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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, 09-12-2011 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

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

maandag 19-12-2011 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 

Agenda: 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 28-11-2011 

2. Financiën – Erediensten budgetwijzigingen 2011 – Akteneming 

3. Financiën – Erediensten budget 2012 – Akteneming 

4. Financiën – Eredienst Sint-Ursula budget 2012 - Goedkeuring 

5. Financiën – Stemmen voorlopige twaalfden – Goedkeuring 

6. Financiën – Besluit van de Vlaamse regering betreffende de beleids 

– en beheerscyclus  van de gemeenten, provincies en de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn – Goedkeuring instapdatum 

7. Financiën – Politiezone Pajottenland – Politiebegroting 2012 – 

Kennisname 

8. Financiën – Politiezone Pajottenland – Politiebegroting 2012 – 

Goedkeuring gemeentelijke dotatie 

9. Vrije tijd – Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst lokaal 

overleg opvoedingsondersteuning Pajottenland – Werkgroep 

vorming 

10. Politie – Verordening eindejaarsfuiven – Goedkeuring 

11. Milieu – Samenwerkingsovereenkomst inzake ophaling en 

verwerking van afvalstoffen – Bijlage 3 (Fost Plus – 2011-2015) – 

Goedkeuring 

12. Academie Peter Benoit – Beleidsverklaring welzijn – Goedkeuring 

13. Academie Peter Benoit - Functiebeschrijvingen, 

evaluatiedocumenten, beroepsprocedure, historiek coaching en 

evaluatie klasbezoek - Goedkeuring 

14. Secretariaat – Kennisname ontslag gemeenteraadslid de heer 

Johan Huyvaert 

15. Secretariaat – Aanpassing huishoudelijk reglement naar aanleiding 

van de oprichting van een gemeenteraadscommissie budget – 

goedkeuring 

16. Secretariaat – Aanduiding voorzitter en leden 

gemeenteraadscommissie budget na voordracht door de 

verschillende fracties 

 

 

 

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN. 

 
 
   

 


