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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, 18-11-2011 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 28-11-2011 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 
Agenda: 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 24-10-2011 

2. Financiën – Budgetwijziging 2011 kerkfabriek Sint-Gertrudis – 

Akteneming 

3. Financiën – Budget 2012 kerkfabriek Sint-Gertrudis – Akteneming 

4. Financiën – Deelname via Finilek aan de kapitaalverhoging van 

Publigas en de verwerving van 1 aandeel fg - goedkeuring 

5. Secretariaat – Iverlek – Buitengewone algemene vergadering op  

16 december 2011 – Aanduiding vertegenwoordiger en 

plaatsvervangende vertegenwoordiger en goedkeuring 

agendapunten 

6. Secretariaat – Finilek – Aanduiding van een vertegenwoordiger en 

plaatsvervangend vertegenwoordiger op de buitengewone 

algemene vergadering van 16 december 2011 en goedkeuring 

agendapunten 

7. Secretariaat – Haviland – Aanduiding van een vertegenwoordiger 

en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de buitengewone 

algemene vergadering van 15 december 2011 en goedkeuring 

agendapunten 

8. Secretariaat – Havicrem - Aanduiding van een vertegenwoordiger 

en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de buitengewone 

algemene vergadering van 21 december 2011 en goedkeuring 

agendapunten 

9. Secretariaat - Havi-Gis - Aanduiding vertegenwoordiger en 

plaatsvervangend vertegenwoordiger op de bijzondere algemene 

vergadering van 28 november 2011 en aanduiding kandidaat-

bestuurder 

10. Ruimtelijke Ordening – Goedkeuring van het wegentracé – 

Verkavelingsaanvraag – Carnaalstraat 15 – Dossiernummer 

2011/V09-a 

11. Milieu – Beslissing tot overdragen van de huidige afvaldienst-

verlening aan de gemeente vanwege Haviland naar een 

overkoepelende opdrachthoudende intercommunale – Goedkeuring 

12. ICT – Intergemeentelijke samenwerkingsverband Infrax-West: 

Toetreding tot Infra-x-net – Goedkeuring 

13. Dexia / Gemeentelijke Holding: voorstel motie 

14. Financiën – Budgetwijziging nr. 1 en nr. 2 voor het dienstjaar 2011 

– Goedkeuring (ingediend door de heer Erik O). 

15. Financiën – Budgetwijziging nr. 1 en nr. 2 voor het dienstjaar 2011 

– Goedkeuring (ingediend door de heer Willy De Waele) 

 
 

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN. 

 

 
   

 


