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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, 17-09-2010 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 27-09-2010 te 20 uur in het gemeentehuis. 

Agenda: 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 28-06-2010. 

2. Secretariaat – Beëindiging van de verhindering van mevrouw 

Dorien Herremans – Aktename 

3. Secretariaat – Kennisname ontslag raadslid mevrouw Hilde Van 

Everbroeck 

4. Secretariaat – Eedaflegging van opvolgend raadslid na onderzoek 

geloofsbrieven 

5. Secretariaat – Hervaststelling van de rangorde van de raadsleden 

6. Financiën - Eindrekening van de gewestelijk ontvanger mevrouw 

Monique Brys 

7. Financiën - OCMW – Kennisname jaarrekening 2009 en jaarverslag 

2009 

8. Financiën – Budgetwijziging nr 1 en nr 2 voor het dienstjaar 2010 

– Goedkeuring 

9. Brandweer – Personeel – Vrijwilligerskader – Vacantverklaring van 

45 functies van stagiair-brandweervrijwilliger 

10. Brandweer - Pre operationele zones – Overeenkomst – 

Bekrachtiging collegebeslissing 

11. Personeel – Wijziging arbeidsreglement – Goedkeuring 

12. Personeel - Wijziging rechtspositieregeling – Goedkeuring 

13. Toekenning van de titel van ere-burgemeester van Lennik aan de 

heer Jan Streng, burgemeester van de gemeente Abcoude 

14. Ruimtelijke Ordening - Goedkeuring van het wegentracé - 

Verkavelingsaanvraag – Loddershoekstraat z.n. sectie a nummer 

50/c - Dossiernummer 2010/012-v 

15. Ruimtelijke Ordening – Grond- en pandenbeleid – frge – Erkenning 

van de lokale entiteit, goedkeuring van de samenwerkings-

overeenkomst en de aanduiding van de vertegenwoordigers in de 

beleidsgroep en in de kredietcommissie 

16. Concessie cafetaria sport- en ontmoetingscentrum Jo Baetens – 

Aanstelling concessionaris 

17. Milieu – Goedkeuring aanpassing toegangsgelden voor het gebruik 

van het intercommunaal containerpark 

18. Politie - Overeenkomst bemiddelaar in het kader van de 

administratieve sancties voor steden en gemeenten van de regio 

Halle-Vilvoorde – Goedkeuring 

 

 
   

 


