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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, 23-6-2017 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 26-6-2017 te 20 uur in de Dekenij, gelegen Deken 
Verbesseltstraat 9 te LENNIK. 

 
Agenda: 

 
1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 22-05-2017 
2. Financiën – Rapportering van de financieel beheerder in het kader 

van artikel 166 van het gemeentedecreet - Kennisname 
3. Financiën – Budgetwijziging nr.1 2017 – Vaststelling  
4. Financiën – Kerkenbeleidsplan – goedkeuring 
5. Personeel – Wijziging arbeidsreglement voor het 

gemeentepersoneel – Goedkeuring 
6. Personeel – Intergemeentelijke samenwerking alternatieve 

gerechtelijke maatregelen – Samenwerkingsovereenkomst – 
Goedkeuring 

7. Gemeenteschool ’t Rakkertje – Aanpassingen schoolreglement 
schooljaar 2017-2018 

8. Gemeenteschool ’t Rakkertje – Goedkeuren beginselverklaring 
neutraliteit gemeentelijk onderwijs 

9. Gemeenteschool ’t Rakkertje – Personeel – Toekenning 11/24 
lestijden of 16/36 klokuren als Tivoli-uren ten laste van de 
gemeente - Goedkeuring 

10. Ruimtelijke Ordening - Goedkeuring van het wegentracé - 
verkavelingsaanvraag – Jozef van den Bosschestraat 53 - Dossier 
2017/v08-a. 

11. Ruimtelijke ordening – Grond- en pandenbeleid – Beslissing 
houdende aanvraag van de specifieke inhaalbeweging voor 
vermindering bindend sociaal objectief – Goedkeuring 

12. Secretariaat – Haviland – Goedkeuring agendapunten van de 
buitengewone algemene vergadering van 6 september 2017 

13. Secretariaat – Intradura – Goedkeuring agendapunten van de 
statutaire  buitengewone algemene vergadering van 6 september 
2017 + aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger tot eind 
december 2018 

 
 

ADDENDUM AGENDA: 
 
Punt aangevraagd door raadslid Filip Rooselaers 

1. Vreemdelingentaks 
 
Punt aangevraagd door raadslid Gun Mignon 

2. BE-Alert 
 
Punten aangevraagd door raadslid Erik O 

3. Voorstel Bron Eizeringen 
4. Vraag: “Oogsten vraagt tijd en begrip, respecteer onze boeren 

onderweg” 
5. Vraag: ons voorstel i.v.m. de verschillende mandaten 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Punten aangevraagd door raadslid Geert De Cuyper 

6. Kerkhoven te Lennik 
7. Groene energie – standpunt gemeente Lennik 

 
 
Punten aangevraagd door raadslid Kristien Van Vaerenbergh 

8. Mondelinge vraag: Integratie gemeente & OCMW 
9. Mondelinge vraag: meldpunt voor eerlijke Concurrentie 

 
 
Punt aangevraagd door raadslid Gun Mignon 

10. Campagne jouw gemeente toegankelijke gemeente? Samen 
werken we eraan! 

 
 
In opdracht; 
de wnd. secretaris, de voorzitter, 
 

  
Natalie VERMEIR Koenraad AMEYS 

 


