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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, 17-01-2014 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 27-01-2014 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 
Agenda: 
 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 16-12-2013 
2. Secretariaat – Verlenging van de verhindering van de heer Fried 

Ringoot – Kennisname 
3. Financiën – OCMW – Meerjarenplan 2014-2019 – Goedkeuring 
4. Financiën – OCMW – Budget 2014 – Kennisname 
5. Personeel - Aanstelling van de heer Victor Vastesaeger als 

gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar 
6. Vrije tijd – Goedkeuring aanpassingen reglement betreffende de 

erkenning en de subsidiering van het jeugdwerk 
7. Vrije tijd – Reglement betreffende het gebruik van en retributie op 

het huren van zalen en materialen – Goedkeuring 
8. Vrije tijd – Toelage bij buurtfeest – Goedkeuring 
9. Burgerzaken – Opheffing reglement mantelzorg 
10. Financiën - Politie – Budget 2014 - Toelichting 

 
 
 
 
 
 
In opdracht; 
de secretaris, de voorzitter, 
 
 
 
 
 
Peter MERGAN Koenraad AMEYS 
 
 
 



 

 
TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 27-01-2014 
 
1. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 16-12-2013 
 
Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering 
goedgekeurd te worden. 
 
2. SECRETARIAAT – VERLENGING VAN DE VERHINDERING VAN DE HEER FRIED RINGOOT 
– KENNISNAME 
 
De raad neemt kennis van de verlenging van de verhindering van de heer Fried Ringoot. 
 
3. FINANCIËN – OCMW – MEERJARENPLAN 2014-2019 – GOEDKEURING 
 
Het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW Lennik wordt overeenkomstig artikel 148 van het 
decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 
 
4. FINANCIËN – OCMW – BUDGET 2014 – KENNISNAME 
 
Het budget 2014 van het OCMW Lennik wordt overeenkomstig artikel 150 van het decreet van 19 
december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
ter kennisname aan de gemeenteraad voorgelegd indien het past binnen het meerjarenplan 2014-
2019. 
 
5. PERSONEEL – AANSTELLING VAN DE HEER VICTOR VASTESAEGER ALS GEMEENTELIJK 
STEDENBOUWKUNDIG AMBTENAAR 
 
De heer Victor Vastesaeger wordt door de gemeenteraad als stedenbouwkundig ambtenaar 
aangesteld. 
 
6. VRIJE TIJD – GOEDKEURING AANPASSINGEN REGLEMENT BETREFFENDE DE 
ERKENNING EN DE SUBSIDIERING VAN HET JEUGDWERK 
 
Om het subsidiereglement voor de jeugdverenigingen éénvormig en duidelijker te maken voor 
zowel de verenigingen als de gemeente werden er een aantal artikelen gewijzigd. De aanpassingen 
werden besproken en goedgekeurd op de jeugdraad. 
 
7. VRIJE TIJD – REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN EN RETRIBUTIE OP HET 
HUREN VAN ZALEN EN MATERIALEN – GOEDKEURING 
 
Het reglement betreffende het gebruik van en retributie op het huren van zalen en materialen 
wordt aangepast. Hierin kan je de voorwaarden voor reservatie en huur van een zaal en/of 
materiaal en de geldende tarieven terugvinden. 
 
8. VRIJE TIJD – TOELAGE BIJ BUURTFEEST – GOEDKEURING 
 
Er wordt een reglement opgesteld voor het toekennen van een toelage bij het organiseren van een 
buurtfeest. 
 
9. BURGERZAKEN – OPHEFFING REGLEMENT MANTELZORG 
 
De gemeenteraad heft het reglement betreffende de mantelzorg op. De aanvragen voor 
mantelzorg zullen in de toekomst behandeld worden door het OCMW Lennik. 
 
10. FINANCIËN – POLITIE – BUDGET 2014 - TOELICHTING 
 
De korpschef Marc Hellinckx geeft een toelichting bij het budget 2014 van de politiezone 
Pajottenland. 
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