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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, 17-10-2014 

 

De voorzitter, 

 

heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 20-10-2014 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 
Agenda: 
 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 22-09-2014 
2. Financiën – Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en 

budgetwijziging 2014 – Vaststelling 
3. Brandweer – Personeel – Operationeel beroepskader – 

Vacantverklaring van 2 functies van sergeant 
4. Brandweer – Personeel – Operationeel vrijwilligerskader – 

Geschiktheidsproef bevordering tot onderluitenant – Aanduiden 
juryleden en vaststellen datum 

5. Vrije tijd – Goedkeuring subsidiereglement gemeentelijke raad 
voor ontwikkelingssamenwerking 

6. Milieu – Samenstelling gemeentelijke adviesraad voor land- en 
tuinbouw – Goedkeuring 

7. Grondgebiedszaken – Ruimtelijke Ordening – verkavelingsaanvraag 
– Halleweg ZN - dossiernummer 2014/v14-a. 

8. Grondgebiedszaken – Ruimtelijke Ordening – Vaststellen van het 
lokaal woonbeleidsplan Lennik 

9. Ruimtelijke Ordening – Rijkswachtkazerne gelegen Alfred 
Algoetstraat 75 kadastraal gekend 1ste afdeling sectie e nr. 
0141/f/2 – Aanvraag onteigeningsmachtiging – Principiële 
goedkeuring 

10. Openbare Werken - Verdeling gratis strooizout in zakken van 10kg 
- Goedkeuring 

11. Secretariaat – Infrax West – Goedkeuring agenda van de 
buitengewone algemene vergadering op 17 november 2014 

12. Secretariaat - Gemeenteraadscommissie intergemeentelijke 
samenwerking - Aanduiding commissieleden en voorzitter na 
voordracht door de fracties  

 

ADDENDUM AGENDA: 
 
Punt aangevraagd door de heer Gun Mignon: 

1. Evaluatie van de wijzigingen in het parkeerbeleid van Lennik 
Andreas Masiusplein 
 

Punt aangevraagd door de heer Geert De Cuyper: 

2. Schriftelijke vraag aan het college van burgemeester en 
schepenen betreft de Oude Geraardsbergsestraat te Eizeringen 
(Lennik) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Punt aangevraagd door de heer Erik O: 

3. Vragen rond vuilniszakkenproblematiek 
 
 
In opdracht; 
 
de secretaris, de voorzitter, 
 
 
 
 
 
Peter MERGAN Koenraad AMEYS 
 
 
 
 

 
 


