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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 
eenmaal bijeengeroepen is 
zonder dat het vereiste 
aantal leden aanwezig is, 
na een tweede 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 
oproeping teruggebracht tot 
twee dagen. In deze 
oproeping wordt vermeld 
dat het om een tweede 
oproeping gaat.  
In de tweede oproeping 
worden de bepalingen van 
dit artikel overgenomen. 

 

1750 Lennik, 15/5/2009 

De voorzitter, 

Heeft de eer U uit te nodigen  

tot het bijwonen van de zitting van de Gemeenteraad op maandag 25 

mei 2009 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 

 

Agenda: 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering d.d. 27/4/2009. 

2. Personeel – Rechtspositieregeling – Goedkeuring. 

3. Personeel – Aanpassing personeelsformatie en organogram – 

Goedkeuring. 

4. Welzijn - Oprichting Lenniks Sociaal Huis – Goedkeuring. 

5. Financiën – Begrotingsrekening, balans, resultatenrekening en 

bijlagen 2008 – Vaststelling. 

6. Financiën – Milieubelasting – Goedkeuring. 

7. Financiën - Belasting op de rioolaansluitingen (aansluitingstaks) - 

Goedkeuring aangepaste verordening. 

8. Secretariaat – Iverlek - Aanduiding van een vertegenwoordiger en 

plaatsvervangend vertegenwoordiger op de Algemene Vergadering 

d.d. 23 juni 2009. 

9. Secretariaat – Iverlek - Algemene vergadering d.d. 23 juni 2009 – 

Goedkeuring agendapunten. 

10. Secretariaat - Finilek - Aanduiding van een vertegenwoordiger en 

plaatsvervangend vertegenwoordiger op de jaarvergadering + 

Goedkeuring agendapunten vergadering d.d. 23 juni 2009. 

11. Secretariaat – Haviland - Algemene vergadering d.d. 25 juni 2009 

– Goedkeuring agendapunten. 

12. Secretariaat – Havi-Gis - Aanduiding van een vertegenwoordiger 

en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de jaarvergadering + 

Goedkeuring agendapunten vergadering d.d. 29 juni 2009. 

13. Secretariaat – Havicrem - Aanduiding van een vertegenwoordiger 

en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de jaarvergadering + 

Goedkeuring agendapunten vergadering d.d. 24 juni 2009. 

14. Muziekacademie ‘Peter Benoit’ – Personeel – Vacantverklaring van 

het ambt van directeur deeltijds kunstonderwijs en aanleg 

werfreserve – Goedkeuring. 

 

 

    IN GEHEIME ZITTING: 

 

15. Gemeentelijke Muziekacademie ‘Peter Benoit’ – Personeel - Vaste 

benoeming begeleider (2u h.s.) vanaf 1/1/2009 + Opheffing 

gemeenteraadsbeslissing van 24/11/2008. 

16. Gemeentelijke Muziekacademie ‘Peter Benoit’ – Personeel – 

Mutatie vastbenoemde leerkracht AMV + samenzang voor 5u ls 

(Liesbeth Lefever)  

 



 

17. Gemeentelijke Muziekacademie ‘Peter Benoit’ – Personeel - Tijdelijke 

aanstelling van doorlopende duur leerkracht saxofoon (Koenraad Nys) vanaf 

01/09/2009. 

18. Gemeentelijke Muziekacademie ‘Peter Benoit’ – Personeel - Tijdelijke 

aanstelling van doorlopende duur leerkracht ensemble (Koenraad Nys) vanaf 

01/09/2009. 

 
 

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN. 

 

 
 
 

 

   

 


