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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, 19-2-2015 

 

De voorzitter, 

 

heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 23-2-2015 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 
Agenda: 
 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 26-01-2015 
2. Personeel – Aanpassing personeelsformatie en organogram – 

Goedkeuring 
3. Personeel – Wijziging rechtspositieregeling voor het 

gemeentepersoneel – Goedkeuring 
4. Financiën – Hulpverleningszone Vlaams-Brabant west – Budget 

2015 - Kennisname 
5. Financiën – Verzoek aan Finilek om te investeren in wind4flanders - 

Goedkeuring 
6. Milieu - Overeenkomst gebruik perceel grond voor uitbreiding 

geboorteboomgaard (gr 15-02-23– Jozef Jurion & Lisette Debaste/ 
Lennik) betreffende grond gelegen te Eizeringen 

 

 

ADDENDUM AGENDA: 
 
Punt aangevraagd door de heer Gun Mignon: 

1. Nomenclatuur en opmaak van de documenten in de 
gemeentehuishouding  
 

Punten aangevraagd door de heer Erik O: 

2. Cultuurambassadeur van de gemeente Lennik - Voorstel tot 
reglement – Stemming 

3. Cultuuruitstappen 
4. Klachten Sporthal - Voorstel 
5. Zwerfvuil – Vraag 

 
Punt aangevraagd door de heer Erik O en mevrouw Kristien 
Van Vaerenbergh: 

6. Vragen omtrent overeenkomst Containerpark 

 
Punten aangevraagd door mevrouw Kristien Van 
Vaerenbergh: 
 

7. Mondelinge vraag over “Aanstelling consultant 
beheersovereenkomst gemeente / OCMW” 

8. Mondelinge vraag over “GESCO’s” 
9. Mondelinge vraag over “Diverse gevolgen soap vuilniszakken” 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Punt aangevraagd door mevrouw Christel O: 

10. Parkeerplaats voor gehandicapten aan de kerk van Sint-Martens-Lennik en 
Gaasbeek 

 
Punt aangevraagd door mevrouw Lien De Slagmeulder: 

11. Vraag i.v.m. gemeentelijke actie rond co2 uitstoot. 
 

Punten aangevraagd door de heer Wim Durang: 

12. Herstel veilige inrichting centrum-uitrijdend voorrangsverkeer 
13. Inrichting kerkomgeving Sint-Kwintens-Lennik 

 

Punt aangevraagd door de heer Joris Van Hauthem: 

14. Interpellatie over het voorontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
Sint-Elooisberg 

 
 
 
In opdracht; 
 
de wnd. secretaris, de voorzitter, 
 
 
 
 
 
Natalie VERMEIR Koenraad AMEYS 
 
 

 
 


