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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 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,14-06-2013 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 24-06-2013 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 
 
Agenda: 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 27-05-2013 
2. Veiligheid – Ondertekening charter BIN – Kennisname 
3. Toelichting over Havicrem door de heer Willy de Waele, 

gedelegeerd bestuurder Havicrem van juni 2003 tot eind maart 
2013 

4. Brandweer – Personeel – Operationeel kader –  Vacantverklaring 
van 2 functies van korporaal in het beroepskader, met aanleg van 
een reserve 

5. Brandweer – Personeel – Vrijwilligerskader – Vacantverklaring van 
31 functies van stagiair-brandweerman 

6. OCMW - De definitieve vaststelling van de jaarrekening 2011 – 
Kennisname 

7. Burgerzaken – Vaststelling retributiereglement op 
huwelijksplechtigheden 

8. Burgerzaken – Retributiereglement op wachtkelders – Opheffing 
9. Burgerzaken – Vaststelling retributiereglement op grondconcessies 

en ontgravingen 
10. Secretariaat – Projectvereniging “Cultuurregio Pajottenland & 

Zennevallei” –Aanduiding van een lid met raadgevende stem voor 
de raad van bestuur 

11. Vrije tijd – Goedkeuring deelname project ‘gezonde gemeente’ 
12. Vrije tijd – Deelname ‘Think Pink’ gemeente – Goedkeuring 
13. Vrije Tijd – Goedkeuring samenstelling Lokaal Overleg 

Kinderopvang 
14. Vrije Tijd – Sport – Samenstelling algemene vergadering en raad 

van bestuur sportraad – Goedkeuring 
15. Vrije Tijd – Sport – Statuten en huishoudelijk reglement sportraad 

– Goedkeuring 
16. Vrije Tijd – Cultuur – Samenstelling algemene vergadering en raad 

van bestuur cultuurraad – Goedkeuring 
17. OCMW – Samenstelling en erkenning seniorenraad 
18. Bibliotheek – Beheersvorm en samenstelling beheersorgaan – 

Goedkeuring 
19. Milieu – Retributie op de ophaling en verwerking van grof vuil – 

Goedkeuring 
 
Punt ingediend door raadslid Kristien Van Vaerenbergh: 
---------------------------------------------------------------- 
20. Motie betreffende het taalbeleid in de Lennikse scholen 
 

 



 
 

 
Schriftelijke vraag ingediend door raadslid Fried Ringoot: 
---------------------------------------------------------------- 
21. Schriftelijke vraag ter stemming - Feest van de derde leeftijd 2013 

(Lennikse feesten) 
 

Punt ingediend door raadslid Erik O: 
----------------------------------------- 
22. De verantwoordelijke van Pajottenland Plus uitnodigen op de 

gemeenteraad van Lennik op 24 juni 2013 teneinde de werking 
van de vzw toe te lichten aan onder meer de nieuwe 
gemeenteraadsleden 

 
 
ADDENDUM AGENDA: 
 
punten aangevraagd door de heer Bruno Moens: 

1. Voorstel van gemeentelijke beslissing omtrent gemeentelijke actie 
rond klimaatverandering. 

2. Voorstel van gemeentelijke beslissing omtrent onderhouden 
gemeentelijke trage wegen 

 
punt aangevraagd door de heer Joris Van Hauthem: 

3. Ontwerp van gemeenteraadsbesluit betreffende de bevlagging van 
de openbare gebouwen. 

 
punt aangevraagd door mevrouw Kristien Van Vaerenbergh: 

4. Motie van Kristien Van Vaerenbergh betreffende het behoud van 
de Pajotse Werkwinkel, namens de fractie N-VA-Lennik² 

 
punt aangevraagd door de heer Geert De Cuyper: 

5. Gebruik van Pesticiden 
 
punten aangevraagd door de heer Erik O: 

6. Vraag en voorstel 
Wat is het standpunt van het College m.b.t. de eventuele 
leeftijdsverlagings grens van 16 jaar naar 14 jaar en m.b.t. tot 
verhoging van de maximumboetes, de eventuele verplichting 
bemiddeling bij minderjarigen en de mogelijkheid tot het opleggen 
van een tijdelijk plaatsverbod door de burgemeester ? 

7. Vraag i.v.m. documenten die gemeenteraadsleden ontvangen via 
CD-Rom 

8. Vraag i.v.m. de jaarlijkse vergadering VVSG 
 
punt aangevraagd door mevrouw Christel O: 

9. Heraanleg voetpaden en wegdek na de restauratie van de 
kerkhofmuur rond de Sint-Martinuskerk 
Opstellen masterplan voor de heraanleg van de dorpskern te Sint-
Martens-Lennik 

 
In opdracht; 
De wnd. secretaris, de voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
Natalie VERMEIR Koenraad AMEYS 
 


