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Bijeenroeping van de 
gemeenteraad 

 

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, 16-03-2012 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 26-03-2012 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 
 
Agenda: 
 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 23-01-2012 

2. Academie ‘Peter Benoit’ voor MWD – Inspectieverslag – 

Kennisname 

3. Financiën – Advies gemeenteraadscommissie budget - 

Kennisname 

4. Financiën – Meerjarenplan 2012-2014 - Budget 2012 – 

Beleidsnota – Financiële nota – Goedkeuring 

5. Milieu - Kaderovereenkomst met DNB (treedt op via cvba Eandis) 

met het oog op het leveren van ondersteuningsactiviteiten 

betreffende energiebesparing, (hernieuwbare) energie en energie-

efficiëntie – Goedkeuring 

6. Werken – Straatnaamwijzigingen Scheestraat, Cottemstraat, 

Rosweg en Schapenstraat in de deelgemeente Sint-Martens-

Lennik – Goedkeuring 

7. Mobiliteit – Aanvullend politiereglement voor de invoering van 

snelheidszones 30–50 op gemeentelijke wegen en op een deel van 

de N282/gewestweg – Goedkeuring 

8. Secretariaat – Rapportering over de organisatie en werking van 

het interne controlesysteem in 2011 – Kennisname 

 
 

 

 
 



 

 
 

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26-03-2012 

 
 
1. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 23-01-2012 
 
Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering 
goedgekeurd te worden. 
 
2. ACADEMIE ‘PETER BENOIT’ VOOR MWD – INSPECTIEVERSLAG - KENNISNAME 
 
De gemeenteraad neemt kennis van het doorlichtingsverslag van de gemeentelijke academie ‘Peter 
Benoit’ voor MWD. 

 
3. FINANCIËN – ADVIES GEMEENTERAADSCOMMISSIE BUDGET - KENNISNAME 

 
De gemeenteraad neemt kennis van het positief advies van de gemeenteraadscommissie budget 
over het budget 2012 en het meerjarenplan. 
 
4. FINANCIËN – MEERJARENPLAN 2012-2014 - BUDGET 2012 – BELEIDSNOTA – 
FINANCIELE NOTA – GOEDKEURING 
 
Het meerjarenplan 2012 -2014 en het budget 2012, bestaande uit de financiële nota en bijlagen, 
en de beleidsnota wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 
 
5. MILIEU – KADEROVEREENKOMST MET IVERLEK VOOR HET LEVEREN VAN 
ONDERSTEUNINGSACTIVITEITEN BETREFFENDE ENERGIEBESPARING, ENERGIE EN 
ENERGIE-EFFICIENTIE – GOEDKEURING 
 

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie met betrekking tot energiebeheer. Voor de uitwerking van 
ondersteuningsactiviteiten betreffende energiebesparing, (hernieuwbare) energie en energie-
efficiëntie is het wenselijk dat de gemeente voorliggende kaderovereenkomst met Iverlek afsluit. 
 
6. WERKEN – STRAATNAAMWIJZIGINGEN SCHEESTRAAT, COTTEMSTRAAT, ROSWEG EN 
SCHAPENSTRAAT IN DE DEELGEMEENTE SINT-MARTENS-LENNIK – GOEDKEURING 
 
In het algemeen belang voor onder andere de hulpdiensten en de bevolking dienen er een aantal 
straatnaamwijzigingen in de gemeente doorgevoerd te worden. Tevens dient aan twee straten in 
een nieuwe verkaveling een naam gegeven te worden. 
 
7. MOBILITEIT – AANVULLEND POLITIEREGLEMENT VOOR DE INVOERING VAN 
SNELHEIDSZONES 30–50 OP GEMEENTELIJKE WEGEN EN OP EEN DEEL VAN DE 
N282/GEWESTWEG – GOEDKEURING 
 
Naar analogie van de andere gemeenten van de Politiezone Pajottenland wenst de gemeente 

eveneens snelheidszones op haar grondgebied in te voeren. Desbetreffend dient een aanvullend 
politiereglement goedgekeurd te worden. 
 
8. SECRETARIAAT – RAPPORTERING OVER DE ORGANISATIE EN WERKING VAN HET 
INTERNE CONTROLESYSTEEM IN 2011 - KENNISNAME 
 
De gemeenteraad neemt kennis van het rapport over de organisatie en werking van het interne 
controlesysteem in 2011. De gemeentesecretaris staat in voor de interne controle op de werking 
van de gemeentelijke diensten en rapporteert hierover jaarlijks aan de gemeenteraad en het 
college van burgemeester en schepenen.  
 
   

 


