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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,13-09-2013 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 23-09-2013 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 
Agenda: 
 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 24-06-2013 
2. Secretariaat – Beëindiging van de verhindering van de heer Jasper 

De Bruyn – Aktename 
3. Secretariaat – Hervaststelling van de rangorde van de raadsleden 
4. Formele voorstelling van Pajottenland Plus vzw door de heer Jos 

Huwaert 
5. Milieu - Haalbaarheidsstudie windenergie in Lennik - Toelichting en 

kennisname 
6. Burgerzaken – Bekrachtiging collegebeslissing van 27 augustus 

2013 houdende afsluiting overeenkomst met de Belgische staat 
betreffende de afgifte van biometrische verblijfstitels aan 
onderdanen van derde landen en biometrische paspoorten aan 
Belgische burgers + aankoop 2 biometrische packs 

7. Financiën - OCMW - Jaarrekening 2012 en jaarverslag 2012 – 
Kennisname 

8. Financiën - Erediensten – Kerkfabriek Sint-Gertrudis-Pede - 
Rekening 2012- Advies 

9. Financiën - Erediensten - Kerkfabriek Sint-Martinus –
restauratiewerken Sint-Martinuskerk - Fase 3 & 4 - 
Waarborgstelling 

10. Financiën – Erediensten - Budgetwijziging 2013 – Sint-Kwintinus - 
Akteneming 

11. Financiën - Kerkfabriek Sint-Martinus: Werken van 
bliksembeveiliging, branddetectie en inbraakbeveiliging - Advies 

12. Financiën – Interne kredietaanpassing 1-2013 – Kennisname 
13. Financiën - Belasting op de huis-aan-huis-verspreiding van niet-

geadresseerd drukwerk - Goedkeuring 
14. Financiën – Belasting op het ophalen en verwerken van 

bedrijfsafval - Goedkeuring 
15. Financiën – Gemeentelijk belastingsreglement inzake het plaatsen 

van containers, kranen en hiermee identificeerbare voorwerpen op 
het openbaar domein – Goedkeuring 

16. Financiën –Verkoop compostvaten – Vaststelling bedrag 
17. Wegen – Gemeentelijk reglement inzake het gebruik van het 

openbaar domein voor de opstelling van terrassen – Goedkeuring 
18. Financiën – Gemeentelijk retributiereglement op het gebruik van 

het openbaar domein voor de opstelling van terrassen – 
Goedkeuring 

19. Milieu – Gemeentelijk subsidiereglement voor aanplant van hagen, 
houtkanten en bomen 

20. Milieu – Overeenkomst tussen de gemeente en de watergroep 
voor uitbouw, onderhoud en beheer van gemeentelijke 
rioleringsstelsels – aanpassen BOT en VEW – Goedkeuring 

21. Mobiliteit – Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over 
het wegverkeer betreffende het invoeren van een transitverbod in 
de Hunselstraat, het Hunselveld en de Lombeeksestraat 
(gemeentewegen) te Lennik met aankondiging op de 
N8/Ninoofsesteenweg (gewestweg) – Goedkeuring 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
22. Mobiliteit – Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer 

betreffende het invoeren van betalend parkeren, blauwe zone en bewonerskaarten in 
het centrum van Sint-Kwintens-Lennik - Goedkeuring 

23. Mobiliteit – retributiereglement op het gebruik van het openbaar domein voor het 
parkeren van motorvoertuigen - goedkeuring 

 
 

ADDENDUM AGENDA: 
 
punt aangevraagd door de heer Bruno Moens: 

 
1. Voorstel van gemeentelijke beslissing rond extra aandacht voor zwakke 

weggebruikers bij aanpassing mobiliteitsplan Sint-Kwintens-Lennik 
 
punt aangevraagd door de heer Geert De Cuyper: 
 

2. Voorstel van gemeentelijke beslissing omtrent het opnemen op geluidsband van 
uiteenzettingen, verklaringen, mondelinge tussenkomsten, besprekingen,.... tijdens 
de gemeenteraden 

 
punt aangevraagd door de heer Willy De Waele: 
 

3. Motie – Toepassing van de Taalwetgeving 
 
punten aangevraagd door de heer Erik O: 
 

4. Vraag i.v.m.de verdeling van de kosten van de brandweer 
5. Vragen i.v.m. verhuis van het OCMW naar de Dekenij 
6. Vragen i.v.m. werken aan het “Vetkot” 

 
punt aangevraagd door mevrouw Kristien Van Vaerenbergh: 
 

7. Interpellatieverzoek over  “Een hoorzitting, georganiseerd door de schepen van 
mobiliteit” op 3 september 2013 

 
 

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


