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Bijeenroeping van de 
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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, 23-11-2018 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 26-11-2018 te 20 uur in de Dekenij, gelegen Deken 
Verbesseltstraat 9 te LENNIK. 

Agenda: 
1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 22-10-2018 
2. Academie - Academiereglement – Goedkeuring 
3. Academie - Arbeidsreglement – Goedkeuring 
4. Academie – Capaciteitsbepaling – Goedkeuring 
5. Academie – Toetsingsinstrument alternatieve leercontext – 

Goedkeuring 
6. Mobiliteit – Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie over 

het wegverkeer betreffende het aanleggen van een parkeerplaats 
voor mindervaliden in de Gustaaf Breynaertstraat - Goedkeuring 

7. Secretariaat - Iverlek - Algemene vergadering d.d. 14 december 
2018 m.b.t. Goedkeuring van agenda en vaststelling van het 
mandaat 

8. Secretariaat – Infrax West – Goedkeuring agenda van de 
Buitengewone Algemene vergadering op 3 december 2018 

9. Secretariaat - Haviland - Goedkeuring agendapunten van de 
Buitengewone Algemene vergadering van 12 december 2018 

10. Secretariaat - Intradura - Goedkeuring agendapunten van de 
Buitengewone Algemene vergadering van 19 december 2018 

11. Secretariaat – Havicrem - Goedkeuring agendapunten van de 
Buitengewone Algemene vergadering van 12 december 2018 

12. Secretariaat - Beroep doen op de vzw VVSG als aankoopcentrale 
voor afname van de overheidsopdracht voor diensten 
“raamcontract voor de sluiting van individuele contracten inzake 
universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen” – Bestek nr. 
vvsgvzw-2017/09/18 

13. Financiën – Erediensten budgetwijziging 2018 – Sint-Kwintinus - 
Akteneming 

14. Financiën – Erediensten budgetwijziging 2018 – Gaasbeek - 
akteneming 

15. Financiën – Erediensten aangepast meerjarenplan 2014-2019 Sint-
Martinus - Goedkeuring 

16. Financiën – Erediensten budget 2019 – Akteneming 
17. Pajottenland + - Intergemeentelijk leader-project van de 

gemeenten bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen, 
Roosdaal, van Pajottenland+ vzw en van Haviland IgSv: met 
Bruegel naar morgen – goedkeuring overeenkomst 

18. Politie – Goedkeuring verordening eindejaarsfuif 
 
 

ADDENDUM AGENDA: 
 
Punt aangevraagd door raadslid Geert De Cuyper 

1. Bestemming kerstbomen na de Kerstperiode 
 
 
In opdracht; 
de wnd. secretaris, de voorzitter, 
 
 
 
 
 
Natalie VERMEIR Koenraad AMEYS 


