
 
Provincie Vlaams-Brabant 

Arrondissement  
Halle-Vilvoorde 

Gemeente LENNIK  

 

 

 

 

 

 

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, 15-06-2012 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 25-06-2012 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 
1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 21-05-2012 
2. Ruimtelijke ordening – Princiepsbesluit betreffende de afschaffing 

van voetwegen 124 en 152 op de percelen Assesteenweg 195, 1ste 
afdeling sectie A nummers 259/L en 259/M 

3. Financiën – Rapportering over het debiteurenbeheer/overzicht 
openstaande fiscale en niet-fiscale vorderingen – Kennisname 

4. Erediensten – Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Gaasbeek  rekening 
2011 - Advies 

5. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Martinus rekening 2011 – Advies 
6. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Kwintinus rekening 2011 - Advies 
7. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Ursula rekening 2011- Advies 

8. Brandweer – Personeel – administratief-technisch beroepskader – 
Vacantverklaring van één functie van 
verpleegkundige/hoofdverpleegkundige 

9. Brandweer – Personeel – Operationeel vrijwilligerskader – 
Vacantverklaring van 2 functies van adjudant en 1 functie van 
sergeant 

10. Gemeenteschool ’t Rakkertje – Aanpassing schoolreglement 
gewoon basisonderwijs 

 
 
 

 

 
 
 



 

 

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 25-06-2012 

 
 
1. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 21-05-2012 
 
Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering 
goedgekeurd te worden. 
 
 
2. RUIMTELIJKE ORDENING - PRINCIEPSBESLUIT BETREFFENDE DE AFSCHAFFING VAN 
VOETWEGEN 124 EN 152 OP DE PERCELEN ASSESTEENWEG 195, 1STE AFDELING SECTIE 
A NUMMERS 259/L EN 259/M 
 

De gemeenteraad neemt akte van het vonnis van de Vrederechter betreffende het tenietgaan, door 
30-jarige verjaring, van de publiekrechtelijke erfdienstbaarheden van overgang van de voetwegen 
124 en 152 op de site Assesteenweg 195. Het vonnis wordt voorgelegd aan de Bestendige 
Deputatie. Een beëdigd schatter dient, in overleg en ten laste van de eigenaars, aangesteld te 
worden om de welvoeglijkheidsvergoeding vast te stellen. 
 
 
3. FINANCIËN – RAPPORTERING OVER HET DEBITEURENBEHEER/OVERZICHT 
OPENSTAANDE FISCALE EN NIET_FISCALE VORDERINGEN – KENNISNAME 

 
De gemeenteraad neemt kennis van het rapport over het debiteurenbeheer 2011-2012. 

 
 

4. EREDIENSTEN – KERKFABRIEK ONZE LIEVE VROUW GAASBEEK REKENING 2011 – 
ADVIES 
 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening van 2011 van de kerkfabriek O.L.Vrouw 
Gaasbeek gunstig te adviseren. 
 
 
5. EREDIENSTEN – KERKFABRIEK SINT-MARTINUS REKENING 2011 – ADVIES 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening van 2011 van de kerkfabriek van Sint-Martinus 
gunstig te adviseren. 
 
 
6. EREDIENSTEN – KERKFABRIEK SINT-KWINTINUS REKENING 2011 – ADVIES 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening van 2011 van de kerkfabriek Sint-Kwintinus 
gunstig te adviseren. 
 
 
7. EREDIENSTEN – KERKFABRIEK SINT-URSULA REKENING 2011 - ADVIES 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening van 2011 van de kerkfabriek Sint-Ursula 
gunstig te adviseren. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. BRANDWEER – PERSONEEL – ADMINISTRATIEF-TECHNISCH BEROEPSKADER – 
VACANTVERKLARING VAN ÉÉN FUNCTIE VAN 
VERPLEEGKUNDIGE/HOOFDVERPLEEGKUNDIGE 
 
Na het vrijwillig ontslag van de stagedoende beroepsverpleegkundige wordt aan de gemeenteraad 
gevraagd de functie van beroepsverpleegkundige bij de brandweerdienst opnieuw vacant te 
verklaren teneinde deze opnieuw te kunnen invullen. 
 
 
9. BRANDWEER – PERSONEEL – OPERATIONEEL VRIJWILLIGERSKADER –  
VACANTVERKLARING VAN 2 FUNCTIES VAN ADJUDANT EN 1 FUNCTIE VAN SERGEANT 

 
Teneinde enerzijds het kader der vrijwillige onderofficieren verder aan te vullen en anderzijds 
binnen dat kader de nodige hiërarchie te creëren, wordt aan de gemeenteraad gevraagd in het 

operationeel vrijwilligerskader 2 functies van adjudant en 1 functie van sergeant vacant te willen 
verklaren. 

 
 
10. GEMEENTESCHOOL ’T RAKKERTJE – AANPASSING SCHOOLREGLEMENT GEWOON 
BASISONDERWIJS  
 
De gemeenteraad keurt het schoolreglement van gemeenteschool ’t Rakkertje goed. 
 
 
 
   

 


