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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, 14/11/2008 

De voorzitter, 

Heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de 

Gemeenteraad, op maandag 24 november 2008 te 20 uur in het 

gemeentehuis. 

 

Agenda: 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergaderingen dd. 22/9/2008 en 

dd. 27/10/2008. 

2. Financiën – Begrotingsrekening, balans, resultatenrekening en 

bijlagen 2007 – Vaststelling 

3. Financiën – Gemeentebelasting – Aanvullende gemeentebelasting op 

de personenbelasting – Goedkeuring. 

4. Financiën – Gemeentebelasting – Opcentiemen op de onroerende 

voorheffing – Goedkeuring. 

5. Financiën – Prefinanciering van buitengewone uitgaven – 

Goedkeuring. 

6. Wegen – Overdracht van distributienetten gas en elektriciteit + palen 

+ armaturen openbare verlichting door verkavelaar aan gemeente/ 

verkoop van distributienetten gas en elektriciteit en openbare 

verlichtingsnet door de gemeente aan Iverlek: Goedkeuring. 

7. Secretariaat – Iverlek – Aanduiding van een vertegenwoordiger en 

plaatsvervangend vertegenwoordiger op de buitengewone algemene 

vergadering dd. 18 december 2008 + Goedkeuring agendapunten. 

8. Secretariaat – Finilek – Aanduiding van een vertegenwoordiger en 

plaatsvervangend vertegenwoordiger op de buitengewone algemene 

vergadering dd. 18 december 2008 + Goedkeuring agendapunten. 

9. Secretariaat – Haviland – Aanduiding van een vertegenwoordiger en 

plaatsvervangend vertegenwoordiger op de buitengewone algemene 

vergadering dd. 17 december 2008 + goedkeuring agendapunten. 

10. Secretariaat – Havicrem - Aanduiding van een vertegenwoordiger en 

plaatsvervangend vertegenwoordiger op de buitengewone algemene 

vergadering dd. 16 december 2008 + goedkeuring agendapunten. 

11. Gemeenteschool ’t Rakkertje – Personeel – Sociale voordelen 

middagtoezicht. 

 

IN GEHEIME ZITTING: 

 

12. Muziekacademie ‘Peter Benoit’ – Personeel - Vaste benoeming leraar 

cello (3u ls) vanaf 1/01/2009 

13. Muziekacademie ‘Peter Benoit’ – Personeel - Vaste benoeming leraar 

samenspel (1u ls) vanaf 1/01/2009 

14. Muziekacademie ‘Peter Benoit’ – Personeel - Vaste benoeming leraar 

drama (1u ls) vanaf 1/01/2009 

15. Muziekacademie ‘Peter Benoit’ – Personeel - Vaste benoeming leraar 

toneel (3u ls en 2u hg) vanaf 1/01/2009 

16. Muziekacademie ‘Peter Benoit’ – Personeel - Vaste benoeming leraar 

samenspel (2u ls) vanaf 1/01/2009 

17. Muziekacademie ‘Peter Benoit’ – Personeel - Vaste benoeming 

begeleider (2u ls en 2u hs) vanaf 1/01/2009 

 

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN. 

 

   

 


