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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, 21-11-2014 

 

De voorzitter, 

 

heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 24-11-2014 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 
Agenda: 
 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 20-10-2014 
2. Brandweer - Personeel - Operationeel vrijwilligerskader - 

Bevorderingen tot onderluitenant 
3. Brandweer – Personeel – Operationeel vrijwilligerskader – 

Vacantverklaring van 2 functies van sergeant 
4. Financiën – Erediensten budgetwijziging 2014 – Sint-Martinus - 

Akteneming 
5. Financiën – Erediensten budgetwijziging 2014 – Sint-Kwintinus - 

Akteneming 
6. Financiën – Erediensten budget 2015 - Akteneming 
7. Financiën - Iverlek - Overname aandelen n.a.v. exit electrabel nv 
8. Financiën - Iverlek - Bijkomende kapitaalverhoging in het kader 

van optimalisatie aandelenbezit n.a.v. exit electrabel nv 
9. Secretariaat – Iverlek – Algemene vergadering in buitengewone 

zitting op 12 december 2014 - Goedkeuring van de agendapunten, 
statutenwijzigingen en vaststelling van het mandaat 

10. Secretariaat – Finilek –Buitengewone algemene vergadering op 12 
december 2014 - Goedkeuring agenda 

11. Secretariaat - Haviland - Goedkeuring agendapunten van de 
buitengewone algemene vergadering van 18 december 2014 

12. Secretariaat – Havicrem - Goedkeuring agendapunten van de 
algemene vergadering van 17 december 2014 

13. Grondgebiedzaken – Geactualiseerd algemeen nood- en 
interventieplan (anip) – Kennisname 

14. Grondgebiedzaken – Bijzonder nood- en interventieplan (bnip) 
electriciteitsschaarste – Kennisname 

15. Grondgebiedzaken – Ruimtelijke Ordening – Actieprogramma 
onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse publieke en semi-
publieke rechtspersonen - Goedkeuring 

16. Bibliotheek – Jaarverslag 2013 – Kennisname 
17. Motie voor solidariteit bij het stroomuitschakelplan – 

onderschrijving motie gemeente Herselt 
 

ADDENDUM AGENDA: 
 
Punten aangevraagd door de heer Geert De Cuyper: 

1. Gedenkteken Andreas MASIUS 
2. Voorbehouden parkeerplaatsen achter de Schepenbank 

 

Punt aangevraagd door de heer Fried Ringoot: 

3. Schriftelijke vraag ter stemming - Drempelhulp 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Punt aangevraagd door mevrouw Lien De Slagmeulder: 

4. Voorstel tot ondertekenen save charter 
 

Punten aangevraagd door de heer Gun Mignon: 

5. Doven van de straatverlichting in Lennik? 
6. Dra verkeersborden in Lennik niet meer geldig? 
7. Evaluatie van de wijzigingen in het parkeerbeleid van Lennik 

 
Punt aangevraagd door de heer Erik O: 

8. Vragen rond Lokale Ontwikkelingsstrategie 2014-2020 

 

Punten aangevraagd door mevrouw Kristien Van Vaerenbergh: 

9. Mondelinge vraag over “Inkomsten uit de verkoop van restafvalzakken.” 
10. Mondelinge vraag over “Verkeersplan.” 

 

Punt aangevraagd door mevrouw Christel O: 

11. Vraag betreffende de rechtzetting van een fout in het BPA voor de zone 
Masiusplein 

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