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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,12-12-2013 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 16-12-2013 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 
 
Agenda: 
 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 25-11-2013 
2. OCMW – Kennisname verhindering OCMW-raadslid Ernest 

Vankelecom 
3. OCMW – Eedaflegging van opvolgend OCMW-raadslid na 

onderzoek geloofsbrieven 
4. Brandweer – Personeel – Operationeel Beroepskader – 

Vacantverklaring van twee functies van brandweerman 
5. Ruimtelijke Ordening – Project Zonnelied vzw – Project 

woonopvang voor personen met verstandelijke handicap – 
Principebeslissing afschaffing en verlegging van een gedeelte van 
voetweg nr. 132 

6. Financiën – Milieubelasting – Goedkeuring 
7. Financiën – Belasting op standplaatsen op markten, kermissen, 

rommelmarkten en boerenmarkten - Goedkeuring 
8. Financiën – Belasting op de tweede verblijven - Goedkeuring 
9. Financiën - Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen 

op gemeentelijk openbaar domein: goedkeuring verlenging 
10. Financiën - Belasting op de bank- en daarmee gelijkgestelde 

instellingen - Goedkeuring 
11. Financiën - Belasting op reclame- of aanplakborden en wegwijzers 

- Goedkeuring 
12. Financiën - Drankslijterijen na het gewone sluitingsuur - 

Goedkeuring 
13. Financiën – Retributie voor het afleveren van stedenbouwkundige 

uittreksels aan notarissen en vastgoedmakelaars - Goedkeuring 
14. Financiën – Belasting barpersoneel of bars- en rendez-voushuizen 

– Goedkeuring 
15. Financiën - Gemeentebelasting - Opcentiemen op de onroerende 

voorheffing - Goedkeuring 
16. Financiën - Gemeentebelasting - Aanvullende gemeentebelasting 

op de personenbelasting – Goedkeuring 
17. Financiën – Definitieve vaststelling van de begrotingsrekening 

2012 en goedkeuring van de balans en resultatenrekening 2012 – 
Kennisname 

18. Financiën - Meerjarenplan 2014-2019 – Afsprakennota 
kerkfabrieken Lennik - Goedkeuring 

19. Financiën – Erediensten budget 2014 – Akteneming 
20. Financiën - Erediensten - Kerkfabriek Sint-Martinus – 

Waarborgstelling restauratiewerken Sint-Martinuskerk - Fase 3 & 4 
21. Financiën – Politiezone Pajottenland – Politiebegroting 2014 – 

Goedkeuring gemeentelijke dotatie 
22. Financiën – Meerjarenplan 2014-2019 en budget 2014 – 

Goedkeuring 
23. Mobiliteit – Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over 

het wegverkeer betreffende het invoeren van éénrichtingsverkeer 
in een deel van de Karel Keymolenstraat en betreffende de 
verkeersafwikkeling op het Masiusplein – Goedkeuring 

24. Mobiliteit - Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over 
het wegverkeer betreffende de ontsluiting van de parking van de 
Markt van Sint-Kwintens-Lennik ter hoogte van de gewestweg 
N282/Anderlecht-Gooik en betreffende de voorrangsregeling op 
het kruispunt van de Schoolweg met de gewestweg 
N282/Anderlecht-Gooik – Goedkeuring 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

25. Vrije Tijd - Sport – Wijziging reglement voor subsidiëring van Lennikse 
sportverenigingen – Goedkeuring 

26. Vrije Tijd - Sport – Wijziging reglement impulssubsidie – Goedkeuring 
27. Politie – Goedkeuring verordening eindejaarsfuif 
28. Secretariaat - Reglement voor het toekennen van een financiële tussenkomst aan 

Lennikse middenstandsverenigingen die een bijzondere activiteit organiseren 
 

 
Agendapunt ingediend door mevrouw Kristien Van Vaerenbergh: 
------------------------------------------------------------------------ 

 
29. Ontwerp van motie – verminderde doorstorting APB in 2013 

 
 

 
ADDENDUM AGENDA: 
 
punt aangevraagd door de heer Erik O: 
 

1. Voorstel tot de toekenning van de titel van ereburger van de gemeente Lennik aan 
Godelieve Eeckhout - Voorzitter van de Cultuurraad - Princiepsbeslissing 

 
punt aangevraagd door de heer Geert De Cuyper: 
 

2. Vraag om toelichting omtrent het 'winterstrooiplan’ 
 
 
 
 

 
In opdracht; 
De secretaris, de voorzitter, 
 
 
 
 
 
Peter MERGAN Koenraad AMEYS



 


