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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 
en beslissen over de 
onderwerpen die voor de 
tweede maal op de agenda 
voorkomen. 
De termijnen, bedoeld in 
artikel 21 en 23, worden 
voor deze tweede 
oproeping teruggebracht tot 
twee dagen. In deze 
oproeping wordt vermeld 
dat het om een tweede 
oproeping gaat.  
In de tweede oproeping 
worden de bepalingen van 
dit artikel overgenomen. 

 

1750 Lennik, 12-02-2010 

De voorzitter, 

Heeft de eer u uit te nodigen  

tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag  

22-02-2010 te 20 uur in het gemeentehuis. 

Agenda: 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering d.d. 25-01-2010. 

2. Secretariaat – Kennisname verhindering raadslid Dorien 

Herremans. 

3. Secretariaat – Eedaflegging van opvolgend raadslid na onderzoek 

geloofsbrieven. 

4. Secretariaat – Hervaststelling van de rangorde van de raadsleden. 

5. Brandweer – Organiek reglement – Wijziging diverse artikelen. 

6. Financiën – Stemmen voorlopige twaalfde – Goedkeuring. 

7. Ruimtelijke ordening – Aanduiding gemeentelijke 

vertegenwoordiger voor de opmaak van een intergemeentelijk 

toewijzingsreglement sociale huurwoning. 

8. Werken – Goedkeuring voorlopige overeenkomst vrijwillige 

afstand van grond voor de oprichting van een elektriciteitscabine 

aan de Grote Vijverselenweg. 

9. Milieu – Goedkeuring muskusratbestrijding door de Vlaamse 

Milieumaatschappij langs de waterlopen die de gemeente Lennik 

beheert. 

10. Personeel – Aanstelling waarnemend gemeentesecretaris en 

vervanger. 

 

IN GEHEIME ZITTING: 

 
11. Muziekacademie Peter Benoit – Personeel – Vaste benoeming 

leraar saxofoon (1 uur HS) en leraar ensemble (1 uur LS en 1 uur 

HS) vanaf 1 januari 2010. 

12. Muziekacademie Peter Benoit – Personeel – Vaste benoeming 

leraar elektrische gitaar jazz & lichte muziek (2 uur LS en 2 uur 

HS) en leraar ensemble jazz & lichte muziek (1 uur HS) vanaf 1 

januari 2010. 

 

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN. 

 

 
 
 

   

 


