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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 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,18-10-2013 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 21-10-2013 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 
 
Agenda: 
 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 23-09-2013 
2. Secretariaat – Verhindering raadslid Fried Ringoot - Kennisname 
3. Secretariaat –Eedaflegging van opvolgend raadslid na onderzoek 

geloofsbrieven 
4. Secretariaat – Hervaststelling van de rangorde van de raadsleden 
5. Secretariaat – Aanpassing  huishoudelijk reglement van de 

gemeenteraad - Goedkeuring 
6. Financiën - Budgetwijziging nr. 1-2013 – Goedkeuring 
7. Financiën - Meerjarenplan 2014-2019 – Afsprakennota 

kerkfabrieken Lennik – Goedkeuring 
8. Financiën – Erediensten budget 2014 - Kennisname 
9. Financiën – Belasting op de rioolaansluitingen (aansluitingstaks) - 

Goedkeuring  
10. Ruimtelijke Ordening - Grond- en pandenbeleid - Gemeentelijke 

reglement leegstand - Goedkeuring 
11. Ruimtelijke Ordening - Grond- en pandenbeleid - 

Belastingsreglement gemeentelijke leegstand gebouwen en 
woningen (leegstandsheffing) - Goedkeuring 

12. Vrije Tijd – Jaarmarktcomité – Vaststelling gemeentelijke toelage 
2013 

13. Vrije Tijd – Gebruikersreglement geluidsmeter - Goedkeuring 
14. Vrije Tijd – Toerisme - Statuten werkgroep trage wegen - 

Goedkeuring 
15. Milieu – Herklassering van waterlopen van derde naar tweede 

categorie – Goedkeuring 
16. Secretariaat – Infrax West – Aanduiding van een afgevaardigde en 

plaatsvervanger op de buitengewone algemene vergadering van 
25 november 2013 en goedkeuring agendapunten 

17. Secretariaat – Integraal waterbeleid denderbekken – Aanduiding 
van een afgevaardigde en plaatsvervanger in de algemene 
bekkenvergadering en een kandidaat-afgevaardigde in het 
bekkenbureau 

 
 
 
ADDENDUM AGENDA: 
 
punt aangevraagd door de heer Bruno Moens: 
 

1. Voorstel van gemeentelijke beslissing omtrent de mogelijkheden 
van windenergie in Lennik 

 
punt aangevraagd door de heer Geert De Cuyper: 
 

2. Plaatsen van signalisatie aan buurt en voetwegen- Goedkeuring 
 
punt aangevraagd door de heer Jasper De Bruyn: 
 

3. Voorstel tot herstel van aanplakborden voor jeugdverenigingen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
punten aangevraagd door mevrouw Kristien Van Vaerenbergh: 
 

4. Interpellatieverzoek over “De plannen van het College van Burgemeester en 
Schepenen om openbare gebouwen te verkopen en de gevolgen ervan voor 
het opstellen van het meerjarenplan van de gemeente”. 

 
5. Interpellatieverzoek over “De plannen van het College van Burgemeester en 

Schepenen over het zogenoemde “nieuwe voorstel” van aangepaste 
verkeersafwikkeling in het centrum van Lennik dat door de Open VLD- CD&V 
meerderheid werd opgemaakt” 

 
 
 
 

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



 


