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Bijeenroeping van de 

gemeenteraad 
 

Gemeentedecreet 
 

Artikel 26 

De gemeenteraad kan 

enkel beraadslagen of 

beslissen als de 

meerderheid van de 

zittinghebbende 

gemeenteraadsleden 

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, 13-01-2012 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 23-01-2012 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 
 
Agenda: 
 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 19-12-2011 

2. Secretariaat – Eedaflegging van opvolgend raadslid na onderzoek 

geloofsbrieven 

3. Secretariaat – Hervaststelling van de rangorde van de raadsleden 

4. Brandweer – Voorpost Tollembeek – Operationalisering 

5. Brandweer – Forfaitaire bijdrage – Betaling van voorschotten op 

tarificatie 

6. Financiën – OCMW – Meerjarenplan 2012–2013 – Goedkeuring 

7. Financiën – OCMW – Budget 2012 – Kennisname 

8. Vrije tijd –Cultuur - Aanpassing subsidiereglement socio-culturele 

verenigingen 

9. Secretariaat – Aanpassing huishoudelijk reglement naar aanleiding 

van de oprichting van een gemeenteraadscommissie budget – 

goedkeuring 

10. Secretariaat – Aanduiding voorzitter en leden 

gemeenteraadscommissie budget na voordracht door de 

verschillende fracties 

 

 
 
 

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN. 

 

 
 



 

 

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23-01-2012 

 
 
1. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 19-12-2011 
 
Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering 
goedgekeurd te worden. 
 
 
2. SECRETARIAAT – EEDAFLEGGING VAN OPVOLGEND RAADSLID NA ONDERZOEK 
GELOOFSBRIEVEN 
 
Ingevolge het ontslag van de heer Johan Huyvaert wordt volgens art. 7§3 van het 

Gemeentedecreet een nieuw raadslid aangesteld, na onderzoek van de geloofsbrieven en de 
eedaflegging. 
 
 
3. SECRETARIAAT – HERVASTSTELLING VAN DE RANGORDE VAN DE RAADSLEDEN 
 
Ingevolge het ontslag van raadslid de heer Johan Huyvaert en de aanstelling van een nieuw 
raadslid wordt een nieuwe rangorde van de raadsleden vastgesteld. 
 
 

4. BRANDWEER – VOORPOST  TOLLEMBEEK – OPERATIONALISERING 

 
In 2006 werd door de gemeenteraad beslist een voorpost van de brandweerdienst op te richten in 
Tollembeek. Dit dossier is inmiddels zo ver gevorderd dat de voorpost geoperationaliseerd kan 
worden. Hiertoe dienen enkele afspraken te worden goedgekeurd. 

 
 

5. BRANDWEER – FORFAITAIRE BIJDRAGE – BETALING VAN VOORSCHOTTEN OP 
TARIFICATIE 

 
Om het uitblijven van de normale terugbetaling van de brandweerkosten gedeeltelijk op te vangen, 
werd de mogelijkheid nagegaan om ev. reeds voorschotten op de eindafrekening te ontvangen, 
terwijl de beschermde gemeenten reeds voorschotten betalen op hun eindafrekeningen. 
Hieromtrent dienen enkele afspraken te worden goedgekeurd. 
 
 
6. FINANCIËN – OCMW – MEERJARENPLAN 2012–2013 – GOEDKEURING 
 
Het meerjarenplan 2012-2013 wordt overeenkomstig artikel 146 tot en met 153 van het decreet 

van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 
 
 
7. FINANCIËN – OCMW – BUDGET 2012 – KENNISNAME 
 
Overeenkomstig artikel 149 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wordt het budget 2012 van het OCMW aan de 
gemeenteraad voorgelegd. Vermits het budget 2012 past binnen het meerjarenplan 2012-2013 
neemt de gemeenteraad er kennis van. 
 
 
 



 

8. VRIJE TIJD –CULTUUR - AANPASSING SUBSIDIEREGLEMENT SOCIO-CULTURELE 
VERENIGINGEN 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de aanpassingen aan het subsidiereglement socio-
culturele verenigingen goed te keuren. 
 
 
9. SECRETARIAAT – AANPASSING HUISHOUDELIJK REGLEMENT NAAR AANLEIDING 
VAN DE OPRICHTING VAN EEN GEMEENTERAADSCOMMISSIE BUDGET – GOEDKEURING 
 
Aanpassing huishoudelijk reglement met het oog op het toepasbaar maken van de bepalingen 
inzake samenstelling en werking op alle huidige en nog op te richten gemeenteraadscommissies. 
 
 

10. SECRETARIAAT – AANDUIDING VOORZITTER EN LEDEN 
GEMEENTERAADSCOMMISSIE BUDGET NA VOORDRACHT DOOR DE VERSCHILLENDE 
FRACTIES 
 
Aanduiding door en onder de gemeenteraadsleden van een voorzitter en leden van de 
gemeenteraadscommissie die belast wordt met de voorbereidingen van en het adviseren over de 
budgetwijzigingen en budgetopmaak. 
 
 
 

 


