Komité. 
 
 

IN GEHEIME ZITTING: 
 

24. Personeel – Vaststelling onverenigbaarheden met de betrekking van 
sportmedewerker. 

25. Personeel – Vaststelling onverenigbaarheden met de betrekking van 
technisch assistent automekanieker. 



 
26. Personeel – Vaststelling onverenigbaarheden met het ambt van administratief 

medewerker financiën. 
27. Personeel – Vaststelling onverenigbaarheden met het ambt van administratief 

medewerkster ruimtelijke ordening. 
28. Personeel – Vaststelling onverenigbaarheden met het ambt van stedenbouwkundig 

ambtenaar. 
 
 

 
NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN. 

 

 
 
 

 

   
 


