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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, 13-04-2012 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 23-04-2012 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 
Agenda: 
 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 26-03-2012 

2. Burgerzaken – Kruispuntbank – Machtiging om mededeling te 

bekomen van de lijst met de inwoners van de gemeente die recht 

hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering 

voor geneeskundige verzorging 

3. Secretariaat – Finilek – Aanduiding van een vertegenwoordiger en 

plaatsvervangend vertegenwoordiger op de jaarvergadering van 

27 juni 2012 en goedkeuring agendapunten 

4. Secretariaat – Infrax West – Aanduiding van een afgevaardigde en 

plaatsvervanger op de buitengewone algemene en algemene 

vergadering van 5 juni 2012 en goedkeuring agendapunten 

5. Personeel – Aanpassing vergoeding leden selectiecommissie – 

Goedkeuring 

 
 
 
 

 

 
 
 



 

 

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23-04 -2012 

 
 
1. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 26-03-2012 
 
Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering 
goedgekeurd te worden. 
 
 
2.- BURGERZAKEN – KRUISPUNTBANK – MACHTIGING OM MEDEDELING TE BEKOMEN 
VAN DE LIJST MET DE INWONERS VAN DE GEMEENTE DIE RECHT HEBBEN OP EEN 
VERHOOGDE TEGEMOETKOMING VAN DE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE 
VERZORGING 

 
De gemeenteraad geeft toestemming aan de gemeentediensten om gegevens uit de Kruispuntbank 
voor de Sociale Zekerheid te bekomen vanaf 1 januari 2012 tot en met 1 januari 2016. 
 
 
3.- SECRETARIAAT – FINILEK – AANDUIDING VAN EEN VERTEGENWOORDIGER EN 
PLAATSVERVANGEND VERTEGENWOORDIGER OP DE JAARVERGADERING VAN 27 JUNI 
2012 EN GOEDKEURING AGENDAPUNTEN 
 
Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de oprichting en het 
bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, mag elke gemeente een 
vertegenwoordiger aanduiden in de jaarvergadering van Finilek. 
 
 
4.- SECRETARIAAT – INFRAX WEST – AANDUIDING VAN EEN AFGEVAARDIGDE EN 
PLAATSVERVANGER OP DE BUITENGEWONE ALGEMENE EN ALGEMENE VERGADERING 

VAN 5 JUNI 2012 EN GOEDKEURING AGENDAPUNTEN 
 
Om aan de gemeenten meer gezag en duidelijker waarborgen te verlenen bij de oprichting en het 
bestuur van de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, mag elke gemeente een 
afgevaardigde en plaatsvervanger aanduiden in de buitengewone algemene en algemene 
vergadering van Infrax West. 
 
 
5.- PERSONEEL - AANPASSING VERGOEDING LEDEN SELECTIECOMMISSIE - 
GOEDKEURING 
 
De gemeenteraad past de vergoeding aan die uitbetaald wordt aan de leden van 
selectiecommissies. 
 
 
 

 
   

 


