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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, 12-10-2012 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 22-10-2012 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 
Agenda: 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 24 september 

2012 

2. Secretariaat - Kennisname ontslag gemeenteraadslid de heer 

Romeo Bellemans 

3. Secretariaat – Eedaflegging van opvolgend raadslid na onderzoek 

geloofsbrieven 

4. Secretariaat – Hervaststelling van de rangorde van de raadsleden 

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

plaatsvervanger op de buitengewone algemene vergadering van 

19 november 2012 en goedkeuring agendapunten 

6. OCMW - De definitieve vaststelling van de jaarrekening 2010 - 

Kennisname 

7. Financiën - OCMW jaarrekening 2011 en jaarverslag 2011 - 

Kennisname 

8. Erediensten – Kerkfabriek Sint-Gertrudis-Pede rekening 2011- 

Advies 

9. Vrije tijd – Jaarmarktcomité – Vaststelling gemeentelijke toelage 

2012 

10. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Gaasbeek - Aanvraag van een 

restauratiepremie voor een beschermd monument -  Restauratie 

kerkhofmuur O.L.Vrouwkerk 

11. Ruimtelijke Ordening – Herziening gemeenteraadsbeslissing 

betreffende vastleggen van de rooilijn van Buurtweg 37 langs een 

perceel gelegen Dorp 4 - Dossiernummer 2009/009-v. 

12. Patrimonium – Aankoop uit de hand van de woning met tuin 

gelegen Albert Vanderkelenstraat 21 te 1750 Lennik - 

Principebesluit 

 
 
 
 

 

 
 
 



 

 

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22-10-2012 
 
 
1. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 24-09-2012 
 
Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering 
goedgekeurd te worden. 
 
 
2.- SECRETARIAAT – KENNISNAME ONTSLAG GEMEENTERAADSLID DE HEER ROMEO 
BELLEMANS 
 
De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van de heer Romeo Bellemans als 

gemeenteraadslid. 
 
 
3.- SECRETARIAAT – EEDAFLEGGING VAN OPVOLGEND RAADSLID NA ONDERZOEK 
GELOOFSBRIEVEN 
 
Ingevolge het ontslag van de heer Romeo Bellemans wordt volgens art. 7§3 van het 
Gemeentedecreet een nieuw raadslid aangesteld, na onderzoek van de geloofsbrieven en de 
eedaflegging. 
 
 
4.- SECRETARIAAT – HERVASTSTELLING VAN DE RANGORDE VAN DE RAADSLEDEN 
 
Ingevolge het ontslag van raadslid de heer Romeo Bellemans en de aanstelling van een nieuw 
raadslid wordt een nieuwe rangorde van de raadsleden vastgesteld. 
 

 
5.- SECRETARIAAT – INFRAX WEST – AANDUIDING VAN EEN AFGEVAARDIGDE EN 
PLAATSVERVANGER OP DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 19 
NOVEMBER 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 buitengewone algemene vergadering van Infrax-West. 
 
 
6.- OCMW - DE DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING 2010 - KENNISNAME 
 
De raad neemt kennis van het besluit van 31 juli 2012 van de heer gouverneur van de provincie 
Vlaams-Brabant houdende de definitieve vaststelling zonder wijziging van de jaarrekening 2010 
van het OCMW. 
 

 
7.- FINANCIËN - OCMW JAARREKENING 2011 EN JAARVERSLAG 2011 - KENNISNAME 
 
De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening en het jaarverslag voor 2011, zoals 
vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn op 26 juni 2012. 
 
 
8.- EREDIENSTEN – KERKFABRIEK SINT-GERTRUDIS-PEDE REKENING 2011- ADVIES 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening van 2011 van de kerkfabriek van Sint-
Gertrudis-Pede gunstig te adviseren. 
 
 
 



 

9.- VRIJE TIJD – JAARMARKTCOMITE – VASTSTELLING GEMEENTELIJKE TOELAGE 2012 
 
Naar jaarlijkse gewoonte staat het jaarmarktcomité in voor de organisatie van de jaarmarkt 
Lennik. Omdat de inkomsten van het comité onvoldoende zijn voor het dekken van de algemene 
uitgaven en voor het uitbetalen van de voorziene prijzen voorziet het gemeentebestuur een 
financiële tussenkomst van 7000 euro teneinde de organisatie van de jaarlijkse jaarmarkt in stand 
te houden. 
 
 
10.-KERKFABRIEK ONZE-LIEVE-VROUW GAASBEEK - AANVRAAG VAN EEN 
RESTAURATIEPREMIE VOOR EEN BESCHERMD MONUMENT -  RESTAURATIE 
KERKHOFMUUR O.L.VROUWKERK 
 
Het aanvraagdossier voor een restauratiepremie voor de Kerkhofmuur van de O.-L.-V.-kerk van 

Gaasbeek werd op 3 augustus 2012 ingediend bij het gemeentebestuur. Gelet op het statuut van 
beschermd monument voorziet de regelgeving dat het gemeentebestuur kennis neemt van deze 
aanvraag, de financiële verplichtingen begroot en het dossier doorstuurt naar de diensten van de 
provincie Vlaams-Brabant.  
 
 

11.-RUIMTELIJKE ORDENING – HERZIENING GEMEENTERAADSBESLISSING 
BETREFFENDE VASTLEGGEN VAN DE ROOILIJN VAN BUURTWEG 37 LANGS EEN PERCEEL 
GELEGEN DORP 4 - DOSSIERNUMMER 2009/009-v. 

 
De gemeenteraadsbeslissing van 22 juni 2009 betreffende de verbreding van de bestaande 
gemeenteweg “Buurtweg 37”  in functie van een verkavelingsaanvraag d.m.v. een gratis 
grondafstand wordt ingetrokken. 
 
 

12.-PATRIMONIUM – AANKOOP UIT DE HAND VAN DE WONING MET TUIN GELEGEN 
ALBERT VANDERKELENSTRAAT 21 TE 1750 LENNIK – PRINCIPEBESLUIT 
 
Gelet op de onderhandse tekoopstelling van het onroerend goed dat gelegen is naast de 
gemeentelijke werkplaats aan het Andreas Masiusplein heeft het college van burgemeester en 
schepenen op 5 oktober 2012 beslist tot de aankoop ervan onder opschortende voorwaarde. 
Aan de gemeenteraad wordt deze beslissing ter bekrachtiging voorgelegd. 
 
   

 


