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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 
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, 18-06-2010 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

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

maandag 28-06-2010 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 

Agenda: 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 14-06-2010. 

2. Muziekacademie ‘Peter Benoit’ – Personeel - Algemene afspraken 

functiebeschrijving en evaluatie (evaluatiereglement) 

gesubsidieerd personeel onderwijs – Goedkeuring. 

3. Muziekacademie ‘Peter Benoit’ – Personeel – Schoolreglement – 

Goedkeuring. 

4. Muziekacademie ‘Peter Benoit’ – Arbeidsreglement – Goedkeuring. 

5. Muziekacademie ‘Peter Benoit’ – Nascholingsplan – Goedkeuring. 

6. Politiezone – Zonechef – Beleidsmededeling. 

7. Politiezone – Rekening 2009 – Kennisname. 

8. Ruimtelijke Ordening - Grond- en pandenbeleid – Reglement 

sociaal wonen – Goedkeuring. 

9. Ruimtelijke Ordening – Woonbeleid – Toewijzingsreglement voor 

sociale huurwoningen – Goedkeuring. 

10. Ruimtelijke Ordening - Grondafstand aan de gemeente voor de 

verwerving van de bedding van buurtweg nummer 51 in functie 

van een verkavelingsaanvraag langs de Ninoofsesteenweg - 

Dossiernummer 2009/008-v – Goedkeuring. 

11. Ruimtelijke Ordening - Grondafstand aan de gemeente voor het 

verbreden van een gemeenteweg in functie van een 

verkavelingsaanvraag langs de Joseph Van Den Bosschestraat en 

Saffelbergstraat - Dossiernummer 2010/009-v – Goedkeuring. 

12. Gemeenteschool ’T rakkertje – Aangepast schoolreglement 

gewoon basisonderwijs – Goedkeuring. 

13. Brandweer – Personeel – Operationeel beroepskader – 

Vacantverklaring, te begeven bij bevordering, van 1 functie van 

sergeant en 1 functie van korporaal. 

14. Brandweer – Personeel – Operationeel vrijwilligerskader – 

Vacantverklaring, te begeven bij bevordering, van 1 functie van 

sergeant en 3 functies van korporaal. 

15. Financiën – Gouverneur – Definitieve vaststelling 

gemeenterekening 2008 – Kennisname. 

16. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Martinus Rekening 2009 – Advies. 

17. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Kwintinus Rekening 2009 – Advies. 

18. Erediensten – Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Gaasbeek Rekening 

2009 – Advies. 

19. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Ursula Rekening 2009 – Advies. 

20. Vrije Tijd – Toerismebeleidsplan 2010-2013 – Goedkeuring. 

21. Financiën – Begrotingsrekening, balans, resultatenrekening en 

bijlagen 2009 – Goedkeuring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

   

 


