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Gemeentedecreet van 15 juli 2005 

 

Art.26 De gemeenteraad kan enkel 

beraadslagen of beslissen als de 

meerderheid van de zittinghebbende 

gemeenteraadsleden aanwezig is. 

De Voorzitter nodigt voor de eerste maal de leden van de 

gemeenteraad uit om de zitting bij te wonen op donderdag 20 

december 2018 om 19:30 uur in het gemeentehuis van Sint-Pieters-

Leeuw, Pastorijstraat 21. 

De raad kan echter, als hij tweemaal  

bijeengeroepen is zonder dat het vereiste 

aantal leden aanwezig is, na een derde 

oproeping, ongeacht het aantal 

aanwezige leden, op geldige wijze 

beraadslagen en beslissen over de 

onderwerpen die voor de derde maal op 

de agenda voorkomen. 

In opdracht: 

 

De algemeen directeur,    De voorzitter, 

 

 

 

 

 

Walter Vastiau      Luc Deconinck 

De termijnen bedoeld in artikel 21 en 23, 

worden voor deze tweede en derde 

oproeping teruggebracht tot twee 

dagen. In deze oproepingen wordt 

vermeld dat het om een tweede of derde 

oproeping gaat. In de derde oproeping 

worden de bepalingen van dit artikel 

overgenomen. 

 

DAGORDE 

OPENBARE VERGADERING 

001 Notulen openbare vergadering gemeenteraad 29 november 2018. Goedkeuring. 

002 Onderhoud voetbalpleinen - goedkeuring bestek. 

003 Ongediertebestrijding: lastvoorwaarden en wijze van gunnen. Goedkeuring. 

004 Wijziging meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint Stefaan: goedkeuring. 

005 Budgetwijziging 2-2018 kerkfabriek Sint Stefaan: aktename. 

006 Budgetwijziging 2018 kerkfabriek Sint Lutgardis: goedkeuring. 

007 Prestaties gemachtigd opzichters. Bepalen modaliteiten en vergoeding. 

008 Conceptnota speelpleinwerking 2019. Goedkeuring. 

009 Aanvulling cameraplan - termijn verplaatsbare bewakingscamera’s en niet-limitatieve lijst 

hotspots. 

010 Budgetwijziging 2018/1 - AGB Sint-Pieters-Leeuw - goedkeuring. 

011 Budget 2019 - AGB Sint-Pieters-Leeuw - goedkeuring. 

012 Budget 2019 - PEVA - Goedkeuring. 

013 Vaststelling van de gemeentelijke bijdrage voor 2019 aan de politiezone Zennevallei. 

Goedkeuring. 

014 Budgetwijziging 2018/3 gemeente - goedkeuring. 

015 Gemeentebudget 2019 en bijlagen - goedkeuring. 

016 OCMW -  budget 2019 - kennisname. 

017 Verslag gemeenteraad 20 december 2018 - goedkeuring staande der vergadering. 

 


