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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,16-09-2011 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 26-09-2011 te 20 uur in het gemeentehuis. 
 
Agenda: 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergaderingen van 27-06-2011 
en 07-07-2011 

2. Brandweer – Personeel – Vrijwilligerskader – Vacantverklaring van 
41 functies van stagiair-brandweervrijwilliger 

3. Brandweer – Overeenkomst OPZ – Aanpassing 
4. Ruimtelijke Ordening - Goedkeuring van het wegentracé - 

Verkavelingsaanvraag – Poelstraat zn - Dossiernummer  
2011/v06-a 

5. Erediensten - Kerkfabriek Sint-Kwintinus – Waarborgstelling 
restauratiewerken  sint-kwintenskerk – Fase 1 

6. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Kwintinus rekening 2010 – Advies 
7. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Martinus rekening 2010 – Advies 
8. Erediensten – Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Gaasbeek 2010 – 

Advies 
9. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Gertrudis-Pede rekening 2010- 

Advies 
10. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Ursula rekening 2010 - Advies 
11. Financiën – Definitieve vaststelling van de eindrekening van de 

gemeente per 30 juni 2010 van mevrouw Monique Brys – 
Kennisname 

12. Financiën – Definitieve vaststelling van de eindrekening OCMW per 
30 juni 2010 van mevrouw Monique Brys – Kennisname 

13. OCMW - Definitieve vaststelling van de jaarrekening 2009 - 
Kennisname 

14. Financiën - OCMW jaarrekening 2010 en jaarverslag 2010 - 
Kennisname 

15. Secretariaat - Reglement voor het toekennen van een financiële 
tussenkomst aan Lennikse middenstandsverenigingen die een 
bijzondere activiteit organiseren 

16. Vrije tijd - Sport - Wijziging reglementen en aanvragen voor 
subsidiëring en impulssubsidiëring van lennikse sportverenigingen - 
Goedkeuring 

17. Vrije tijd – Jaarmarktcomité – Vaststelling gemeentelijke toelage 
2011 

18. Academie “Peter Benoit” – Tarieven inschrijvingsgeld initiatie 

instrument - Goedkeuring 

 
NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN. 

 

 
   

 


