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Bijeenroeping van de 
gemeenteraad 

 

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 of 
beslissen over de 
onderwerpen die voor de 
tweede maal op de agenda 
voorkomen. 
In die oproeping wordt 
vermeld dat het om een 

tweede oproeping gaat.  
In de tweede oproeping 
worden de bepalingen van dit 
artikel overgenomen. 

 

 
1750 Lennik, 23-05-2013 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 27-05-2013 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 

Agenda: 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 22-04-2013 
2. Toelichting door korpschef Marc Hellinckx betreffende de opmaak 

van het zonaal veiligheidsplan 
3. Brandweer - Overeenkomst tot samenwerking van de 

brandweerdiensten van Asse, Lennik en Opwijk inzake dispatching, 
brandweerzorg en uitrukprocedure in het kader van de snelste 
adequate hulp (SAH) 

4. Financiën – Begrotingsrekening, balans, resultatenrekening en 

bijlagen 2012 - Vaststelling 
5. Erediensten – Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Gaasbeek rekening 

2012 - advies 
6. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Martinus rekening 2012 - Advies 
7. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Kwintinus rekening 2012 - Advies 
8. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Ursula rekening 2012 – Advies 
9. Ruimtelijke Ordening – Raamovereenkomst voor het aanstellen 

van een ontwerper ruimtelijke planning voor het opmaken van 
ruimtelijke uitvoeringsplannen en het geven van adviezen in de 
uitwerking van het gemeentelijk ruimtelijk beleid gebaseerd op 
het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan – Goedkeuren 
lastenboek en gunningswijze 

10. Secretariaat – Iverlek – Algemene vergadering op 26 juni 2013 - 
Goedkeuring agenda 

11. Secretariaat – Iverlek – Algemene vergadering op 26 juni 2013 – 
Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangende 

vertegenwoordiger 
12. Secretariaat – Finilek – Goedkeuring agenda van de 

jaarvergadering op 26 juni 2013 
13. Secretariaat - Haviland - Aanduiding van een vertegenwoordiger 

en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de statutaire gewone 
algemene vergadering en goedkeuring agendapunten van de 
vergadering van 20 juni 2013 

14. Secretariaat – Havicrem - Aanduiding van een vertegenwoordiger 
en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene 
vergadering van 26 juni 2013 en goedkeuring agendapunten 

15. Secretariaat - Havicrem - Aanduiding kandidaat-lid van de raad 
van bestuur 

16. Burgerzaken-premie voorhuwelijkssparen-Opheffing 
17. Milieu – Belasting op het weghalen van afvalstoffen gestort of 

achtergelaten op daartoe niet-geschikte plaatsen – Goedkeuring 
18. Milieu - Retributie op de bijzondere ophaling van ambachtelijk vuil 

– Opheffing 

19. Milieu – Wijziging retributie voor het gebruik van het 
intercommunaal containerpark – Goedkeuring 

 
 



 

 
 

20. Mobiliteit – Samenstelling gemeentelijke begeleidingscommissie mobiliteit – 
Goedkeuring  

21. Vrije tijd – Samenstelling en erkenning jeugdraad 
22. Vrije tijd – Verantwoordingsnota 2012 i.k.v. jeugdbeleidsplan 2011-2013 - 

Kennisname 
23. Vrije tijd – Samenstelling en erkenning gemeentelijke raad voor 

ontwikkelingssamenwerking 
 
 
 

ADDENDUM AGENDA: 

punten aangevraagd door de heer Geert De Cuyper: 
1. Stoeptegels met QR-code 
2. GROS - ondersteuning 

 

punten aangevraagd door de heer Bruno Moens: 
3. Voorstel tot gemeenteraadsbeslissing over natuurlijk beheer spaarbekken 

sporthal Sint-Kwintens-Lennik 
4. Voorstel tot gemeenteraadsbeslissing over gemeentelijke actie rond 

buurtproblemen 
 

punt aangevraagd door de heer Erik O 
5. Beslissing i.v.m. verzending van de CD rom met rekening en een manier om 

kosten te besparen.  

 

punten aangevraagd door de heer Fried Ringoot 
6. Schriftelijke vraag ter stemming - Feest van de Derde Leeftijd 2013 (Lennikse 

Feesten) 
7. Mondelinge vraag 11-juli viering 
 

punt aangevraagd door de heer Erik O 
8. Vraag aan Filip Van Ginderdeuren i.v.m. persartikel over de aankoop van 

sporttoestellen. 
 

punt aangevraagd door mevrouw Christel O 
9. Vraag van de Gemeenteraadsleden om toegang te krijgen tot de tekst van de 

beleidsverklaring. 
 
 
 
 
 In opdracht; 

 De wnd. secretaris,  de voorzitter, 
 
 
 
 
 
 Natalie VERMEIR  Koenraad AMEYS 


