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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 
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, 12/6/2009 

De voorzitter, 

Heeft de eer U uit te nodigen  

tot het bijwonen van de zitting van de Gemeenteraad op maandag  
22 juni 2009  te 20 uur in het gemeentehuis. 

 

Agenda: 

 
1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering d.d. 25/5/2009. 

2. Financiën – Budgetwijziging nr. 1 en nr. 2 voor het dienstjaar 2009 

–Goedkeuring. 

3. Financiën - Prefinanciering van buitengewone uitgaven – 

Goedkeuring. 

4. Brandweer – Personeel – Operationeel vrijwilligerskader – 

Vacantverklaring van 1 functie van sergeant en 4 functies van 

korporaal, te begeven bij bevordering. 

5. Brandweer – Personeel – Vrijwilligerspersoneel belast met 

bijzondere taken – Vacantverklaring van 1 functie van adjudant-

leraar lichamelijke opvoeding, te begeven bij aanwerving. 

6. Ruimtelijke Ordening - Goedkeuring van het wegentracé - 

Verkavelingsaanvraag – Tuitenbergstraat en Molenstraat - 

Dossiernummer 2009/008-v. 

7. Ruimtelijke Ordening - Goedkeuring van het wegentracé - 

Verkavelingsaanvraag – Dorp 4 - Dossiernummer. 2009/009-v. 

8. Ruimtelijke Ordening - Goedkeuring van het wegentracé - 

Verkavelingsaanvraag – Kersestraat 21 - Dossiernr. 2009/010-V 

9. Ruimtelijke Ordening - Goedkeuring v0an het wegentracé - 

Verkavelingsaanvraag – Loddershoekstraat z.n. - Dossiernr. 

2009/011-v. 

10. Ruimtelijke Ordening - Goedkeuring van het wegentracé - 

Verkavelingsaanvraag – Loddershoekstraat 26 - Dossiernr. 

2009/014-v. 

11. Ruimtelijke Ordering – GECORO – Samenstelling commissie. 

12. Milieu: Kennisname herklassering deel Molenbeek en deel 

Pedegracht tot onbevaarbare waterlopen van tweede categorie. 

13. Personeel – Deontologische code voor mandatarissen – 

Goedkeuring. 

14. Secretariaat – Rapportering over organisatie en werking van het 
interne controlesysteem in 2008 – Kennisname. 

15. Secretariaat - Reglement voor het toekennen van een financiële 

tussenkomst aan Lennikse middenstandsverenigingen die een 

bijzondere activiteit organiseren. 

 
 

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN. 
 

 

   
 


