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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, 02-06-2010 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 

maandag 14-06-2010 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 

Agenda 2de oproeping: 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 26-04-2010. 

2. Financiën – Gemeentebelasting – Belasting op de tweede 

verblijven – Goedkeuring. 

3. Financiën – Register- en belastingsreglement gemeentelijke 

leegstand gebouwen en woningen (leegstandsheffing) – 

Goedkeuring. 

4. Personeel – Financieel beheerder voor gemeente en OCMW – 

Decretale graad – Aanstelling op proef en vaststelling 

wervingsreserve. 

5. Secretariaat – Beheersovereenkomst tussen de gemeente Lennik 

en het OCMW Lennik betreffende de terbeschikkingstelling van de 

financieel beheerder van de gemeente aan het OCMW – 

Goedkeuring. 

6. Secretariaat – Havi-gis – Aanduiding vertegenwoordiger en 

plaatsvervangend vertegenwoordiger op de jaarvergadering van 7 

juni 2010 en goedkeuring agendapunten jaarvergadering.  

7. Secretariaat – Finilek – Aanduiding vertegenwoordiger en 

plaatsvervangend vertegenwoordiger op de jaarvergadering van 

22 juni 2010 en goedkeuring agendapunten jaarvergadering. 

8. Secretariaat – Iverlek – Aanduiding vertegenwoordiger en 

plaatsvervangend vertegenwoordiger op de jaarvergadering van 

22 juni 2010 en goedkeuring agendapunten jaarvergadering. 

9. Secretariaat – Haviland – Aanduiding vertegenwoordiger en 

plaatsvervangend vertegenwoordiger op de jaarvergadering van 

24 juni 2010 en goedkeuring agendapunten jaarvergadering. 

10. Secretariaat – Havicrem – Aanduiding vertegenwoordigers en 

plaatsvervangend vertegenwoordiger op de buitengewone 

algemene vergadering en goedkeuring agendapunten vergadering 

van 23 juni 2010. 

11. Mobiliteit – Motie over de optimalisatie van de Ring rond Brussel 

ten behoeve van de leef- en woonkwaliteit van de inwoners in de 

omliggende gemeenten. 

12. Vrije Tijd – Verantwoordingsnota 2009 in het kader van 

jeugdbeleidsplan 2008 – 2010 – Ter kennisgeving. 

13. Vrije Tijd – Uitbetaling projectsubsidies werkjaar 2008 – 2009. 

 

 

Agenda 1ste oproeping: 

 

14. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 31-05-2010. 

15. Secretariaat - Intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax 

West – Toetreding voor de activiteit kabeltelevisie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN. 

 

 
 
 

   

 


